
Artıan koronavirüs vakalarına rağmen İstiklal
Caddesi'nde maske ve mesafe kuralına uyan
yok. Her gün yerli ve yabancı binlerce kişiyi
ağırlayan caddede kimi maskelerini 
ellerinde taşırken, kimi
de koluna taka-
rak yürü-
yor.

Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, Liselere Giriş

Sınavı (LGS) için kurs desteği almak
isteyen öğrencilere destek vereceklerini
açıkladı. Sosyal medya hesabından
açıklama yapan Çebi, eğitime her
zaman önem verdiklerini belirterek;
“Hayallerinize giden yolda Kemal
Amcanız yanınızda gençler. Bilgi 
Evlerimizde eğitim desteği alan 
öğrencilerimiz hedefledikleri liseleri
kazanarak bizleri gururlandırdılar.
LGS eğitim desteği almak isteyen
gençlerimiz 31 Ağustos'a kadar Bilgi
Evlerimize giderek kayıt yaptırabilir”
ifadelerini kullandı.
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ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Kemal amcanız
hep yanınızda
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Memurların 
gelecek yıl alacağı 

zam oranlarının 
belirlenmesinin

ardından, zamları
yetersiz bulan

sendikalar için Bakan
Vedat Bilgin,
‘merdivenaltı

sendikalar' demişti. 
Bilgin'in bu açıklaması
sonrası dün Damga’ya

konuşan SAHİM-SEN
Başkanı Özlem

Akarken, “Siz bizi
aşağılayamazsınız”
demiş, Memur Sen’i 

sessiz kalmakla itham
etmişti. Akarken’le aynı

fikri paylaşayan 
BAK-SEN Başkanı Tülin

Özgen de, Bakan 
Bilgin’i eleştirirken,

MEMUR-SEN için de,
“hormonlu 

sendika” dedi

Bakırköy Belediyesi’nde
sendikal faaliyetleri 

nedeniyle işten çıkartılan
işçiler sendika 

öncülüğünde çadır kurdu.
Bakırköy Özgürlük

Meydanı'nda direniş çadırı
kuran işçiler haklarını

alana kadar eyleme devam
edeceklerini belirterek

Belediye Başkanı
Kerimoğlu'na seslendi.

“Artık yeter, bıçak kemikte,
hakkımızı ver” dedi

Memur zamlarının belir-
lenmesi sonrası zammı 

yetersiz bulan sendikalar hem 
bakanlığa hem de zam oranına iti-
raz etmeyen MEMUR-SEN'e ses
yükseltmişti. Gelişmeler üzerine
açıklama yapan Bakan Vedat Bil-
gin, kendilerini eleştiren sendikalar
için; “merdivenaltı sendikalar, kar-
şılıkları yok” ifadesini kullanmış,
MEMUR-SEN ise sessizliğini ko-

rumuştu. Yaşananların ardından
dün Özlem Akarken Damga'ya
konuşmuştu. Bugün de Bağımsız
Kamu Çalışanları Sendikası
(BAK-SEN) Başkanı Tülin
Özgen, Damga'ya konuşarak
açıklamalara tepki gösterdi.
MEMUR-SEN için “hor-
monlu sendika” diyen Özgen,
“Kesinlikle bizim haklarımızı
koruyamıyorlar” dedi.

ç
SEndiKalaR OldUKÇa TEPKili

5 milyon kamu emekçisinin
beklediği zammı eleştiren

BAK-SEN Genel Başkanı Tülin
Özgen, “Hükümetin ilk teklifini
kabul etmeyen Memur-Sen,
hükümetin yüzde 1 artışını
kabul etti. Gıda enflasyonu
yüzde 40'a yaklaşmışken, gelen
bu zam; kredi batağına batmış
ve kredi kartlarına mahkûm ya-
şayan devlet memurunun duru-

mundan Memur-Sen’in bihaber
olduğunun açık göstergesidir. 
Doğalgaza, elektriğe tüm tüketim
maddelerine gelen zamlar ortada.
Kiralar enflasyon ile doğru orantılı
olarak yükseliyor. Enflasyonun bu
denli yüksek olduğu bir ülkede 
ücretler aynı oranda artmaz ise
bunun sonu geçim sıkıntısı nede-
niyle yaşanacak tatsız olayların
ayak sesleridir” dedi. I SAYFA 9
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GEÇim SıKınTıSının aYaK SESlERi

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ve 

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan
Taşkın Özer, Beylik Pazar Alanı'nda
Muharrem ayı vesilesiyle aşure ikra-
mında bulundu. “Böyle bir günde 
olmaktan ve vatandaşlarımızla aşure
paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz”
diyen Çalık, Beylikdüzü'nün bir sevgi
ve saygı kenti olduğunu anımsattı.
Çalık, “Paylaşmanın ve dayanışma-
nın güzelliği tüm kalplere yansısın;
birliğimiz, beraberliğimiz daim
olsun” ifadelerini kullandı.
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Beylikdüzü’nde
sevgi, saygı var

AŞURE BİRLİKTELİĞİ

MEMuR-sEN
HORMONlu!

Maltepe’ye
Rus İlgİsİ

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ARTIK YETER 
BICAK KEMiKTE!

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bitlis'teki 
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret etti. 

KIMSE BIZLERI
AYRIŞTIRAMAZ
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KIMSE BIZLERI
AYRIŞTIRAMAZ

KIMSE BIZLERI
AYRISTIRAMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in
Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950'nci 

yıldönümü kutlamalarında açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Kimi zaman sağcı solcu diyerek kimi zaman
Alevi-Sünni diyerek kimi zaman Türk-Kürt diyerek birbirine
düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir,
gelmeyecektir. Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün
ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine
müsaade etmeyeceğiz. Kimse bizi ayrıştıramayacak” dedi.
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GEnÇlERimiZ BiRBiRinE düŞmEdi

HAZİNEMİZ TAMTAKIR!
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki

göçmen soruna dikkat çekerek 
iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Erdo-
ğan'ın 'Finansmanı iyi yönettiğimiz

için, mültecileri Türkiye'ye
alıyoruz' sözlerini hatırla-
tan Kılıçdaroğlu, “Para

için bunları yapıyorlar.
Hazine tam takır, 'siz bize para

verin, biz vaziyeti kurtaralım...' bu
devlet yönetimi değildir, böyle bir
devlet yönetimi olmaz.

Yahu arkadaş biz üçüncü sınıf bir
ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye
bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz?”
diye sordu. I SAYFA 7
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Türk takımları
tur için sahada

Galatasaray, Fenerbahçe,
Trabzonspor ve Sivasspor bu

akşam Avrupa'da tur
için sahaya çıkacak.
Galatasaray 1-1'in 
rövaşında Randers ile

Fenerbahçe
1-0 biten
ilk maçın

ardından
Helsinki'yle,
Trabzonspor

güçlü rakibi
Roma ile 

Sivasspor ise 
Danimarka'da 
Kopenhag ile karşı
karşıya gelecek.
I SAYFA 14-15
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DAMGA’NIN ÖNCEKİ GÜN GÜNDEME GETİRDİĞİ SENDİKA TARTIŞMASINA BAĞIMSIZ
KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASI DA KATILDI. MEMUR-SEN’İN, MEMURLARIN HAKKINI

ARAMADIĞINI SÖYLEYEN SENDİKA BAŞKANI TÜLİN ÖZGEN, DAMGA’YA KONUŞTU

MEMUR-SEN'i eleştiren Özgen, “Bu tiyatroyu kaçıncı kez seyrediyoruz. Kamu çalışanları her toplu sözleşme 
görüşmelerinde bu oyunu izlemekten yoruldu. Kendisini yarı yolda bırakan, daha 3 gün önce üyelerini 
sahalara çağırıp güya eylem yapıp, mücadele ediyor gibi görünen kendi üyelerini bile kandırma cüretinde 
bulunan, bu hormonlu sendikaya merdiven altı tabir edilen sendikalar gereken dersi mutlaka verecektir” dedi.
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Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Oklalı Mahalle-

si'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahallede süren çalışmaları inceleyen
Üner, halkın talep ve görüşlerinin ken-
dileri için çok değerli olduğunu belirte-
rek, “Bugün burada vatandaşlarımızla
buluşma fırsatı bulduk. Dertlerini din-
ledik, neler yapabilirizi konuştuk ve
her zaman yanlarında olacağımızın
sözünü verdik. Çatalca'nın her mahal-
lesinde olduğu gibi Oklalı'da da canla
başla çalışacağımızdan kimsenin şüp-
hesi olmasın” dedi.
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OKLALI ZİYARETİ

Her mahallede
sıkı çalışacağız

Pendik'te süratli ilerlediği iddia
edilen Ali Genceli yönetimin-

deki otomobil önce trafikteki bir oto-
mobile ardından da tankere çarparak
takla attı. Kazada otomobilin içinde
sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Ka-
zada aracı hasar gören diğer sürücü,
“Hızlı, süratli geliyordu. Önümüzden
geçti, arabamıza çarptı. Biz de inanın
ne olduğunu anlayamadık. Arkadaş
ya sarhoş ya da canına susamış 
olmalı” şeklinde konuştu.
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FECİ BİR KAZA

Tankere çarptı
taklalar attı

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, 26 Ağustos

1071 Malazgirt Zaferi’nin yıl 
dönümü münasebetiyle yayımladığı
mesajda “Malazgirt Zaferi sadece 
bir askeri zafer değil, tarihin yeniden
yazılmasına vesile olan bir zaferdir.
Türk milletinin birliği, dirliği, istiklali,
istikbali ve vatanın bölünmez bütün-
lüğü uğruna şehadet şerbetini içen
tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, 
Sultan Alpars-
lan’dan Fatih’e
ve Atatürk’e 
uzanan devlet
geleneğimizi 
koruyup 
yücelten ataları-
mızı rahmet ve
şükranla anıyo-
rum” ifadelerini
kullandı.
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26 Ağustos’ta
tarih yazıldı!

UNUTULMAZ ZAFER

HaKKımıZı aRaYaCaĞıZ
Bakırköy Belediyesi'nde işten
atılan 4 işçi, Belediye Başkanı

Bülent Kerimoğlu'nu protesto etti.
Sendikadan istifa etmelerinin isten-
diğini ama istifa etmedikleri için
işten atıldıklarını kaydeden işçiler,
“Artık yeter” sloganları attı. İşçiler-
den Nazife Toprak, “Kerimoğlu'nun

karşısına her fırsatta çıkıp, haykıra-
cağız. Hak, hukuk ve adalet 
diyenlerin nasıl lüks ve şatafatlı
hayat yaşadığını, milyonlarca
dolarlık saraylarında oturdu-
ğunu biliyoruz. Hakkımızı 
istiyoruz. Ve alacağız. Çünkü
haklıyız ve kazanacağız” dedi.

ç

Volkan Yılmaz

Galatasaray,
Olimpiu 
Morutan'ın
transferi için
FCSB 
kulübüyle 
anlaşmaya
varıldığını
açıkladı. Buna

göre, sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun eski
kulübüne üç yıla yayılmış şekilde 3.5 mil-

yon Euro transfer bedeli ödeyecek.
Galatasaray, Rumen oyuncu

Olimpiu Morutan ile 
5 yıllık sözleşme

imzalandığını
açıkladı.

CimBOmlU
mORUTan

HiÇ mi dERS almadınıZ!

Başakşehir Belediyesi, Gençlik
ve Spor Bakanlığı ve Türkiye

Belediyeler Birliği (TBB)’nin ev sahipli-
ğinde Ankara’da düzenlenen 'Genç Dostu

Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda genç-
ler için hazırlanan mobil uygulama ödülüne

layık görüldü. Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. I SAYFA 8
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Başakşehir’e

anlamlı ödül

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

Kemal
Kılıçdaroğlu
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B irçok kişide görülen ve bulaşıcı
bir hastalık olan ayak mantarı,
parmak aralarının kepeklenmesi

ve kaşınmasıyla ortaya çıkıyor. Nemi ve
sıcağı seven, nemli ve sıcak yerlerde hızla
üreyen mantar, ayak mantarı sorunu bu-
lunan başka kişilerin eşyalarının kullanıl-
masıyla da bulaşıyor. Sıcak ve nemin yol
açtığı terleme, ortak kullanılan açık ha-
vuzlar, duşlar, soyunma odaları mantar-
lara davetiye çıkarıyor. Bunun yanı sıra
ayağa dar gelen ayakkabılar giymek ve
ayak temizliğinin yapılmaması da man-
tarların oluşmasına yol açıyor. Ayak
mantarının nedenleri ve tedavisi için ya-
pılması gerekenlerin detayları yazımızda.

Ayak mantarı neden olur?

Ayak mantarının oluşmasına yol açan
pek çok neden vardır. Çok fazla terleyen
ve uzun süre ayakkabı içerisinde kalan
ayaklarda ayak mantarı sıklıkla
görülür. Ayak mantarına yol
açan diğer nedenlerin ara-
sında ayak temizliğine
dikkat etmemek ve yıka-
dıktan sonra kurula-
mamak, ayak
mantarı olan kişile-
rin ayakkabılarını
kullanmak, pedi-
kür yapılıyorsa
kullanılan mal-

zemelerin temizliğinden emin olmamak
yer alır.

Tırnak mantarı tedavisi

Ayak mantarının en yoğun görüldüğü
bölge baş parmak tırnağıdır. Ayak baş
parmak tedavisi için aşağıdaki uygulama-
lar ile tedavi yapılır: Doktor tarafından
verilen kremler kullanılmalı. Tırnaklar
düzenli olarak kesilmeli ve inceltme işlemi
uygulanmalı. Ayak bakımı aksatılmamalı,
güvenilir merkezlerde profesyonel ayak
bakımı da yapılmalı.

Çamaşır
suyuna
dikkat

Ayak man-
tarı hasta-
lığına

sahip olan kişiler doktor yardımı almalı-
dır. Ayakkabılar sık sık yıkanmalı, giyilen
çoraplar ise ayrı bir şekilde kaynatılmalı-
dır. Yıkama sırasında çamaşır suyu da
kullanılmalıdır. Başkasının ayakkabı ve
çorabı kullanılmamalı, başkasının da eş-
yalarınızı kullanmasına izin vermemelisi-
niz. Doktor tarafından verilen ilaçlar ve
kremlerin kullanımı aksatılmamalıdır.

Terletmeyen çoraplar kullanın

Ayak mantarı olan kişiler ilk olarak kişi-
sel temizliğine önem vermelidir. Buna

ek olarak ayak-
lar her gün
sonunda te-
mizlenmeli,
parmaklar
kağıt havlu

ile kuru-

tulmalıdır. Böylelikle havlu kullanı-
mında hijyen sorunu olmayacaktır.
Çorap tercihinde terletmeyen ürünler
kullanılmalı ve her gün değiştirilmelidir.
Ayağı sıkan ayakkabı kullanımından ka-
çınılmalı, ortak alan kullanımı olan yer-
lerde terlik giymeye özen gösterin.

Ayak mantarı tedavisi

Mantar tedavisinde kullanılan en etkili
yöntem ilaç tedavisidir. Ayak mantarı
kremi olarak kullanabileceğiniz kremler
ile gün sonunda ayak temizliğinin ar-
dından ince bir tabaka olarak uygulanır.
15 gün süren tedavinin ardından doktor
kararı ile ilaç kullanımı 4 haftaya çıkarı-
labilir. Tedavi boyunca ayak temizli-
ğinde çoraplar günlük olarak değiştirilir,
yıkamanın ardından kuruma işlemi
kağıt havlu ile yapılır. İlaç kullanımında
önerilen saatlerin dışına çıkılmamalıdır.
Kişisel eşya kullanımına dikkat edilmeli-

dir. Kişilerin günlük hayatını ve hare-
ketlerini de olumsuz etkileyen bu

cilt hastalığında ilaç tedavisi
yanında temizlik ve bakım

çok önemli bir yer tut-
maktadır. Ayak manta-

rına kesin çözüm için
ayak temizliğinizi
aksatmamalı ve
hastalığın yayıl-
maması için
erken önlem al-
malısınız.

AyAk mAntArındAn 
kurtulAbilirsiniz

Genel olarak gün içerisinde çok uzun süre 
ayakkabı giymek zorunda kalan kişilerde görülen,
sıcağı ve nemi seven ayak mantarından küçük 
rutinler uygulayarak kurtulmanız mümkün. 
Doktorunuzun verdiği kremleri düzenli
kullanmanın yanında uygun çorap ve ayakkabı
seçiminiz de mantarın oluşumunu engelliyor

ARTIK 

DERT 

DEĞİL

Ayak mantarı 3 farklı şekilde görülür.
Bunlardan biri makosen ayak manta-

rıdır. En yaygın görülen mantar türü ol-
masının yanı sıra tedavisi

aksatılmamalıdır. Tedavi edilmediği tak-

dirde deride ağrıya neden olan yarılma
ve kaşınmalar oluşur. Parmak arası man-
tarı da çoğu kişide görülen bir ayak man-
tarı türüdür. Genel olarak küçük
parmaklarda meydana gelir. Son mantar

türü ise kabarcıklı ayak mantarı ola-
rak adlandırılır. Ayak altında oluşan
bu mantarda su toplanır ve burada su
baloncukları patlar. Tedavi uygulanma-
dığı takdirde ayağın geneline de yayılır.

Ayak mantarı çeşitleri

Eğitim camiasına
aşı mesajı
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş,
yüz yüze eğitimin koronavirüs salgını için risk oluşturduğunu ancak 
uzaktan eğitimin de öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, “Bilimin
şu an bize söylediği doğrulara uyarak bir an önce okulları açmalıyız. 
Tüm öğretmen, okul çalışanları ve öğrencilerle aynı hanede yaşayan
bireylerin aşılarını hiç beklemeden yaptırmaları gerekmektedir” dedi

sağlık Bakanlığı
Covid-19 Bilim Kurulu
üyesi ve Eskişehir Os-

mangazi Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
öğretim üyesi Prof. Dr. Selma
Metintaş, koronavirüs pandemi-
siyle ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu. Yaklaşık 7.5 milyon
kişinin hastalığa yakalandığını,
400 binden fazla kişinin hayatını
kaybettiğini ifade eden Prof. Dr.
Metintaş, delta varyantına dikkat
çekerek,şunları söyledi:

Hergün 200 vefat

“Delta varyantı 5-8 kişiyi enfekte
etmektedir. Daha çabuk ve daha
kolay bulaşma özelliği taşımakta-
dır. Delta varyantının orijinal vi-
rüsten en önemli farkı insan
hücrelerine bağlanabilme kapasi-
tenin artmış olmasıdır. Bu deği-
şim sayesinde delta varyantı
önceki haline göre çok daha bu-
laşıcı bir biçime dönüşmüş ve su
çiçeği kadar bulaşıcı bir karakter
kazanmıştır. Delta varyantı ile
hastalanan kişilerin ilk yakınma-
ları orijinal virüsten farklı olarak
öksürük ve koku kaybından zi-
yade burun akıntısı, boğaz ve baş
ağrısı ile olmaktadır. Şu anda her
gün yaklaşık 200’e yakın kişiyi
Covid-19 nedeniyle kaybediyo-
ruz. Kaybettiğimiz insanların
çoğu ya hiç aşılanmamış ya da
aşılarını tamamlamamış kişiler-
dir. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği
aşı uygulamalarına ne kadar çok
uyum olursa delta varyantının
yol açtığı ölümler de o oranda
azalacaktır. Zaten araştırmalar
aşılanmamış kişilerde delta var-
yantının daha ağır hastalığa yol
açtığını göstermektedir. Şu ana
kadar yapılan çalışmalar, aşıların
tüm varyantlara karşı halen koru-
yucu olduğunu göstermektedir.
Henüz aşıların etkisiz olduğu bir
varyant gelişmemiştir.”

Tek doz aşı korumuyor 

Bir doz aşının koronavirüs salgını
için gerekli korumayı sağlamadı-
ğını kaydeden Prof. Dr. Metintaş,
şunları söyledi: “Türkiye’de kul-
lanılan aşıların tümü 2 doz ile

etkin biçimde koruma sağlamak-
tadır. Bunun tek istisnası daha
önceden hastalık geçirmiş ol-
maktır. Şu an Biontech aşısı için
2, Sinovac aşısı için 3 doz önerisi
geçerlidir. Aşı olan bireyler hasta-
lık geçirebilir. Çünkü halen kulla-
nımdaki aşılar hastalığın hafif
biçimde geçirilmesini tam olarak
önleyememektedirler. Tam koru-
yuculuk ikinci dozdan 14 gün
sonra başlayabilmektedir. Ayrıca
hangi aşı uygulanmış olursa
olsun maskenin ağız ve burnu ör-
tecek biçimde takılması Covid-
19’un geçirilmesini ve hastalığın
başka kişilere bulaşmasını çok
etkin biçimde engeller. Aşı olmuş
kişilerin hastalığı başkalarına bu-
laştırma gücü ve süresi aşı olma-
mış kişilerle aynı değildir.
Aşılanmış kişiler aşılanmamış ki-
şilere göre hem daha az virüs ta-
şırlar hem de daha kısa süre
bulaştırıcıdırlar. Çalışmalar bu iki
nedenden dolayı toplum gene-
linde hastalığı yayan kişilerin
ağırlıkla aşılanmamış kişiler ol-
duğunu ortaya koymaktadır.”

Yüz yüze eğitim

Eğitimin yüz yüze yapılmasının
koronavirüs salgını için bir risk
oluşturduğunu ifade Prof. Dr.
Metintaş, okulların bir an önce
açılması gerektiğini, tüm öğret-
men ve öğrencilerin de aşı olması
gerektiğini söyledi. Uzaktan eğiti-
min eğitimi olumsuz etkilediğini
savunan Prof. Dr. 
Metintaş, okullarda tam olarak
güvenli koşulları sağlamanın
mümkün olduğunu belirterek,
şöyle devam etti: "Çocuklarımı-
zın uzaktan eğitimden olumsuz
etkilendiği ve uzaktan eğitimin
sürdürülebilir olmadığı gözlen-
mektedir. Orta ve düşük sosyo-
ekonomik kesimlerin yaşama
tutunabilme şansı uzaktan eği-
timle kaybedilmektedir. Bundan
dolayı bilimin şu an bize söyle-
diği doğrulara uyarak bir an önce
okulları açmalıyız. Tüm öğret-
men, okul çalışanları ve öğrenci-
lerle aynı hanede yaşayan
bireylerin aşılarını hiç bekleme-
den yaptırmaları gerekmektedir.
Bunun için zamanla yarışıyoruz,
biliyoruz ki iki aşının üzerinden
14 gün geçtikten sonra koruyu-
culuk başlayacaktır. Toplumun
her bireyi okulların yüz yüze
eğitime dönebilmesi için çaba
göstermelidir. Sağlık Bakan-
lığı’nın önerdiği şekilde aşı-
larını hemen
tamamlamalıdır. Kalaba-
lıklardan uzak durulmalı,
‘Maske, mesafe, hijyen,
havalandırma’ kuralla-
rına uyulmalıdır. Ko-
ronavirüs belirtileri
gösteren bireyler
hemen sağlık kuru-
luşlarına başvur-
malı test
yaptırmalı ve
sonuç çıkana
kadar başka
bireylere bu-
laştırma-
mak için
kendini
uzak tut-
malı-
dır.”

Bir sosisli sandviç 35 dakika çalıyor
Araştırmacılar, Amerikalıların daha sağlıklı ve çevresel açıdan daha istikrarlı diyetler elde etmelerine yardımcı olmayı
amaçlayan bir beslenme endeksi yayınladı. Endeks, işlenmiş etler, şekerli içecekler gibi gıdaları yaşamdan 
kaybettirdikleri dakikalara göre sıraladı ve bir dana sosisli sandviçin yaklaşık 36 dakika kayıpla sonuçlandığını buldu

araŞtırmada yer verilen gıda-
lar, kaybedilen 74 dakika ile porsi-
yon başına kazanılan 80 dakika

arasında değişiyor. Şekerli içecekler, sosisli

sandviçler, hamburgerler ve kahvaltı sand-
viçleri, kaybedilen sağlıklı yaşam dakikala-
rının çoğuyla bağlantılıyken; meyveler,
nişastalı olmayan ve karışık sebzeler, ye-

meye hazır tahıllar ve pişmiş tahıllar en ka-
zanç olarak dönüyor.
Araştırmacılar, daha spesifik olarak
85 gramlık bir porsiyon tavuk kanadı 
tüketmenin, sodyum ve zararlı trans yağ
asitleri nedeniyle 3,3 dakika yaşam kaybına
neden olduğunu, bir dana sosisli sandviçin
yaklaşık 36 dakika kayıpla sonuçlandığını
buldular.

Bitki bazlı gıdalar

Michigan Üniversitesi Halk Sağlığı
Okulu, Çevre Sağlığı Bilimleri Depart-
manı’ndan araştırmacılar, yeni geliştiri-
len Sağlık Beslenme Endeksi’ni
detaylandırarak, 2016 GBD çalışması-
nın diyet risk bileşenleri ve belirli gıda-
larla bağlantılı zararlı etkilerine
dayanan bulguları Nature dergisinde
yayınladılar.Çalışmada şu satırlara
yer verildi: “Sağlıklı veya sürdürüle-
bilir diyetleri araştıran önceki çalış-
malar, genellikle bitki bazlı ve
hayvan bazlı gıdalara indirgedi.
Bitki bazlı gıdaların genellikle
daha iyi performans gösterdiğini
bulmamıza rağmen, hem bitki
bazlı hem de hayvan bazlı gıda-
larda bu tür genelleştirilmiş çı-
karımlar garanti edilmeden
önce kabul edilmesi gereken

önemli
farklılıklar
var.”

Beslen-
mede küre-
sel ısınma

Araştırmacılar ay-
rıca gıdaları bes-
lenme ve çevresel
etkilere ve küresel
ısınmaya göre de sı-
nıflandırdı. Sağlıklı,
çevresel açıdan sürdürü-
lebilir gıdalar arasında
fındık, meyveler, sebzeler,
baklagiller, kepekli tahıllar
ve bazı deniz ürünleri bulu-
nurken, besin değeri düşük ve
yüksek çevresel etkilere (yani
sera gazı emisyonları) bağlı
üretime sahip gıdalar içinde ise
sığır eti, işlenmiş et, domuz ve
kuzu eti, peynir yer alıyor.
Son olarak araştırmacılar, sığır ve
işlenmiş etten alınan günlük kalori
tüketiminin yüzde 10’unu meyveler,
sebzeler, kabuklu yemişler, baklagiller
ve bazı deniz ürünleriyle değiştirmenin
önemli sağlık yararları elde edebileceğini
buldular.

İmirzalıoğlu
setlere dönüyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu uzun süre sonra
yeniden setlere dönüyor. İmirzalıoğlu, TRT'de
ekranlara gelecek "Mahsusa Trablus" dizisinde
Kuşçubaşı Eşref rolüne can verecek

Şu sıralar ATV'de yayınlanan
Kim Milyoner Olmak İster isimli
yarışma programını sunan Kenan
İmizarlıoğlu, yeni bir diziyle ekrana
dönmeye hazırlanıyor. "Deli

Yürek", "Acı Hayat", "Ezel" ve
"Karadayı" gibi projelerde
yer alan, son olarak da
"Mehmet: Bir Cihan Fa-
tihi" dizisiyle ekranlar-
dan boy gösteren ünlü
oyuncu Kenan İmir-
zalıoğlu, uzun süre-
dir setlerden uzak
duruyordu. 'Kim
Milyoner Olmak

İster' sunuculuğunu
üstlenen Kenan İmirzalı-

oğlu, yeniden seyirciyle buluş-
maya hazırlanıyor.
Yapımcılığını Raif İnan ve
Uğur Veli'nin üstlendiği
'Mahsusa Trablus' dizisi, yeni
sezonda TRT ekranlarında
olacak.
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Bağcilar’da
hirsiz İsyani 
Bağcılar'da, esnaf, iş yeri ve araçlarına
dadanan hırsızlardan bezmiş 
durumda. Aynı kişiler olduğu 
belirtikleri hırsızlar tarafından birçok
kez soyulduğu kaydeden esnaf,
araçlarının arkasına çelik dolap
yaptırarak kendi önlemini almak
zorunda kaldı

Bağcılar'da farklı tarihlerde bir-
çok iş yeri ve araçtan hırsızlık
yapan hırsızlardan esnaf isyan etti.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık şebekesi, Bağ-
cılar'ı mesken edinirken, iş yeri sahipleri kendi
önlemlerini aldı. Esnaf araçlarından hırsızlık
yapılmaması için, bagaj kısmına çelik dolap
yaptırdı. Esnaf, malzemelerini çelik dolaba
koyarak çalınmasının önüne geçiyor.  Polise
şikayette bulunduklarını kaydeden esnaf, gü-
venlik kamerasına yansıyan hırsızların yakala-
namamasından şikayetçi.

Karakoldan sonuç alamadık

Esnaf İbrahim Karataş, "Biz devlet büyükleri-
mizden bu olaya el atmasını istiyoruz. Bizim
canımız yandı. Hepimizin ciddi anlamda
maddi zararı var. Karakola gidiyoruz bir
sonuç alamıyoruz. Bize yardımcı olsunlar ca-
nımız yandı zaten pandemide iş yapamıyo-
ruz. Bu şekilde olaylar olunca da ciddi zarara
uğruyoruz. Bunu artık bir sektör haline getir-
miş hırsızlar. Biz de iki araç var üç kere girdi-
ler bizim aracımıza" dedi.

Yirminci dükkana girdiler

Hırsızların 3 kere aracına girdiğini söyleyen
Yakup Aykaç, "Bizim dükkanımıza girdiler bir
hafta önce de aracımıza girdiler. Aynı araçla
bizim takip ettiğimiz kadarıyla yirminci dük-
kanları dükkana girdikleri oldu. 20 dükkan ve
bu dükkanların hepsi Bağcılar'da" dedi.

Emeğimizi çalıyorlar

Ramazan İmir ise, "Buradan takımları alıyor-
lar ne var ne yok her şeyi alıyorlar. Benim
malzemelerimi takımlarımı onca yıllık eme-
ğimi dediğim her şeyi alıyorlar. Bir buçuk
aydır aynı kişiler tarafından yapılıyor, önüne
geçemiyorlar" dedi.

Beyoğlu’nda
silahli saldiri:
1 ölü 1 yarali
Beyoğlu'nda bir otelin önünde oturan
iki kişiye düzenlenen silahlı saldırıda 
1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Saldırganlar hala aranıyor

Olay, Kemankeş Kara Mustafa
Paşa Mahallesi Necatibey Sokak
Caddesi üzerinde bulunan bir otelin

önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde
üzerinde bulunan otelin önünde oturan Süley-
man Köker ve Halil Ertuğrul, yanlarına gelen 4
kişi ile bilinmeyen bir sebeple tartışmaya baş-
ladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, 4 kişi tara-
fından Süleyman Köker ve Halil Ertuğrul'un
üzerine ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden
yaya olarak kaçarken olayı görenlerin ihbarıyla
bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk
müdahalesi olay yerinde yapılan Köker ve Er-
tuğrul, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı-
lardan durumu ağır olan Halil Ertuğrul,
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  Polis ekip-

leri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri in-
celeme ekipleri çevrede uzun süre

inceleme yaptı. Yapılan incelemede
olay yerinde çok sayıda boş

kovan olduğu görüldü. Boş
kovanlara incelenmek

üzere el konuldu.  Polis
kaçan saldırganları

yakalamak için
çalışma baş-

lattı.

Kartal’da anne ve kızı evlerinde bıçaklanarak
öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan
güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile 
kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti

O lay, Kartal Atalar Mahallesi Keskin
Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bi-
nanın üçüncü katında meydana

geldi. Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet
Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime
Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçak-
layarak öldürdü. Bina sakinleri ise daireden
gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra
evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra
olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kul-
landığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuş-
turarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce
annesini sonra intihar ettiğini söyledi. Kısa
sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız
konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifa-
desi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amir-
liği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda
Özcan, cinayeti itiraf etti.  Olay yeri inceleme
çalışmalarının ardından anne ve kızının cena-
zeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler
Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre
arama yaptı. 

Borcu  için evi sattırmak istemiş

Şüphelinin ilk sorgusu da ortaya çıktı. Olaya
karışan güvenlikçi Ahmet Özcan'ın daha önce
2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla
da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Borç içerisinde olduğu belirtilen Ahmet Öz-
can'ın daha önce annesi Azime Özcan'a ken-
dilerine ait bir daireyi sattırdığı ve yine borcu
nedeniyle oturdukları daireyi de sattırmaya
çalıştığı ortaya çıktı. Cinayetin de bu nedenle
işlenmiş olabileceği üzerinde durulurken, gü-

venlikçi Ahmet Özcan'ın 2013 yılında ' Geb-
ze'de UFO gören güvenlikçi' şeklinde med-
yada haber olduğu belirtildi.

Yakınları isyan etti

Cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu’nun
önünde bekleyen Azime Özcan'ın kardeşi
Nihat Kuz, "Suçunu itiraf etti. İnsan annesi-
nin, kardeşinin bir saçına teline dahi kıyamaz-
ken, sen nasıl anne ve kız kardeşini hayattan
koparıyorsun." dedi. 

Ataşehir’de
borç cinayeti

NASIL KIYDIN!

Ataşehir'de Muhammet Barlas K., kendisine olan borcunu ödemediği iddiasıyla 51 yaşındaki Hasan
Toka'yı başından üç kurşunla vurdu. 10 gün önce kahvehanede çalışmaya başlayan Toka hayatını
kaybederken, yakalanan şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay Küçükbakkalköy Ma-
hallesi Tevfik Fikret Cadde-
si'ndeki kahvehanede meydana

geldi. 23 yaşındaki Muhammet Barlas
K., burada 10 gün önce çalışmaya başla-
yan 51 yaşındaki Hasan Toka'yı üç kur-
şunla başından vurdu. 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambu-
lansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toka,
yapılan tüm müdahalelere rağmen haya-
tını kaybetti. 
Silah sesleri üzerine hemen olay yerine
ulaşan polislerden kaçmaya çalışan katil
zanlısı Muhammet Barlas K., yaşanan
kısa süreli kovalamacanın ardından ya-
kalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı-
nın üzerinde içinde 4 mermi bulunan
ruhsatsız silah ele geçirildi.

2 bin 500 lira için 

Muhammet Barlas K.'nın emniyetteki ifa-
desinde Hasan Toka'nın kendisinden 2
bin 500 lira borç aldığını, borcu ödemedi-
ğini ve olay günü kendisine küfrettiğini,

be nedenle hedef gözetmeksizin ateş etti-
ğini söylediği öğrenildi. 
Muhammet Barlas K. çıkarıldığı mahke-
mece kasten adam öldürmek suçundan
tutuklandı.  Görgü tanığı Ufuk Güneş
"Vurulan 10 gün önce çalışmaya başla-

mış. İçeri giren genç birisi önce tuvalete
gitmiş. Daha sonra yanına oturmuş, ba-
şına 3 el ateş etmiş. Polisler ve ambulans
geldi. Vuran kişi yakalandı. Aralarında
daha önce bir sorun varmış" diye 
konuştu.

İlaç hırsızı tutuklandı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 250 bin liralık kanser ilacı çalan hırsız, önce
kameraya sonra polise yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Olay, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde geçen ay mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam

saatlerinde hastanenin camından ilaçların olduğu
bölüme giren hırsız etrafı kontrol ettikten sonra
dolaptaki kanser ilaçlarına yöneldi. Bir süre ilaç
dolabını açmaya çalışan hırsız, dolap kapağını kı-
rarak kapıyı açtı. Yanında getirdiği çantaya ilaçları
dolduran hırsız, etrafı önlükle sildikten sonra kaçtı.

Güvenlik kamerasından bulundu

Hastane görevlilerinin kanser ilaçlarının çalındı-
ğını bildirmesi üzerine harekete geçen Şişli Emni-
yet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri
güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler,
MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından
da gidiş yönünü belirledi. Yapılan arşiv inceleme-
sinde şüphelinin A.C.Ş olduğunu tespit eden ekip-
ler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

250 bin lira değerinde

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin
camından içeri girmesi ve kanser ilaçlarının ol-
duğu bölüme yönelmesi görülüyor. 
Hırsız, ilaç dolabını açmak için bir süre uğraştık-
tan sonra dolabı açıyor. Dolapta bulunan yaklaşık
250 bin lira değerindeki kanser ilacını çantasına
dolduran hırsız, giderken de önlükle etrafı sildikten
sonra kaçıyor. Şüpheli Şişli Polis Merkezi'nde ifa-
desi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.C.Ş
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Ceza-
evine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca düzenlenen iddianamede
şüpheli Sami Aslan'ın geçen yıl 29

Temmuz'da boşanma aşamasında olduğu eşi
Derya'yı barışma bahanesiyle ağabeyinin evin-
den aracıyla alıp olay mahalline getirerek ele ge-
çirilemeyen tabanca ile ateş ettiği belirtildi.
Uzak mesafeden kafa bölgesine iki el, yakın me-
safeden batın bölgesine bir el ateş etmesi sure-
tiyle eşinin ölümüne sebebiyet verdiğinin
belirtildiği iddianamede şüpheli Mehmet Sırrı
Aslan'ın da  azmettirme suretiyle suça iştirak et-
tiğinin anlaşıldığı kaydedildi. 

‘Kız kardeşini öldürdüm’ demiş 

Maktul Derya Aslan'ın ağabeyi müşteki Meh-
met Akın'ın ifadesine de iddianamede yer ve-
rildi. Mehmet Akın ifadesinde, "Sami Aslan
isimli şahıs gelip Derya'yı alıp gitti. Gittikten 1
saat sonra bende kayıtlı olmayan bir numara-
dan aradı beni. Bana 'Ben kız kardeşini öldür-
düm haberin olsun' dedi. Ben de 'Sen nasıl
bunu yaparsın, nerde yaptın?' dedim. Kendisi
'Çakmaklı'da' dedi ve telefonu kapattı. Ardın-
dan beni aradığı numarayı aradım. Telefonu
açan kişi 'Ben ticari taksiyim, telefonu istedi ben
de verdim. Sizi aradı ' dedi. Sami Aslan'ın bir-
çok suç kaydı vardı. Sami çocuklarıyla da ilgisiz
biriydi. Çocuklar babalarından korkuyordu" de-
diği belirtildi. Maktul Derya Aslan'ın diğer ağa-
beyi Yılmaz Akın'ın iddianamede tanık olarak
ifadesine yer verdildiği belirtildi. Yılmaz Akın'ın
"Biz iyi niyetimizin ve maktul kardeşim Der-
ya'nın çocuklarına olan düşkünlüğünün kur-
banı olduk" dediği kaydedildi.

Azmettirdiğim iddaları asılsız

Şüpheli Sami Aslan'ı azmettirdiği iddia edilen
şüpheli babası Mehmet Sırrı Aslan'ın da
ifadesinde, " Cinayetten, oğlumun büyük eşim
Latife'nin yanına gelerek olayı anlatıp gidip 
teslim olacağını söylemesi ve bunun üzerine
eşimin beni aramasıyla haberdar oldum. 
Sami'yi cinayete azmettirdiğim iddiaları 
asılsızdır" dediği belirtildi. 

Bağcılar'da, seyir 
halindeki otomobilin 

direksiyonunda çocuk
olduğunu görenler şaşkına

döndü. Ebeveyninin de
yanında olduğu görülen
çocuğun trafikte tehlike

saçtığı anlar, başka 
otomobildekiler

tarafından cep telefonu
kamerası ile kaydedildi

Bağcılar Güneşli
İnönü caddesi'nden
ateştuğla istikametine

doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı
otomobili kullanan 8 ila 10 yaşların-
daki çocuk, trafikte tehlike saçtı.
Çocuğun arabanın direksiyonunda
olduğu anlar başka otomobilde bu-
lunanlar tarafından cep telefonu ile
kaydedildi. Görüntülerde otomobilin
ön yolcu koltuğunda çocuğun ebe-
veyninin de olduğu görülüyor.

Sorumsuzlar Sorumsuzlar Sorumsuzlar Sorumsuzlar Sorumsuzlar Sorumsuzlar Sorumsuzlar Sorumsuzlar Sorumsuzlar 

Baba ve oğula
müebbet hapis talebi
Büyükçekmece'de boşanma aşamasında olduğu
eşi Derya Aslan'ı (32) tabanca ile öldürdüğü
iddia edilen Sami Aslan Yunanistan’da
yakalandı. Sami Aslan’a  "Eşi Kasten Öldürme"
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi 
isternirken  öldürmeye azmetttirmekle suçlanan
baba Mehmet Sırrı Aslan'ın  da 'Töre saiki ile
öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapsi talep edildi. 



T oplumcu ve hak temelli hiz-
met anlayışı ile hareket eden
Şişli Belediyesi, afetzedele-

rin yanında da olmaya devam edi-
yor. Marmaris ve çevresinde
yaşanan orman yangını, ardından
Kastamonu ve Sinop’u vuran sel fe-
laketinde gıda, giyim ve hijyenik
malzeme yardımında bulanan Şişli
Belediyesi, bunun yanı sıra, bünye-
sindeki Mahalle Afet Gönüllüsü
(MAG) ekipleri aracılığı ile de afet-
lerden etkilenen bölgelere olan des-

teğini hız kesmeden sürdürdü.

Yardım malzemeleri 
gönderildi

Şişli Belediyesi, ilk olarak 22 Hazi-
ran tarihinde Artvin’de meydana
gelen sel felaketinde Arhavi Beledi-
yesi ile yaptığı görüşme sonrasında
acil ihtiyaç duyulan çizme, yağmur-
luk, su, gıda kolisi ve hijyen malze-
melerinin gönderimini sağladı. Yine
28 Haziran’da, Van’da yaşanan sel
baskının ardından da bölgeye; yor-
gan, ev temizlik ürünleri, hijyenik
malzeme, gıda kolisi, çocuk bezi,

battaniye, su ve maskeden oluşan
malzeme desteğinde bulundu. Son
olarak Kastamonu ve Sinop’ta
büyük can kayıplarına neden olan
selde de vatandaşların yardımına
koşan Şişli Belediyesi, bu bölgeye;
giyim kolisi, gıda kolisi, hijyen ürün-
leri, yorgan, yastık, su, çocuk ma-
ması, çorap, maske, el feneri, çizme
ve dezenfektan malzemeleri gön-
derdi.

MAG ekipleri büyük 
özveride bulundu

Mahallelerde Temel Afet Bilinci

Eğitimi programını hayata geçi-
ren ve Mahalle Afet Gönüllüsü
(MAG) ekiplerini oluşturmaya
başlayan Şişli Belediyesi, gönüllü-
lerin alacağı eğitimler için bir süre
önce Mahalle Afet Gönüllüleri
Acil Müdahale Derneği ile iş bir-
liği protokolü imzalamıştı. Temel
Afet Bilinci Eğitimi alan 35 kişi-
den oluşan Şişli Belediyesi MAG-
Acil Müdahale Ekipleri (AME),
Marmaris yangınında 8 gün bo-
yunca İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi ve Azerbaycan İtfaiyesi ile
birlikte çalışma yürüttü. Kasta-

monu’nun Bozkurt ilçesinde
büyük yıkım ve can kayıplarına
neden olan son sel baskınında
MAG-AME, özverili çalışmalara
imza attı. 16 kişiden oluşan
MAG-AME, T.C İçişleri Bakan-
lığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın (AFAD) görevlen-
dirmesi ile İnebolu Özlüce
Köyü’nde AFAD İstanbul İl Baş-
kanı’nın eşliğinde arama kur-
tarma çalışmalarına katıldı.
Ekipler, selde kayıp olan yaşlı bir
kadının kurtarılmasına destek
oldu.
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K imi önyargılı, kibirli modernistler
anında tepki vereceklerdir, 
tahmin ediyorum.

“Sen cumhuriyete karşı mısın?” Diye!
Sorun birini diğerinin karşısına 

koymak değil.
Demokrasiyle taçlandırılmamış cumhuri-

yet, topluma ne barış ne adalet ne de özgür-
lük verebilir.

Afganistan’da yaşananları görüyoruz.
Taliban “Afganistan İslam Emirliği” değil

de, “Afganistan İslam Cumhuriyeti “deseydi
adına; yere göğe sığdıramadığınız cumhuriyet
değerlerini uygulayacaklar mıydı?

Vatan Partisi Kadın Kolları kendilerini
Cumhuriyet Kadınları Derneği diye lanse
edince cumhuriyetçi mi oluyorlar?

“Afganistan yönetimini tanıyoruz, tanı-
mayanı da biz tanımıyoruz” buyurmuşlar.

Aslında ben hiç şaşırmadım.
Nerde durduğu, kime hizmet ettiği bilin-

meyen Perinçek ve ekibinin sözüm ona anti-
emperyalizm adına Taliban’a destek vermesi
çok normal.

Onlara göre ABD emperyalist bir ülke,
Taliban da ABD’ye karşı antiemperyalist
mücadele veren devrimci bir örgüt.

Taliban’ı ilk günden itibaren ABD ve
emperyalist ülkelerin desteklediği herkes
tarafından bilinen ayyuka çıkmış bir ger-
çek iken şimdi oynanan tiyatroya bizi
inandırmaya çalışıyorlar.

Daha da öteye geçip Taliban’ın tek kur-
şun bile sıkmadan ABD den devraldığı Af-
ganistan’da oynanan çirkin oyunu Mustafa
Kemal Atatürk’ün verdiği ulusal kurtuluş
mücadelesiyle kıyaslama küstahlığını
gösteriyorlar.

Kraldan çok kralcı derler ya!
Perinçek’in bu sözüm ona cumhuriyet

kadınları, Atatürk düşmanlığında şeriat
çığırtkanlığı yapan meczupları da geçtiler.

Neyse, bizim konumuz
demokrasi.

Atatürk ve demokrasi düşmanlarına 
ayıracak fazla zamanımız yok.

Onlar zaten görevlerini yapıyorlar.
Kim iktidarsa, hazır kıta saf tutuyorlar.
Benim asıl derdim “cumhuriyetin vaz-

geçilmez değerleri “ diye diye demokrasiyi
ıskalayan, önemsiz gören, ya da” kendile-
rine demokrat” olanlarla.

Cumhuriyet bir yönetim tarzıdır ama
yönetenlere göre şekil alan, ya da şekillen-
dirilen bir kavram, bir yönetim biçimi

Oysa demokrasi; evrensel bir kavramdır
ve kişiye, gruplara, ülkelere göre şekil
almaz.

Asıl demokrasinin vazgeçilmez 
kuralları vardır.

Bütçesi neredeyse Milli Eğitim Bakanlı-
ğından daha fazla olan bir Diyanet İşleri

başkanlığının olduğu bir ülkede yıllardır
“Türkiye laiktir, laik kalacak” diye 
bağırırsınız.

Bu ülkenin camilerinde din adamları ta-
rafından Atatürk’e sövülmedi mi?

Bu ülkede Atatürk’ün en çok değer ver-
diği kurumlar yok edilmedi mi?

Bu ülkede Atatürk’ün özel önem verdiği
kadın hakları ayaklar altına alınmadı mı?

Bu ülkede Atatürkçülüğün en önemli il-
kelerinden laiklik, her iktidara göre ayrı
yorumlanıp şeriat özlemcileri bakanlıkları
paylaşmadı mı?

O zaman ülkenin adının cumhuriyet 
olmasının bir anlamı yok.

Tıpkı İran İslam Cumhuriyeti gibi.
Yarın Taliban da Afganistan’da cumhu-

riyet ilan ederse şaşırmayın.
Cumhuriyet yönetiminde din ve vicdan

özgürlüğü vardır.
Cumhuriyet yönetiminde düşünce ve dü-

şünceyi yayma, yani fikir özgürlüğü vardır.
Cumhuriyet yönetiminde din, dil, ırk

ayırımı yapmadan herkesin siyaset yapma,
örgütlenme özgürlüğü vardır.

Cumhuriyet yönetiminde hukukun üs-

tünlüğü esastır.
Cumhuriyet yönetiminde “egemenlik

kayıtsız şartsız milletindir.”
Şimdi söyler misiniz bana!
Bu nasıl cumhuriyet?
Sakın ola, hemen “ikinci cumhuriyetçi”

suçlamalarına kalkışmayın.
Bizim istediğimiz; evrensel ölçülerde

kişi hak ve özgürlüklerini temel almış, 
sosyal hukuk devletini tüm kurum ve ku-
rullarıyla benimsemiş, insan ve emeğe say-
gılı, barışı esas alan bir demokrasiyle
taçlandırılmış cumhuriyet.

Yani yalnızca ülkenin adında geçen 
bir sözcük olmanın ötesinde, gerçek 
anlamda demokrasiye hedefleyen bir 
cumhuriyet.

Yurttaşlarının yaşam tarzına müdahale
etmeyen, gençlerinin, çocuklarının özgürce
eğitim aldığı, sağlık hizmetlerinin ücretsiz
olduğu, yalnızca sınırları korumak değil,
ormanları korumanın da bir kamu hizmeti
olduğu bilinci ve sorumluluğundaki devlet
anlayışını savunan bir cumhuriyet.

Yani demem o ki, demokrasi olmadan
ne cumhuriyet ne laiklik mümkün değildir.

Demokrasi olmayan yerde 
neyleyim ben cumhuriyeti!

Minik Mira, 
mucizeyi başardı

Bağcılar’da yaşayan Sibel Demirkı-
ran’ın otizmli çocuğuyla mücadelesi 5 yıl
önce başladı. 2 yaşına kadar hiç konuş-

mayan, yaşıtlarına uygun hareket etmeyen ve kalaba-
lıktan kaçan Mira’nın durumundan endişelenen
anne, kızını çocuk-ergen psikiyatrisine götürdü. Yapı-
lan tetkikler sonucunda Mira’nın yüzde 40 oranla
atipik otizm hastası olduğu ortaya çıktı.

Mira’yı şimdi susturamıyorlar

Anne Sibel Demirkıran, aldığı bu haberden sonra bu-
güne kadar yaşananları şöyle anlattı: “Çocuğuma
sözel ve sözel olmayan iletişim bozukluğu tanısı ko-
nuldu. 2 yaşına kadar gözlemlerim sonucu bir şeyle-
rin ters gittiğini fark etmiştim ancak
konduramıyordum. Hiç zaman geçirmeden eğitim-
lere başladık. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı bu konuda bizim hayatımızın
dönüm noktası oldu. Hocalarımız önce bize yol hari-
tası çizdiler sonra da Mira’yla yakından ilgilendiler.
Bu samimi ve özverili sürecin sonunda Mira mucize
bir çocuk oldu. İyileşti ve raporu da düştü. O da artık
yaşıtları gibi davranıyor, konuşuyor, topluma karışı-
yor. Evimiz eskiden sessiz bir yerdi, şimdi bayram
yeri. Ağzından kelime çıkmayan, topluma karışma-
yan Mira’yı şimdi susturamıyoruz. Bize bu imkanları
sunan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırı-
cı’ya da teşekkür ediyorum.” Demirkan, şimdi kızıyla
hastalık sürecinde yaşadıklarını anlatan “Mira’nın
Güncesi” isimli kitap yazıyor. AYNUR CİHAN

İletişim bozukluğu olan ve hiç konuşmayan otizm
hastası 5 yaşındaki Mira, Bağcılar Belediyesi
Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda aldığı
eğitimle iyileşti. Mira’nın eski halinden eser
kalmadığını ve mucize bir çocuk olduğunu
söyleyen anne Sibel Demirkıran, “Ağzından 
kelime çıkmayan, topluma karışmayan 
Mira’yı şimdi susturamıyoruz” dedi

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki
cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Mü-

dürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Güzelyurt
Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’ni yeni asfalt ile kap-
ladı. Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan ve Fen İşleri
Müdürü de çalışma yapılan caddede incelemelerde bu-
lundu. Vatandaşların caddenin yeni asfalt ile kaplanma-
sından memnun olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı
Aydın Nair, “Bugün itibarıyla caddemiz yenilendi. Sayın
Belediye Başkanımız  nezdinde, tüm belediye çalışanla-
rına teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlar çok mem-
nun kaldı, çünkü sorunlu bir cadde idi. Yaklaşık bir
kilometre uzunluğu olan bir yol. Bunun gibi hizmetler
oldukça vatandaşlar memnun kalacak” dedi.

İlçe genelinde yol yenileme çalışmalarına 
devam eden Esenyurt Belediyesi, Güzelyurt 
Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde yeni
asfalt serimi gerçekleştirdi

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

Şişli Belediyesi, 
son dönemde
Türkiye’nin yaşadığı
tüm afetlerde
vatandaşların
yanında oldu.
Ayrıca, Şişli 
Belediyesi Mahalle
Afet Gönüllüsü 
(MAG) ekipleri de
afetlerden etkilenen
bölgelerde AFAD ve
itfaiye ekiplerine
destek oldu

ŞiŞli mağdurların
yanında oldu

ARİF ELMAS

AFETZEDELERE
YARDIM ETTİLER

Kalamış kapanışa gidiyor
İstanbul’un cazibe

merkezlerinden biri
olan Kadıköy’de 

1 Temmuz’da
başlayan Kalamış

Yaz Festivali,
kapanışa

hazırlanıyor. Kalamış
Atatürk Parkı’nda
konser ve sinema 

gösterimleriyle
dolu festivalin 
30 Ağustos’ta
gerçekleşecek

kapanış programında
müzik dünyasının

sevilen isimleri
Kalben ve Göksel

sahne alacak

KadıKöy’de, pandemi nedeniyle ara
verilen açık hava buluşmaları, 1 Tem-
muz’da Kadıköy’ün farklı noktala-

rında yeniden başladı. Buluşmaların odak
noktası Kalamış Atatürk Parkı’ndaki Kalamış
Yaz Festivali oldu. Kadıköy Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün, +1 iş birliğiyle ha-
zırladığı festival, 30 Ağustos’ta Kalben ve Gök-
sel’in sahnesiyle kapanışını yapacak. Özgün
müziği ve yeni nesil müzik ekolünün ülkemizdeki
temsilcilerinden Kalben, 20.00’de sevenleriyle
buluşacak. Söz yazarı ve besteci kimliğiyle Türk

pop müziğinin yorumcularından Göksel ise saat
21.30’da sahne alacak ve sevilen şarkılarını izleyi-
cileriyle birlikte söyleyecek.

Orman Köylerine Destek Paketi

Kadıköy Belediyesi Kalamış Yaz Festivali +1
Sürpriz konserinin biletleri Mobilet’ten erişime
açıldı. Biletler, sosyal mesafe düzenini sağlamak
için sembolik olarak belirlenen 1 TL üzerinden
satışa sunuluyor. Bilet seçeneklerine, ülkemizde
yaşanan orman yangınları nedeniyle Orman
Köyleri’ne Destek Paketi kampanyası eklendi.

Dayanışmanın bir parçası olmak isteyenler 50
TL ile biletlerini alırken dayanışmaya katkı sağla-
yabilecek.

Festivalde son 5 gün

Festival, bir yandan pandemi sürecinde zor za-
manlar geçiren sanatçılara destek olmak bir
yanda da bu süreci evlerinde geçirmek zorunda
kalan herkese moral olmak için 1 Temmuz’da
Kalamış Atatürk Parkı’nda başladı. Parkta kuru-
lan dev sahnede bugüne kadar birbirinden keyifli
konserler ve film gösterimleri gerçekleşti; sanatçı-
lar alkışa, izleyenler sanata doydu. Festivalin ka-
panışına son 6 gün kala, her akşam saat 21.00’de
gerçekleşecek konser programı şöyle:

26 Ağustos, Perşembe Melis Sökmen.
27 Ağustos, Cuma Adamlar.
28 Ağustos, Cumartesi Taksim Trio.
29 Ağustos, Pazar Kaan Tangöze.
30 Ağustos, Pazartesi +1 Sürpriz Konser Kal-
ben ve Göksel.

Asfalt 
çalışmalarına devam



statİk fİkİR

Anıl BODUÇ
anilboduc@gmail.com
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Yenilgi!

Lüleburgaz’da 15 yıldır Kongre Meyda-
nı’nda kışın soğuğunda, yazın sıcağında
“Kadın Emeği Tezgahları” açarak geçi-
mini sağlayan kadınlar için önemli bir
adım atıldı. Bu kapsamda Lüleburgaz
Belediyesi kadınların daha konforlu ve
korunaklı alanda ürünlerini sergilemesi
için Kongre Meydanı’nın Emrullah
Efendi Caddesi bölümüne 10 adet el
emeği satış ürünleri konteynerleri ko-
numlandırdı. Konteynerlerin konumlan-
dırılmasının ardından ise, el emeği
ürünleri üreten kadınlar için Lüleburgaz
Belediyesi ile Lüleburgaz Kent Konseyi
arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Lüleburgaz Belediyesi’nde gerçekleştiri-
len protokolde Lüleburgaz Belediye Baş-
kanı Dr. Murat Gerenli ile Lüleburgaz
Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç’in
yanı sıra Lüleburgaz Kadın Meclisi Baş-
kanı Nüket Tufan Cebelli, Lüleburgaz
Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi
Gönül Çelik ve Lüleburgaz Kent Kon-
seyi Emek Pazarı İstihdam Çalışma
Grubu Başkanı Berrin Akbulut katıldı.  
Kadınlarla omuz omuza
yürüyeceğiz

Protokolü imzalamaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Başkan Gerenli
de önemli açıklamalarda bulundu.
Kadın emeğinin her zaman en yukarıda
tutulması gerektiğini söyleyen Başkan

Gerenli, “Yıllardır kışın soğuğunda yazın
sıcağında el emeği, göz nuru ürünlerini
sunan kadınlarımız artık daha korunaklı
bir alanda halkımızla buluşacak. Kadın
emeği üzerine imzaladığımız bu proto-
kolde emeği geçen Lüleburgaz Kent
Konseyi Başkanı Sayın Binnur Dinç,
Kadın Meclisi Başkanı Sayın Nükhet
Tufan Cebelli, Kent Konseyi Yürütme
Kurulu Üyesi Sayın Gönül Çelik ve Kent
Konseyi Emek Pazarı İstihdam Çalışma

Grubu Başkanı Sayın Berrin Akbulut te-
şekkür ediyorum. Kadının evde değil,
hayatın içinde olduğu bir Lüleburgaz
için kadınlarla omuz omuza çalışmaya
devam edeceğiz” dedi. 
Bizlerle yürümeye davet ediyoruz

Kent Konseyi Başkanı Dinç de, Başkan
Gerenli’ye hassasiyeti ve ilgisi için teşek-
kür ederken kadınlara çağrıda bulundu.
Dinç, “Lüleburgaz’da yaşayan tüm ka-

dınları evlerinde ürettikleri el emeği
ürünlerin satışı için Kent Konseyi Emek
Pazarı’na üye olmaya ve bizlerle birlikte
yürümeye davet ediyoruz. 15 yıldır bu-
nunla ilgili bir uğraş veriliyor. Kadınlar
kışın karın altında, yağmurun altında,
çamurda emeğini sergilemeye çalışı-
yordu. Bu kabinler de bize nasip oldu.
Bundan sonra daha güzel işler olacağına
inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
İRFAN DEMİR

İmzalar kadın emeği için
Lüleburgaz Belediyesi ile Lüleburgaz Kent Konseyi arasında 15 yıldır Kongre Meydanı’nda “Kadın Emeği Tezgahları”
açarak satış yapan kadınlara destek olmak amacıyla El Emeği Satış Ürünleri Konteynerleri Kullanım Protokolü imzalandı

Ziyadesiyle yenildim. Yenilmekten bıktım usandım.
Her biri muhteşem yenilgilerdi ama en nihaye-
tinde kimsesiz yenilgilerdi. Herkesten habersiz

yenilgiler. Herkes ne yenilgi mi görebilirdi ki? “Ah biraz
kilo almışsın” - başka? “Ah biraz içtin mi sen?” - daha
başka; “Uykusuz görünüyorsun...” - İnsanların görüp
görebilecekleri yenilgilerimiz bunlardı. Bunları da dile
getirirken; “ah” deyip halinize üzülmekten ziyade si-
zinle alay eder, küçümser ve kendi poposunu dünyanın
en değerli poposu zannederek; çalımını atar, yürümeye
devam ederler... Ama boşverin şimdi insanları. Ne di-
yordum? Evet yenilgiler...

Bir keresinde öyle bir yenilmiştim ki; terk edildiğim
Ayvansaray metrobüs durağının altında, eksi 4 derecede
karlar yağarken ve nefesimden buhar çıkarken; ellerim,
ayaklarım buz çekmişken; kalbim ve aklım sıcacıktı. Bu
kadar soğukta yanmak. Ve nice  yangınlarda üşümek.
“Suda yan, ateşte boğul” hikayesi bizimki...

Tamam lafı çok uzattım. Sıkılmış olabilirsiniz. Muh-
teşem yenilgiler derken... Sevdiğiniz ve sevilmediğiniz
zamanlar; kursakta kalan hevesleriniz; çok çalıştığınız
lisedeki o sınavdan 90 değil de 85 almanın verdiği
hayal kırıklığı, hasretle beklediğiniz maaş gününün gel-
mesi ama maaşın o gün yatmaması ya da bilirsiniz işte;
büyük bir özveri ile hazırladığınız makarnanın hamur
olması, pilavın lapa olması... Ne yenilgiler ama! Küçük,
küçük yenilgiler; büyük büyük hayal kırıklıkları...

Bir keresinde ben;
“Seni seviyorum Melina” dedim;
“Boşuna seviyorsun çünkü tipim değilsin” yanıtını

aldım. Ah Melina, seni kendini beğenmiş kaltak. Meli-
na'nın da canı cehenneme. Ama yenilgiyi hissettiniz
değil mi? Çıt etti yüreğim!

Ya iki fincan sabah kahvesinin verdiği mahmurluktan
olacak ya da gündümüzü aydınlatan Charles Aznavo-
ur'un o büyülü sesinden... Bu sabahın anlamı yenilgi. Ve
tabii her sabah olduğu gibi bu sabahın da en büyük 
anlamı; anlamsızlık!

Şimdi işte; Cihangir Metrobüs Durağı'nda beni 
Beylikdüzü Belediye durağına götürecek bir metrobüs
bekliyorum. Evet önce inenlere yol verelim; işte bindim!
Kapı önündeyim. Arkamda 3 gündür duş almadığı her
halinden belli bir “dağ ayısı” - işte bir yenilgi daha...
Ama olsun;

“Yenilgi, yenilgi büyüyen zaferlere” inançla ve bir
türlü bitmek bilmeyen Ağustosa lanet okuyarak; eylüle
hasretle...

Günaydın...

Genco Erkal yalnız değildir

83 yaşında, sahnede devleşen; tek başına oynadığı
Nazım Hikmet oyunu ile 500-600 kişilik salonlarda
ayakta alkışlanan, Türkiye'de tiyatro sanatının büyük
bir ustası olan Genco Erkal'ı da mı yargılayacaksınız?
Niye soruyorum ki gerçi. Sizin karanlığınızın, aydınlığa
tahammülü yok! Genco Erkal, Twitter hesabından yap-
tığı eleştirilerin; "hakaret" olarak atfedilerek cezalandı-
rılması ile karşı karşıya ise buna; düşünce ifade
özgürlüğünün elzem olduğuna inanan; Türkiye'deki her
insan ses çıkarmalı. "Genco Erkal, yalnız değildir" diye
haykırabilmeli. Sizin köhne karanlığınıza ve sanattan,
sanatçıdan dahi korkarak; onları yok etmek isteyen kö-
tülüğünüze karşı daima aydınlıktan, iyilikten ve onun
temsilcilerinden yana olacağız. Genco Erkal'ın da 
yanında olacağız.

MALTEPE’YE
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Maltepe Belediyesi tarafından
hazırlanan ve Altın Karınca

ödülü alan ‘Yaya Güvenliği Dö-
nüşüm Projesi’ Rusya’dan gelen
30 mimar ve şehir plancısı tara-

fından yerinde incelendi. Rus
mimarların, Türkiye’de ilk olarak

gerçekleştirilen ve ‘iyi örnek’
olarak lanse edilen projeye 

gösterdikleri ilgi dikkat çekti

M altepe Belediyesi tarafından Zümrütevler
Meydanı’nda uygulanan ‘Yaya Güvenliği
Dönüşüm Projesi’ Rusya’dan gelen 30 ki-

şilik mimar ve şehir plancıları grubu tarafından
yerinde incelendi. Türkan Saylan Kültür Mer-
kezi’nde ağırlanan grup, ‘iyi örnek’ olarak gösteri-
len Zümrütevler Taktiksel Kentleşme Projesi’ni
merkezi devlet destekli teknik gezi programlarına
ekledi. Merkezi Rusya’da bulunan ve kar amacı
gütmeyen Strelka İnstitute For Media, Architec-
ture and Design kamu çalışanı mimar ve şehir
plancılarından oluşan 30 kişilik bir grupla Mal-
tepe Belediyesi’ni de ziyaret etti.

İBB projesini tanıttı

Projenin tanıtımlarında, Maltepe Belediyesi ile
ortak çalışma yürüten Superpool tarafından
Kent95projesini Nicola Iavarone ve Beyza Gündo-
ğan tanıtırken, İBB Park Ve Bahçeler Müdürlüğü
Oyun Şefliği tarafından Oyun İstanbul projesini ve
oyun stratejilerini Ceylan Karaoğlan tanıttı.Türkan
Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen proje ta-
nıtımında Maltepe Belediyesi StratejiMüdürü Ba-
hadır Keşan, yürütülen projeler hakkında bilgi
verdi. Keşan, ‘’Maltepe Belediyesi’nin‘’Zümrütevler
Taktiksel Kentleşme Projesi’’ ile Altın Karınca ödü-
lünü almasının asıl nedeni, ara proje ile 3 ay bo-
yunca uygulamaların yerinde test edilmesidir. Bu

yöntem ile proje hatalarının tespitedilmesi ve büyük
yatırımdan önce düzeltmelerin yapılmasına olanak
sağlanmasını kolaylaştırıyor’’ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk

Rusya’da daha önce bu yöntemin daha önce uygu-
lanmaması Zümrütevler Taktiksel KentleşmeProje-
si’ne olan ilginin asıl kaynağını oluşturuyor. Keşan,
Maltepe Belediyesi ve Superpool işbirliği ile İstan-
bul’un sokak ve kavşaklarının yaya güvenliği açısın-
dan iyileştirilmesine yönelik ilk kavşak dönüşüm
provasını NACTO Global Kent Tasarımı İnisiya-
tifi’nin danışmanlığında Zümrütevler Meydanı’nda
gerçekleştirildiğini belirtti. Zümrütevler Meyda-
nı’nın söz konusu proje ile daha verimli kullanıl-
maya başlandığını vurgulayan Keşan, alanın proje
öncesinde daha dar kaldırımlar ve hızlı giden araç-
lar nedeniyle yayalar için güvensiz bir bölge oldu-
ğunu ifade ederek, “Proje ile birlikte meydan
olmayan bir mahalleye meydan kazandırıldı. Söz
konusu alan çocuk, genç, yaşlı ve engelli gibi deza-
vantajlı gruplara uygun hale getirildi. Afet top-
lanma alanı kazandırıldı. Belediye olarak anne ve
babalarımız çocukları ile birlikte kendi mahallele-
rinde güvenle yürüyebilmeli. Okula yaya olarak
giden çocuklarımız trafik risklerinden muaf olmalı.
Bu konulara önem veriyoruz, projemiz ile bu he-
deflerimizi başardık” dedi TAYLAN DAŞDÖĞEN

PROJE BÖLGEYE NE KAZANDIRDI?
Zümrütevler Meydanı’nı
kullanan vatandaşlara yö-
nelik yapılan anketler ve
gözleme dayalı nicel venitel
yöntemlere göre alanda uy-
gulanan ‘Yaya Güvenliği
Dönüşüm Projesi’nin Mal-
tepe’yekazandırdıkları
şöyle sıralandı:- Kamusal
Alan Artışı: Meydandaki
1075 m2 araç yolu, yaya
alanına çevrildi. 550 m2
meydanalan oluşturuldu.-
Alan kullanımı: Proje son-
rasında Zümrütevler Mey-
danı’nda vakit geçiren kişi
sayısı yüzde 72 arttı. Hafta
içi yapılan gözlemlere göre
bebek ve küçük çocuk sa-
yısı 3,5 kat, 5-12 yaşçocuk-
ların sayısı ise yaklaşık 2
kart arttı. Çocukların %61’i
arkadaşlarıyla grup halinde
oynarken %21’i tek başına,

%18’i ise yanında bir refa-
katçi ile oynuyor. Mey-
danda vakitgeçiren
yaşlıların sayısı 10 kat
arttı.- Yaya kullanımı: Mey-
danı kullanan yaya sayısı
%21 arttı; kaldırım kulla-
nımı ise %30 oranındayük-
seldi. Çocuğuyla birlikte
yürüyen yetişkin sayısı %16
artarken, sokaklarda yalnız
yürüyençocukların %89 ‘u
işaretlenen güvenli alandan
yürüyor.- Güvenlik: Proje
öncesi ankete katılanların
yüzde 75’i yaya olarak ken-
dilerini sokaklardagüvende
hissetmiyorken, uygulama
sonrasında bu oranın yüzde
25’e gerilediği görüldü. Böl-
gede araç şeritleri daraltıla-
rak trafik yavaşlatıldı,
taşıtların hızları saatte 
20 km’ye düşürüldü.

Depreme karşı
tesisat montajı
Tekirdağ’ın birinci derecede deprem bölgesinde ol-
duğu gerçeği ile hareket eden Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi, olası bir doğal ve afet ve acil durumlarda
elektrik kesintileri ve iletişim kopukluğunun önüne
geçmek amacıyla ilave tesisat montajına başladı

Büyükşehir Belediyesi ve Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından sür-
dürülen çalışmalar kapsamında olası doğal afetler ve
acil durumlarda ilk karşılaşılan sorunlardan biri olan
elektrik kesintileri ve iletişim kopukluğunun önüne ge-
çilmesi için il genelindeki afet toplanma alanlarında,
afet sonrasında oluşabilecek elektrik kesintisi risklerine
karşı jeneratörle besleme yapılabilmesi amacıyla ilave
tesisatların montajına başlandı. Konu ile ilgili açıklama
yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, “Büyükşehir Belediyesi sınırlarımızda bulunan
afet toplanma alanlarında yapılmaya başlanan ilave
tesisatlar, acil olarak toplanma alanında elektrik ile ça-
lışan cihazların çalıştırılabilmesi, iletişim kopuklukla-
rına karşı vatandaşların cep telefonlarını şarj
edebilmelerine imkan sağlanmasını amaçlıyoruz.
Bahse konu tesisat ilavesi çalışmasını ilçe merkezleri-
mizde bulunan 220 adet toplanma alanında gerçekleş-
tireceğiz. Çalışmayı 2021 yılı içerisinde tamamlamayı
planlıyoruz.  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak
halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalış-
maya devam edeceğiz.” dedi. İRFAN DEMİR

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi’nde 4,5,6,7 ve
8.sınıf öğrencileri için ücretsiz okula destek ve sınavlara
hazırlık kursları başlıyor. LGS ve okula destek kurslarında
uzman eğitmenler tarafından öğrencilere dersler ve eği-
timler verilecek. Eğitim alanında önemli projelere imza
atan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
çocukların bizlerin aydınlık geleceği olduğunu söyledi.

Başkan Akgün: ‘’Çocuklar bizlerin geleceği. Onların haya-
lini kurduğu ne varsa bizler de çocuklarımıza destek vere-
ceğiz. Öğrencilerimizin istedikleri hedeflere ulaşmasına
destek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Büyükçekmece Be-
lediyesi Halk Akademisi’nin LGS ve destek kurslarından
yararlanmak isteyenler 0212 883 29 95 ve 0212 883 40 00
nolu telefonlar aracılığıyla detaylı bilgi edinebilir.

Büyükçekmece'de eğitime tam destek
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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği
(TÜRKBESD) tarafından açıklanan veri-
lere göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bu-

laşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan
oluşan altı ana ürün grubunda iç satışlar Temmuz’da
geçen yıl aynı aya göre yüzde 31 düşüşle 628,313 adet
oldu.İhracat ise Temmuz’da yüzde 16 gerileyerek 1.73
milyon adet olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döne-
minde ise iç satışlar yüzde 15 artışla 5.26 milyon, ihra-
cat da yüzde 35 yükselişle 14.5 milyon adet oldu.

Baz etkisi neden oldu 

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Temmuz sonuçla-
rındaki yüksek baz etkisine işaret ederek, “Türkiye
beyaz eşya sanayi pandemi döneminde güçlü rakam-
larla başarılı bir süreç geçirdi. Temmuz ayında ise
yüksek baz etkisinin satışlarımız üzerindeki etkisini
hissettik” dedi ve ekledi:“Hammadde tedarikinde sı-
kıntılar yaşanan bu dönemde ülkemizin lokomotif
sektörlerinden olan beyaz eşya sektörünün rekabet
gücünü koruması adına maliyet yükü oluşturacak ek
vergilerin en azından geçici süre olarak kaldırılmasının
rahatlatıcı bir adım olacağına inanıyoruz.” 

Vatandaşın bankalara, finansman şirketle-
rine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye
olan toplam borcu 989 milyar liraya ulaştı.

Borcunu ödeyemeyen 603 bin kişi icraya verildi.
Ocak-ağustos ayları arasında borcunu ödeyemediği
için 603 bin kişi de icraya verildi. 1 Ocak- 20 Ağustos
tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 4 mil-
yon 522 bin yeni dosya daha geldi. Bu sayı geçen yılın
aynı dönemine göre 863 bin adet arttı. Vatandaşların,
bankalara, finans ve varlık yönetim şirketleri ile TO-
Kİ'ye olan toplam borcu da 989 milyar liraya ulaştı.
HP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “İcra daire-
lerindeki dosya sayısı hızla artıyor. Borcunu ödeyeme-
diği için 603 bin vatandaş icraya verildi. Vatandaşın
elinde ne var ne yoksa haciz yoluyla alınıyor” dedi.
Borcunu ödeyemeyenler hakkında icra işlemlerinin hız
kesmeden devam ettiğini dile getiren Başevirgen,
“Hayat pahalılığı altında ezilen, pandemide gelirsiz ve
desteksiz bırakılan vatandaşlar, bir de ellerindekinden
oluyor. Takibe alınan vatandaş sayısında patlama 
yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz eşyada
sert düşüş

603 bin kişi
icraya verildi

Fındığa ihraç engeli

Beyaz eşya sektöründe Temmuz
ayında iç satışlar altı ana ürün
grubunda yüzde 31 düştü, 
ihracat yüzde 16 geriledi

Altınordu Ziraat Odası Baş-
kanı Atakan Akça, aflatoksinin
fındığın kalitesini bozarak küf-

lenmeye neden olduğunu ve iyi kurutul-
mayan fındıkların analizlerinde
aflatoksin oranı yüksek çıkıyorsa o ürü-
nün yurt dışına ihraç edilemediğini söy-
ledi.Karadeniz'de bahçeye giren kimi
üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla top-
larken, kimileri ise mevsimlik tarım işçile-
riyle hasada devam ediyor. Bölgede
yağışlı ve kapalı hava yaklaşık bir aydır
sürüyor. Bu nedenle de istenilen kurutma
sağlanamayan fındığın ihracı da küf-
lenme riskiyle karşı karşıya kaldığından
güçleşiyor. Uzmanlar, hastalık oluşma-
ması için fındığın yeterince kurutulup bu
şekilde depolanması ve ardından pazara
sunulması önerisinde bulunuyor.

Kurutma ve depolamada sıkıntı

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan
Akça, bölgede yağışlar nedeniyle birçok
üreticinin şu anda fındığını istenilen şe-
kilde kurutamadığını ifade etti. Bu duru-
mun fındıkta aflatoksine neden
olabileceğine dikkat çeken Akça, “Bölge-
mizde fındık hasat sezonu başladıktan
bir hafta sonra önemli derecede yağış
oluştu. Neredeyse her gün yağış var. Fın-
dık harmana indikten sonra da özellikle
hem kurutma hem depolama aşama-
sında önemli bir sıkıntı oluştu. Yağışlar
nedeniyle şu anda fındıklar sergilerin al-
tında ıslanmaması için saklanıyor. Bun-
lar bir şekilde fındığın nemlenmesine
neden oluyor. Yağışlar sonucunda mec-
buren örtülen ürün, biraz daha o çadırla-
rın altında kızıyor ve aflatoksin
oluşmasına neden oluyor. Aflatoksin,

fındığın kalitesini bozan, küflenmenin
oluşturduğu bir fındık sıkıntısıdır. Afla-
toksin, hem insan sağlığının hem de fın-
dıktan üretilen ürünlerin kalitesinin ve
tadının bozulmasına neden oluyor. Do-
layısıyla fındıkta aflatoksinin oluşma-
ması hem fındıktan üretilen ürünlerin
kalitesi hem de pazarın etkilenmemesi
için çok önemli bir süreçtir” diye ko-
nuştu.

Yağmurdan korunması lazım

Harmana kuruması için serilen fındıkla-
rın hava alacak şekilde üstünü örterek
yağmur sularından korumak gerektiğini
anlatan Akça, “Üreticilerimiz, eğer im-
kanları varsa fındığın üstünü tam örtme-
den, en az fındıkla çadır arasında 15-20

santim kalabilecek şekilde örtmelidirler.
Bu çok önemli. Fındığın hava alması
lazım. Bu kızışmanın veya çürüğe sebep
olacak birçok sıkıntının giderilmesi böy-
lelikle mümkün olabilir. Bir diğer yapa-
cakları, harmanda özellikle çeç haline
gelen fındık aflatoksinin oluşmasında
çok tehlikeli. Onun için çeç haline gelen
fındığı mümkünse hava alması sağlan-
malı. Akabinde de kuruduktan sonra fın-
dığın çuvallara koyularak, yine altından
hava geçecek boşluk bırakarak depolan-
ması gerekir” şeklinde konuştu.

İhracına izin verilmiyor

Aflatoksinli fındığın ihraç edilmesine
izin verilmediğini kaydeden Akça, “Bu
depolama şartları hakikaten çok önemli.

Özellikle ihraç ürünü olan fındığımızın
gümrük kapılarından veya nihai alıcıya
ulaşmadan geri dönmesi problemi yaşa-
nıyor. Gümrük kapılarından dönüyor
derken, bunun bir kriteri var. Zaten bu-
rada gümrüklenirken ihracatçı ve sanayi-
cilerimiz bunlara dikkat ediyorlar.
Burada laboratuvar analizlerinde afla-
toksin oranı yüksek çıkıyorsa o ürün
zaten yurt dışına ihraç ürünü olarak git-
miyor. Yurt içinde de çok fazla kullanım
alanına da sahip olmuyor. Bu ülke eko-
nomimiz için büyük bir kayıp. Dolayı-
sıyla aflatoksin oluşumunu engelleyecek
özellikle depolama koşularında ve kuru-
turken şartlar yerine getirilirse aflatoksin
oluşumu önlenebilir” ifadelerinde 
bulundu.

İ nşaat Müteahhitleri Konfederas-
yonu (İMKON) Başkanı Tahir Telli-
oğlu dört gün önce sozcu.com.tr'ye

konuşmuş ve çimento fiyatlarında son bir
yıllık artışın yüzde 200'ü bulduğunu belir-
terek “fiyatlar düşmezse inşaatları durdu-
ruruz” uyarısında bulunmuştu.Çimento
sektörünün çatı kuruluşları TÜRKÇİ-
MENTO ile Çimento Endüstrisi İşveren-
leri Sendikası (ÇEİS), ortak açıklama
yaparak müteahhitlere yanıt verdi.

Gerçeği yansıtmıyor

Çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm
maliyeti içindeki payının yaklaşık yüzde 3
düzeyinde olduğunu öne sürülen açıkla-
mada “inşaat sektöründeki fiyat artışları-
nın çimento sektörüyle ilişkilendirilmesi
gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kulla-
nıldı. Açıklamada, “2020 yılı sonu itiba-
rıyla 55'i entegre 76 tesis ve yaklaşık 115
milyon ton kapasiteyle Avrupa'nın en
büyük ve dünyanın beşinci büyük üreticisi
olan Türk çimento sanayisindeki kurum-
lar, pandemi döneminde bile ülkemiz için
katma değer üretmekten hiçbir zaman

geri durmayan stratejik öneme sahip sek-
törün dönemsel gelişmelerde hedef göste-
rilmesi kolaylığından vazgeçilmelidir”
denildi.

Fiyatlar maliyetin altında

Çimentoda fiyat artışının, çimento üretim
maliyetlerindeki artışın çok daha altında
olduğu öne sürülen açıklamada, “2021
yılı Temmuz ayında petrokok fiyatları
geçen senenin Temmuz ayına göre yüzde
270, ithal kömür ve elektrik fiyatları sıra-
sıyla yüzde 193 ve yüzde 64 oranında art-
mıştır. Aynı dönemde dolar kuru ise 6,86
TL'den 8,63 TL'ye yükselmiştir. Tüm bu
gelişmelere rağmen sektördeki fiyatlar,
maliyet artışının çok daha altında seyret-
mektedir” denildi. Açıklamada, sektörün
hali hazırda iç piyasada dünya fiyat orta-
lamalarının altında fiyatla ürün sattığı,
yakın coğrafyada çimentonun en ucuz
satıldığı ülkenin Türkiye olduğu ve çi-
mento fiyatlarına yüzde 200 gibi olağan-
dışı bir artış yapıldığı iddialarının gerçeği
yansıtmadığı vurgulandı. “Çimento mali-
yetlerinin yaklaşık yüzde 80'ini döviz bazlı

yakıt, elektrik vb. oluşturduğu halde artış-
ları tam olarak fiyatlara yansıtmıyoruz”
denilen açıklamada TÜRKÇİMENTO
CEO'su Volkan Bozay'ın şu ifadeleri de
yer aldı: “Ülkemizin üretmeye, değer ya-
ratmaya, kazanmaya ve kazandırmaya
her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu
böyle bir dönemde, İnşaat Sektörünün iş
bırakma/grev yapma senaryosu üzerinde
durması, üstelik bunu da Çimento Sektö-
rüne mâl etmeye çalışması oldukça üzü-
cüdür. İnşaat Sektöründe yaşanan
sıkıntıların nedeni olarak sektörümüzün
hedef gösterilmeye çalışılması, makul gö-
rünmemektedir.”

Matematiksel olarak 
mümkün olamaz

ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şar-
dan, inşaat sektöründe yaşanan sıkıntıla-
rın nedeni olarak çimento endüstrisinin
hedef gösterilmeye çalışılmasının yanlış
bir tutum olduğunu belirtti ve sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bilhassa yeni yapı fiyat-
larında yaşanan yüksek artışların nedeni
olarak, yıllardır olduğu gibi bugün de Çi-

mento Sektörünün ‘sebep' gösterilmesi
mantıklı değil. Sektörümüzün söz ko-
nusu artışlara bahsedildiği düzeyde etki
etmesi, matematiksel olarak mümkün
gözükmemektedir.”

Müteahhitler grev demişti

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu
(İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, çi-
mento fiyatlarından dolayı Anadolu'daki
bazı müteahhitlerin inşaatlarını durdur-
duklarını, önemli bir kısmının da dur-
durmak istediğini söylemişti. Tellioğlu,
“Ülke genelindeki 120 bin üyemizin ço-
ğunluğu, fiyatlarda düzenleme olmazsa
toplu hareket edip greve çıkmak istiyor.
Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile ye-
niden görüşüp, son duruma göre üyele-
rimizin grev kararına destek vereceğiz”
diye konuşmuştu.Tellioğlu, inşaatta top-
lam maliyet içinde çimentonun payının
yüzde 5-10 aralığında olduğunu, yüzde
7-12 aralığında paya sahip demir ve çeli-
ğin ardından maliyet kalemleri arasında
ikinci sırada çimentonun geldiğini
söylemişti.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındıkta hasat sürüyor. Yaklaşık bir aydır süren yağışlı ve
kapalı hava nedeniyle istenilen kurutma sağlanamadığından küflenme riskiyle karşılaşan fındığın ihracı güçleşiyor

"Çimentoda yüzde 200'lük fiyat artışı var" diyen müteahhitlerin “İnşaatları durdururuz” şeklindeki
boykot tehdidine çimento sektöründen “Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef göstere-
mez" yanıtı geldi. TÜRKÇİMENTO ve ÇEİS'e göre, müteahhitlerin açıkladığı rakamlar gerçek değil.
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İnşaat maliyetleri arttı
TÜİK verilerine göre,
inşaat maliyet endeksi,
2021 yılı Haziran ayında
bir önceki aya göre yüzde
2,89, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 42,48
arttı. İnşaat malzeme
maliyetindeki yıllık artış
haziranda yüzde 53,70'e
ulaşırken, işçi maliyet-
lerindeki artış yüzde
19,88'de kaldı.

İKİ SEKTÖR
BİRBİRİNE

GİRDİ

genel koordinatör
Mehmet remzi taNIş

Dağıtım: 
turkuvaz - şenol yeNe 
Salih DoğaN - ali Burhan
SİMSar - ayhan İkİz -
Hasan eraslan yIlDIrIM 

Haber Merkezi: 

Nergis DeMİrkaya - ankara
Bahadır Sügür - Politika
Dilek Bozkurt - Söyleşi
Neşe Mert - Dış Haberler
zeynep Vural - kültür, Sanat
zehra Çelİk - yaşam
yakup tezcaN - Spor
aynur cİHaN - Merkez
Fatih Polat - Merkez
osman köSe - Merkez
taylan DaşDöğeN - Merkez
Semanur Polat - Merkez
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Anadolu, “Bay Kemal” lafını sevmiyor,
Mültecileri de istemiyor

İ ki haftadır Anadolu da özellikle memleketim olan
Alucra’nın da içinde olduğu inde içinde olduğu 
Karadeniz Bölgesinde Oldum.

İşin bir garip yanı da gezdiğim Samsun, Ordu. Giresun.
Trabzon, Gümüşhane, Amasya ve Tokat’ın bir bölümü,
gezip gördüğüm ve halkıyla sohbet ettiğim bu iller, ağırlıklı
olarak ülkemizi yıllardır yöneten iktidar partisinin oy 
aldığı illerdi.

Ağırlıklı olarak sohbet etmeye ve hal hatır sormaya 
çalıştım. Misafirperverlikleri o yokluğa ve yoksulluğa 
rağmen mükemmel.

Konuşmak için önce çekiniyorlar. Kim olduğunu ve ne
için sorduğunu merak ediyorlar. Ne hikmetse bir 
çekingenlik var.

Sonrasında açılıyorlar ama konu hep bir dokunup 
bin ah işitmeye dönüyor.

Kimisi geçim zorluğundan, kimileri çocuklarının iş 
bulamadığından, çoğu kuraklık nedeniyle yeterli mahsül
alamadığından ve almış olduklarını da yeterli fiyata 
satamadığı'ndan şikayetçi.

“Bay Kemal” sözü sevilmiyor
Siyaset konuşmayı sevmiyorlar, “Ne var ki ne 

konuşalım” diyenler çoğunlukta. Laf dönüp dolaşıp 
ülke yönetimine ve yönetenlere geliyor.

Çarıklı erkanı harp denilen halkımız sitemkar. “Biz 
iyisiyle kötüsüyle, Demirel, Ecevit, Erbakan Özal, Çiller
Yılmaz, Türkeş, Calp dönemlerini özlüyoruz. O zamanlarda
ülkemizin durumu çok iyi değildi ama, yönetenler ve muha-
lefet bir birine saygındı. Memleket meselesi olunca bir
masa etrafında toplanıp çare arıyorlar ve önemli kararlar
alıyorlardı. Şimdi öyle mi? Kavgada bile duymaya taham-
mül edemediğimiz laflar duyuyoruz. Mesela “ Bay Kemal”
deniliyor. Müfteri deniliyor. Alçak, şerefsiz, zürriyetsiz, sen
kimsin, hırsız, soyguncu, vurguncu ve daha aklımıza gelme-
yen bir sürü argo laflar havada uçuşuyor. Bunlar hoş şeyler
değil. Ortamı geriyor. Bizler burada kimin nereye oy verdi-
ğini biliyoruz. BU laflar bizleri etkiliyor. Onlar söylüyor 
biz buralarda yüz yüze bakamıyoruz. Bunlar ayıp şeyler”
diyorlar.

İnanın düşünüyorum ve tamamen onlara hak veriyorum.
Halkımız sizce de haklı değil mi?

20 Yıldır ülkeyi yöneten iktidar,yine yönetmeye talip olan
diğer parti liderleri ile bir araya gelip, “Yahu arkadaş 
mesele böyle böyle, böyle ne yaparız ne ederiz” denildiğini
duydunuz mu?

Yahut, “Buyur Sayın Başkan bir kahve içelim. Bir
mesele var seninde fikrini almak isterim” denildiğini 
duyanınız var mı?

Devletimizi yöneten ve yönetmeye talip olanlara halkın
tercümanı olarak duyurum budur, Halk sizden bunları 
bekliyor. Uyarsınız uymazsınız onu bilmem. Edindiğim 
ihtibağım şudur. Halkın taleplerine uyanlar bundan sonra
yollarına devam edecek gibi duruyor. Benden söylemesi.

Mülteciler istenmiyor

Anadolu’mun çarıklı erkanı harp denilen halkı, geçim 
sıkıntısı, diğer devlet hizmetlerinin yetersizliği, mahsulünü
satamama, artan fiyatlardan başka suskun gibi gözükse de
ülke sorunlarıyla da yakinen ilgilendikleri ayan beyan belli
oluyor.

Son günlerin gündemi olan sığınmacı sorunuyla ilgili 
olarak, “Ülkemiz yol geçen hanına döndü canı isteyen 
köyden köye, ilden ile gider gibi ülkemize geliyor. Bunları
kim çağırıyor. Gelen bunca insan ne yapıyor, ne amaç 
besleniyor bilemiyoruz.

Suriye'de kargaşa ve savaş oldu milyonlarca insan ülke-
mize geldi ve devletimiz bizim yoksul ve bakıma muhtaçları
unutarak kabul etti. Şimdi orada seçim oldu. Önceleri Esad
olan sonra Esed’e dönen Suriye lideri af ilan etti. Herkes
ülkesine dönsün diyor. Bize gelen sığınmacılar savaş baha-
nesiyle kaçtıkları yurtlarını koruyup savunmak yerine bu-
raya geldiler. Şimdi bayramlarda gidip bir ay kalıyor tatil
yapıyor ve tekrar geliyorlar. Hani savaş vardı gardaş, şimdi
yok o zaman vatanına yurduna toprağına dönmelerinin za-
manı değil mi? hükümetimiz bunları neden göndermiyor?

Şimdi de Afganlar

Suriyeliler, Afrikalılar, daha adlarını bile bilmediğimiz
dövletlerden gelenler yetmezmiş gibi, şimdide Amarikalılar
sözde düşman oldukları İranlılarla iş birliği yaparak Afgan-
ları ülkemize taşıyorlar. Gardaş adamlarla bizim heç bir
bağımız yoh. O zaman bize niye geliyorlar. Biz onların nasıl
bir zulüm yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir milletle ne işi-
miz olur ki? Bizim ülkemize gelmesinler. Ayrıca onların ya-
rınlarda burada ne yapacaklarını da bilmiyoruz. Gelecekte
dostlar mı, düşmanlar mı bilen varsa beri gelsin” diyorlar.

Benim tespitlerim özetin özeti ve onların diliyle bunlar.
Hani , ”Yaz gazeteci yaz” diye söylenir ya bende dinleyip
onların özlemi ve söylemleri kısmen dile getirdim.

Gerisi ülkemizi yönetenlerle yönetmeye talip olanlara
kalmış. Tespit ettiğim hususu bir daha tekrarlarsam onların
sesine kulak verenler gelecekte kazançlı olacaktır.

SINIRLAR NASRETTIN
HOCA TURBESI GIBI
T ürkiye’deki düzensiz göçmen so-

rununa değinen Kılıçdaroğlu,
Türkiye’de gayrı resmi kayıtlara

göre 5 milyon Suriyeli olduğunu belirte-
rek ‘Ne olacak bu insanlar?’ diye sordu.
İktidarın göçmen politikasını eleştiren
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: “Biz
bu insanlar için resmi açıklamaya göre
2 yıl önce 40 milyar dolar para harca-
dık. Şimdi kaç milyar dolar bilmiyorum.
Peki bu insanlar ne olacak? Bu yetmedi
şimdi de Afganistan’dan geliyorlar. Üs-
telik binlerce kilometreyi aşarak Tür-
kiye’ye geliyor. Suriye’deki gibi kadın,
çocuk, yaşlı da değil, hepsi genç. Nere-
deyse herkese silah verip, cepheden sila-
hını alıp, cepheden Türkiye’ye gelmiş
gençler. Ne olacak, ne yapacağız? Karşı
çıkıyorum, ‘Yapmayın’ diyorum. Bakın
şu söz bana ait değil, bu söz Erdoğan’a
ait. Bu sözün herkesin bilmesini isterim
ve sakın ola ki kimse unutmasın, ‘Fi-
nansmanı iyi yönettiğimiz için, mülteci-
leri Türkiye’ye alıyoruz, daha da almaya
devam edeceğiz’ Bunun üzerine kıya-
meti kopardık. Sen Türkiye’yi nasıl mül-
teci deposu yaparsın.

Üçüncü sınıf ülkesi miyiz?

Parti sözcüsü de açıklama yapıyor bir
tek mülteci dahi almayacağız’ diyor.
Yahu seni kim takar arkadaş. En tepe-
deki insan diyor ki, ‘Parayı veren dü-
düğü çalar, ben mültecileri buraya
alırım, sen yeter ki bana para ver’ İngil-
tere diyor ki, ‘Türkiye’de kamplar kura-
cağız, sonra oradan seçeceğiz kendi
ülkemize bazılarını alabiliriz’ Ee diğer-
leri? ‘Para verelim buraya gelmesinler’
Aynı şekilde Suriyeliler de. Yahu arka-
daş biz üçüncü sınıf bir ülke miyiz? Bey-
ler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi
çekeceğiz? Biz mi onların rahatı için’
Bize para veriyorlar, siz bütün külfete
katlanın’ diyorlar. Biz para verelim
onlar külfete katlansınlar. Bu ırkçılık de-
ğildir.Benim ülkemde yani bu güzel ül-
kede izlenen yanlış politikalarla hem
sığınmacılar mahvoluyor  hem de biz
mahvoluyoruz. Adamlar burada kal-
mak istemiyor, Avrupa’ya gideceğim
diyor. Orada da diyorlar ki ‘Sakın bu-
raya almayın, para verelim siz orada
tutun’ Biz sizin taşeronunuz muyuz?
Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti

onların taşeronluğunu mu yapıyor? Siz
alın. Sizde kişi başı gelir, 30 bin, 50 bin,
100 bin dolar. Siz alın beyler? Niye biz
alıyoruz?”

Nasrettin Hoca Türbesi gibi

Kılıçdaroğlu  sözlerine şöyle devam
etti:“Sığınmacılara niye kızıyoruz, onla-
rın bir günahı yok ki. Sığınmacıları geti-
renlere kızacağız, onlara kapıyı açana
kızacağız. Sığınmacılar elini kolunu sal-
layarak buraya nasıl geliyor? Birileri izin
veriyor. İzin verene kızacaksınız. Şimdi
Nasrettin Hoca’nın türbesi gibi kapı var
bütün etraf açık. İran sınırına gittim,
oradaki bürokratlarla görüştüm. ‘Bura-
dan Afganlar geliyorlar mı?’, ‘Gelse pa-
saport sorarız, kimliğini alırız, kaydını
geçeriz burada olmaz’ dediler. Nere-
den? 4 kilometrede bir karakol var ay-
rıca kameralarla bu karakollar kuş uçsa
hepsini tespit ediyorlar. Peki bu binlerce
Afgan o sınırlardan nasıl geçti de Türki-
ye’ye geldi, kim izin verdi? İzin vereni
suçlamamız lazım. Onların Türkiye’ye
girişine destek verenleri suçlamamız
lazım. Para için bunları yapıyorlar. Ha-
zine tam takır, ‘onları getirin, siz bize
para verin biz vaziyeti kurtaralım’ bu
devlet yönetimi değildir, böyle bir
devlet yönetimi olmaz ”

NERGİZ DEMİRKAYA

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK Temsilcileriyle buluştu. Kılıç-
daroğlu, yaptığı konuşmada “Nasrettin Hoca’nın türbesi gibi kapı var bütün etraf açık”  diyerek sınırların
güvenli olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu hazinenin de borç paralarla dolduğunu ifade etti ve “Hazine tam
takır. ‘onları getirin, siz bize para verin biz vaziyeti kurtaralım’ şeklinde devlet yönetimi olmaz” dedi

Borç alıp kasamıza
koymuşuz
Cumhurbaşkanı  ve AK Parti
Genel Başkanı Eroğan’ın
“Merkez Bankası’nın rezervi
109 milyar dolar oldu, ya-
kında 115 milyar dolar ola-
cak” sözlerini hatırlatan
Kılıçdaroğlu, Merkez Ban-
kası’nın gerçek döviz rezervini
açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Soru
şu 109 milyar dolar artı
İMF’yi söylemiyor 6,5 milyar
dolar da İMF’den gelecek
ama İMF’yi söyleyemiyor. 115
milyar dolar kimin parası?
Türkiye Cumhuriyetinin  dev-
letinin parası. 115 milyar
dolar Çin’in parası, Çin’den
borç almışız, Katar’dan borç
almışız, Güney Kore’den borç

almışız, İMF’den para almışız.
Getirmişiz Merkez Bankası’nın
kasasına koymuşuz, başka-
sından almışız kendi kasa-
mıza koymuşuz. Eyvallah, ama
bu para bizim paramız değil,
bu para başkalarının parası.
Peki gerçekte Merkez Banka-
sı’nın döviz rezervi nedir o ra-
kamı da vereyim, eksi 53
milyar 200 milyon dolar. Dev-
leti yöneten kişilerin halka
doğruları söylemesi lazım.
Halka doğruları söylemezse-
niz olmaz. Devleti sağlıklı yö-
netemezsiniz. Halka doğruları
söylemediğiniz zaman ne olur,
siyasetle vatandaş arasında
güvensizlik olur.” dedi.

Sorunsuz seçime gidiyoruz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,
partisinin Hacılar Belde binasının açılı-
şına katıldı. Özel, CHP Genel Bakanı
Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak-
larının üzerine titrediğini belirterek,
"Kimse endişe etmesin. Ne ittifakta ne
partide hiçbir sorun yaşamadan önü-
müzdeki seçimlere hep beraber girece-
ğiz. Türkiye'yi yeniden demokrasiyle,
barışla, kardeşlikle, varlıkla, Atatürk'ün
gösterdiği gelişmiş ülkelerin seviyesine
ulaştırmakla hepimiz mükellefiz. O
güne kadar hep beraber, omuz omuza,
yürek yüreğe çalışmak, gayret göster-
mek hepimizin sorumluluğunda.
Bugün ana muhalefet partisi olarak
yapıcı siyaset yapıyoruz. Gördüğümüz
yanlışları söylüyoruz" diye konuştu. 

Zavallı göçmene karşı değiliz

Türkiye'de göçmen, Suriyeliler ve
Afgan mülteciler meselesinin oldu-
ğunu aktaran Özel, "CHP olarak ke-
sinlikle zavallı göçmene karşı değiliz.
Biz, göçmen yaratan politikalara ve
politikacılara karşıyız. Bu politikaların
ve politikacıların hatalarını söylemek
ve doğru yolu göstermek de CHP'nin
boynunun borcudur. Biz iktidara geldi-
ğimizde ilk iş, Esed'le oturup barışı
sağlayıp, dönüp Avrupa'ya, 'Bu insan-
lar Türkiye'de yıllardır durdu, BM'nin
ve AB'nin sorumluluğu var, bu insanlar
Suriye'ye gidecek, gittiği yerdeki şartları
hep birlikte sağlayacaksınız' deyip, Su-
riyelileri memleketlerine davul zurna
çala çala hepsini teker teker gönderece-
ğiz. Kimseyi dipçikle, iterek kakarak
veya zorlayarak değil, Atatürk'ten
kalan akıllı dış politikayla en kısa za-
manda ülkelerine yollayacağız" dedi.

Afgan göçü engellenecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Al Jazeera kanalına verdiği
röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu,
Afgan göç dalgasına ilişkin "Doğu sınırımızda 150 kilometre
yaptık, 250 kilometreyi de bitiriyoruz, 250 kilometreye de
önümüzdeki ay başlıyoruz. Termal kameralar yapıyoruz, sen-
sörlü sistemler yapıyoruz, Kuleler yapıyoruz. Bu yıl sonunda
itibarıyla hepsini tamamlayacağız" dedi. İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Al Jazeera kanalına dikkat çeken açıklama-
larda bulundu. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; “Şimdi
şunu söyleyeyim. 2016’dan itibaren yaklaşık 1 milyon 300 bin
düzensiz göçmen geldi, Afganistan dahil. Pakistan, Suriye,
Afrika, Orta Asya, Orta Doğu… 2016 yılından itibaren yük-
selmeye başladı. 460 bin, biz Afgan kaçak göçmen yakaladık.
Yakaladıklarımızın yüzde 15’i mükerrer, yakalıklarımızı tekrar
yakaladık. 151 binini Afganistan’a uçaklarla gönderdik. Dün-
yanın birçok noktasıyla anlaşmalarımız var. 2016’tan itibaren
150 binden fazla Afgan, yurt dışına düzensiz göçmen olarak
kaçmış. Bunların bir bölümü uluslararası rakamlarda var.”
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H ayallerin alarm zamanıHani hep
deriz ya "bozuk saat bile günde iki
kere doğruyu gösterir" diye bu ha-

yaller içinde öyledir. Akrep ve yelkovanın
adı burada sürekli değişir. Umutların
renkleri ile birlikte gerçekler de doğru
yerde durur dururmasına da onu bakınca
kimi zaman göremeyiz...

Bakarız ama göremeyiz, aklımızdan 
sadece yüreğimizden geçenlere yer veririz.

Şöyle ki;
İstediğin terfi gelsin istersin
Kalbini heyecanlandıran kalbini 

coşturmak istersin
Çok paran olsun istersin
Yüksek zamı ben hakettim dersin

O iş benim olmalı dersin
Başarıların hepsi sadece senin 

olsun istersin
Herkes seni sevsin istersin
Az çalışıp çok kazanmak istersin
Evin, araban, yarın, katın derken 

derken hayal gemisinde yüzer gidersin.
Sevgilin, eşin sen ne kadar trip 

yaparsan yap hep sende kalsın istersin
Ya da sevginin çiçek gibi beslenmesi 

gerektiğini unutup çantada keklik gibi 
düşündürürsünvs vs...

Hedeflerin için tüm kulaçları attığını
düşünürsün. "En çok ben hakettim, benim
olmalı, çok çabaladım, benim kalbim
temiz, ben iyi niyetliyim" dersin durursun.

İşte akrep yelkovanın bura-
daki misyonu da aklın ve kalbindir. Bazen
dengesi şaşar, kendi şaşar ve olmuyor işte
dersin... Hemen kafanın içindeki sesi du-
yarsın, hani seni yıldırmaya çalışan, pes
ettirmeye çalışan o sesi işte...

Susturmaya çalışırsın içindeki o sesi ve
suçlu ararsın. 

En büyük suçlu kendini düşünürsün
"Ben şunu, bunu yapsaydım keşke" dersin
veya en büyük düşmanını net bir şekilde
görürsün. Suçlu o'dur başka sebep mi var

der içindeki ses.
Elbette içindeki sese kulak vermek ge-

rekir ama o kalp ve akılın yolu kesişme-
mişse işin içinden çıkması zor haldedir.
Karar için işte o an yanlış zamandır. 
Kaygılar, şüpheler, pişmanlıkların silsile
anıdır.

Mutluluğu aramak kadar yanlıştır,ger-
çekleri bakıp da görememek... Bazen
akışta kalmak en iyisidir. Tıpkı evinde TV
karşısındayken yarışma izlerken ne kadar
basit soru, bilemeyecek ne var yuh" demek
ile o yarışmacı koltuğuna oturulduğundaki
bakış açısı farkı kadar nettir. Sakinlik,
akışta kalmak her zaman doğru kararlar
aldırır.

Hayattan istediklerini doğru zamanda,
doğru yerde istemenin keyfinin tadına
doyum olmaz. Aklın ve kalbin tercihlerini

yönetirken, o mutluluğu hak eden sen
olmak için, yerli yersiz ve kimseyi kırma-
dan incitmeden ideallerini, umutlarını ger-
çekçi bir temele dayandırmalı ve bu yolda
ilerlemeli. Yoksa hayaller askıda kalmaya
mahkum olur...

Evrene doğru mesaj göndermek, doğru
dua etmek kadar nettir...

Hayallerin için aklındaki saatinin alarm
çaldığını yüreğinde göreceksin...

Başarıya giden her yol mübah olsaydı,
iyilik, güzellik sadece amacına ulaşmış
olanların kol saati olurdu. Oysa ki hayat
ve hayaller; akrep ile yelkovan kadar
gerçek olan tüm saatlerdedir...

Yeter ki; güzel yüreğindekini doğru 
akıl ile taçlandırmaktır...

Kısmeti açan da kapatan da belki de 
bizizdir...

Hayallerin alarm zamanı

İstanbul'da çakarlı
araç denetimi

İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve
siren bulundurarak emniyet şeridini kul-
lanan araçlara yönelik denetim yaptı. İs-

tanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube
Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası D 100 Kara-
yolu Kozyatağı'nda oluşturulan kontrol nokta-
sında çakar kullanan araçları durdurarak
denetledi. Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip
etmediği de denetlendi. 1 Kasım 2019 tarihinden
itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba
takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle
yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Dene-
timler kapsamında, emniyet kemeri takmayan,
emniyet şeridi ihlali yapan ve cam filmi kullanan
sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Tonlarca istavrite
el konuldu

İstanbul Havalimanı
bir başka

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri
Hali'nde yapılan denetimde yasak dö-
nemde ve boy yasağına aykırı olarak av-

lanan 1.5 ton civarında 102 kasa istavrite el
konuldu. İstavritler sosyal yardım kurumuna ba-
ğışlandı.mİstanbul İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
Gürpınar İrtibat Bürosu personeli, Sahil Güvenlik
Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpı-
nar ekipleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gür-
pınar Zabıta ekiplerinin katılımıyla yapılan ortak
denetimde yaklaşık 1.5 ton civarında 102 kasa is-
tavrite boy yasaklarına aykırı avlanıldığından
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat
kapsamında el konuldu.  El konulan balıkların
mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alındı. Balık-
lar sosyal yardım kurumuna bağışlandı. 

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havali-
manları Konseyi’nin (ACI) başlatmış ol-
duğu ve 238 havalimanının yer aldığı

“2050 yılına kadar “Net Sıfır CO2 Emisyonu” taah-
hüdüne katıldı. İGA, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gençlere
daha temiz bir dünya bırakmak için şimdiden hare-
kete geçen İGA, İstanbul Havalimanı’nın en geç
2050 yılına kadar sıfır emisyon taahhüt ettiğini açık-
ladı. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ta-
rafından ilk olarak Haziran 2019'da başlatılan “ACI
Net Zero 2050”, iklim sorununa karşı havalimanla-
rını eyleme geçirme ve karbondan arındırma hedefi
doğrultusunda oluşturuldu. İstanbul Havalimanı,
çevre ve sürdürülebilirlik programı kapsamında yü-
rüttüğü karbon ayak izlerini yönetme ve azaltma ça-
lışmaları neticesinde “Net Sıfır CO2 emisyonu”
taahhütü veren 238 havalimanı arasına dahil oldu.
İstanbul Havalimanı’nda karbon emisyonlarının az-
altılması çalışmaları kapsamında; ISO 50001 Enerji
Yönetim Sistemi Kurulumu, Enerji Verimlilik Faali-
yetleri, Enerji Etütleri ile Sistem İyileştirmeleri, ISO
14064 Sera Gazı Yönetim Sistemi kurulumu ile
Sera Gazı Hesaplamaları, Ağaçlandırma Çalışma-
ları, Elektrikli Araç Kullanımları ve Araç Şarj İstas-
yonu Kurulumları gerçekleştirildi.

Fatih, Laleli'nin en işlek caddele-
rinden biri olan Ordu Cadde-
si'nin günün belirli saatlerinde

trafiğe kapatılmasının ardından nakliyeciler
yine eylem yaptı. Laleli'nin en işlek cadde-
lerinden biri olan Ordu Caddesi bölgedeki
yayalaştırma çalışmaları kapsamında
günün belirli saatlerinde trafiğe kapatıldı.
İşlerinin aksadığını belirten nakliyeciler
bugün yine eylem yaptı. Grup adına açık-
lama yapan Erdal Altuntaş, "Bu piyasanın
yükünün tamamını biz çekiyoruz. Kargo-

lara biz taşıyoruz. Kargolardan biz taşıyo-
ruz. Bu kadar millet mağdur. Dedikleri ara-
bada, bize dayattıkları arabalarda yük
arabası değildir. Bize dayattıkları arabalar
golf arabasıdır. Mezarlıklarda kullanılan,
kapalı alanda kullanılan golf arabasıdır.
Bizim yükümüzü çekecek bir araç değildir.
Her seferde 7-8 çuval çıkıyor bu arabalarla
nasıl taşıyalım. Ben arkadaşlarımın motor-
larını tek tip yapacağına söz veriyorum.
Sadece bize bunun için bir uygulama ha-
zırlasınlar. Vergi vermeye de razıyız" dedi.  

Küçükçekmece Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bulu-
nan tek katlı işyerinde saat 15.20 sıralarında çökme
meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda

itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere
göre ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, çökmenin olduğu
alanı şeritle kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken alanda inceleme
başlattı. Olaydan kısa bir süre sonra ekipler binanın tamamını
yıktı. Binanın çökme anını gören çevre esnafı Kenan Baştuğ,
"Ciddi bir ses duyduk. Bir an deprem olduk sandık. Yerimizde
kalktığımızda karşı mağazanın tamamen tuzla buz olduğunu
gördük. Ancak hissettiğimiz kesinlikle bir deprem sesiydi. Ken-
dimizi hemen dışarı attık. Bir anlık bir şeydi. Çöken mağazadan
arkadaşlarımız oldu. Şu anda önemli olan can sağlığı. Buradan
baktığımda binanın zemine ciddi bir iniş olduğunu görüyorum.
Yan tarafta bulunan mağazanın da çökme riski var" dedi.

Dışarıda toz bulutu vardı

Biden bir ses duyduklarını belirten çevre esnafı Şükrü Koca-
türk, "Yemek yiyorduk bir anda ses duyduk. Herhâlde kam-
yonla hafriyat döküyorlar sandık. Dışarı çıktığımızda tamamen
toz bulutu vardı. Mağazanın içinde bulunan müşterilerde ken-
dini dışarı attığını gördük" diye konuştu.

BASAKSEHIR’E
ANLAMLI ODUL
B aşakşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği

(TBB) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ev sa-
hipliğinde Ankara’da düzenlenen 'Genç Dostu

Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda anlamlı bir ödüle
layık görüldü. Proje kapmasında İstanbul genelinde 15-
28 yaş aralığındaki gençlere Başakşehir Belediyesi’nin ça-
lışmaları anlatılarak, birbirinden avantajlı imkânlar
sunulacak. Gençlerin beklenti ve taleplerine uygun bele-
diyecilik modelini oluşturacak.

Hedef 15-28 yaş arası gençler

Gençler için hayata geçirilecek proje hakkında bilgi veren
Başkan Kartoğlu, “Gençlerimiz için yeni bir mobil uygu-
lama başlatıyoruz. Mobil uygulama kapsamında Gençlik
Platformu oluşturarak, sadece Başakşehirli gençlere
değil, ülkemizdeki 15-28 yaş arasındaki tüm gençlerimize
hizmet vermeyi hedefliyoruz. Uygulaması üzerinden ku-
lübe üye olan gençlerimiz, taleplerini ve beklentilerini
çevrimiçi olarak bizlere iletebilecek. Başakşehir Belediye-
si’nin imkânlarından yararlanabilecekleri gibi, yapacağı-
mız iş birlikleri ile gençlerimize sosyo-kültürel ve
sosyo-ekonomik katkılarda da bulunacağız.” dedi.

Gençlerin hayatına renk katacak

Gençlik uygulaması ile fiziksel mekânlarının yönetiminde
ve işletilmesinde gençlere aktif görevler vermeyi planla-
dıklarını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Hem katılımcı yö-
netim anlayışına destek vereceğiz, hem de gençlerimizin
sosyal hayata katılımını sağlayacağız. Uygulamanın ya-
zılım sürecinde ve birinci fazını kısa süre içerisinde ta-
mamlamayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu. DHA

Rahsa Pınar ÇETİNKAYA

İnfo@gazetedamga.com.tr

Başakşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)’nin ev sahipliğinde Ankara’da
düzenlenen 'Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda gençler için hazırlanan mobil uygulama ödülüne layık
görüldü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı

Başkan Kartoğlu, “Gençlerimiz için yeni bir mobil uygulama başlatıyoruz. Mobil uygulama 
kapsamında Gençlik Platformu oluşturarak, sadece Başakşehirli gençlere değil, ülkemizdeki
15-28 yaş arasındaki tüm gençlerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

İkitelli’de enkaz kaldırıldı
İkitelli'de bulunan Masko Sanayi Sitesi'nde çökmenin

yaşandığı bina ekipler tarafından yıkıldı

Yine Laleli yine eylem
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Sarıyer’e yeni hizmet binası

İstanbul Aydın afet bölgesinde
İstanbul Aydın Üniver-
sitesi (İAÜ) Afet Eğitim

Uygulama ve Araştırma
Merkezi (AFAM) ve

Sürekli Eğitim Merkezi
(SEM) tarafından

oluşturulan bir ekip, sel
felaketinin yaşandığı Kas-
tamonu, Sinop ve Bartın’a

giderek afet bölgesinde
incelemelerde bulundu

İAÜ AFAM Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Fatih Altan ve
İAÜSEM Öğretim Görevlisi

Hüseyin Özdemir’in önderlik ettiği
ekip, başta Kastamonu’nun Bozkurt,
Abana ve Çatalzeytin olmak üzere, sel
felaketinin yaşandığı yerleşim yerlerinde
saha incelemesi gerçekleştirdi. Konuyla
ilgili değerlendirmelerde bulunan Hüse-
yin Özdemir şunları söyledi: “Saha in-
celemesi sonrası ortaya çıkardığımız
teknik tespitler ve bu tespitlerden yola
çıkarak getirdiğimiz öneriler şöyle: Mü-
hendislik tasarım parametrelerinin ve
meteorolojik yağış istatistiklerinin ilgili
bölgelerde tekrardan gözden geçirilmesi
gerekiyor. Her şeyden önce akarsuların
taşkın yatakları etrafında asla konut ya-

pılmamalı. Bundan başka ‘ıslah çalış-
ması’ adı altında akarsu yataklarının ve
taşkın bölgelerinin daraltıldığını gör-
dük. Bundan büyük bir hassasiyetle ka-
çınılmalı. Taşkın yatakları içerisinde ve
yaklaşım sınırında kalan tüm ağaçlar
kesilmeli ve belli periyotlarla gelişimleri
kontrol edilmeli. Çünkü tomruklardan
başka, selin gücüyle kökünden sökülen
ağaçlar selin etkisiyle sürüklenmiş;
nehir çıkışına yakın bir yerde mevcut
köprülere takılarak baraj vazifesi gör-
müş. Son olarak akarsuların çıkış böl-
gesi hattında yıkılmaz, sürüklenmez ve
malzeme sürümez bir ana kaya mal-
zeme ile ıslah çalışması yapılmalı. Yer-
leşim bölgesinde ise yeterli nitelikte
betonarme kanal yapılmalı.”

HEP AYNI TIYATRO!
M emur ve memur

emeklilerinin ala-
cakları gelecek yıl

zamları belli olsa da yankı-
ları hala sürüyor. Önceki
gün Damga'ya konuşan
SAHİM-SEN Başkanı
Özlem Akarken gibi, gazete-
mize konuşan BAK-SEN
Başkanı Tülin Özgen de

memur zamlarını ve zamlar sonrası yaşa-
nan gelişmeleri değerlendirdi. Özgen,
“Yaklaşık 4,2 milyon kamu emekçisi, 2,2
milyon emekli, aileleriyle birlikte düşünül-
düğünde 15-20 milyonluk bir kitleyi ya-
kından ilgilendiren 2022 – 2023 Memur 6.
dönem toplu sözleşme görüşmeleri 1. yıl
(%5+%7) enflasyon, 2. yıl (%8+%6) en-
flasyon zam kararı ile sonuçlandı. Yetkili
Memur-Sen’in uyuşmazlık göstermeden
kabul ettiği bu rakamlarla toplu görüşme
süreci sona erdi. Memurlar yine TÜİK’in
açıkladığı resmi enflasyona mahkûm
edildi, refah payından mahrum kaldı, geç-
miş kayıpları karşılanmadı. Anlaşmanın
açıklandığı basın toplantısında tarihte gö-
rülmemiş bir olay yaşandı. Çalışma Ba-
kanı; Üye sayısı % 1’in altında kalmış
sendikalar için “Merdiven altı” ifadesini
kullandı. TDK’na göre merdiven altı
demek “Gerekli koşullar oluşturulmadan,
kanunsuz” anlamına gelmektedir. Şu
anda örgütlenmiş olan sendikaların hepsi
yasalar çerçevesinde kurulmuştur. Yasalar
çerçevesinde hak mücadelesi vermektedir-
ler. Çalışma Bakanın sendikalar ile ilgili
böyle bir ifadeyi kullanmasını “talihsizlik”
olarak görüyoruz. Daha büyük talihsizlik
ise iki büyük sendikanın Genel Başkanının
önünde bu ifade kullanılırken sendikacıla-
rın buna sessiz kalmasıdır.  Kamu Emek-
çinin hakkını savunmak, liyakati öne
çıkarmak, yapılan her türlü haksızlığa ve
hukuksuzluğa karşı kanuni tüm mücadele
yöntemlerini yürütmek "merdiven altı"
sendikacılıksa;  biz  "merdiven altı" sendi-
kacılığa devam ediyoruz” dedi.

Zam oranları hangi kritere 
göre belirlendi?

5,5 milyon kamu emekçisinin beklediği

zammı eleştiren
BAK-SEN
Genel Başkanı
Tülin Özgen ,
"Hükümetin ilk

teklifini kabul etmeyen Memur-Sen, hü-
kümetin yüzde 1 artışını kabul etti. Gıda
enflasyonu yüzde 40'a yaklaşmışken, 2022
için yüzde 5+7 ve 2023 için yüzde 8+6
zam;  kredi batağına batmış ve kredi kart-
larına mahkûm yaşayan devlet memuru-
nun durumundan Memur-Sen’in bihaber
olduğunun açık göstergesidir. Doğalgaza,
elektriğe tüm tüketim maddelerine gelen
zamlar ortada. Kiralar enflasyon ile doğru
orantılı olarak yükseliyor. Enflasyonun bu
denli yüksek olduğu bir ülkede ücretler
aynı oranda artmaz ise bunun sonu geçim
sıkıntısı nedeniyle yaşanacak tatsız olayla-
rın ayak sesleridir. ” diye konuştu.

Bağımsız sendikaya düşmanlar

Memur-Sen için de eleştiri getiren Özgen,
“Memur-Sen ve Kamu-Sen'in talep ettiği
600 TL’lik seyyanen zammın yerine kabul
edilen toplu sözleşme ikramiyesinin 135
liradan 400 liraya çıkarılmasının ve bunu
sadece işkolunda % 1 üstü örgütlenmiş
sendika üyelerine verileceği kararının kime
hizmet ettiği bellidir. Memur-Sen’in sa-
hada yenemediği sendikalar maalesef
toplu sözleşme masasında hükümetin de
yardımıyla devrilmeye çalışılmıştır. Ancak
Anayasanın eşitlik ilkesine, 4688 sayılı
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanu-
nu’na, örgütlenme özgürlüğüne tamamen
aykırı olan bu düzenlemeye karşı sendika
olarak başta hukuk yolu olmak üzere her
türlü mücadeleyi yürüteceğimizin bilinme-
sini isterim” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar başta eğitim
kurumları, alt ve üst yapı ça-
lışmaları, karakol, AFAD gibi

kamu kurum ve kuruluşlarına bina tah-
sisi ve lojistik destekler veren Sarıyer
Belediyesi şimdide Sarıyer Muhtarlar
Derneği'nin de talepleri doğrultusunda
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne Çayır-
başı Mahallesi'ndeki ek hizmet binasını
tahsis etti. İzzet Baysal Huzur Evi'nde;
Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sa-
rıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Coşkun, Muhtarlar Derneği
Başkanı Hüseyin Sarıuçak ve muhtar-
ların da olduğu bir toplantıda alınan
karar Belediye Başkanı Şükrü Genç'in
talimatı ile hayata geçti. Muhtarlar
Derneği Başkanı Hüseyin Sarıuçak, Sa-
rıyer’e Sosyal Hizmetler Merkezi açıl-
ması konusunda ihtiyaç duyulan bina
için Sarıyer Belediyesi'nden destek iste-
diklerini söyleyerek, “Sağolsun Sarıyer
Belediye Başkanımız Şükrü Genç
hemen talimat verdi ve Çayırbaşı’daki
bina Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

için hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Kartal teşekkür etti

Bir ay önce Sarıyer’in Çayırbaşı Ma-
hallesi’nde hizmet vermeye başlayan
Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yar-
dımcısı Yasemin Kartal, kurumda va-
tandaşlara verilecek destekler hakkında
bilgi verdi. Yaşlıların, çocukların, kadın-
ların, şehit yakınları ve gazilerin, engelli
ailelerinin desteğe ihtiyaç duydukları
noktalarda yanlarında olduklarını dile
getiren Kartal, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Bize her türlü ihbar geliyor. Bi-
reysel müracaat, paydaş kurumların
yönlendirmesi, hastanelerin, emniyetin
yönlendirmesi ile insanlara ulaşabiliyo-
ruz. Bölgede yeniyiz, daha önce Kâğıt-
hane’de hizmet veriyorduk, burada
yaşayan insanların ulaşımı da kolay de-
ğildi. Şimdi daha yerinde hizmet edebi-
leceğimiz bir konuma eriştik. Ben bu
bağlamda Sarıyer Belediyesi’ne de te-
şekkürlerimi iletiyorum” dedi. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Çocuklar doyasıya
eğlendi

ANIL
BODUÇ

ÖZEL HABER Lüleburgaz Belediyesi’nin düzenlediği
“Bilgeç ve Egemen Abi – Bilim
Nedir?” Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi

etkinliği 8 Kasım Parkı’nda başladı. Çok sayıda
çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklar astronottan
uzaya, dinozorlardan önemli bilimsel çalışma-
lara kadar çok sayıda konuyu hem öğrendi hem
de eğlendi. Etkinlikler önümüzdeki süreçte de
tüm hızıyla devam edecek. Lüleburgaz Belediye-
si’nin parklarda çocuklara yönelik gerçekleştir-
diği etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Bremen
Mızıkacılarıyla çocuklara eğlenceli anlar yaşatan
Lüleburgaz Belediyesi Yıldız Çocuk Kukla Atöl-
yesi yepyeni bir oyunla çocukların karşısına çıktı.
Lüleburgaz’ın sevilen maskotlarından Bilgeç ve
Egemen Abi 8 Kasım Parkı’nda çocuklarla bir
araya geldi.

Boş yer kalmadı!

“Bilgeç ve Egemen Abi – Bilim Nedir?” ismiyle
düzenlenen etkinlikte çocuklara ayrılan sandalye-
ler tamamen dolarken çocuklara birçok bilimsel
gelişme ve bilim insanı müzik ve oyunla eğlenceli
bir şekilde anlatıldı. Çocukların doyasıya eşlik et-
tiği etkinlik keyifli bir şekilde sona erdi. Bilgeç ve
Egemen Abi – Bilim Nedir? etkinliği önümüzdeki
süreçte de devam edecek.

Sosyal medya platformu için video çe-
kerken çatıdan düşüp ölen Kübra
Doğan gibi dünyada buna benzer bir-

çok örnek olduğunu belirten Hukukçu Dr. Murat
Can Pehlivanoğlu, bu tür ölümlerden dolayı bu
platformlara dava açılabileceğini söyledi. Pehli-
vanoğlu, “Sosyal medya platformları kişileri uya-
rıcı tedbirler almalı” uyarısında bulundu.
İstanbul Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23
yaşındaki Kübra Doğan, bir sosyal medya plat-
formu için video çektiği esnada çatıda bulunan
plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden
aşağı düşerek yaşamını yitirmişti. Bu konuyla il-
gili açıklamalarda bulunan İstanbul Kent Üni-
versitesi’nde Hukukçu Dr. Murat Can
Pehlivanoğlu, bu tür ölümler olduğunda yurt dı-
şında sosyal medya platformlarına dava açıldı-
ğını belirtti. Pehlivanoğlu, “Amerika Birleşik
Devletleri'nde iki gencin bir sosyal medya plat-
formunu kullanırken hız yaptığı ve hız yapma sı-
rasında da platformun hız filtresini çalıştırdığı bu
sebeple de oraya video yüklemeyi yaparken bir
trafik kazası geçirerek öldüğünü gördük. Bunun
neticesinde sosyal medya platformuna bir dava
açılmıştı” dedi.

Para kazanmak için risk

Sosyal medyaya yükleme yaparken insanların
çok fazla riske girdiğini ifade eden Pehlivanoğlu,
“Birçok fotoğrafta hepimiz denk geliyoruz. Plat-
formlarda manzaralı yerlerde çekimler yapan,
trafik kurallarını ihlal eden veya itfaiye araçlarına
çıkıp polis arabalarına girip oralarda poz veren-
ler de oluyor” diye konuştu.

Bağımsız Kamu Emekçileri Sendikası (BAK-SEN) Başkanı Tülin Özgen, Damga'ya konuştu. Memur zammını eleştiren ve
MEMUR-SEN'in yetersizliğinden yakınan Özgen, “Aynı tiyatroyu her sene, her sene izlemekten bıktık usandık” dedi

Bu bir umut
tacirliği
Memur Sen'in umut tacirliği yaptı-
ğını ileri süren Özgen sözlerini şu
şekilde bitirdi; “Ayrıca 3600 ek gös-
terge konusunda düzenleme yapıla-
cağının belirtilmesi ve kesin bir
tarih verilmemesi nedeniyle umut
tacirliğinin yapılmaya devam edildi-
ğini görüyoruz.  Bu tiyatroyu kaçıncı
kez seyrediyoruz. Kamu çalışanları
her toplu sözleşme görüşmelerinde
bu oyunu izlemekten yoruldu. Ken-
disini yarı yolda bırakan, daha 3
gün önce üyelerini sahalara çağırıp
güya eylem yapıp, mücadele ediyor
MUŞ gibi görünen kendi üyelerini
bile kandırma cüretinde bulunan,
bu hormonlu ve güdümlü sendikaya
kamu çalışanları ve merdiven altı
tabir edilen sendikalar gereken
dersi mutlaka verecektir.”  

Tülin Özgen

Sarıyer Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çalışmalarını yürüttüğü
Sosyal Hizmet Merkezi için Çayırbaşı Mahallesi'ndeki ek hizmet binasını kullanıma açtı

Sosyal medya
uyarısı geldi
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Çınarlı Köy
Kahvesi sil baştan

Beykoz Belediyesi tarafından ilçedeki tarihi ve turis-
tik mekanları güzelleştirmek amacıyla yürütülen ça-
lışmayla Akbaba’nın yakın tarihinde önemli yer
bulan köy kahvesi aslına uygun şekilde yeniden il-
çeye kazandırılıyor.    Akbaba’nın son 70 yılına ta-
nıklık eden çınarlı kahve özellikle yaz aylarında
huzurlu ve serin ortamıyla civar köylerde yaşayan-
ların, ilçeye gelen ziyaretçilerin, köy güzergâhından
geçen sporcuların ve turistlerin uğrak noktaları ara-
sında yer alıyor.

Ihlamur kokuları yükseliyor

Yaşlı çınar ağaçlarının gölgesinde kurulan kahve,
bahçesindeki atkestanesi ve ıhlamur ağaçlarıyla da
ilgi görüyor. Müdavimleri her bahar ve yaz ayla-
rında bahçesinden yükselen ıhlamur kokuları eşli-
ğinde çay içmek ve dinlenmek için kahveye geliyor.
Köyün yakın tarihinde milli bayram kutlamaların-
dan toplu sünnet düğünlerine kadar önemli sosyal
olaylara, ailecek gelinen gazino akşamlarına şahitlik
eden mekân, yürütülen çalışmayla sakinlerini artık
bakımlı yüzüyle ağırlayacak.

Neler yapıldı? 

Beykoz Belediyesi, Akbaba’ya yenilik katan proje
kapsamında yıllar içinde eskiyen yapıyı güçlendirdi,
binanın tavanı yükseltildi, ziyaretçilere aydınlık ve
ferah bir ortam sağlandı. Mekâna kahve ve çay ik-
ramı için yeni bir mutfak ile 2 tuvalet ilave edildi,
kapı ve cam doğramaları yenilendi. Akbaba Köy
Meydanı tarihi kahvenin yenilenmesiyle bakımlı ve
estetik bir görünüme kavuştu.  

YOK OYLE KAFANIZA
GORE ZAM!
YOK OYLE KAFANIZA
GORE ZAM!
YOK OYLE KAFANIZA
GORE ZAM!
YOK OYLE KAFANIZA
GORE ZAM!
YOK OYLE KAFANIZA
GORE ZAM!
YOK OYLE KAFANIZA
GORE ZAM!
R ekabet Kurumu’nun 12 Ağustos’ta Tekirdağ’ın

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faaliyet gösteren
17 kuyumcu hakkında verdiği kararla önemli bir

kuralı yeniden hatırlattığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak şunları
söyledi: “Bizim hukukumuza göre, birbirleriyle rekabet et-
mesi gerekirken, işletmelerin kendi aralarında anlaşma ya-
parak bir ürünün satış fiyatını birlikte belirlemeleri yasaktır.
Bu kuralı koyan Kanun’un adı bile Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun’dur. Bu Kanun’a göre, her sektörde dü-
rüst bir şekilde rekabet edilmesi sonucunda vatandaş, ihti-
yaçlarını daha ucuz fiyata ve daha elverişli şartlarda
karşılayabilecektir. Rekabet edilerek fiyatın düşürülmesi ye-
rine, anlaşma yapılarak fiyatın belirli bir düzeyin altına in-
dirilmemesi ise Kanun’a aykırılık teşkil eder ve şikâyet
hâlinde önemli ölçüde para cezaları gündeme gelir.”

Şikayet üzerine soruşturulur

Rekabet Kurumu’nun Tekirdağ’daki kuyumcularla ilgili ka-
rarının gerekçesi henüz yayımlanmamış olsa da kısa karar-
dan, söz konusu esnafın, fiyatı birlikte belirlemek amacıyla
aralarında açık ya da örtülü bir anlaşma yaptıklarının tes-
pit edildiğini kaydeden Yeniocak şöyle devam etti: “Kuru-
mun böyle bir soruşturmayı yapması için genellikle
birilerinin şikayet etmesi gerekir. Kurum kendiliğinden de
harekete geçebilir ancak bu nadirdir ve daha çok ulusal
çaplı uygulamalarda gündeme gelir. Bu olayda, şikayet
üzerine yapılan soruşturma sonucunda on yedi kuyumcu-
nun aralarında anlaşarak aynı fiyata satış yaptıkları tespit
edilmiş ve her biri yıllık ciroları üzerinden hesaplanan para
cezalarına çarptırılmıştır.” İRFAN DEMİR

Ümraniye Belediyesi tarafından
özenle hazırlanan kazanlarda kay-
namaya başladı. İlahi rahmet ve
bereket ayı olan Muharrem
ayı’nda ustalar tarafından hazırla-
nan aşureleri tatmak isteyen va-
tandaşlar Alemdağ Caddesi’ne
akın etti. Aşure pişirme ve ikram
programında bir konuşma yapan
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, “Yine bir Muharrem
Ayı’na erişmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Her sene olduğu gibi bu
senede kazanlarımız yakıldı, mal-
zemelerimiz dualar eşliğinde
aşure olmak için kazanlardaki ye-
rini aldı. Birlik ve beraberliğimizin
sembolü olan aşurelerimizi pişirip,
siz komşularımıza ikram edeceğiz.
Ümraniye Belediyesi ailesi olarak,

bu geleneğin her yıl devam etmesi
için elimizden geleni yapacağız.
Ülkemizin zorlu bir dönemden
geçtiği bugünlerde bir olduğu-
muzu hissetmek, her zorluğun
üzerinden geleceğimizin en büyük
kanıtı oluyor. Bugün bu organi-
zasyonda yer alarak, aşuremizden
nasiplenen komşularımıza afiyet
olsun dileklerimi iletiyor, Muhar-
rem ayı’nın size ve sevdiklerinize
sağlık, mutluluk ve huzur getirme-
sini temenni ediyorum” diyerek
konuşmasını noktaladı.

Ümraniye aşure dağıttı

İstanbul’un leziz kaynak suları,
piknik alanları ve ceviziyle ünlü Tar-
ihi Akbaba Mahallesi’ndeki  meşhur
çınarlı köy kahvesi aslına uygun
hazırlanan projeyle yenileniyor

Rekabet Kurumu’nun Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Ka-
paklı ilçelerinde faaliyet gösteren 17 kuyumcuyu,
altın alış ve satış fiyatlarını aralarında anlaşarak be-
lirledikleri ve bu yolla vatandaşa pahalıya altın sat-
tıkları için para cezasına çarptırmasını değerlendiren
Hukukçu Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Mahalle
esnafının kendi aralarında anlaşarak ürünlerin satış
fiyatını belirlemeleri, birçoğumuz için alışıldık bir
şey olabilir. Halbuki hukuken cezası var” dedi

Her vatandaş
şikayette 

bulunabilir
Fiyat anlaşmaları nedeniyle ol-
ması gerekenden pahalıya
ürün satın aldığını düşünen
her vatandaşın Rekabet Kuru-
mu’na şikayet hakkı bulundu-
ğunu hatırlatan Öğr. Üy. Doç.
Dr. Umut Yeniocak, “Bu hak,
sadece altın sektörüyle sınırlı
değildir. Aklınıza gelebilecek
hemen her ürün için bu hak
kullanılabilir. Şikayet üzerine
yapılacak soruşturmada
Kurum, satış fiyatının rekabet
edilerek değil de anlaşma ya-
pılarak belirlendiği ve vatan-
daşın bundan zarar gördüğü
iddiasının gerçek olduğunu
tespit ederse yıllık cirolar üze-
rinden önemli oranlarda ceza
uygular” diye konuştu.
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A fganistan’daki durumu görüşmek
üzere bugün video konferans ara-
cılığıyla bir araya gelen G7 lider-

leri, Afganistan’daki durumla ilgili “ciddi
endişe” duyduklarını ifade ederek, Afgan ve
uluslararası vatandaşların güvenliği, emni-
yeti ve insani krizin önlenmesini sağlamak
için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler
(BM) ve NATO Genel Sekreterlerinin de
katılımıyla gerçekleşen toplantıda liderler,
“Afganistan halkına olan bağlılıklarını” bir
kez daha teyit ederek BM Güvenlik Konse-
yi’nin 16 Ağustos tarihli bildirisini destekle-
diklerini” ifade etti.

Yükümlülükler sağlanmalı

Toplantının ardından yayınlanan ortak bil-
dirgede, “Kadınların çocukların ve azınlık
gruplarının hakları da dahil olmak üzere,
uluslararası insan hakları hukuku kapsa-
mındaki yükümlülüklere uyulması ve ulus-
lararası insancıl hukukun her koşulda
desteklenmesi çağrısında bulunuyoruz” ifa-
deleri yer aldı. G7 Liderleri yeni rejimin,
uluslararası hukuk kurallarına uyması ge-
rektiğini belirtti. Liderler, Afganistan için
daha barışçıl, adil ve güvenli bir gelecek için
çalışan Afgan halkının ve uluslararası va-
tandaşların yaptıkları önemli fedakarlıkları
vurgulayarak, Afgan halkının, “barış ve gü-
venlik içinde yaşamayı hak ettiğine” dikkat
çekti.Liderler ayrıca, Afganistan’daki tüm
tarafları, kadınların ve azınlık gruplarının
katılımı da dahil olmak üzere, kapsayıcı ve
temsili bir hükümet kurmak için iyi niyetle
çalışmaya çağırdıklarını belirtti.

Ülkeler iş birliği yapacak

G7 Liderleri Afganistan’daki sınırsız insani
yardım erişimi de dahil olmak üzere, bölge-
deki uluslararası insani müdahaleye toplu
olarak katkıda bulunacaklarını belirtti. Bil-
dirgede, “Afgan mültecileri desteklemek için
bölgedeki komşu ülkeler ile işbirliği yapaca-
ğız. Afganistan’ın tüm ortaklarını çok taraflı
kanallar aracılığıyla bu çabayı ve daha
geniş bölgesel istikrarı desteklemeye çağırı-
yoruz” ifadeleri yer aldı.

Öncelik tahliyelerin sağlanması

Liderler, “Acil önceliğimiz, vatandaşlarımı-
zın ve son yirmi yılda bizimle olan ve çaba-
larımıza yardım eden Afganların güvenli bir
şekilde tahliyesini sağlamak ve Afganis-
tan’dan sürekli ve güvenli geçişi sağlamak-
tır” dedi. G7 Liderleri Afganistan’ın karşı
karşıya olduğu krizi ele almak için uluslar-
arası toplumun bir araya getirileceğini,
BM, G20 ve daha geniş çaptaki müttefikleri
ile birlikte çalışılacağını belirtti. Liderler, ge-
lecekteki herhangi bir hükümetin meşruiye-
tinin, uluslararası yükümlülükleri yerine
getirmek için şu anda benimsediği yakla-
şıma bağlı olduğunu ifade etti.

Güvenli geçiş ısrarı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson G7 top-
lantısından sonra yaptığı açıklamada, Ka-
bil’de “üzücü görüntüler” olduğunu ve
“havaalanındaki durumun daha iyiye git-
mediğini” söyledi. Johnson, G7’nin “Afga-
nistan’daki insanlara ve insani krize”
yardım etmek istediğini ifade ederek, İngil-
tere’nin şimdiye kadar 9 bin kişiyi tahliye et-
meyi başardığını belirtti. Johnson, “Binlerce
kişiyi daha dışarı çıkarabileceğimizden emi-

niz” ifadelerini kullanarak,“Yapabileceği-
miz son ana kadar devam edeceğiz”
dedi.Johnson, G7’nin Taliban ile gelecek-
teki etkileşim için “yol haritasında” anlaştı-
ğını söyleyerek, G7’nin 31 Ağustos’tan
sonra Afganistan’dan ayrılmak isteyen kişi-
lerin “güvenli geçişi” konusunda ısrar ede-
ceklerini ifade etti.

Bütçe desteği artacak

Öte yandan Leyen, Afgan halkına yardım
etmenin “ahlaki bir görev” olduğunu ve bu
konuda G7 liderlerinin hemfikir olduğunu
belirtti. Leyen, kadınlar ve çocukların risk
altında olduğunu ve korumaları gerektiğini
vurgulayarak, toplantının odak noktasının

Afganistan’daki insanlara yardım etmek ol-
duğunu açıkladı. Taliban’ı tanıyıp tanıma-
manın toplantının konusunu olmadığını
belirten Leyen, Afganistan’da birlikte de-
mokratik bir devlet ve toplum yapısını inşa
edilmesi gerektiğini aktardı.

Yardım 4 katına çıkacak

Leyen, AB’nin Afgan vatandaşlarını kabul
edenler için bütçe desteğini artıracağını
ifade ederek, komisyonun AB bütçesinden
ayıracağı yardımı dört katına çıkarmak iste-
ğini aktardı. Leyen, “Başlangıçta 2021 için
50 milyon Euro planlanmıştı, şimdi 200
milyon Euro’yu aşmasını planlıyoruz”
dedi.

NATO’dan açıklama

G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama
yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg, Afganistan'daki tahliyelere devam
etmek için Kabil Havalimanı'nın açık tutul-
masının önemini vurgularken, yüzlerce
NATO personelinin hava trafik kontrolü,
yakıt ikmali ve havaalanında iletişim gibi
kritik hizmetler sağladığını açıkladı.
NATO’nun insanların mümkün olduğunca
etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak
için koordinasyon rolü üstlendiğini belirten
Stoltenberg, Afgan halkının son 20 yılda
tüm uluslararası toplumun hatırı sayılır
desteğiyle elde ettiği kazanımların korun-
masının önemli olduğunu vurguladı.

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bir araya gelen G7 liderleri toplantının ardında yayınladığı ortak
bildirgede, Afganistan’da uluslararası insancıl hukukun her koşulda desteklenmesi çağrısında bulunarak,
"Afgan mültecileri desteklemek için bölgedeki komşu ülkeler ile işbirliği yapacağız" dedi. Avrupa Birliği (AB),
Afganistan’ı terk eden Afgan vatandaşları kabul eden ülkeler için bütçe desteğinin artırılacağını açıkladı

YunAnistAn Başbakanı
Kiryakos Miçotakis, Avru-
pa'ya yeni göç akınlarının

önlenmesi için Afganistan'a yakın ülke-
lerin Avrupa Birliği tarafından destek-
lenmesinin önemli olduğunu
söyledi.Miçotakis, Avrupa Parlamen-
tosu Başkan Yardımcısı Roberta Met-
sola ile Maximos Sarayı'nda
gerçekleştirdiği görüşmenin ardından,
gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aynı politikayı sürdüreceğiz

Afganistan'daki son gelişmelerle bağlan-
tılı olarak yeni toplu göç akınlarının söz
konusu olduğuna işaret eden Miçotakis,
Yunanistan'ın bu konuda yaptıklarıyla
"görevini yerine getirdiğini" savundu.

Miçotakis, "Göç cephesinde önemli tah-
riklerin yaşandığı bir dönemden geçiyo-
ruz. İnanıyorum ki, insan haklarına
tamamen saygılı olarak Yunanistan'ın,
aynı zamanda Avrupa'nın da olan sınır-
larını koruyarak görevimizi yaptığımıza
inanıyorum.
Geçmişte benzer toplu göç akını girişi-
mini geri çevirdik, gelecekte de aynı poli-
tikayı sürdüreceğiz" dedi. Avrupa'nın
yeni göç akınlarıyla karşı karşıya kalma-
ması için Afganistan'a yakın ülkelerin
Avrupa Birliği tarafından desteklenmesi
çağrısında bulunan Miçotakis, "Özel-
likle göç akınlarıyla ilgili olarak AB'nin
Afganistan'a yakın ülkeleri desteklemesi
Avrupa'ya ek göç akınları olmayacağını
güvence altına almamız açısından

önemli" diye konuştu.

Ortak çıkarlarımız var

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuş-
masına değinerek, "Göç akınlarının kısıt-
lanmasının Türkiye ve Yunanistan'ın
yararına" olduğunu söyledi. Başbakan
Miçotakis, "Başkan Erdoğan ile konuştum
ve inanıyorum ki göç akınlarının mümkün
olduğunca Afganistan'a yakın bölgelerde
sınırlandırılmasının güvence altına alın-
masında ortak çıkarlarımız var" dedi. Met-
zola da Avrupa Parlamentosu'nun göç
meselesiyle ilgili mesajının, bu konuda Av-
rupa'nın sorumluluğunu üstlenen ön cep-
hedeki ülkelerin yanında olmaya devam
edeceği şeklinde olduğunu belirtti.

Göç sınırlandırması Yunanistan ve Türkiye yararına

AB YARDIMI 
4 KATINA CIKARDI

Sovyetler 
döneminden 
ders çıkardık’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Sovyetler Birliği döneminde Rus
askerinin Afganistan'a girmesinden
ders çıkardıklarını belirterek, mevcut
dönemde Rus askerinin Afganistan’a
gönderilmeyeceğini açıkladı

kurucusu olduğu Birleşik Rusya Parti-
si’nin kongresine katılan Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki ekono-

mik, istihdam, yargı, savunma ve dış politikalara
kadar birçok konuyla ilgili açıklamalarda
bulundu.Konuşmasında Afganistan’daki gelişmelere
de değinen Putin, Sovyetler Birliği döneminde Afga-
nistan’a girdiklerini hatırlatarak, “Afganistan’da var
olma konusunda Sovyetler Birliği’nin deneyimleri
vardı. Gerekli dersleri çıkardık” dedi.Afganistan’da
yaşananların bu ülkenin kendi iç meselesi olduğunu
vurgulayan Putin, Rus askerinin Afganistan’a girme-
yeceğini aktararak, “Biliyorsunuz Afganistan’da zor
bir dönem yaşanıyor. Bu durumu yakından takip edi-
yoruz. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü
(KGAÖ) üyesi ülkeler ile temas halindeyiz. Elbette
Afganistan’ın iç işlerine karışmayacağız. Herkesin
herkesle çatıştığı bir duruma silahlı kuvvetlerimizi
sokmayacağız. Hala devam eden bir çatışma var. Bu
on yıllardır devam ediyor” dedi.

Putin’den göç ve kaçakçılık önlemi

Afganistan’daki durumdan yine batılı ülkeleri so-
rumlu tutan Putin, komşu ülkelerin altında bulun-
duğu risklerden bahsederek, “Afganistan’da
konuşlanan çeşitli terörist grupların batılı ülkelerin
arkasında bıraktığı kaosu kullanması ve komşu ülke-
lerde gerilimi tırmandırma çalışmasına dair tehlike
vardır ve bu doğrudan bir tehdittir. Ülkelerimize ve
müttefiklerimize uyuşturucu kaçakçılığının artışının
yanı sıra yasadışı göçler gibi tehditler bulunuyor”
dedi. Ülkenin güvenliği için kurumlara talimat veren
Putin, “Tüm kurumların koordineli çalışmaları da
son derece önemlidir. Hükümetten, Dışişleri Bakanlı-
ğı’ndan, kolluk kuvvetlerinden ve milletvekillerinden
ülke ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik
tüm kilit alanlardaki çalışmaları güçlendirmelerini is-
tiyorum” ifadelerini kullandı.

Taliban
çocukları da
infaz ediyor
Afganistan'da yönetimi ele geçiren
Taliban'la ilgili korkunç iddialar
gelmeye devam ediyor. Afganistan'ın
eski İçişleri Bakanı Mesud Andarabi,
Taliban'ın ülkedeki infazlara devam
ettiğini ve kurbanlar arasında
çocukların da olduğunu öne sürdü.

kurucusu Afganistan’ın eski İçişleri
Bakanı Mesud Andarabi, Taliban’ın ülke-
deki infazlara devam ettiğini ve kurbanlar

arasında çocukların da olduğunu açıkladı.Andarabi,
Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Taliban militanları
tarafından öldürüldüğü iddia edilen küçük bir çocuk
da dahil olmak üzere insanların korkunç fotoğrafla-
rını yayınladı.Andarabi, geçen hafta başkent Kabil’i
ele geçiren Taliban’ın ‘küçük çocukları ve yaşlı vatan-
daşları terörize ederek insanları yönetmeye çalıştığını’
iddia etti. Ancak, Taliban’ın bu tür yöntemlerini kul-
lanarak ‘ulusu yönetemeyeceğini’ de sözlerine ekledi.
ki bakan, Taliban’a karşı olan direnişin artarak
devam edeceğini savundu.Öte yandan, ülkelerin Af-
ganistan’dan tahliye süreçleri devam ediyor. Taliban
sözcüsü dün yaptığı açıklamada, tahliyelerin 31
Ağustos’a kadar sürebileceğini, bu tarihin ‘kırmızı
çizgileri’ olduğunu belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Avrupa'nın yeni göç akınlarıyla karşı karşıya kalmaması için AB'nin Afganistan'a yakın ülkeleri
desteklemesi çağrısında bulundu. Miçotakis, "Göç akınlarının kısıtlanmasının Türkiye ve Yunanistan'ın yararına olduğunu ifade etti 

ABD'siz tahliyelere devam edemeyiz
Almanya

Başbakanı
Angela Merkel, 
Afganistan’daki

tahliye
operasyonlarına
değinerek, “ABD

olmadan
tahliyelere devam

edemeyiz” dedi.
Merkel  Taliban ile
iletişim kurulması

gerektiğini de
ifade etti

AfgAnis-
tAn’dAki du-
rumu görüşmek

üzere bugün video konferans
aracılığıyla bir araya gelen
G7 Liderler Toplantısı son-
rası açıklama yapan Al-
manya Başbakanı Angela
Merkel, G7 liderlerinin Afga-
nistan'daki tahliye operas-
yonları konusunda birlikte
çalışmaya devam etmesi ge-
rektiğini ifade ederek,
“ABD’nin burada başı çekti-
ğini vurgulamak zorunda-
yım. ABD olmadan
tahliyelere devam edemeyiz,
bunun netleştirilmesi gereki-
yor” dedi. G7'nin Afganistan
konusunda birlikte hareket
etmesi gerektiğini vurgulayan
Merkel, “Her ulusun kendi
işini yapması hiçbir şeye yar-

dımcı olmaz. Tahliyenin
büyük bir birliktelik başarısı
ile gerçekleştirildiğidir” dedi.

Güvenlik 
durumu çok zor

Taliban ile ilişkilerde de G7 li-
derlerini ortak bir yaklaşım
benimsemeye çağıran Mer-
kel, G7'nin kendi içinde Tali-
ban'la gelecekteki ilişkilere
yönelik eylem planı hazırla-
yacak bir grup oluşturdu-
ğunu aktardı. Merkel ayrıca,
Taliban ile iletişim kurulması
gerektiğini ifade etti. Merkel,
“Mümkün olduğunca uzun
süre tahliyelere devam etmek
istediğimiz açık, ancak gü-
venlik durumu buna izin ver-
diği sürece tahliyelere devam
edebiliriz, fakat şu anda gü-
venlik durumu çok zor” dedi.

YETER Ki AFGAN
GELMESiN!
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İstanbul Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını basın ve
kültür-sanat dünyasıyla paylaştı. Eylül ayında başlayacak
yeni tiyatro sezonu, iki yeni sahne, yedi yeni oyun ve
"Kaldığımız Yerden. Yeniden" sloganıyla perde açacak

İ BB Şehir Tiyatroları, yeni sezon reper-
tuvarını Anadolu yakasında hizmete
giren Müze Gazhene'de açıkladı. Tö-

rende İBB Şehir Tiyatroları'nın iki yeni
sahne kazandığını söyleyen Sanat Yönet-
meni Mehmet Ergen, "Kaldığımız Yerden.
Yeniden" sloganıyla yeni sezona başlayacak-
larını paylaştı. Eylül ayında 7 prömiyerle se-
zonu açacaklarını kaydeden Ergen,
"Geleneksel olarak Harbiye Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi'nde yaptığımız sezon açılışımızı
Müze Gazhane'de yapmak istedik. Çünkü
bu sezon iki yeni sahne, Şehir Tiyatroları'nın
sahneleri olarak hizmet verecek" dedi.

Yeni sezonun Covid-19 tedbirleri

Covid 19 pandemi döneminde yapılan çalış-
malara değinen Ergen, üretime hiç ara ver-
mediklerini aktardı. Şehir Tiyatroları, Covid
19 tedbirleri ile yeni sezonda İçişleri Bakan-
lığı'nın 20.08.2021 tarihli genelgesiyle belir-
lenen uygulamalar doğrultusunda izleyici
kabul edecek. Oturma düzeni 1 dolu 1 boş
olacak şekilde planlanacak. Maskesiz izleyi-
cilerin salonda bulunmasına izin verilmeye-
cek. Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi
olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul
edilecek. Salonların klima sistemi yeni şart-
lara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla
çalışacak şekilde ayarlanacak. Ayrıca Salon
girişlerinde ateş ölçümü yapılacak. Yine gi-
rişlerde dezenfektan bulundurulacak.

Eylül ayında 7 prömiyer

İBB Şehir Tiyatroları, bu tiyatro sezonunda,
Sezon Minimal'de duyurulan oyunları sah-
nelemeye devam edecek. Geçen sezon sah-
nelenemeyen 10 oyunun prömiyeri, bu yıl
gerçekleştirilecek. Yeni sezonda, büyük ve
görkemli müzikaller dikkat çekecek. Üç
büyük müzikal, bu yıl seyirciyle buluşacak.
Tüm zamanların en iyi müzikali olarak

kabul edilen "Gypsy" müzikali, Türkiye'de ilk
kez sahnelenecek. "Bando Ziyareti" ve "Sui-
kastçılar" müzikalleri de izleyicilerin karşı-
sına çıkacak. Ayrıca Moby Dick gibi
klasiklerin yanı sıra Bekçi ile Postacı ile Her-
kes Sihirbaz Olacak isimli çocuk oyunları
yine yeni sezonda tiyatro izleyicileriyle
buluşacak.

Kaldığımız
yerden 
yenİden!

70 psikiyatri hastasının 

minyatürünü yaptı

Otuz beş yıldır tezhip ve min-
yatür çalışmaları yapan ve bir-
birinden güzel eserlere imza

atan Sabriye Şeker, bu sefer psikiyatri has-
talarının minyatürünü yaptı. Bakırköy
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nin arşiv belgelerinden yarala-
nan Şeker, şair Neyzen Tevfik dahil olmak
üzere birçok psikiyatri hastasını minyatür
sanatı ile anlatırken, tezhip sanatıyla da
süsledi. 70 psikiyatri hastasını minyatür
sanatı ile birleştiren Şeker'in yaptığı tablo-
lar arasında Midilli Adası'ndaki bir hasta-
nın eşini ve çocuklarını öldürmesi
ve Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın
hastalanmasını anlatan birçok eser bulu-
nuyor. Şeker'in tek isteği ise bu eserleri ser-
gileyip daha sonra müzeye vermek.

Melankoli hastalarını resmettik

Yaptığı sanatı en ince ayrıntılarına kadar
anlatan Tezhip ve Minyatür Sanatçısı
Sabriye Şeker, "Psikiyatri vakaları ve psiki-
yatrinin tarihini minyatür ve tezhip ile süs-
lemek dünyada ilk defa yapılan bir
projedir. Bu aynı zamanda bu sanata da
değişik bir bakış açısı sağlamıştır. Proje
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hasta-
nesi Başhekimi Sayın Erhan Hoca ile ger-
çekleştirdiğimiz bir projedir. Projenin
içerisinde ilk psikiyatri ile gelişen olaylar,
Edirne'de bulunan Şifahane'deki melan-
koli hastalarını resmettik, zaten önce ziya-
retlerini yaptık. Sonra hastane bize
arşivlerini açtı. Hastanenin içerisinde dok-
torlarla birlikte yatan hastalar ve hasta ile
doktor ilişkisini anlatan minyatürlerde bu-
lunmaktadır. Bu çok heyecan verici bir
şey, Neyzen Tevfik'ten tutunda ki, o son
derece güzel sözlerini de süsleme ile bü-
tünleştirdik" diye konuştu.

Mazhar Osman’ın portresi

Hastanenin hocası Mazhar Osman'ın da
portresini yapan Şeker, "Aynı zamanda
örneğin; projemizin içerisinde nöbet geçi-
ren hastalarımızın resmedilmesi ama
bunları yaparken de, süslemenin bize ver-
miş olduğu o güzel olanaklardan fayda-
landım. Örneğin; bir tespit gömleğini
yaparken saz yolundan kullandım. Tespit
gömleği giydirilmiş bir hastanın ellerini çi-
çeklerle kapattım. Bu hayatın geçici oldu-
ğunu ve bunların hepsinin
düzelebileceğini aslında bizim dünyaya
bakış açımızı da etkileyen bir çalışma ol-
muştur. Bunun dışında tabii ki alkol has-
talarından tutun, aynı zamanda çok
değerli hocası Mazhar Osman'ın kendi

portresini yapmaya çalıştım" ifadelerini
kullandı.

Psikiyatri tarihine
ışık tutmuş vakalar

Bu projeyi gerçekleştirirken çok heye-
canlandığını belirten Şeker, "Daha
sonra bununla gelişen ikinci projemiz
ortaya çıkmıştır. Bu da hastanemizin
çok değerli ve Osmanlı tarihi konu-
sunda uzman ismi Psikiyatrist Şahap
Erkoç hoca ile gerçekleştirdik. Biz bu
projede de psikiyatri tarihine ışık tut-
muş vakaları hocam tespit ediyor,
bana veriyor ve ben de onları min-
yatür ile anlatmaya çalışıyorum.
Çok ilginç, çok heyecan verici ve
aynı zamanda ışık tutucu bu çalış-
malar hala devam ediyor. Ama
koleksiyonumuzun büyük bir kıs-
mını tamamladık. Bunların içeri-
sinde Midilli Adası'ndaki bir
hastanın eşini ve çocuklarını öl-
dürüşünden tutunda, Çanakkale
Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın
hastalanmasını anlatan minya-
türler de var. İnanılmaz güzel
çalışmalar, ben bu minyatürleri
yaparken onların dünyasına
girebildiğini hissediyorum. Tek
isteğim bu koleksiyonunun
güzel bir şekilde sergilenip ait
olduğu müzeye verilmesini
sağlamak" dedi.

Bakırköy'de atölyesi bulunan Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Sabriye Şeker, 70 psikiyatri hastasını minyatür sanatıyla anlattı.
Şeker, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arşivlerinden
yararlanarak, aralarında Neyzen Tevfik'inde bulunduğu psikiyatri hastalarını minyatür sanatı ile anlatıyor

9 bin 500 yıl
öncesi beyin
amelİyatı
Aksaray'daki Aşıklı Höyük'te 1989
yılındaki kazılarda bulunun ve tarihteki
ilk beyin ameliyatının gerçekleştirildiği
kafatasında canlandırma projesi hayata
geçiriliyor. Bir kadına ait olan kafatasının
9 bin 500 yıllık olduğu belirtiliyor  

aksaray Müzesi Müdürü Yusuf
Altın, kazı çalışmaları sırasında bulu-
nan kafa tasında iki delik olduğunu, bu

çalışmanın tarihte gerçekleştirilen ilk kafatası ame-
liyatı olduğunu ifade etti.
9 bin 500 yıl önceki dönemde insanların yaş orta-
lamasının 30-35 olduğunu aktaran Altın, şunları
kaydetti:"Kafatasında yapılan çalışmalardan,
ameliyatı gerçekleştirilen kadının işlemin ardından
10 gün kadar yaşadığı bilim insanlarınca saptandı.
Aksaray Müzesinde sergilenen kafa tasında Kül-
tür ve Turizm Bakanlığından alınan iznin ardın-
dan Aksaray Belediyesi etlendirme çalışması
projesi başlattı. Kafatasının 3 boyutlu taramasının
yaptırdık. Bunlardan iki tane yapılacak ve Aksaray
Bilim Merkezi ile müzemizde sergilenecek. İşlem-
leri Almanya'da yaptırıyoruz. Bittikten sonra geti-
rerek vatandaşlarımıza sunacağız. 9 bin 500 yıl
önceki 25 yaşlarındaki bir kadını canlandıracağız
ve ziyaretçilerimize göstereceğiz. Canlandırma iş-
lemi bal mumu şeklinde olacak."

Kurtarma kazısı olarak başlamıştı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Ön-
cesi Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Aşıklı
Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Mihriban Özbaşa-
ran ise Aşıklı Höyük'te kazı çalışmalarının 1989 yı-
lında başladığını hatırlattı. Çalışmaların kurtarma
kazısı olarak başladığını aktaran Özbaşaran, "O
dönemden bu yana kesintisiz bir şekilde kazı çalış-
maları devam ediyor. Bugün Orta Anadolu'daki
yaşam biçimini düşünecek olursak, tarım ve hay-
vancı bir özellik var. Bu durumun en eskisini yani
ilk tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanları burada
görüyoruz. M.Ö. 8400'lerde başlıyor ilk yerleşme.
İlk köy yerleşmesi, ilk tarım denemeleri, ilk koyun
ve keçinin evcilleştirildiği yer olarak Aşıklı Höyük'ü
biliyoruz." diye konuştu.

Aşıklı kadınıyla tanışacağız

Özbaşaran, bu ilklerin yanı sıra, bölgede 25 yaşla-
rında bir kadının kafatasına ameliyat denilebilecek
cerrahi operasyonun yapıldığının tespit edildiğini
söyledi.
Kafatasına ait kadının bebeğiyle birlikte gömüldü-
ğünü ve o şekilde bulduklarını aktaran Özbaşaran,
şöyle konuştu: "Hacettepe Üniversitesindeki ince-
lemelerde bu kafa tasının özellikle delindiği, çok
hassas bir şekilde işlem yapıldığı ortaya çıkarıldı.
Bunun obsidyen deliciler kullanılarak yapılan bir
ameliyat olduğu ortaya çıkarıldı. Bu delik olduk-
tan sonra kafatasındaki hücrelerde yenilenme var.
Yani kadının en azından bir süre daha yaşadığı
anlaşılıyor. Aşıklı Höyük'ün tıp tarihi açısından
önemi çok büyük. Kafatasıyla ilgili yeni bir ça-
lışma yürütülüyor. Onu 3 boyutlu olarak canlan-
dıracağız. Heyecanla bekliyoruz, proje ile o kadını
canlandırmış olacağız. Biz de Aşıklı kadınıyla tanı-
şacağız. O bakımdan çok heyecanlıyız.

Neşet Ertaş’ın
hayatı film oluyor

Hem kişiliği hem de yaptığı sanatla milyonların sevgisini kazanmayı başaran usta sanatçı
Neşet Ertaş'ın hayatı film haline getiriliyor. Mustafa Uslu tarafından üstlenilen projenin
nerede yayınlanacağı ve ne zaman seyirci ile buluşacağı şimdilik bilinmiyor

Türk müziğinin en
önemli isimlerin-
den Neşet Er-

taş'ın hayatı, yakın bir
gelecekte film haline gelecek.
Projenin başında ise Ayla,
Müslüm ve Cep Herkülü: Naim
Süleymanoğlu gibi yapımların
ardındaki isim olan Mustafa
Uslu olacak. Bozkırın Tezenesi
olarak da bilinen usta isim,
film boyunca iki kişi tarafından
canlandırılacak. Abdallık gele-
neğini sürdürmeye çalışan
ozanlardan Bektaş Dolu, Neşet
Ertaş'ın gençlik yıllarına hayat
verecek. Ramazan Bağgül ise
Neşet Ertaş'ın Almanya'dan 

Türkiye'ye olan serüvenini 
canlandıracak. 

Ana konu: Garip Bülbül

Neşet Ertaş'ın hayatını anlatacak fil-
min yönetmenliğini Ömer Faruk
Sorak üstlendi. Daha önce Vizon-

tele, Aşk Tesadüfleri Sever ve Gora
gibi yapımlarda yönetmen olarak
karşımıza çıkan isim, yine fazlasıyla
popüler olacak bir yapıma imza ata-
cak gibi duruyor. Müziklerini Yıldı-
ray Gürgen'in hazırlayacağı filmin
senaryosu ise Fulya Özcan ve Mert

Dikmen tarafından kaleme alına-
cak. Filmde, Neşet Ertaş'ın Prof.
Erol Parlak ile röportaj ve şahsi
görüşmelerine yer verilecek. Ay-
rıca abdallık kültürünün de anla-
tıldığı iki ciltlik seri olan Garip
Bülbül, Neşet Ertaş da bu filmin
ana konusunu oluşturacak. Neşet
Ertaş'ın hayatının anlatılacağı fil-
min nerede yayınlanacağı şimdi-
lik açıklanmadı. 

Pandemİ 
döneminde sanat
15 ülkeden 40'a yakın sanatçı pandemi
döneminde çizdiği resimleri sergiledi 
15 Ülkeden yaklaşık 40 sanatçı pandemi
döneminde çizdiği resimleri
Gaziantep'te 'Pandemi döneminde
sanat' isimli etkinlikte sergiledi

Gaziantep Büyükşehir Beledi-
yesinin desteğiyle düzenlenen
'Pandemi Döneminde Sanat' 

etkinliğine 15 ülkeden 40'a yakın sanatçı ka-
tıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat
Kutlar salonunda düzenlenen sergiye vatan-
daşlar yoğun ilgi gösterdi. Sergiye katılan
Suriyeli Ressam Dırbas Barazi, "15 ülkeden
40 sanatçı katıldı bu sergiye, sanatçılar pan-
demi döneminde çizdiği tabloları burada
sergiliyor. Almanya, Irak, Filistin başta
olmak üzere 15 ülkeden katılım var"
dedi.Emal Halebi ise, "Bu sergiyi korona
virüs döneminde biz sanatçılar ne yaptık ne
çizdik onu paylaşmaya geldik. Benimde iki
tablom var. biri kalbin yıkanması var. anlamı
insanların önce kalbini temizlemesi
gerekiyor" diye konuştu.
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Yılport Samsunspor’un kaptanı Yasin Öztekin, “Bu
sene hedefimize ulaşmak istiyoruz. Çünkü tekrardan
Süper Lig'de oynamak istiyorum ve bunu Samsuns-
por’da yapmak istiyorum” dedi. TFF 1'inci Ligi'nde
Balıkesirspor'a karşı 3 gol atarak hattrick yapan Yıl-
port Samsunspor kaptanı Yasin Öztekin, Türkiye’ye
2011 yılında geldiğini ve sadece Galatasaray ile kupa
kazandığını söyledi. Yasin Öztekin, “2011 yılında Tür-
kiye'ye geldim. Kupa kazandığım tek takım Galatasa-
ray'dı. 4 sene de 6 kupa kazandım. Tabi ki çok farklı
bir his. Kupa kazanmak çok güzel bir şey ama kesin-
likle kolay değil” dedi. Takım olarak şuanda yüzde 100
hazır olmadıklarını belirten Yasin Öztekin, “Türki-
ye'de ve Almanya'da çok fazla ve farklı hocalarla çalış-
tım. Her hocanın bir planı ve oyun sistemi var. O
yüzden her hocanın iyi ve kötü yanları vardır. Bunu da
bütün hocalar biliyordur. Bu futbolcular için de ge-
çerli. O yüzden bu sene Mehmet Altıparmak ile bera-
ber yeni bir sistem, daha fazla önde baskılı oynayan,
çok fazla geri pas istemeyen bir hocayla çalışıyoruz.
Bu lig de eğer şampiyon olmak istiyorsan ileri de oy-
nayacaksın. Bu yüzden hocamızın düşüncesi iyi ve
böyle olmamız lazım. Mehmet Hoca ile yeni bir takım
oluştuk. İnşallah da onun istediklerini birer birer sa-
haya yansıtırız. Şuan takım olarak yüzde yüz hazır de-
ğiliz. Daha takım olmamız lazım. Henüz bir maç
oynadık. O yüzden her maça iyi çalışıp, iyi analiz yap-
malıyız ve her maça hazır çıkmalıyız. Bu bağlamda
oyuncu arkadaşlarımın hepsine güveniyorum. Taraf-
tarımız da her zaman destek veriyor. İnşallah her
maça odaklanıp kazanmak istiyoruz” diye konuştu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Danimarka'nın Randers ekibini ağırlayacak

Yiğido, Danimarka'ya tur için uçtu

Fenerbahçe 1 adım önde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-
off turu rövanş maçında deplas-
manda Kophenag ile karşılaşacak
Sivasspor, Danimarka'ya gitti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-
off turunda kendi evindeki 2-1'lik
yenilginin rövanşında Kophenag'a
konuk olacak Sivasspor kafilesi
yurttan ayrıldı. Maç hazırlıklarını
tamamlayan Sivasspor kafilesi, öğle

saatlerinde tesislerden ayrılarak
Nuri Demirağ Havalimanı'na hare-
ket etti. Kafile buradan özel uçakla
Danimarka'nın başkenti Kophe-
nag'a uçtu. Kırmızı-Beyazlıların
takım kafilesinde şu isimler yer aldı:
"Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Azu-
buike, Emre Satılmış, Fayçal fajr,
Hakan Arslan, Cofie, Felix, Koray
Altınay, Leke James, Gradel, Mu-

ammer Yıldırım, Yatabare, Kayode,
Özkan Yiğiter, Camara, Sefa Yıl-
maz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal. Tek-
nik direktör Rıza Çalımbay ve
futbolculardan Fayçal Fajr, bu
akşam 18.30'da maçın oynanacağı
Parken Stadı'nda basın toplantısı
düzenleyecek. Kırmızı-Beyazlılar ar-
dından son çalışmasını gerçekleşti-
rerek maç saatini bekleyecek.

Süper Lig aşkına

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, takı-
mın başında ilk idmana çıktı. TFF 1'inci Lig'in 3'üncü
haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Bursaspor,
akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın ha-
zırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke takı-
mın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve
futbolcularla kısa bir konuşma yaptı. 1 saat süren an-
trenman ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşu-
larla devam etti. Dün oynanan BB Erzurumspor
maçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları
yaptı. Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı
takımdan ayrı düz koşularla tamamladı.

Fatih Tekke
sahaya indi

ASLAN EVINDE 
KUKREYECEK
T ürk Telekom Stadı'ndaki zemin

yenileme çalışmalarından dolayı
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdo-

ğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma,
saat 21.00'de başlayacak. Belaruslu
hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği
müsabaka, D Smart Spor kanalından
yayımlanacak. Galatasaray, deplas-
mandaki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı
rakibine yarın üstünlük sağlayıp,
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kal-
maya çalışacak.

Galatasaray'da 5 eksik

Galatasaray'da 5 futbolcu, çeşitli ne-
denlerle Randers maçında forma giye-
meyecek. Sarı-kırmızılılarda takım
arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uygula-
dığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakı-
lan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede
bulunmayan Alexandru Cicaldau ve
Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarıla-
mayan Oğulcan Çağlayan maçın kad-
rosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda
Turan da karşılaşmada görev yapama-
yacak.

Avrupa'da 294. maç

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rö-
vanş maçında yarın Danimarka'nın
Randers takımını konuk edecek Gala-
tasaray, Avrupa kupalarında 294. kez
sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Av-
rupa kupalarında çıktığı 293 müsaba-
kanın 102'sinden galibiyetle ayrıldı. 114
karşılaşmada rakiplerine mağlup olan
Galatasaray, 77 mücadeleyi ise bera-
berlikle tamamladı. Avrupa arenasında
rakip fileleri 391 kez havalandıran sarı-
kırmızılar, kalesinde ise 442 gole engel
olamadı.

2 Avrupa kupası bulunuyor

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en
başarılı ve tecrübeli futbol takımı Gala-
tasaray, iki kez kupa kazanma başarısı
gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avru-
pa'da ilk kupasına mevcut teknik direk-
törü Fatih Terim yönetiminde
1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasa-
ray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak
UEFA Kupası'nı müzesine götürdü.
Galatasaray, 2000 yılında ise Rumen
teknik adam Mircea Lucescu yöneti-
minde Real Madrid'e üstünlük kurarak
UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA
Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da bir-
çok önemli başarıya imza attı. Şampi-
yon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı
final ve 2 kez de çeyrek final oynayan
sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında
kendisine yer buldu. Şampiyon Kulüp-
ler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale
1962-1963 sezonunda yükselen ve
İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasa-
ray, 1969-1970 sezonunda ise Polon-
ya'nın Legia Varşova takımına yine
çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray,
teknik direktör Mustafa Denizli yöneti-
minde aldığı başarılı sonuçlarla "Av-
rupa Fatihi" unvanını kazandığı,
Neuchatel Xamax ve Monaco zaferle-
rine imza attığı 1988-1989 sezonunda
ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı
finale yükseldi ancak Rumen ekibi Ste-
aua Bükreş'e elenerek final hayallerini
rakibine kaptırdı. Organizasyonun
UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynan-
maya başlamasının ardından ise sarı-
kırmızılı takım, Manchester United
zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez
Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı
1993-1994 sezonunda son 8 takım ara-
sına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli
2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi
statüsünde bu tur, grup maçları olarak
adlandırılıp çeyrek final olarak gösteril-

mese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en
iyi 8 takımı arasına girdi. Galatasaray,
teknik direktör Mircea Lucescu yöneti-
minde 2000-2001 sezonunda çeyrek fi-
nale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan
çıkarak son 8 takım arasında kendisine
yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde
Real Madrid'e elendi.Sarı-kırmızılı
takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik
direktör Fatih Terim yönetiminde başa-
rılı bir performans ortaya koydu ve
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek
final oynamayı başardı. Galatasaray,
2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine
çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek
organizasyona veda etti. Galatasaray,
Avrupa kupalarında Real Madrid, Bar-
celona, Milan, Juventus, Manchester
United, Liverpool, Paris Saint-Ger-
main, Borussia Dortmund ve Arsenal
gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler
alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki
takımın yenişememesi durumunda
geçmişte uygulanan "kura çekme" yön-
teminin, çeyrek final öncesinde bir kez
kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-
64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zü-
rih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı
deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki
müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönem-
deki uygulamaya göre tarafsız saha
olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oy-
nanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince,
çekilen kura sonucunda Zürih turu
geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-
kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise
Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda
Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile
karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk
maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten
sonra rövanş müsabakasının normal
süresini aynı skorla galip tamamladı.
Uzatma bölümünde de skor değişme-
yince yine kura çekimine gidildi ve Ga-
latasaray çeyrek finale yükseldi.

En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en
farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi
Netanya, en farklı yenilgilerini ise
Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya
temsilcisi Real Madrid karşısında ya-
şadı.UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010
sezonu 3. eleme turu rövanş maçında
İsrail'in Maccabi Netanya ekibini
konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami
Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 6-
0 kazanarak Avrupa kupaları tarihin-
deki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezo-
nunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1.
turunda Alman ekibi Bayern Münih'e,
2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar
Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla
kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgile-
rini yaşadı. Galatasaray, Fatih Terim
yönetiminde Avrupa'da 87. kez sahaya
çıkacak. Danimarka ekibi Randers'ı
konuk edecek Galatasaray, teknik di-
rektör Fatih Terim yönetiminde Avrupa
arenasındaki 87. müsabakasına çıka-
cak. Sarı-kırmızılı takımın başında
önemli başarılara imza atan Terim, Av-
rupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati
çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Av-
rupa kupalarında 86 karşılaşmaya
çıkan Galatasaray, 33 galibiyet, 19 be-
raberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu
müsabakalarda 118 kez fileleri hava-
landıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise
130 gol gördü."

Kupa 2"de galibiyet sayısında önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde
"Kupa 2"de çıktığı 19 müsabakada sa-
dece 3 kez mağlup oldu.UEFA Kupası
ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yöne-
timinde 19 maç yapan sarı-kırmızılılar,
bu müsabakaların 8'ini kazanırken
8'inde ise berabere kaldı. Terim'in öğ-
rencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler
düzeyindeki 2 numaralı organizasyo-
nunda 30 kez rakip fileleri havalandırır-
ken, kalesinde 20 gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yöne-
timinde Avrupa kupalarında önemli

başarılara imza attı. Galatasaray,
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası
finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e
penaltılarda üstünlük kurarak Avru-
pa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli
teknik adam yönetiminde 2012-2013
sezonunda UEFA Şampiyonlar Li-
gi'nde sergilediği performansla dikkati
çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oy-
nama başarısı gösterdi. DHA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk
maçta aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla, bu akşam
Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla deplas-
manda karşılaşacak. Bolt Arena'da oynanacak kar-
şılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem
Ivan Kruzliak'ın yöneteceği müsabaka, TV8'den
naklen yayımlanacak. Sahasında oynadığı ilk maçı
1-0 kazanan Fenerbahçe, bu akşam rakibi karşı-
sında istediği skoru alıp, Avrupa Ligi gruplarına kal-
maya çalışacak. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları
bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, İrfan
Can Kahveci ve Filip Novak, karşılaşmada forma
giyemeyecek.

Avrupa'da 232. maç

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın
Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye konuk olacak Fe-
nerbahçe, Avrupa kupalarında 232. kez boy göstere-
cek. Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren
sarı-lacivertli takım, oynadığı 231 karşılaşmada 85
galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.Bu
maçlarda fileleri 285 kez havalandıran Fenerbahçe,
kalesinde ise 338 gol gördü." Fenerbahçe, "Kupa 2"
olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa
Ligi'nde 117 müsabakaya çıktı. Bu kulvarda oyna-
dığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 50 galibiyet, 27
beraberlik ve 40 yenilgi yaşadı. Söz konusu maç-
larda 155 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde
ise 150 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Portekizli
teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa
arenasında 18. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli
takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oy-
nadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4
mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda fileleri 20 kez hava-
landıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Son 6 deplasmanda kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada oyna-
dığı son 6 müsabakada galip gelemedi. Bu kulvarda
deplasmandaki son galibiyetini 27 Temmuz 2017'de
Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi
Sturm Graz karşısında alan sarı-lacivertliler, daha
sonra çıktığı 6 müsabakada 5 mağlubiyet ve 1 bera-
berlik yaşadı. Söz konusu maçlarda Vardar'a, Benfi-
ca'ya, Dinamo Zagreb'e, Spartak Trnava'ya ve
Zenit'e yenilen Fenerbahçe, Anderlecht ile de bera-
bere kaldı. Avrupa kupalarında dış sahada 116 kar-
şılaşmaya çıkan sarı-lacivertli ekip, 27 galibiyet, 23
beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabaka-
larda 118 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 217 gol
gördü. 

Helsinki maçının kamp kadrosu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kamp kadro-
sunda yer alan oyuncular şöyle:"Altay Bayındır,
Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, At-
tila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare,
Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gus-
tavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit
Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed
Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia."
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B irçok futbol okulu
var evet... Ama
bunlardan biri var

ki; kalitesiyle ve futbolun
yanı sıra çocuklara hayata
dair öğrettiği bilgilerle de
dikkatleri üzerine çekiyor. O

okul neresi mi? Tabii ki; Avcılar Altay
Futbol Okulu. Sadece iyi birer fut-
bolcu değil aynı zamanda hayata
hazır iyi insanlar da yetiştiren futbol
okulunda; birden çok etkinlik yapıla-
biliyor olması da cabası. Öte yandan
ailelerle birlikte yapılabilecek sosyal
faaliyetler de düşünüldüğünde; Avcı-
lar Altay Futbol Okulu hakkında ya-
pabileceğimiz birçok övgü var...

Profesyonel eğitim veriyor

Süper Lig'teki diğer takımların aksine
gerçekleştirdiği halı saha futbol eği-
timlerini bambaşka bir noktaya taşı-
yan Avcılar Altay Futbol Okulu'nun
profesyonel bir eğitim anlayışına

sahip olduğundan söz etmeliyiz.
Küçük yaş gruplarından, büyük yaş
gruplarına kadar her çocuğa eğitim
veren okul; deneyimli antrenörleriyle
de; çocuğunun sporla içli dışlı büyü-
mesini isteyen aileler için en doğru
adres gibi görünüyor. 

Pedagog eşliğinde eğitim

Pedagog eşliğinde futbol eğitimi veren
Avcılar Altay Futbol Okulu, bu far-
kıyla da diğer okullardan ayrılmayı ve
farklılık göstermeyi başarabiliyor.
Sporcuları geleceğe dair sorunsuz
gençler olarak yetiştirmek isteyen
okul; iyi bir sporcunun sağlam bir vü-
cuda sahip olacağı gibi sağlam bir
zihne de sahip olabilmesi adına her
ayrıntıyı düşünmüş durumda. Öyle ki
okulun psikoloğu ünvanına sahip
olan Ecem Demiral'ın gözetiminde
yapılan seanslara aileler de katıla-
bilme şansına sahip. Üstelik bu des-
tek; en alt kategoriden, en üst

kategoriye kadar herkes için 
verilmekte.

Diyetisyen desteği var

Bir futbol okulundan daha fazlası söy-
lemini destekleyen diğer bir farkında-
lığı da gözler önüne seren Avcılar Altay
Futbol Okulu futbolcuların nasıl besle-
neceği,  neleri yemeleri gerektiğini,  ge-
lişim çağında neleri tüketmememeleri
konusunda da profesyonel destek sağ-
lıyor.  Diyetisyen Ceylan Çetin nezare-
tinde oyunculara ve bazen de ailelere
bu konudan destek veriliyor.

Kitap okumadan spor yok

Avcılar Altay Futbol Okulu'nun diğer
değişik bir uygulaması ise çalışmalar
haricinde sosyal hayatta da oyuncu-
lara müdahele ederek,  her gür kesin-
likle boş vakitlerinde kitap
okulamalarına teşvik etmek olmuş.
Bazen kitabını da al çalışmaya gelen
sloganı ile oyuncularını çalışmaların

yapıldığı tesislere çağırıp toplu halde
kitap okuma seanları düzenleyerek,
oyuncunun bu alışkanlığını da geliştir-
mesi sağlanıyor. Avcılar Altay Futbol
Okulu, çalışma dışında kurdukları
gruplarla sosyal medya üzerinden
oyuncularına ağaç ve çiçek ekmelerini
yada sokak hayvanlarını besleme akti-
viteleri ile geleceğin sporcularını 
yetiştiriyor.

Aileler çok memnun

Avcılar Altay Futbol Okulu'nda öğren-
cileri bulunan ailelerde zaman zaman
katıldıkları bu sosyal aktivitelerden ve
spor okulunda verilen eğitimden mem-
nun olduklarını dile getirdi.  Aileler;
“Böyle ismi duyulmuş bir çok kulübün
futbol okulu var. Onlara da gittik ama
bu kadar ilgi ve bu kadar profesyonel
çalışmayı sadece burada gördük. Bu-
rası bir okuldan farksız. Evlatlarımızı
burada spor yaparken, sosyal olarak
gelişiyorlar. Biz aileler olarak yapılan

çalışmaları bire bir takip ediyoruz ve
destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Birebir eğitim de veriliyor

Velilerin çalışma esnasında hiç bir mü-
dahalesine izin verilmeyen çalışma-
larda antrenörler Oğuzhan Özdemir,
Uğur Keskin, Rıdvan Özdemir ve
Yavuz Keskin her oyuncu ile birebir il-
gilenerek, futbolun ilk harfinden son
harfine kadar, yeni gelişen çalıştırma
tekniklerinden, gelecekte olabilcek ku-
rallara kadar, her alanda oyunculara
destek veriyor. Sporcuların daha şim-
diden saha içindeki hareketlerinden,
rakibe davranış şekillerine kadar her
konuda da destek vererek oyuncu ye-
tiştirmeye çalışıyorlar.  Yapılan çalış-
malar sonucunda gelişme gösteren ve
bir çok kulübünde talip olduğu oyun-
cuları o takımlara göndermek ve oyun-
cuların takibini yaparak ileride büyük
bir sporcu olması için ellerinden geleni 
yapıyorlar.

Avcılar Altay Futbol Okulu, bir okuldan daha fazlası olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Futbolcu adayı miniklere sadece iyi bir futolcu olmayı değil aynı zamanda 
iyi bir insan olmayı da öğreten futbol okulundan; pedagog eğitiminden tutun da ailelerin de katılabileceği sosyal faliyetlere kadar birçok etkinlik bulunuyor

Süper Lig'teki diğer takımların aksine gerçekleştirdiği halı saha futbol eğitimlerini bambaşka bir noktaya taşıyan Avcılar Altay Futbol 
Okulu'nun profesyonel bir eğitim anlayışına sahip olduğundan söz etmeliyiz. Küçük yaş gruplarından, büyük yaş gruplarına kadar her çocuğa eğitim veren okul; 

deneyimli antrenörleriyle de; çocuğunun sporla içli dışlı büyümesini isteyen aileler için en doğru adres gibi görünüyor. 

FUTBOL OKULUNDAN
DAHA DA FAZLASI!

BURADA

YOK 
YOK

Avcılar Altay Futbol Okulu'nda antrenörler; 
Oğuzhan Özdemir, Uğur Keskin, Rıdvan Özdemir ve
Yavuz Keskin, çocuklarla birebir ilgileniyor.

Her geçen gün artan sporcu 
sayısı ile İstanbul’un gözbebeği
haline gelen Avcılar Altay Futbol
Okulu'na kayıtların her geçen gün
artması dikkat çekiyor.  Ailele-
rinde memnuniyetini her sefe-
rinde dile getirdikleri Avcılar
Altay Futbol okulu ileriye dönük
bir çok spor kulübünün kendine
idol alacağı duruma gelmesi 
yakındır.  

HAKAN
SONGUR

ÖZEL HABER

Yüzlerce
sporcu var
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Play-Off turunda 2-1’in
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Roma takımına konuk olacak olan
Trabzonspor, zorlu deplasmandan
zaferle ayrılmak istiyor
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TRABZON’DA oynanan ilk kar-
şılaşmada rakibine 2-1 mağlup
olan bordo-mavililer, bu akşam
deplasmanda güçlü rakibi karşı-
sından zaferle ayrılarak Av-
rupa’da yoluna devam etmeyi
hedefliyor. Roma Olimpiyat
Stadı'nda saat 20.00'de başlaya-
cak karşılaşmayı Sırp hakem
Srdjan Jovanovic yönetecek. Jo-
vanovic'in yardımcılıklarını Uros
Stojkovic ve Milan Mihajlovic
yapacak.nBordo-mavililerde,
sakatlığı devam eden Dorukhan
Toköz ile yeni transfer Stefano
Denswil bu maçta forma giye-
meyecek. Teknik direktör Abdul-
lah Avcı, ilk maçtaki 11’inde
değişiklikler yaparak sol bekte
İsmail’in yerine Trondsen’e, orta
sahada Berat’ın yerine Siopis’e
ve forvet hattında ise Djaniny’in
yerine Cornelius’a forma ver-

mesi bekleniyor.

Avrupa'da 
139'uncu randevu

Trabzonspor, yarın Roma karşı-
sında Avrupa kupalarındaki
139’uncu maçına çıkacak.
Bordo-mavililer,  geride kalan
138 maçta 50 galibiyet ve 52 ye-
nilgi alırken, 36 karşılaşmadan
ise beraberlikle ayrıldı. Karade-
niz ekibi, söz konusu karşılaş-
mada rakip fileleri 177 kez
havalandırırken, kalesinde ise
190 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel
11’i şöyle: Uğurcan- Peres,
Edgar Ie, Hugo, Trondsen, Sio-
pis, Hamsik, Bakasetas, Ger-
vinho, Nwakaeme, Cornelius
SAKAT: Dorukhan
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Nwakaeme’nin
heykeli dikildi
Trabzonspor’da sergilediği başarılı performans ile
taraftarların sevgisini kazanan Nijeryalı oyuncu
Anthony Nwakaeme’nin kentte heykeli dikildi
TRABZONSPOR formasıyla 2018-19 sezonun-
dan bu yana çıktığı 114 maçta; 36 gol, 24 asistlik
performans sergileyen Nijeryalı futbolcu Anhony
Nwakaeme, kentte taraftarların sevgisini kazan-
maya devam ediyor. Trabzonlu iş insanı Mustafa
Bulut, Ortahisar ilçesindeki Deliklitaş mevkiinde
yer alan akaryakıt istasyonunun girişine yaklaşık
40 bin TL maliyetle Trabzonspor’un başarılı
hücum oyuncusunun heykelini diktirdi. Akaryakıt
istasyonuna gelen müşteriler heykeli incelerken,
fotoğraf çektiriyor.

Örnek olsun

Akaryakıt istasyonunun Müdürü Hüseyin Çelik,
patronları Mustafa Bulut ile arkadaşının yolculuk
yaptığı sırada yabancı futbolcularla ilgili konuşur-
ken akıllarına böyle bir şey geldiğini belirterek,
"Nwakaeme çok iyi oynuyor. Son zamanlarda
gelen en iyi yabancı futbolculardan birisi. Patro-
numuz ve arkadaşı da 'Bunun bir heykelini dike-
lim ve diğer yabancı oyunculara da örnek olsun'
dediler. Son zamanlarda oynadığı futbol ve per-
formansı ile gönüllerde taht kurmuş bir isim. 6
aylık bir süre içerisinde 30-40 bin TL civarında
maliyetle heykel tamamlandı. Bizim için önemli
olan Trabzonspor sevdasıdır. İnşallah bu Nwa-
kaeme’ye bir doping olur, inşallah bu sene şampi-
yon olacağız. Nwakaeme şu an yoğunluğundan
dolayı gelemiyor ama en kısa sürede kendisini
davet edeceğiz. Şu an haberi yok, ona sürpriz

yapmayı planlı-
yoruz. Gelenler,
görenler de çok
iyi karşılıyor. Bu
heykel için çok
olumlu geri dö-
nüşümler aldık"
dedi.

Büyük bir gurur yaşadık
ASLEN Azerbaycanlı olan kort tenisi
hakemi Sara Abasov Başer, 2020 yı-
lında kendi gibi hakem Serkan Başer'le
evlenerek Türk vatandaşı oldu. Geçtiği-
miz aylarda Türk hakemlik unvanını da
alan Sara Abasov Başer, Japonya'nın
Tokyo kentinde başlayan 2020 Para-
limpik Olimpiyat Oyunları'nda kort te-

nisi dalında Türkiye ve Azer-
baycan'ı temsilen görev alan
tek hakem olacak. Haberi al-
dıktan sonra büyük bir sevinç
yaşadığını belirten Başer, ilk
defa Türkiye adına maç yöne-
teceği için de çok gururlu ol-
duğunu ifade etti.

Türkiye'yi temsil edecek

Japonya'ya gitmek üzere yola
çıkan Sara Abasov Başer'i
kendi gibi hakem eşi Serkan
Alper Başer yolcu etti. Oto-
büse binmeden önce Türk ve
Azerbaycan bayraklarıyla poz
veren Sara, "2015 yılında
tenis hakemliğine başladım.
2018 yılında uluslararası
hakem olarak görev yapmaya
başladım. Geçen yıl uluslar-
arası tenis hakemi Serkan
Alper Başer'le evlendim ve
Türkiye'ye taşındım. Şu an
Paralimpik Oyunları için Tok-
yo'ya gidiyorum. Kort tenisi
dalında Türkiye'den giden tek
hakem ben olacağım. 15 gün
boyunca orada olacağım. 
Bu sene ilk defa Türkiye'yi
Paralimpik Olimpiyat Oyun-
ları'nda temsil edeceğim.
Aslen Azerbaycanlıyım. Daha
önce Azerbaycan'ı temsil et-
miştim. Bu yıl da hem Azer-
baycan'ı hem de Türkiye'yi
temsil edeceğim. Bunun için
çok gurur duyuyorum ve
mutluyum" dedi. 
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Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Muharrem ayı münasebetiyle
Güvercintepe Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi’nde ilçe sakinleriyle bir araya geldi.
Aşure lokmasıyla muhabbetin birleştiği programda Başkan Kartoğlu, "Bugün
hep birlikte paylaştığımız aşure lokmamız ile birliğimiz, beraberliğimiz, kar-
deşliğimiz daim olsun, hanelerimiz daha da bereketli olsun inşallah" dedi

Bugün birlik beraberlik günü

Fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocuk-
ların eğitim haklarının desteklenmesi amacıyla gerçek-
leştirilecek proje ile mevsimlik tarım işçilerinin
çocukları başta olmak üzere tarım işçilerinin çocukla-
rına ulaşılması amaçlanıyor. Sakarya Karasu Bölge-
si’ndeki Karasu Ortaokulu’nda 9 Ağustos’ta başlayan
proje kapsamında, TEGV’e ait Ateşböceği Mobil Öğ-
renim Birimi ile 7-15 yaş grubundaki çocuklara bilim,
sanat ve temel yaşam becerileri eğitim programları uy-

gulanacak.  Toplam 6 hafta sürecek program süresince
çocuklara, bu kapsamda çeşitli eğitimler verilecek. Pro-
jeyi değerlendiren Ferrero Fındık Genel Müdürü
Bamsi Akın, “Ferrero olarak ‘herkes için değer yaratan
bir fındık sektörü’ yaklaşımımızla çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bu kapsamda taahhütlerimizi geçtiği-
miz aylarda yayınladığımız “Ferrero Fındık Bildirgesi”
ile ortaya koymuştuk. Bu projeyi de Ferrero Fındık Bil-
dirgesi’nde yer alan “insan hakları ve sosyal uygulama-
lar” başlığı dahilinde çocukların mutlu büyümesi ve
korunması amacıyla gerçekleştiriyoruz” dedi. 

K üçükçekmece'de yaşayan 42 yaşın-
daki Gonca Gül, yaklaşık 10 gün
önce bir mağazadan indirimde ol-

duğu belirtilerek satılan ayakkabıyı 30 liraya
aldı. Gül, ayakkabıyı yalnızca bir gün giy-
dikten sonra ayaklarında yara oluştuğunu
öne sürdü. Ayaklarını saran yaranın ayak-
kabıdaki kimyasal maddeden kaynaklı oldu-
ğunu ileri süren Gül, doktora giderek rapor
aldı. Gonca Gül, "Aldığım günün akşa-
mında ayağımın şiştiğini fark ettim ve aya-
ğım yara dökmeye başladı. Daha sonra
mağazaya onları şikayet edeceğimi söyle-
meye gittiğimde benimle ilgilenmediler.
Hastaneye gittim ve bana adli rapor verdi-

ler. Ben bu insanlardan şikayetçi olacağım.
Kanserojen madde varmış ayakkabıda, o da
yan etki yapmış. Ayağımdan parça alacak-
larını söylediler. Doktor krem verdi fakat
ben tekrardan hastaneye yatacağımı düşü-
nüyorum. Çünkü sürekli su topluyor" dedi.

Perişan oldum

Adliyeye giderek de şikayetçi olan Gonca
Gül, "Aldığım ayakkabı beni perişan etti.
Kanserojen madde ayağıma yan etti yap-
mış. Ayağımdan parça alınacak. Ben yan-
dım lütfen başkaları yanmasın" diye
konuştu. Gonca Gül'ün ayağındaki yara-
lara, satın aldığı ayakkabının mı yoksa

başka bir etkenin mi neden olduğu yapıla-
cak incelemenin ardından belli olacağı öğ-
renildi.

Uzmanlar uyarmıştı

Öte yandan sosyal medyada sık sık karşı-
mıza çıkan, otoyol kenarlarında satılan
ucuz ayakkabılara karşı uzmanlar uyarıda
bulunuyor. DHA'nın geçtiğimiz ay yaptığı
uyarı haberinde açıklamalarda bulunan
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana
Bilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Burhan Engin,
"Üretimde kullanılan maddeler çok önemli.
Özellikle giysi ve ayakkabılarda deri mi
yoksa başka bir madde mi kullanılıyor, çok

önemli. Genellikle ucuz olan maddelerde
kullanılan kimyasallar veya değişik madde-
ler, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.
Ayakkabılarda kullanılan kimyasallar, renk
boya maddeleri, koruyucu maddeler önemli
olabiliyor. Yine ayak tabanında kullanılan
kauçuk maddesi de önemli" dedi.

Uzun vadeli kanser için risk

Kullanılan ürünlerin belli standartlarda ol-
ması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Bur-
han Engin, "Avrupa Birliği'nin belli
standartları oluyor bunlar için. Türkiye'nin
de kabul ettiği, bu kimyasalların belli bir
oran üzerinde olmaması gerekiyor. Ancak

kontrolsüz ve ucuz olan ürünlerde belli bir
marka olmadığı zaman internetten ya da
merdiven altı yapılan alışveriş, bu maddeler
ülkemize de gelmekte ve bu maddelerde be-
lirlenen kimyasalların oranları biraz daha
fazla bulunmakta. Dolayısıyla kişilerde aler-
jik reaksiyonlara, uzun süre kullanımda de-
ride bazı hasarlara neden olabilmektedir.
Ayak sırtında görebiliyoruz. Ayak tabanında
kızarıklık, yanma, kaşıntı olarak görebiliyo-
ruz. Bu kimyasalların belli bir oranın üze-
rinde olması veya bazı yasaklanmış
kimyasalların kullanılmasını, uzun vadede
kanser için bir risk faktörü olarak değerlen-
direbiliriz" diye konuştu.
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Küçükçekmece'de yaşayan Gonca Gül, 30 liraya satın alarak bir gün giydiği ayakkabıdan bulaşan
kimyasalla ayağında yaralar oluştuğu iddiasıyla şikayette bulundu. Gonca Gül, "Doktor, kanserojen
maddenin ayağıma yan etki yaptığını söyledi. Ayağımdan parça alınacak" ifadelerini kullandı

Tereddütle yaklaşılmalı
Piyasa değerinden çok daha ucuza satı-
lan ürünlere tereddütle yaklaşmak gerek-
tiğini söyleyen Prof. Dr. Engin, "Kontrollü
olmayan, belli bir marka olmayan veya
ucuz dediğimiz oradan buradan gelen
mallar için bunlar sıkıntılı ürünler. Belirle-
nen oranların üzerindeki oranlar kullanıl-
mış oluyor. Onun için güvenilir olmayan,
özellikle son dönemde çok gördüğümüz

internet sitelerinden online alışveriş çok
yapmamak lazım. Mutlaka güvenilir site-
lerden, güvenilir ürünlerle beraber, belli
standartları oluşmuş, uzun süredir piya-
sada olan, yan etkileri iyi değerlendirilmiş
ürünleri tercih etmek gerekiyor. Güvenilir
olmayan yerden, merdiven altı dediğimiz
yerlerden olduğu zaman mutlaka tered-
dütle yaklaşmak gerekiyor" dedi.

Hem eğlence hem eğitim
Küçükçekmece Belediyesi’nin 7-14 yaş

aralığındaki çocuklar için ilçedeki kültür merkez-
lerinde düzenlediği ücretsiz yaz atölyeleri başladı.

179 öğrencinin katılımıyla 1 ay boyunca sürecek
olan atölyelerde çocuklar, okulların açılmasına

sayılı günler kala eğlenerek ve öğrenerek, 
keyifli zaman geçirmenin tadını çıkarıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy,
Cennet ile Atakent Kültür ve Sanat
Merkezleri’nde düzenlenen atölye-
ler 6 branşta, uzman eğitim kadro-
suyla devam ediyor. Çocukların,
kendini daha iyi ifade edebilmesi,
yaratıcılığını ve hayal gücünü geliş-
tirmesi, sosyalleşme becerilerini ar-
tırarak, bilişsel ve psikomotor
gelişimlerine destek olmak ama-
cıyla düzenlenen yaz atölyeleri,
büyük ilgi görüyor. Türk İşaret Dili,
Seramik, İngilizce Konuşma Ku-
lübü, Nöro Oyun, Ritm Atölyesi ve
Resim branşlarında düzenlenen
atölyelere katılmak için Küçükçek-
mece’de ikamet etme şartı aranıyor.
Küçükçekmece Belediyesi yaz atöl-
yelerinin ardından, 2021-2022 eği-
tim -öğretim döneminde meslek
edindirme ve sanat kurslarını Kü-
çükçekmecelilere ücretsiz sunacak.
Eylül ayında kayıtları başlayacak
olan kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi
Küçükçekmece Belediyesi sosyal
medya hesapları ve web sitesinde
yayınlanacak. YAKUP TEZCAN

Başakşehir'in canları Güvercintepe
Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi'nde
aşure lokması programı düzen-
ledi. Cemevin'de masalar kuruldu,
pilavlar kavruldu, aşureler pişti,
Alevi dedesinin duasıyla başlayan
yemek yine duayla bitirildi. Prog-
rama Başakşehir Kaymakamı
Uğur Turan, Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, Güver-
cintepe Hacı Bektaş Veli Cemevi
Başkanı Cafer Geçgül, Altınşehir
Mahalle Muhtarı Cesim Karaba-
lık, Güvercintepe Mahalle Muh-
tarı Hayrettin Şahbudak ve

vatandaşlar katıldı.
Muharrem ayı maneviyat ayı

Aşure lokması programında prog-
rama katılanlara hitap eden Başkan
Kartoğlu, "Yaklaşık bir buçuk yıldır
sıkıntılı bir pandemi sürecinden ge-
çiyoruz. Bu zor günlerde, çok şükür
bahçede, böyle güzel bir mekânda
bir araya geldik. Bizlere bu imkân-
ları veren Rabbime hamd
olsun.Anadolu’muzun gönül sul-
tanlarından Yunus Emre ne güzel
demiş; "Gelin tanış olalım, işi kolay
kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu

dünya kimseye kalmaz"  Bu fani
dünyada, yaratılanı Yaradan’dan
ötürü sevmekten daha güzel ne ola-
bilir… Kardeşçe yaşamak, huzur
içinde yaşamak; bir olmak, birlik
olmak içinde bulunduğumuz Mu-
harrem ayının da maneviyatını yan-
sıtıyor. Gönüllerimizde ve
evlerimizde bolluğun, bereketin can
bulduğu "Şehrullahi’l-Muharrem"
yani "Allah’ın ayı Muharrem" olarak
bilinen Muharrem ayı, aynı za-
manda birlik, beraberlik ve dirliğin
simgesidir" ifadelerini kullandı.
FATİH POLAT

Her şey çocuklar için


