
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin

950'nci yıl dönümü törenlerinde yap-
tığı konuşmada, “Malazgirt'ten bir kez
daha söz veriyoruz. Büyük ve güçlü
Türkiye yolunun kesilmesine rıza gös-
termeyeceğiz. Herkes bunu böyle bil-
sin. Büyüyen, gelişen Türkiye'yi kimse
geri götüremez, biz de buna asla 
müsaade etmeyiz” dedi. Türkiye'nin
kalkındığını da anlatan Erdoğan,
“Türkiye doğuya ve batıya ait ne 

varsa hepsini de
kucaklayan 
kuşatan bağrına
basan bir büyük
medeniyet mira-
sının bugünkü
varisi olarak yeni
bir şahlanış için-
dedir” ifadelerini
kullandı. 
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YOLUMUZU HİÇ KİMSE KESEMEZ

Türkiye asla
geri gitmez

Büyük, çok büyük bir çınar daha 
devrildi. Bir dağ daha yıkıldı. Dünyaca
ünlü bir bilim adamı olan Prof. Dr.
Nadir Nadirov (Nadirè Keremè Heci
Nadir) 89 yaşında 
yaşama gözlerini
yumdu. O bu denilen-
leri fazlasıyla haklı 
çıkaracak bir çalışmaya
ve üne sahipti...

Büyük bir acı, 
büyük bir kayıp

Prof. Dr. Ahmet Özer'in yazısı sayfa 8'de
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16 Ağustos’ta iş bırakan Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmemesi
ve imzalanan 6. dönem toplu sözleşmesine karşı bugün tekrar iş bırakacak. Konuya ilişkin konuşan doktorlar, “İçinde
bulunduğumuz şartlar ağır ve maaşlarımız düşük. Bunları düzeltmiyorlar. Hekim miyiz köle miyiz belli değil” tepkisini gösterdi

ETF Tekstil işçileri, ETF patronunun da yönetiminde yer
aldığı Türkiye Giyim Sanayi Derneği (TGSD) önünde eylem
yaparak, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını talep etti

Aile Hekimliği Sözleşme ve
Ödeme Yönetmeliği'nin 

çekilmemesi için 16 Ağustos’ta iş
bırakan sağlık emekçileri, bugün
tekrar iş bırakacak. Konuya ilişkin
açıklama yapan Sağlık ve Sosyal
Hizmet Emekçileri (SES) Sendi-
kası üyesi Eylem Eroğlu, iş yükleri-
nin sürekli arttığını ama haklarının
hiçbir zaman verilmediğini belirte-
rek, “Birinci basamak sağlık 
hizmetleri alanında emekçinin so-

runları da iş yükü gibi arttı. 
Hizmet üretmek imkansız hale
geldi. Biz sorunlarımıza karşı yö-
netmelik ile düzenleme yapılmasını
beklerken Aile Hekimlerine ceza
yönetmeliği çıkarıldı. Bu da bar-
dağı taşıran son damla oldu.
Toplu sözleşme mutabakatında
tüm kamu emekçileri gibi birinci
basamakta çalışan sağlık emek-
çilerinin talepleri de yok sayıldı”
dedi.
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HEKiMLERiN TALEPLERi YOK SAYILDI

Mevcut şartlar altında sağlık
hizmeti verilmesinin müm-

kün olmadığını anlatan Eroğlu, “So-
runlarımızın çözümü için üretimden

gelen gücümüzü kullanmaktan
başka çaremiz de kalmadığı gibi
bizim ve emeğimizin yok sayıl-
masına dayanacak gücümüz de
kalmadı. Söz konusu yönetmeli-
ğin geri çekilmesi ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi için
aile hekimleri ile birlikte sendika

olarak 16 Ağustos’ta iş bırakmamıza
rağmen  ceza yönetmeliği geri çekil-
medi. Eğer acil bir önlem alınmazsa
birinci basamak sağlık hizmetleri 
yürütülemeyecek hale gelecektir”
diye konuştu. Vatandaşlara da sesle-
nen Eroğlu, “Çalışma koşullarımızın
iyileşmesi için mücadele ederken hal-
kımızdan da eğer çok acil bir sağlık
sorunları yoksa sağlık kurumlarına
gitmemelerini istiyoruz” ifadelerini
kullandı.
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SAĞLIK HiZMETi VERiLEMEYEBiLiR!

Gaziosmanpaşa'da 75 yaşın-
daki kadın, evinin bulunduğu

siteye girdiği sırada, siteden geri geri
çıkış yapan çekici aracının altında
kaldı. Olay, saat 14.00 sıralarında,
Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak 
Mahallesi 795. Sokak'ta bulunan site-
nin girişinde meydana geldi. İddiaya
göre, 75 yaşında Adalet Akpınar, evi-
nin bulunduğu siteye girdiği sırada,
geri geri gelen 34 CYZ 604 plakalı,
üzerinde otomobil taşıyan çekicinin
altında kaldı. Olayı gören mahalle 
sakinleri kadının yardımına koşarak,
durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, mahalle sakinlerinin de yar-
dımıyla çekicinin altında kalan kadını
bulunduğu yerden çıkararak sağlık
ekiplerine teslim etti.

ç

İtfaiye hızır
gibi yetişti

GOP'TA YAŞAM SAVAŞI
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

iSCiLER HAK ARAYISINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dev metro-
polde son yıllarda sayısı ve hizmet kalite-

siyle çok eleştirilen taksi taşımacılığı konusunu,
dün bir kez daha UKOME gündemine taşımıştı.
İBB’nin yeni taksi projesi teklifi UKOME’deki
bakanlık temsilcilerinin oylarıyla sekizinci kez
reddedildi. Oylamaya ilişkin konuşan İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “Isıtıp
ısıtıp gündeme getireceğiz. Çünkü yaptığımız
çalışmalar sorunun iki ayağından birisinin sayı,
diğerinin nitelik olduğunu gösteriyor. Bize gelen
şikayetler çeşitlenerek artıyor. Ama burada 
siyasi karar veriliyor” dedi.  I SAYFA 9
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ISITIP ISITIP GÜNDEME GETiRiRiZ
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YAŞADIKLARI ZORLUKLARA DİKKAT ÇEKEN AİLE HEKİMLERİ, BİRÇOK
HAKLARININ DA VERİLMEDİĞİNİ BELİRTEREK, HÜKÜMETE SORDU;

Üsküdar'da 4 katlı binada çıkan
yangında binanın girişindeki

doğalgaz dağıtım kutusu alev alev
yandı. Yangın saat 14.00 sıralarında
Zeynep Kamil Mahallesi Arakiyeci
Sokakta çıktı. Görgü tanıklarının 
iddiasına göre 4 katlı bir binada çıkan
yangın binanın girişinde bulunan 
doğalgaz dağıtım kutusuna sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda
itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bi-
nada mahsur kalan bir kişinin bulun-
duğunun belirtilmesi üzerine itfaiye
çalışmalara başladı. Alev alev yanan
doğalgaz dağıtım kutusu itfaiyenin
müdahalesiyle söndürüldü. Yangın
nedeniyle çevredekiler büyük korku ve
panik yaşadı. 
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Üsküdar yanıp
kül olabilirdi!

YÜREKLER AĞZA GELDİ

HABERİN DEVAMI SAYFA 6’DA

Yıne taKsı ProJesı Yıne
ret Kararı! Avcılar’da gönüllülük bilincinin arttırıl-

ması için 5 farklı alanda başlatılan 
gönüllülük hareketinin tanıtımı Avcılar Bele-
diye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin katılımıyla
gerçekleşti. “Avcılar’a Gönül Verdik’’ sloganıyla,
Hayvan Hakları Gönüllüsü, Afet Gönüllüsü,
Toplum Sağlığı Gönüllüsü, Çevre Gönüllüsü
ve Sosyal Hizmetler Gönüllüsü olmak üzere 
5 dalda olacak Gönüllük hareketi Avcılar 
Halide Edip Adıvar Parkı’nda yapılan tanıtım
toplantısıyla halkla buluştu. I SAYFA 9
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Yönetmenliğini Gani Rüzgar'ın 
yaptığı “İki Gözüm Ahmet” filminin

bugün itibariyle Türkiye'de, 2 Eylül'de 
ise Avrupa'nın çeşitli kentlerinde vizyona 
gireceği açıklandı. İki Gözüm Ahmet
filminin ardından, sıranın sanatçının 
Paris'teki sürgün zamanlarını konu eden 

İki Gözüm Sürgün adlı yapıma 
geleceği de ifade edildi. I SAYFA 13
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iki Gözüm ahmet bugün

sıneMalarda

AİLE 

HEKİMLERİ İŞ 

BIRAKIYOR

Kole MıYıZ!

ZEHRA
ÇELİK

HABER

Recep T. Erdoğan

Çorum'da konuşan CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

CHP iktidarında her türlü adaletsizliği
sona erdireceklerini söyledi. “Sözüm
söz” diyen Kılıçdaroğlu, “Maalesef
Türkiye'de bugün çok sayıda adalet-
sizlik yaşanıyor. Bunları içimiz acıya
acıya görüp, izliyoruz. Ama söz 
veriyorum. Bütün bu adaletsizlikleri
düzelteceğim. O kanun hükmünde
kararnamelerle görevden alınan, 

işine son verilen,
ekmeği elinden
alınan herkesi
görevine iade
edeceğim. Haksız
yere hükümlere
mahkum edilen
insanların adalet-
sizliklerine son
vereceğim” dedi.
I SAYFA 7
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SÖZÜM SÖZ

Adaletsizlikleri
sona erdireceğim

Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Belediye Başkanı Ergun
Turan, Laleli'de trafiğe kapatı-

lan Ordu Caddesi'nde esnaf ve vatan-
daşlarla bir araya geldi. Caddenin
trafiğe kapatılmasının Laleli'ye olumlu
etki yapacağını anlatan Turan, 
“Bu kararın yıllardır uygulanması 
bekleniyordu. Altyapı çalışmaları ya-
pıldı. Bariyer ve plaka tanıma sistem-
leri tamamlandı. Bölgede yaklaşık
40’a yakın zabıta hizmet veriyor. Es-
nafımızın hemen hemen tamamına
yakını, turistler,  ticaret amaçlı gelen
tüccarlar ve vatandaşlar bu durum-
dan memnunlar” dedi. I SAYFA 9
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LALELİ CANLANACAK

Vatandaş da
bunu istedi

TOPLU iŞ SÖZLEŞMESi TALEBi
Tuzla'da bulunan DERİ-
TEKS’in örgütlü olduğu ETF

Tekstil’de aylardır süren TİS görüşmele-
rinden sonuç alınamaması üzerine işçi-
ler iş yavaşlatma eylemlerine başlamış
fabrika önünde açıklamalar yapmıştı.
Bu kez de ETF patronu Sanem Dik-
men'in yönetiminde yer aldığı Türkiye
Giyim Sanayi Derneği (TGSD) önünde
toplanan işçiler, aylardır zamsız sefalet

ücretlerine mahkum edildiklerini söyle-
yerek toplu sözleşmelerinin bir an önce
imzalanmasını istedi. Dernek önünde
gerçekleştirilen eylemde konuşan DE-
RİTEKS Tuzla Şube Başkanı Hikmet
Numanoğlu, “Ülkemizde özellikle as-
gari ücretle çalışanların yoğun olduğu
hazır giyim sanayinde işçilerin yaşam
koşulları daha da zorlaştı. Bunların iyi-
leştirilmesini istiyoruz” dedi.
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Hacamat yaptırırken
canından olacaktı!

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
3’TE

Peynir kırmızı
eti solladı

AVCILAR iÇiN 
GÖNÜLLÜ OL



European Heart Journal'da yayımlanan ve
Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353

çalışanın sağlık verileri incelendi. Çalışmada
sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalı-
şanlara kıyasla atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 12
arttığı saptandı.10 yıl veya daha uzun süre ayda orta-
lama 3 ila 8 gece çalışanlarda, atriyal fibrilasyon gö-
rülme riskinin gündüz çalışanlarına kıyasla yüzde
22'ye yükseldiği belirtildi.

Kadınlarda oran artıyor

Araştırma ekibinden Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı
Bölümünden Lu Çi, yaptığı açıklamada, "10 yıldan
fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere
göre atriyal fibrilasyona yakalanma riskinin daha
fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu
rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara
göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik" ifade-
sini kullandı.

Spor riski düşürüyor

Lu, ayrıca haftada 150 dakika veya daha fazla orta
yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür
boyu gece vardiyası çalışmasına maruz kaldıklarında
yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha
düşük atriyal fibrilasyon gelişme riskine sahip oldu-
ğunun saptandığını belirtti.

2014 yılında merhum Levent Kırca'nın
oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına
oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile oldu-

ğunu duyurmuştu. Ardından kızları olacağını açıkla-
yan çiftten Erturan, delta varyantına yakalandı.
Yaklaşık 5 aylık hamile olan ünlü oyuncu, "İlk doz
aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum.
Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek
de iyi. Doktorumun takibindeyim." şeklinde konuştu.
Aşının önemini de vurgulayan Ayça Erturan, "Belki
hastalığa yakalanmanızı yüzde yüz önlemiyor ama
semptomları azaltıyor." ifadelerini kullandı.
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Gece çalışmak
kalbi yoruyor

Virüs hızlı davrandı

Süper kadın sendromu
Modern çağın hastalığı; hem işte hem de evde ve sosyal hayatta mükemmelliği yakalamak için çabalayan
kadınların “Süper Kadın Sendromu”. Uzm. Psikolog F. Işıl Yenikaynak, bir yandan işyerinde daha iyi bir
kariyere ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken aynı zamanda evlerindeki tüm gereksinimleri eksiksiz
karşılayan, çok iyi bir eş ve anne olmak için de yoğun çaba sarf eden kadınların ne yapması gerektiğini anlattı

Geçmişten günümüze toplum yapılarının
değişmesi, teknolojinin gelişmesi, hayatı-
mıza gelen yeniliklerle beraber bireylerin
yaşam şartlarını ve içerisinde bulunduğu
sosyal çevresinden etkilenmesi aynı za-
manda bulunduğu çevreyi de
etkiliyor.  Süper kadın sendromu aileye, eve,
işe ve çocuklara yetişme çabasıyla kadın-
larda genellikle evlliklerden sonra ortaya çı-
kıyor. Uzm. Psikolog F.Işıl Yenikaynak
süper kadın sendromunun sebeplerini ve
belirtlerini anlattı: Günümüz dünyasında
birçok kadın kariyer hedeflerini gerçekleştir-
mek için çaba göstermektedir. Kadının ken-
dine çalışma hayatında bir yer bularak
ekonomik özgürlüğünü de yaşama arzusu
ön plana çıkıyor. Kadın evinde ideal bir eş,
çocuğuna iyi bir anne ve iş yerinde iyi bir
kariyer için büyük çaba sarf etmektedir. Bu
tempo içerisinde koşuşturan, her şeyin üste-
sinden gelmeye çalışan kadının mükemme-
liyetçi bir yapıya büründüğü görülmektedir.

Yetme çabası ve kusursuz ulaşma

Mükemmeliyetçi bir yapıya bürünen kadın-
lar zaman içerisinde aile ve sosyal çevreden
gelen beklentileri karşılamaya çalışırken
kendilerine olan sorumluluklarını yerine ge-
tirememekte ve ruhsal problemlerin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Temelinde
mükemmeliyetçiliğin olduğu bu sendromda
kadının agresif davranışları, hırçınlık, güç,
en iyiyi yapma isteği; çabuk
öfkelenme, depresyon, anksiyete (kaygı) bo-
zukluğu, panik atak, obsesif kompulsif (ta-
kıntı) gibi psikolojik sorunları da
beraberinde getirmektedir.

İletişim zayıflığı oluyor

Aile içerisindeki iletişim zayıflığının nedeni
kadının eşine ve çoğuna olan duygusal bas-

kısıdır. Bu sendromu yaşayan kadının çocu-
ğunun da etkilendiği görülmektedir. Çocu-
ğunun sosyal alanda aktif olmasını,
hedeflerinin hepsini gerçekleştirmesini, sı-
navlarda iyi dereceler getirmesini istemesi
doğrultusunda annenin çocuğuna karşı sü-
rekli denetleyici, baskıcı davranışları çocukta
davranış problemlerini yaşamasına neden
olmaktadır. Süper kadın sendromu yaşayan
annenin çocuğu da ilerleyen hayatında aynı
sendromla karşı karşıya gelebilmektedir.
Çünkü kız çocuklarına küçük yaşlardan iti-
baren verilen telkinler, yetiştirilme tarzı, sos-
yal çevreden öğrendikleriyle beraber kız
çocukları anneyi model almakta ve gelecek
yaşamında aynı sorunu yaşamaktadırlar.

Süper kadınlara 6 öneri

Süper kadın sendromu belirtileri daha çok
kadının evlenmesi, çocuğuna ve eşine dav-
ranışlarıyla ve kadının yaşının ilerleyen za-
manlarında iş, kariyer, eğitim gibi alanlarla
ortaya çıkmaktadır. Sendromunu yaşayan
kadınlara yönelik öneriler;

1- Aile içi ve sosyal çevredeki bireylerle
olan iletişimi zorlaştıran ögelerin kaldırıl-
ması, doğru iletişimin kurulması.

2- Başkaları için yaşamaktan ziyade ka-
dının kendine vakit ayırması.

3- Kadının kendi sınırlarının farkına var-
ması ve ulaşabileceği hedefler önüne koy-
ması.

4- Ailede ve içerisinde bulunduğu sosyal
çevrede her bireyin onuru ve değeri anlayı-
şını göz önünde tutarak bireyleri kusurla-
rıyla kabul etmeye çalışmak.

5- Sorumlulukları paylaşmak, gerekti-
ğinde yardım istemeyi bilmek.

6- Fiziksel ve ruhsal yönden sağlığı etki-
leyecek olumsuzluklardan kaçınmak.
NEŞE MERT

Araştırmacılar, gece vardiyasında
çalışanlarda düzensiz ve genellikle
hızlı kalp ritmine neden olan kalp
rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF)
gelişme riskinin gündüz çalışanlara
göre daha yüksek olduğunu tespit etti

Uzmanlar salgın döneminde çocuklar
için beslenmenin önemli olduğunu ve
hazır gıdalardan uzak durulması 
gerektiğini söylüyor. İstanbul Rumeli
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türkse-
ver Tetiker okulların açılmasıyla çocuk-
ların bağışıklık sisteminin korunması
adına beslenme çantalarında ve öğünle-
rinde yapılması gerekenleri anlattı

BAGISIKLIGINI
BESLENME 
CANTASIYLA
KORUYUN

D r. Öğr. Üyesi Aylin Türksever
Tetiker, “Sağlıklı, yeterli ve den-
geli beslenme tüm yaş grupla-

rında olduğu gibi özellikle çocuklar için
daha da önemlidir. Hızlı büyüme ve ge-
lişme sebebiyle okul çağı çocuklarının
pek çok besin öğesine olan ihtiyacı tüm
dönemlerine oranla daha fazladır"
dedi.  Çocukların kazandıkları beslenme
alışkanlıklarının yaşam boyu süreceğini
söyleyen Tetiker, "Sürekli büyüme ge-
lişme sürecinde olan çocuklar, beslenme
yetersizliklerinden en çok etkilenmekte-
dirler. Çocukluk döneminde edinilen
yanlış beslenme alışkanlıkları kalp has-
talıkları, diyabet, obezite, diş çürükleri
gibi hastalıklar için temel risk faktörü
oluşturmaktadır. Bu durum öğrencilerin
öğrenme kapasitesini ve algılama per-
formansını, ilerleyen dönemlerde ise
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Çocuklara sağlıklı beslenme

alışkanlıkları kazandırarak ilerleyen yaş-
larda bedensel ve zihinsel gelişimlerini
en iyi şekilde tamamlamalarını sağlaya-
biliriz. Sağlıklı beslenmeyle birlikte ço-
cukların hareketli bir yaşam tarzını
benimsemeleri de sosyal, zihinsel ve be-
densel gelişimlerine önemli katkılar sağ-
layacaktır” açıklamasını yaptı.

Üretim yerleri önemli

“Ana öğünlerde 4 temel besin grubunun
(süt ve süt ürünleri, et-yumurta-kuru
baklagiller, sebze -meyve, ekmek-tahıl-
lar) her birinden bir besin bulundu-
ğunda, besin öğeleri, vücuttaki
görevlerini daha iyi yerine getirebilirler”
diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağ-
lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr.
Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker, şun-
ları söyledi: “Çocuklar kahvaltıda den-
geli beslenmeli ve eğer okulda yemek
verilmiyorsa yanlarına beslenme çanta-

larını almalılar. Beslenme çantasının
içinde süt, mevsim meyvesi, ceviz, fındık
gibi kuruyemişler, ev yapımı poğaça
veya kek bulunmalı. Çocuklar okul bah-
çesinden çıktıklarında çevredeki ham-
burgerci, dönerci veya açıkta satılan
gıdalara yönelmektedirler. Bunu önleye-
bilmenin en doğru yolu temiz ve sağlıklı
gıdalardan oluşan bir beslenme çantası-
nın hazırlanmasıdır. Okul çağındaki ço-
cuğun beslenmesinde hijyenik ve nerede
üretildiği belli olan gıdalar bulunmalı-
dır.”

Bağışıklık güçlendirici besinler

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Türksever Tetiker,
ailelere salgına karşı çocuklarının bağı-
şıklıklarını güçlendirmeleri için öneri-
lerde bulundu. Tetikerin önerileri ise
şöyle: “Çocuğunuzun günde 3 ana, 2
ara öğün olarak beslenmesine dikkat
edin. Çocuğunuzu kahvaltı yaparak

güne başlamasını sağlayın. Yemeklerde
iyotlu tuz kullanarak, aşırı tuz tüketi-
minden kaçının. Çocuğunuzun vücudu-
nun düzenli çalışması için günde 1-1,5
litre su tüketmesini sağlayın. Beslenme
çantasında; süt, ayran, meyve suyu,
peynir, meyve, ekmek, taze sebze,
meyve, haşlanmış yumurta, et, kek, ku-
rabiye veya poğaça gibi yiyeceklerin bu-
lunmasını tercih edin. Beslenme
çantasının temizliğine önem verin. Ço-
cuğunuzu, açıkta satılan besinler konu-
sunda uyarın. Çocuğunuzun şeker ve
yağ içeriği yüksek besinler yerine besin
değeri yüksek besinleri tercih etmesini
sağlayın. Çocukların okulda da evde ol-
duğu gibi ellerini sık sık su ve sabunla
yıkamaları sağlanmalı. Sağlıklı beslen-
meyle birlikte çocukların hareketli
yaşam tarzını benimsemeleri konu-
sunda yardımcı olun.” 
AYNUR CİHAN

Süper kadın sendromu
aileye, eve, işe ve ço-
cuklara yetişme çaba-
sıyla kadınlarda
genellikle evlliklerden
sonra ortaya çıkıyor.
Uzm. Psikolog F.Işıl Ye-
nikaynak süper
kadın sendromu-
nun sebeplerini
ve belirtlerini
anlattı

Yönetmen Oğulcan Kırca ile mutlu
bir evlilik sürdüren ve anne ol-
maya hazırlanan Ayça Erturan,
delta varyantına yakalandığını
duyurdu. Ünlü oyuncu, "İlk doz
aşımı yaptırmış, ikinci doz
zamanını bekliyordum. Fakat virüs
hızlı davrandı." açıklamasını yaptı



E.B. isimli bir kadın bir süredir yaşadığı sağlık sorunu
için kaçak faaliyet gösteren hacamatçıya gitti. 
35 yaşındaki kadına aşırı kanamadan ölümden döndü

E senler'de emlakçılık yapan E.B. (35)
bir süredir yaşadığı sağlık problemi
için arkadaşının tavsiyesiyle hacamat

ve sülük tedavisi yaptırmaya karar
verdi.  Arkadaşının aynı tedaviyi yaptırdığı
Fatih Aksaray'da tabelası da bulunmayan
apartman dairesine gitti. İddiaya göre bu-
rada, E.B.'nin özel bölgesine sülük işlemi
uygulandı, ardından aynı bölgeye jiletle
kesik atılarak hacamat işlemi yapıldı. Eve
giderek duşa giren E.B., fenalaştı, hastaneye
kaldırıldı. Acil serviste tedavi gören kadın,
daha sonra Şehremini Polis Merkezi'ne gi-
derek şikayetçi oldu. 

Zillerine ‘sağlıkçı’ yazmışlar

E.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Şeh-
remini Polis Merkezi Suç Araştırma Büro
Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gittikle-
rinde 6 katlı binada herhangi bir tabela gö-
remedi. Polis, zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye
baskın yaptı. Ekipler kaçak faaliyet gösteren
adreste arama yaptı. Aramada çok sayıda

ilaç, iğne, reçete, gazlı bez, hacamat
için kullanılan bardaklar olduğu belir-
lendi. Ayrıca buzdolabının içinde teda-
vide kullanılan sülükler ile zeytin gibi
gıdaların yanı sıra çok sayıda ilaca rast-
lanıldı. Hacamat tedavisinde kullanılan
materyaller polis merkezine götürüldü.
Evde bulunan 2 kişi de ifadesi alınmak
için polis merkezine götürüldü. İfade-
leri alındıktan sonra 2 kişi serbest bırakılır-
ken, hacamat işleminin yapıldığı yer Fatih
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.
Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de olayla
ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Jilet atmışlar

Yaşadıklarını anlatan E.B. "Özel bir rahat-
sızlık sebebiyle, tavsiye üzerine Aksaray'da
bir sağlık kuruluşu adı altında bir yere git-
tim. Zilinde sağlıkçı yazıyordu şüphe ettim.
Orada çöp, kanlar, sülükler ve hacamatı ya-
panların elleriyle hastadan almaları dikka-
timi çekti. Yine de deneme amaçlı

yaptırdım. Herhangi bir belge göremedim.
Yaptırdığım gibi baş dönmesi oldu. Özel bir
hacamat tedavisi ve sülük tedavisi diyerek
özel bölgeme yaptırmak istedim. Canım yan-
dığını hissettim bir de jilet attı. Kanamam çok
oldu, eve gidince fark ettim. Sülük yapışma-
yınca jilet atıyormuş kana gelsin diye. Ben ya-
dırgadım ama artık yapılmıştı. Ayağa kalkınca
bir başım döndü. Tansiyonum düştü, özel bir
araçla evime gidiyordum, ayakta duramaya-
cağımı anladım. Eve gidince banyoya girdim.
Banyoda yarım kilo kan aktı. Bunun normal
olmadığını anladım ve bayıldım. 'Anne ben
ölüyorum' dedim, sonrasında hiç bir şey ha-
tırlamıyorum. Ambulans beni götürdü, gö-

zümü hastanede açtım" diye konuştu.

Beter oldum

E.B. , "Doktor bana çok kızdı 'Böyle bir şey im-
kansız neden yapılıyor? Özel bölgeye zaten
sülük tedavisi yapılmaz.  24 saat kanınız dur-
maz bunun için müşahedede kalmanız gereki-
yor' dedi. Kan takviyesi yapılmasına gerek yok
dendi ama biraz daha hastaneye geç kalsay-
dım, bence kan takviyesi gerekirdi. Çünkü ger-
çekten ölümün ucundan döndüm. Ben ilk defa
yaptırdım ve de son olmuş oldu. Bana burayı
tavsiye eden arkadaşım ikinciye gittiğinde o da
aynı şikayetleri yaşadı ama o şikayetçi olmadı.
Ölümden döndüm" ifadesini kullandı. DHA
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istAnbul’dA 7 ilçede dü-
zenlenen DEAŞ operasyo-
nunda, 5 şüpheli

yakalandı.İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Terörle Mücadele Şube Müdür-
lüğü, ekipleri, DEAŞ Silahlı Terör

Örgütü'nün deşifre edilmesi ile ilgili
yürütülen çalışmalar kapsamında, ça-
tışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faali-
yetler yürüten şahıslar ile sosyal
medya üzerinden DEAŞ veya El
Kaide bağlantılı cihatçı örgütler adına

tehdit ve propaganda amaçlı payla-
şımlar yapan şahısların yakalanma-
sına yönelik operasyon düzenledi.
Dün  İstanbul'da bulunan 7 ilçede 9
adrese gerçekleştirilen eş zamanlı ope-
rasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı.

DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı 
İstanbul'da 7 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda, 5 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı yapılan
operasyonun hedefinde osyal medyadan  DAEŞ propagandası yapan şüpheliler vardı

TarTışTığı erkek 
arkadaşına 
oTomobille çarpTı 
Başakşehir'de iddiaya göre 
tartıştığı sevgilisinin iş yerine giden
kadın ortalığı birbirine kattı. 
Sinirlerine hakim olamayan 
kadın, otomobille önce kepenklere,
ardından sevgilisine çarptı

GeçtiğiMiz hafta gece saatlerinde
Başakşehir'de sanayi sitesindeki
otomobil tamircisinde iddiaya göre

kadın, daha önce tartıştığı erkek arkadaşının
iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da
devam etti. Öfkeden deliye dönen kadın, orta-
lığı birbirine kattı. Otomobiline binen kadın,
aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş ye-
rinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen
erkek arkadaşının kendisine küfrettiğini duyan
kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomo-
bili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı
yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye
başladı. Kadın da erkek arkadaşına tekrar
otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından
kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağı-
racağım" sözleri üzerine olay yerinden uzak-
laştı. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep
telefonu kamerasına yansıdı.

Yankesici 
kadınlar 
Yakalandı
Metrobüste yankesicilik yapan
3 kadın, Güven Timleri Şube
Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.
Duraklarında kalabalıktan da
faydalanıp hırsızlık yapan
kadınların görüntüleri güvenlik
kameralarına yansıdı

istAnbul Emniyet Müdürlüğü
Güven Timleri Şube Müdürlüğü
görevlileri, geçtiğimiz Pazar günü

Haramidere metrobüs istasyonunda vatan-
daşların çanta ve ceplerini gözetledikleri gö-
rülen 3 kadını takibe aldı. Zanlıların Filipinler
uyruklu M.U. isimli kadın şahsı sıkıştırmak
suretiyle çantasının içerisinden cüzdanını al-
dıklarını fark eden ekipler, harekete geçti. Suç-
üstü gözaltına alınan Y.D. ve B.D. ile N.A.
isimli şüpheli şahısların üzerinde bulunan bin
TL, 501 dolar ve 5 euro sahibine teslim edildi.
Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin
26.06.2021 - 18.08.2021 tarihleri arasında
Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy
ve Bahçelievler sınırlarındaki farklı metrobüs
istasyonlarında meydana gelen 7 ayrı yankesi-
cilik olayının faili olduğunu belirledi. Adliyeye
sevk edilen 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

HACAMAT YAPTIRIRKEN
OLUYORDU

Duvarı deldiler
Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılan bir binanın bitişiğindeki
binanın duvarı delinirken, içeri giren tuğla parçaları burada tutulan engelli
köpeğin yaralanmasına neden oldu. Ev sahipleri, duruma tepki gösterdi

MustAfA Kemal Paşa Mahalle-
si'ndeki bina kentsel dönüşüm
kapsamında yıktırılmaya baş-

landı. İki gün süren yıkım çalışmalarının
son bölümünde bitişikteki binanın bahçe
katındaki evin duvarı delindi. Duvarda
büyük bir delik açılırken, içeriye tuğla ve
beton parçaları girdi. İşten eve gelen veteri-
ner hekim Seval Toydemir Karabulut, evle-
rindeki bir odada bakımını sürdürdükleri
köpeklerinin ayağından yaralandığını gö-
rünce olanlara tepki gösterdi. Karabulut,
"Sesler azalınca olayın bittiğini düşünmüş-
tük. Sabah işe gittik, saat 16.30 gibi geldik.
Bizim evin arka kısmının çöktüğünü gör-
dük. Bizim burada beslediğimiz sokak kö-
peğimiz var. Çok korkmuş bacağında
yaralanma olmuş. Eşim zabıtaya, polise
gitti, 'Bir şey çıkmaz' diye gelip tutanak tut-
madılar. Duvarımızın delindiği, dairenin
içine girildiğine dair bize, bina sakinlerine
bilgi verilmedi. Böyle bir şeyi beklemiyor-
dum. En başta konuşulduğunda bir prob-
lem olursa karşılanacağı söylemişti. Aksi
giden bir şey oldu. Çalışan 3-4 kişi var. Bu-
rada delik oluştuğunu görüyor olmaları
lazım. Gelip bir daireye gelip bilgi verip 'Za-
rarınız oldu mu?' demeleri lazım
ama  önemsemiyorlar."dedi

Çocuklu bir aile olabilirdi

Karabulut, "Eminecik', Sarıyer'de annemle-

rin oturduğu sitede 8 yıldır baktıkları, bele-
diyenin kısırlaştırdığı bir köpekti. Geçen yıl
bir araba çarptı, engelli hale geldi. 1 yıldır
ben bakıyorum. Onu bıraktığımız odada
üzerine tuğlalar gelince yaralanmış, panik
atak durumu var, yemek yemedi. Bu olayın

ne zaman yani saat kaçta olduğunu bilmi-
yoruz. Bu odada farklı bir canlı, çocuklu bir
aile de olabilirdi. Bu da bir canlı, her canlı
önemli. Sonuçta insanların dikkatsiz ve
özensiz olmasından dolayı kaynaklanan bir
olay." diye konuştu. 

Saldırganın
tahliyesine ret

nişAntAşı'ndA 6 Hazi-
ran'da bir parkta arkadaşıyla
oturan akademisyen Neşe

Nur Akkaya'ya 'kedi itme' gerekçesiyle
saldırdığı ve başörtülü oldukları için 
'Siz burada yaşayamazsınız' dediği
iddiasıyla 2 ayrı suçtan 6 yıla kadar
hapsi istenen tutuklu sanık Eray 
Çakın'ın davasında müştekiler, 
şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.
Savcı sanığın tahliyesini talep ederken
ara kararını açıklayan mahkeme, 
sanığın tutukluluk halinin devamına
karar verdi. İstanbul 60. Asliye Ceza
Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu
sanık Eray Çakın, Ses ve Görüntülü 
Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.
Müşteki Neşe Nur Akkaya ve 
Yasemit Farhat'ın katıldığı duruşmada
taraf avukatları da hazır bulundu. 
Müşteki Neşe Nur Akkaya arkadaşıyla
Nişantaşı Mıstık Parkı'na gittiğini, 
üzerinde beyaz bir kıyafet olduğunu, 
bir sokak kedisinin kucağına geldiğini ve
kıyafetinin kirlenmemesi için kediyi 
normal bir şekilde kenara bıraktığını
söyledi. O sırada sanık Eray Çakın'ın
kendisine bağırdığını belirten 
Akkaya, "Sanık bana 'Kediyi öyle darbe-
demezsin' dedi. 'Ben de kediyi darbetmi-
yorum' dedim. Sonra ayağa kalkıp
tekrar bağırarak parkta bulunanlara
'Bakın bunlar kedileri darbediyor' dedi.
Çevredeki insanlar tepki vermeyince
sanık sinirlenerek 'Burada yaşaya-
mazsınız, burası kedi parkı. Siz
burada yaşayamazsınız, Gazi-
osmanpaşa'ya gidin siz
oraya layıksınız' dedi. Ben
de kendisine 'Ben bu-
rada yaşıyorum, ra-
hatsız oluyorsanız
siz gidebilirsiniz'
diye karşılık
verdim"
diye ko-
nuştu. 

2 aile arasında silahlı kavga
ArnAvutköy'de korsan taksi-
cilik yaptıkları iddia edilen iki aile
arasında çıkan taşlı, sopalı ve si-

lahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri
tarafları ayırmak için havaya ateş açarken,
yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı
öğrenildi. Olay Yunusemre Mahallesi, Yeşil-
kır Sokak'ta 12.30 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre korsan taksicilik yapan
iki aile üyeleri arasında bilinmeyen bir ne-
denle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede

kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve silah-
ların kullanıldığı kavga nedeniyle olay yerine
çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya
ateş açan polis ekipleri, kavga edenleri da-
ğıtmak için, biber gazı da kullandı. Çıkan
kavgada 3 kardeş Cemalettin D., Sezgin D.,
Ömer D., ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ya-
ralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye
kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis
ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Has-
taneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı öğrenildi.



4 27 AĞUSTOS 2021 CUMA İSTANBULwww.gazetedamga.com.tr

Kartal’da asfalt
çalışması var
Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) ile ortak gerçekleştirdiği çalış-
malar kapsamında, ilçedeki yol bakım ve
asfalt çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfaltlama
mesaisinin yoğun olarak devam ettiği Cum-
huriyet Mahallesi’ne çalışmaları incelemek
üzere giden Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel de burada teknik ekipten son
durum ile alakalı bilgileri alıp vatandaşlarla
bir araya geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ne
yeni kazandırılan Kenan Sokak Yanı Parkı
ile yenileme çalışmaları tamamlanan Fatih
Sultan Mehmet Parkı'nda vatandaşlarla bu-
luşan Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra
beraberindeki teknik ekip ile Cumhuriyet
Mahallesi'nde devam eden asfaltlama çalış-
malarını inceledi.

Yüksel'e yoğun ilgi

Ziyaretler sırasında çevredeki esnaf ve va-
tandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, ye-
nilenen parklar ile ilgili çocukların fikirlerini
aldı. Başkan Gökhan Yüksel, yapılacak
daha çok işlerinin olduğunu, gerek oyun
grupları ve yeşil alanların, gerekse çocukla-
rın sportif faaliyetlerini sürdürecekleri park-
ların sayısını artıracaklarını söyledi.
Çocukların talep ve beklentilerini de dinle-
yen Kartal Belediye Başkanı, çocuklara yeni
parkları, onların isteklerine göre şekillendir-
diklerini ve fikirlerinin kendileri için çok
önemli olduğunu ifade etti.

Beykoz’da
sıkı denetim
Beykoz'da polis ekipleri, trafikte usulsüz
çakar ve siren kullanımına karşı uygulama
gerçekleştirdi. Usulsüz çakar sistemi kul-
landığı tespit edilen araçlara bin 339 TL
para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte
usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek
amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Bu
kapsamda Kavacık köprüsü mevki'inde
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılımında
trafik polislerince trafikte uygulama ya-
pıldı. Şüpheli araçlar durdurularak usulsüz
çakar ya da siren kullanan sürücülerin olup
olmadığı kontrol edildi. Uygulamada dur-
durulan bir otomobile 'Çakar bulundur-
mak', 'Çakar kullanmak' ve emniyet şeridi
ihlalinden toplamda 4 bin 17 TL para ce-
zası kesildi. Denetimler kapsamında, emni-
yet kemeri takmayanlara, emniyet şeridi
ihlali yapan ve cam filmi kullanan sürücü-
lere cezai işlem uygulandı.

B ayrampaşa Belediyesi'nin Boğaz gezileri
tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi ne-
deniyle eve kapanan Bayrampaşalı'lar

kültür gezileri ile adeta nefes alıyor. Önce genç-
ler, ardından da sünnet çocukları için Boğaz ge-
zisi düzenleyen belediye, şimdi de kadınları
Boğaz turuna çıkarıyor. Etkinliğin ilçedeki top-
lam 11 mahalleyi kapsayacak şekilde sürdürül-
mesi planlanıyor. Öte yandan geziye katılan
kadınlara çay ve simit ikramının yanı sıra çeki-
lişle çeşitli hediyeler veriliyor.

Kültür gezileri devam edecek

Eşi Melahat Aydıner ile birlikte gezinin ilk tu-
runa katılan Başkan Atila Aydıner, “Salgın nede-
niyle millet olarak oldukça zor bir dönem
geçirdik. Aşılama süreci ile birlikte kısıtlamaların
kaldırılması vatandaşlarımızı bir nebze olsun ra-
hatlattı. Bizler de ara vermek zorunda kaldığı-
mız kültür gezilerimizi yeniden başlattık. Önce
sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi şimdi de
kıymetli hanım kardeşlerimizi ‘tebdili mekânda
ferahlık vardır' diyerek Boğaz turuna çıkardık.
İlk turunu güzel bir şekilde tamamladığımız et-
kinliğimizi ilçemizdeki tüm mahallelerimizi kap-
sayacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz”
dedi. Boğaz gezisinde gönüllerince eğlenen ka-
dınlar da, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür
ediyoruz. Bu gezi bizler için oldukça güzel ve
eğlenceli oldu” diyerek duygularını dile getirdi.

ZEHRA ÇELİK

BAYRAMPASALILAR
BOGAZ HAVASI ALDI

Pandemi süreci ve Ramazan ayında
komşularının yanında olduğunu açıkla-
yan Beşiktaş Belediyesi, hizmete sun-
duğu aşeviyle, ihtiyaç sahiplerine sıcak
yemek ulaştırıyor. Her gün 23 mahalleye
giderek 650 haneye sıcak yemek ulaştıran
Beşiktaş Belediyesi, bütün işlemleri kendi
bünyesinde bulunan profesyonel ekip ta-
rafından gerçekleştiriyor. ‘Bulaşıkhane’,
‘hamur hazırlık’, ‘paketleme’, ‘et hazırlık’,
‘tavuk hazırlık’ ve ‘salata hazırlık’ olmak
üzere farklı hazırlık odaları bulunan aş-
evinde yemekler, aşçılar tarafından hazır-

lanıyor. Alanında uzman gıda mühendis-
leri tarafından ihtiyaç sahiplerinin sağlık
durumuna göre kalori miktarı belirlene-
rek yemekler dağıtıma hazır hale geliyor.
Tek tek paketleniyor

Gıda Mühendisi ve Aşevi Yöneticisi Nur-
şen Coşkunoğlu, yemeklerin büyük bir
özenle hazırlandığını belirterek aşevi hak-
kında şu bilgileri paylaştı: "Mutfağımızda
dört tane soğuk hava deposu, bir kuru
gıda deposu, sekiz adet yer ocağı, iki adet
konveksiyonel fırın, bir adet döner maki-

nemiz bulunmaktadır. Ambalaj kapatma
makinemizi aldık; saatte bin 500 tane, el
değmeden, yüksek sıcaklık ve basınç etki-
siyle paketleme yapıyor. Ayrıca belediye-
miz tarafından, öğrenci yurtları, kreşler,
taziye evlerine, duraklara ve ihtiyaç sahibi
komşularımıza çorba dağıtımı gerçekleş-
tirilmektedir."
Seferberliğe devam edeceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

da yemeklerin hazırlanış sürecini anlatan
bir video paylaşarak ihtiyaç sahibi tüm
komşuları için bütün imkânları seferber
edeceğini belirterek, "Beşiktaş’ta dayanış-
mayı büyüterek yeni aşevimizi komşuları-
mızın hizmetine sunduk. İhtiyacı olan
her ev için sıcak yemek hazırlıyoruz. İhti-
yaç sahibi tüm komşularımızın yanında
olmaya, bütün imkânlarımızı seferber 
etmeye devam edeceğiz" ifadelerini 
kullandı. HACER KÖSE

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’nun Boz-
kurt ilçesine yardım TIR’ının yanı sıra iş
makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve
15 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen
Beyoğlu Belediyesi, bir yardım TIR’ını daha
Kastamonu’ya gönderdiğini duyurdu. Yar-
dım TIR’ını Beyoğlu Belediyesi Başkan Yar-
dımcılarından Kübra Gülal ve Rüstem
Dindarol uğurladı.  Beyoğlu’nda hayırsever

bağışçıların desteğiyle hazırlanan yardım
TIR’ı ile gösterilen temel gıda ve çeşitli yar-
dım malzemeleri, sel felaketinden zarar
gören vatandaşlara dağıtılacak
İncelemeler yapıldı

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıl-
dız geçtiğimiz günlerde sel felaketinin ya-
şandığı Kastamonu’ya geçmiş olsun

ziyaretinde bulunmuştu. Kastamonu’nun
Bozkurt ve İnebolu ilçeleri ile köylerini zi-
yaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş
olsun dileklerini ileten Başkan Yıldız, 
bölgede incelemelerde bulunmuştu. 
Başkan Yıldız, afet bölgesinde faaliyetlerine
devam eden Beyoğlu Belediyesi ekipleriyle
de bir araya gelerek çalışmalarla ilgili 
bilgi almıştı.

Bayrampaşa Belediyesi önce gençleri, ardından çocukları, son olarak da kadınları Boğaz turuna
çıkardı. Tura katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Tebdili mekânda ferahlık vardır
dedik ve evlerinde bunalan hanım kardeşlerimize özel Boğaz gezisi düzenledik. Etkinliğimizi ilçe-
mizdeki tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu

Beşiktaş Belediyesi Aşevi, günde 650 haneye 
sıcak yemek ulaştırdığını duyurdu. Aşevi personeli
tarafından hazırlanan yemekler, uzman ekipler
tarafından denetlenerek dağıtıma hazır hale
geliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
ihtiyaç sahibi tüm komşuları için bütün imkânları
seferber etmeye devam edeceklerini kaydetti

Beşiktaş’ta 650 haneye
sıcak yemek

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine yardım TIR’ının yanı sıra iş
makineleri, vidanjör, kurtarma araçları ve 15 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen
Beyoğlu Belediyesi, bir yardım TIR’ını daha Kastamonu’ya gönderdiğini duyurdu

Beyoğlu yardım eli uzattı
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Çiçeği sevdim

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor
Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilen “Yaz Spor Okulu Çocuk
Kamp Etkinliği” renkli ve eğlenceli gö-
rüntülere sahne oldu. Beylikdüzü İzcilik
ve Doğa Sporları Kulübü Derneği’nin
(BİDOSK) destek verdiği kampta Genç-
lik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün
Yaz Spor Okullarında sekiz hafta bo-
yunca izcilik branşında eğitim alan ço-
cuklar aldıkları eğitimlerin sonunda
izcilik kampında yemin etti. Dereağzı
Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet
Doğa ve İzci Parkı’nda gerçekleşen et-
kinlikte, çocuklar hem doğanın tadını çı-
kardı hem de birlikte kaliteli vakit
geçirmenin hazzını yaşadılar. Kampçılık
eğitimi, meteoroloji ve yön bulma,
düğüm ve bağlar, fular kapmaca ve balık
ağı oyunları ile survivor ve atletizm gibi
eğitici ve öğretici çalışmaların yapıldığı
kampta, çocuklar farklı bir deneyim ya-
şadı. Kamp etkinliğinde çocuklara doğa
ve çevre ile ilgili bilgiler aktarılırken, ço-
cukların zihinsel, fiziksel gelişiminin sağ-
lanması, kendini ifade edebilme, toplum
içerisinde anlaşılabilme ve birliktelik
duyguları geliştirildi. Kamp süresi bo-
yunca çocukların farklı bir deneyim ya-

şadığını belirten Beylikdüzü İzcilik Doğa
Spor Okulları Başkanı Ayfer Koç, “Yaz
Okulu Çocuk Kampı programına açılış
seremonisi ile başladık. Bayrak töreni ve
kamp kurallarını anlattıktan sonra ço-
cuklarla birlikte uygulamalı olarak çadır-
larımızı kurduk. Akşam hem izci yemini

hem de ateş gecesi töreni yaptık. Çocuk-
lar ateş gecesi etkinliklerinde birbirinden
renkli gösteriler yaptılar. İzci liderler ola-
rak bizlerde çocuklara doğada yön
bulma, gece yürüyüşü ve kamp eğitimi
hakkında birçok etkinliği uygulamalı ola-
rak gösterdik. Ekip liderleri olarak gece

boyunca aralıklarla nöbet tuttuk ve
öğlen yapılan kapanış töreni ile kampı-
mızı sorunsuz bir şekilde tamamladık.
Çocuklar oldukça keyif aldılar ve mutlu
oldular. Onlar mutlu olunca biz çok
daha fazla mutlu oluyoruz.” 
şeklinde konuştu. ZEYNEP VURAL

Beylikdüzü’nde
renkli final oldu

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmet-
leri Müdürlüğü tarafından BİDOSK’un katkı-
ları ile Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Park’ında

gerçekleştirilen ‘Yaz Spor Okulu Çocuk Kampı’
renkli ve eğitici etkinliklerle tamamlandı

Epey aradan sonra Sezai Sami ile tekrar karşılaş-
tık. Anlatacağı çok şey var. Hele ki sürü içinde
sürü başı, çoban köpeği ve çoban ile ilgili yaşan-

mışları ve yaşadıklarını ilkin anlattı.
“Kara kaplı ve amentü ile açılan tüm kitaplarda

sürü, sürü başı, çoban köpeği ve çobandan ayrıntılı 
olarak anlatılır.

İnsan topluluğuna “sürü” derken onun içinden 
birileri sürü başı” olmakta.  

Meryemoğlu İsa’nın da belirttiği gibi kendisi ve ken-
disi gibiler “çoban”, yardımcıları ise “çoban köpekleri”
olduğunu açıklar.  Bu nedenle her sürüye bir sürü başı,
çoban köpeği ve kendisi gibi çoban gerekir der.  

***
1970’li özellikle 80’li yıllarda ülkenin ceberut yöne-

timi şehirden kasabaya ve mezraya kadar asker ve 
polisi gönderiyor. Ellerine üç resim ve adları verilir.
Bunların adları olan kitap ve resimleri bulunduranlar
gözaltına alınacak sorgudan geçirilecek ve tutuklana-
cak denilir.

Güvenlikçiler sırtlarında silahları ellerinde bu resim-
lerle dağ bayır dolaşır. İsimler karışır kitaplar karışır
neyi ne yapacakları da karışır. Anadolu'nun bir dağ
köyü ya da mezrasına yaklaştıklarında bir evin damın-
dan duman tütmekte olduğunu görürler. Güvenlik 
güçleri sevinir “en azından bir kaçak buluruz” diye 
söylenir.  

Evin etrafı sarılır, içlerinden biri sessizce kapıya
kadar giderler. Kuşku uyandıracak bir hareket görmez-
ler kapıya vurarak seslenirler. Kapı açılır orta yaşlı
kadın ve erkek kapıda belirir. Kadın;

“Dışarısı soğuk içeri girin”, der.  Rütbeli birkaç ta-
nesi içeri girerken çoğu dışarıda evin etrafında bekleşir.
İçeri girenler etrafı gözleriyle kontrol ederler. Büyükçe
döşeğin bulunduğu duvarın üzerinde iki resim dikkatle-
rini çeker. Amirlerinin verdiği üç resimden ikisi evin 
duvarında çerçeveletilmiş asılmakta. Yanlarında 
getirdikleri resimleri çıkarır bakarlar aynısıdır. 
İçlerinden biri;

“Emmi bibi, bu duvardaki resimleri kimdir?”
“Komutan bilmeyecek ne var bunlar bizim büyük 

dedelerimiz Moha ve Emin ağa.”
“Hele baksanıza nur yüzlü sakalları ne güzel 

bakıyorlar değil mi?
”Askerler ellerinde üçün bir resim vardır onu 

gösterirler, 
“ VI. Lenin’i tanır mısınız?”
Emmi ve bibi “biz beşinci Lenin’i tanımıyoruz 

altıncıyı nereden tanıyalım komutan” derler.  
***

Eşimin işyerinden yakın bir arkadaşı anlatır. Eşi an-
nesi rahatsız olduğundan acil olarak memleketine gider.
Burası Karadeniz’in güzel bir dağ köyüdür. Yurttaşların
çoğu fındık ve çay ile uğraşır ve iktidar partisine dulum
oy verirler.

2019 seçimleri yaklaşmış seçim günü gelmiştir. 
Köylülerin hemen hepsi iktidar partisine dulum gidecek
diye şimdiden birbirlerini kutlamakta. Ama köyde kendi
köylüsü fakat kendileri gibi düşünmeyen insani değer-
leri ve emeğe saygısı olan birisi gelmiştir. İşte sorun
buydu. Ve birde köyün sevdiği ailenin en yaşlısı kayınva-
lidesi vardı. Ya onu ikna ederse âleme ne derlerdi?

Seçim günü geldi çattı. Annesinin rahatsızlığı nede-
niyle köyüne gelen eşi annesini seçim sandığına götürür-
ken, “ürettiğimiz fındığa ve çaya düşük taban fiyatı
veren iktidarın partisi “ampule” basmada kime mührü
basarsan bas” der. Kardeşleri ve yeğenleri “ampul de
ampul” derler. Kadıncağızın kafası karışır. Hele birde
torunlardan biri yanlış yapmasın diye sandık kurulu
başkanına yardımcı olmak için yanında olmak ister
ama;

“Olmaz. Hem teyzemiz bizden kâfirlere mi verecek
sanmam ”der.

Akşam olur sandıklar açılır sayım yapılır.
Köy silme iktidar partisine oy verirken bir oy 

muhalefetteki bir partiye çıkar. Birkaç kez sayılır hatta
mühür oy pusulasının neresine bastığı bile istişare edilir.
Yanlış yok mühür oy pusulasının basılması gereken yere
nizami biçimde basılmış iptal edilmez. Gözler köye an-
nesine gelen eşine çevrilir ama ona da oy kullandırma-
mışlar. Köyün ileri geleni yeğenler torunlar ve tüm
köylü bu oy sahibine destursuz ve hesapsızca 
“sinkaf” eder.

Kayınvalideyi oy kullanmaya getiren torun işkillenir.
Eve gittiğinde akşam vakti aile içinde ninesine sorar
“kime mührü bastın” der.

Ninesi, “Yavrum baban, sen ve diğerleri ‘ampul de
ampul’ dediniz, emmin ‘ampule basmada kime basar-
san bas’ dedi kafam karıştı. Bende çiçek güzeldir deyip
çiçekli olana bastım, iyi etmiş miyim?”

***
Fındığına, çayına, derelerine ve toprağına sahip 

olması gerekenler, birilerinin yalanına ve talanına 
ortak olmakta.

Oysa halkımız üreteni, çalışanı, emek harcayanı, 
paylaşanı ve çiçeği sever.

“Çiçeği sevmeyen mi var?”

BINLERCE OGRENCIYE
KIRTASIYE DESTEGI!
Küçükçekmece Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala,
ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi 5 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu

E ğitime yerel ölçüde katkı sağlayarak, fırsat
eşitliği oluşturmayı hedefleyen Küçükçek-
mece Belediyesi, ilçede ihtiyaç sahibi ol-

duğu tespit edilen ve sosyal yardım alan ailelerin
çocuklarına eğitim seti yardımında bulundu.
Okul çantası ve kırtasiye setini günde 500 ihtiyaç
sahibi çocukla buluşturan Küçükçekmece Bele-
diyesi, okulların açılacağı 6 Eylül tarihine kadar
5 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Yatırımdan tasarruf etmedik

Yeni eğitim öğretim yılında tüm çocuklara başa-
rılar dileyen Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür
nesiller bu kentin, toplumun ve ülkemizin gelece-
ğidir. Yenilikçi, iletişime ve öğrenmeye açık, öz-
güven sahibi, sağlıklı ve üretken insanlar
yetiştirmenin yolunun, önce onlara imkân sun-
maktan geçtiğinin farkındayız. İmkânı olmayan
Küçükçekmeceli öğrencilerimizin ve ailelerimizin
de yanındayız. Küçükçekmece Belediyesi olarak
eğitime sağladığımız katkıdan hiçbir zaman ta-
sarruf etmedik, etmeyeceğiz. Tüm çocuklarımı-
zın eğitim hakkına kavuşmasında aracı olmayı
sürdüreceğiz” diye konuştu. İçinde boya kalem-
lerinden, cetvele, silgiden makasa her türlü kırta-
siye malzemesinin bulunduğu çantalar,
Küçükçekmece İyilik Merkezi’nde öğrencilere
teslim edildi. İçi kırtasiye malzemesi dolu çanta-
larını alan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.  

Büyükşehir Belediyesinin yatırım,
hizmet ve projeleri hakkında va-
tandaşlara bilgi veren Başkan
Kadir Albayrak, “Sosyal demo-
krat belediyecilik anlayışında hiç-
bir ayrım gözetmeden herkese eşit
bir şekilde hizmet etmek vardır.
Biz de çalışmalarımızı hep bu
doğrultuda gerçekleştiriyoruz.
Bugün TESKİ Genel Müdürü-
müz ve Büyükşehir Belediyemizin
daire başkanları ile siz Çukuryurt-
lularla birlikte olduğumuz için
çok mutluyuz. Mahallemize ya-
pacağımız hizmetlerimizin karar-
larını bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da siz değerli va-
tandaşlarımızın istek ve önerileri

doğrultusunda gerçekleştireceğiz.
Tekirdağ için var gücümüzle çalış-
maya devam ediyoruz.” dedi.

Saray Belediyesi 
teşekkür etti

Saray Belediye Başkanı Özgen
Erkiş ise Çukuryurt’ta yapılan
toplantının çok yararlı olduğunu
belirterek Başkan Kadir Albay-
rak’a çalışmalarından dolayı te-
şekkür etti. Yapılan konuşmaların
ardından vatandaşlar, Büyükşehir
Belediyesi, Saray Belediyesi ve
TESKİ’nin üst yönetimi ile daire
başkanlarına yatırım, proje ve hiz-
metlerle ilgili istek ve önerilerini
sundular. İRFAN DEMİR

Albayrak sahaya indi

YAKUP TEZCAN

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Özgen
Erkiş ile birlikte Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiHer şey otogar için

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı ger-
çekleştirilen ve yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirilecek
olan Süleymanpaşa Otogarı’nın bağlantı yollarının
yol yapım çalışmalarına başlandı. Yapımı Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sür-
dürülen bağlantı yollarının toplam uzunluğu 1600
metre olacak. Otogara giriş güzergâhları İstanbul-
Malkara ve şehir merkezi yönünden gelecek araçlar
için çevre yolu üzerinden Hayri Mumcuoğlu cadde-
sinden, Muratlı yönünden gelen araçlar için ise Mus-
tafa Faik Öztrak Caddesinden olacak. Konu ile ilgili
açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, “İlçemizin önemli ihtiyaçların-
dan biri olan Süleymanpaşa Otogarımızın yapımı
devam ediyor. Yakın zamanda açılışını yapacağımız
otogarımızın bağlantı yollarının yapım çalışmasına da
başlamış bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak
şehrimizi daha da ileri taşıyacak, vatandaşlarımızın
yaşam kalitesini arttıracak yatırım, proje ve hizmetleri
hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Çocuklar zafer için yarıştı
Büyükçekmece Belediyesi’nce 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı kapsamında 7-14 yaş arası çocuklar için “Zafer
Kupası” tenis turnuvası düzenlendi. Coşku ve heye-
canla yarışan sporcuların tenis turnuvasına Büyük-
çekmeceli aileler büyük ilgi gösterdi. Zaman zaman
büyük çekişme içinde geçen turnuvaya 8 kategoride
toplamda 150 tenisçi katıldı. Covid-19 tedbirleri kap-
samında düzenlenen tenis turnuvasının ödül töre-
ninde Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Belediye
Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Büyükçekmece Mec-
lis Üyeleri Fatih Çınar, Eren Savaş, Murat Erçağ ve
Nevzat Sezen dereceye giren ve katılım sağlayan
sporculara madalya ve katılım belgesi takdim ettiler.
Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili
Ahmet Şahin, turnuvaya katılan tüm sporcuları kut-
layarak, 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı.
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türKiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araş-
tırması’nı yayımladı. Buna göre, 2021 yılında ha-

nelerin yüzde 92’sinin evden internete erişim imkanına sahip
olduğu gözlendi. Bu oran geçen yıl yüzde 90,7 idi. İnternet-
ten alışveriş yapanların oranı yüzde 44,3’e yükselirken alışve-
riş yapanların yüzde 70,7’si giyim sektörünü tercih etti

İnternet kullanımı artıyor

TÜİK’in araştırmasına göre, internet kullanım oranı 2021 yı-
lında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 82,6 oldu. Bu
oran, bir önceki yıl yüzde 79’du. İnternet kullanım oranı cin-
siyete göre incelendiğinde; bu oranın erkeklerde yüzde 87,7
ve kadınlarda yüzde 77,5 olduğu görüldü.Genişbant ile in-
ternete erişim sağlayan hanelerin oranı 2021 yılında yüzde
92,0 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 61,9’u sabit genişbant
bağlantı (ADSL, kablolu internet (uydunet), fiber bağlantı
vb.) ile internete erişim sağlarken yüzde 88,5’i mobil geniş-
bant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant İnternet
erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde
89,9’du.

İnternet alışverişleri

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet
siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireyle-
rin oranı 2021 yılında yüzde 44,3 olarak gözlenirken önceki
yıl yüzde 36,5 idi.Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya
hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı erkeklerde
yüzde 48,3 iken kadınlarda yüzde 40,3 oldu. Bu oran, bir ön-
ceki yıl sırası ile yüzde 40,2 ve yüzde 32,7 olarak gözlenmişti

Zirve yine giyimde

İnternet üzerinden 2021 yılının ilk üç ayı içerisinde mal sipa-
rişi veren ya da satın alan bireylerin yüzde 70,7’si giyim,
ayakkabı ve aksesuar satın aldı. Bunu yüzde 40,8 ile lokanta-
lardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapı-
lan teslimatlar, yüzde 33,4 ile gıda ürünleri, yüzde 28,7 ile
kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri, yüzde 27,7 ile basılı
kitap, dergi, gazete ve yüzde 27,6 ile temizlik ürünleri, kişisel
bakım malzemeleri takip etti. İnternet üzerinden en fazla si-
pariş verilen ya da satın alınan mal türleri erkeklerde; yüzde
64,1 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 42,7 ile lokanta-
lardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden yapı-
lan teslimatlar ve yüzde 33,4 ile gıda ürünleri iken kadınlarda
yüzde 77,8 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 40,6 ile
kozmetik, güzellik ve sağlık ürünleri ve yüzde 38,8 ile lokan-
talardan, fast food zincirlerinden, catering şirketlerinden ya-
pılan teslimatlar oldu.

Dizi,Film hizmeti 

İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla 2021 yılının ilk üç
ayında ürün satın alan ya da sipariş veren bireyler tarafından
web sitesi veya uygulamaları kullanarak en çok satın alınan
veya abone olunan dijital içerik yüzde 30,6 ile film veya dizi
izleme hizmeti veya indirme olurken en çok satın alınan çev-
rimiçi hizmet yüzde 14,4 ile ulaşım hizmeti oldu.

Yerinde görmek isteyenler de var

2021 yılı ilk üç ayı içerisinde internet kullanıcısı olup aynı dö-
nemde web sitesi veya mobil uygulama üzerinden mal ya da
hizmet satın almayanların satın almama/sipariş vermeme
nedenleri arasında; ürünü yerinde görerek almayı tercih
etme, satış yapılan dükkana bağlılık ve alışkanlıklar yüzde
34,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 28,8 ile son üç ayda
İnternetten mal veya hizmet satın almaya gerek 
duyulmaması izledi.
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Kiralarda yaşanan fahiş ar-
tışla birlikte dolandırıcılar da
sahneye çıktı. Daha uygununu

bulma derdinde olan vatandaş, ka-
pora dolandırıcılarının eline düşüp
mağdur olup, elindeki parayı da kap-
tırırken sektör temsilcileri vatandaş-
lara "sahte ilanlara dikkat" çağrısında
bulunuyor. Özellikle bazı bölgelerde
farklı sebeplerden dolayı konut kirala-
rında yaşanan fahiş kira artışını fırsat
bilen kapora dolandırıcıları, "oltalama
yöntemi" denilen yöntemle tüketiciyi
mağdur ediyor. Kendilerine ait olma-

yan evleri, muadillerin çok altında fiyatla
ilana koyup, ilana yoğun talep olduğu ba-
hanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden

kapora ya da toplu kira yatırmasını isteyen
dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ar-
dından ortadan kayboluyor. Söz konusu

kişiler vatandaşı dolandırırken en çok,
kiraya vereceği evin bulunduğu şehir-
den başka yerde yaşadığı gerekçesini
kullanıyor.

Herkes emin olmalı

Sürece ilişkin bilgi veren Tüketiciler
Derneği Genel Başkanı Levent
Küçük, konut kiralarında yaşanan
artış sürecinin dolandırıcılar için bir
fırsat oluşturduğunun altını çizerek,

şu bilgileri verdi:"Kiralarda yaşanan fahiş
artışlar, kapora dolandırıcılığını artırdı. Bu
konuda 'oltalama yöntemi' dediğimiz yön-
temle insanlar mağdur ediliyor. Fiyatlar
yükseldiği için güzel semtlerde özellikle ba-
kımlı, hatta eşyalı kiralık olmayan veya bir
başka emlakçının portföyünde olan daireyi
kendi kiralıyormuş ilan veriyorlar, çok talep
olduğunu söyleyip kapora istiyorlar. Bu
anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var.
Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üze-
rinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan
para göndermesinler, doğruluğundan
emin olsunlar."

İnternet alışveriş
oranı yine arttı
Türkiye'de hanelerin yüzde 92'si evden internete
erişim imkanına sahip. İnternetten mal ve hizmet
siparişi verenlerin oranı ise bu yıl yüzde yüzde
36,5'ten 44,3'e yükseldi. Alışveriş yapanların 70,7'si
giyim, ayakkabı ve aksesuar satın aldı

Kapora dolandırıcılığına karşı uyanık olun

G ıda komitesi tarafından çiğ süt refe-
rans fiyatı 1 Temmuz-31 Aralık tarih-
leri arasında 3 lira 20 kuruş olarak

belirlendi ancak son günlerde market rafla-
rında 1 litre pastörize sürün fiyatı yüzde 25
bulan zamla 9 TL'ye ulaştı. Öyle ki bazı raf-
larda günlük pastörize sütün fiyatı 11,70
TL'den sözde indirimle 8,95 TL'den satılıyor
Tüketicilerinde büyük tepkisine neden olan
süt zammı tek kalemde kalmadı. İçinde süt
ve süt ürünü bulunan her şey bir anda zam-
landı. Özellikle peynir ve yoğurt gibi vatanda-
şın sofrasından eksik olmayan ürünlere gelen
zamlar sonrası vatandaşlar bu ani artışlara
karşı yetkililerin önlem almasını istedi.

Peynirin fiyatı kırımızı eti geçti

Sütün litre fiyatının 9 TL'yi bulduğu dö-
nemde zamlardan en çok etkilenen ise peynir
oldu. Öyle ki bu günlerde peynir fiyatları kır-
mızı et fiyatlarını oldukça geçmiş durumda.
Kasaplarda sağlık sotelik kuşbaşı 90 TL'ye
satılırken zincir marketlerde Ezine peynirinin
kilo fiyatı 140 TL'yi buluyor. Marketlerde en
ucuz peynirin kilosu ise 50 TL'nin üzerinde.
Zamlarda etkilenen ürünler arasında yer alan
yoğurtun ise kilo fiyatı 10 TL'yi aştı. Zincir
marketlerde bazı markaların 2 kiloluk yoğurt-
ları 23,90 TL'den satılıyor.

Terayağın kilosu 100 TL

Sütten fiyatı etkilenen diğer bir temel gıda
maddesi ise tereyağı oldu. Marketlerde tere-
yağ fiyatı 100 TL'ye yaklaştı. Bazı markaların
1 kiloluk tereyağı 95 TL'den satılıyor.
Öte yandan sütteki bu zam fırsatçılarında or-
taya çıkması neden oldu. Sütün litre fiyatı 9
TL'yi bulmuşken bazı market raflarında ki-
losu 29-30 TL'den satılan peynirler ortaya
çıkmaya başladı. Sütün fiyatı 9 TL'yi bul-
muşken kilosu 30 TL'den peynir üretmenin
mümkün olmadığı söyleyen uzmanlar içinde
süt bulunmayan ve Kazein maddesinden
elde edilen peynirler konusunda vatandaşları
uyardı.

Sür fiyatları neden artıyor
Fiyat etiketini göre vatandaşlar süt fiyatla-
rında artışın nedeni merak ediyor. Türkiye
Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği
Derneği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, süt
fiyatlarındaki artışın dünyada artan emtia fi-
yatları, ambalaj, akaryakıt, enerji gibi girdi
maliyetlerinin kaynaklandığını söyledi. Süt fi-
yatlarındaki artış sonrası fiyat etiketlerini sos-
yal medyadan paylaşan vatandaşlar ise
fırsatçılara dikkat çekti.

Yumurtaya da zam
Fahiş zamlardan etkilenen diğer bir temel
gıda da yumurta oldu. Son bir yıl içerisinde
yumurtanın fiyatı 2 katına çıkarken 2020
Ekim ayında 14 lira olan 30'lu yumurta kolisi
35-40 TL'ye kadar yükseldi. Organik yu-
murta almak isterseniz ise tanesi 2,5 TL-3
TL aralığında satılıyor.

Daha uygun kiralık ev bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp mağdur olup,
elindeki parayı da kaptırırken sektör temsilcileri vatandaşlara "sahte ilanlara dikkat" çağrısında bulunuyor
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Gıda pahalı
hayat zor
Memur-Sen, 2 yıl için memura yüzde 28.6 zam alabildi. Türk Metal
Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak sadece 6 ay için yüzde 29.6 zam isteyerek
“Gıda pahalı, hayat zor. Gelirimizin büyük bir kısmı gıdaya gidiyor” dedi

türKiye, hükümetin memura
2 yıl için verdiği yüzde
28.62'lik zammı tartışırken,

özel sektörde örgütlü Türk Metal Sendi-
kası sadece 6 aylık dönem için işçisine
yüzde 29.57 zam talep etti. Türk Metal
Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, 2021-
2023 dönemi Metal Sanayicileri İşveren
Sendikası'nın (MESS) grup toplu iş söz-
leşmesi teklifini açıkladı. Sendika, Ford,
Oyak, Arçelik, Tofaş ve Mercedes gibi
Türkiye'nin en büyük 179 işyerine bağlı
210 sanayi kuruluşunda çalışan 127 bin
işçinin maaş zammı ve sosyal haklarını
belirlemek için 1 Eylül'de masaya 
oturacak.

En düşük 7.810 

Türk Metal, Ekim 2021-Mart 2022 döne-
mini kapsayan ilk 6 ay için öncelikle brüt
aylığı 6 bin 100 TL'nin altında olan tüm
işçilerin saatlik ücretlerine yüzde 2.57 ora-
nında, yani 270 lira zam istedi. Bu zamla
en düşük ücret 6 bin 100 liraya çıkarıla-

cak. İyi-

leştirme zammının ardından 127 bin işçi-
nin tamamının ücretlerine yüzde 27 zam
talep edildi. Böylece Türk Metal'in ilk 6 ay
için talep ettiği zam yüzde 29.57 oldu.
Türk Metal, bu zamlarla en düşük sendi-
kalı işçinin aylığını 7 bin 810 liraya çıkar-
mayı hedefliyor.

Sosyal yardıma zam

Pevrul Kavlak, ücretlere ikinci 6 ay enflas-
yon oranı, üçüncü 6 ay enflasyon oranı
artı saatlik ücretlere 1 lira, dördüncü 6 ay
enflasyon oranı kadar zam talep ettikle-
rini söyledi. Kavlak, sosyal yardımlara ilk
yıl yüzde 35 zam, ikinci yıl enflasyonun
üzerine yüzde 4 refah payı zammı istedi.
Türk Metal'in zam talepleri listesinde ta-
mamlayıcı sağlık sigortasına eş ve çocuk-
ların da dahil edilmesi, 3 günlük mazeret
izni, yüzde 15 gece çalışma tazminatı,
yüzde 10 teknik personel tazminatı, işe
giriş ücreti zammı, yüzde 200 zamlı bay-
ram mesaisi zamları ile anaokulunda ço-
cuğu olanlara yardım ödemesi de yer
alıyor.

Hayat zorlaştı
Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul

Kavlak, hükümetin memura iki yıl
için verdiği zamdan daha fazla-

sını sadece 6 aylık dönem için
talep etmelerinin gerekçesini,
“Bu talep Türkiye'nin ger-
çekleriyle ilgili” diye açık-
ladı. Önceki sözleşme
döneminde de yüzde 6'lık
enflasyona karşılık yüzde
17.12 zam aldıklarını
ifade eden Kavlak, “O
dönemden bugüne hayat
bu kadar pahalı ve zor
değildi. Gıda fiyatlarının
tavan yaptığı bir dönemi
yaşıyoruz. Bizim gelirimi-
zin büyük bölümü gıdaya
gidiyor” dedi.

Zafer Havalimanı

satışta
Yap işlet devret modeliyle
yapılan ve garanti edilen yolcu
sayısının yüzde 1'ine bile
ulaşamayarak dünyada
adından söz ettiren Zafer
Havalimanı'nın müteahhidi ve
işletmecisi İC İçtaş, satış için 
teklifleri beklediklerini açıkladı
Kütahya, Afyon ve Uşak illerine
hizmet vermek üzere 2012 yılında
Yap-İşlet-devret modeliyle hiz-
mete açılan Zafer Havalimanı'nda
işler yolunda gitmiyor. Bloom-
berg'e konuşan işletmeci şirket 
İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş,
Zafer Havalimanı'nı satmak için
teklifleri beklediklerini söyledi.
Keleş, “Yatırım maliyetimizi öde-
yen ve borcu üstlenen kim olursa
ona havalimanını devretmeye ha-
zırız” dedi. Şu ana kadar havali-
manından bir kuruş
kazanmadıklarını öne süren
Keleş, devlet garantilerine rağmen
her yıl havalimanına sermaye 
aktarmak zorunda kaldıklarını
söyledi.

Yolcu sayısına ulaşılamadı

50 milyon euroluk yatırım mali-
yeti olan şirkete devlet, 2012-2020
döneminde toplamda 45,9 milyon
euroluk garanti ödemesi yapmıştı
Havalimanının hizmet verdiği
Kütahya-Afyon ve Uşak’ın top-
lam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi
iken, havalimanına 2020 yılı için
verilen yolcu garantisi 1 milyon
280 bindi. 2020'de havalimanını
kullanan sayısı 7429'da kalmış ve
hata payı yüzde 99 ile inanması
güç bir seviyeye ulaşmıştı. Pan-
demi öncesinde de 2019 yılında
havalimanının yolcu sayısı, ga-
ranti edilen yolcu sayısının sadece
yüzde 6'sına ulaşabilmişti.
İC İçtaş, 2044 yılına kadar havali-
manını işletme hakkına sahip.

Son dönemde kuraklık ve pandemi bahanesiyle A'dan
Z'ye neredeyse tüm gıda ürünlerine yapılan zamlar süt ve

süt ürünlerine fahiş fiyatlarla yansıdı. Peynirin fiyatı
kırmızı eti geçerken, bir litre sütün fiyatı 9 TL’ye dayandı
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M alazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli
Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zafe-
ri'nin 950'inci yıl dönümü kutlamalarına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine
Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekil-
leri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve
İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Kur'an-ı Kerim
tilaveti ve dua edilmesinin ardından kürsüye gelen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgeyi ta-
rihi önemine yakışır eserlere kavuşturduklarını söy-
ledi. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır
noktası tanımı yapıldığını ifade eden Erdoğan,
"Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur.
Malazgirt Zaferi’nin de gerisinde çok büyük feda-
karlık vardır. Tarihimizin her döneminde olduğu
gibi o yıllarda da devletimizi yıkmayı hedefleyen iç
ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alpars-
lan'ın 9 yıllık hükümdarlığı dönemi, halkta memnu-
niyetin zirveye ulaştığı bir devir olmuştur. Sultan
Alparslan bu geniş coğrafyada birliğin ve adaletin
tesisi için samimi gayret göstermiştir. Devletinin sı-
nırlarını genişleten Sultan Alparslan, Malazgirt Ka-
lesi'ni almış ve Halep'e kadar ulaşmıştı. Bizans
İmparatoru ise Selçuklu ilerleyişini engellemek için
yola çıkmıştı. Bizans ordusunun sergilediği vahşeti
haber alan Sultan Alparslan, istikametini Ahlat'a
çevirmişti. Sulh mümkün olmayınca savaş kaçınıl-
maz hale gelir. 26 Ağustos 1071 tarihinde yapılan
meydan savaşında Bizans büyük bir bozguna uğ-
rarken, Selçuklu Devleti tarihin en büyük zaferlerin-
den birini kazanmıştır. Türk obaları adım adım bu
toprakları vatan haline dönüştürmüştür. İnşa edilen
camiler, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar,
bu toprakları yepyeni bir çehreye büründürmüştür.
Bizim medeniyetimizin kökü hakka ve adalete da-
yalı fetih medeniyetidir. Güveni, huzuru, refahı
hakim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin
şahididir" diye konuştu.

Adalet her şeyden önce gelir

“Her zaman dediğimiz gibi bizim medeniyetimizin
kökü sevgi, hoşgörü, hakka, adalete dayalı bir fetih
medeniyetidir" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Tarih, fethettiğimiz bütün beldelerde gü-
veni, huzuru, hoşgörüyü, refahı hakim kılmak için
milletçe verdiğimiz büyük mücadelelerin şahididir.
Bugün de ecdadımızdan aldığımız ilhamla kendi
vatanımızı ve bayrağımızı dalgalandırdığımız her
yeri eman ve esenlik yurdu haline getirmenin müca-
delesini veriyoruz. Bizim için Malazgirt, tarihin
tozlu raflarındaki sıradan bir zafer değildir. Malaz-
girt maziden atiye kurduğumuz köprünün başlangı-
cındaki en önemli taşıyıcısı. Bugün 950’nci yıl

dönümüne ulaştığımız Malazgirt Zaferi'nin bininci
yılı olan 2071'de bu köprünün diğer tarafındaki iki
büyük ayağı haline dönüştürmek istiyoruz. Bu iki
taşıyıcı sütün arasındaki kemerin her bir tuğlası alın
teriyle kanla canla azimle verilen mücadeleyle dö-
şenmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nden Osman-
lı'ya, oradan Cumhuriyet'e kadar uzanan bu
mücadeleler silsilesinde nice zaferler ve sevinçler ya-
nında nice hüzünler de vardır. Malazgirt'ten başla-
yıp Konya'ya, ardından Söğüt'ten başlayıp Bursa,
Edirne ve İstanbul'a bir asır önce de Ankara'ya
kadar uzanan bu uzun yürüyüşün her anı bizim için
ibretler ile doludur. Türkiye doğuya ve batıya ait ne
varsa hepsini de kucaklayan kuşatan bağrına basan
bir büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi ola-
rak yeni bir şahlanış içindedir. İlhamını şanlı geçmi-
şimizden alan, gözünü yarım asır bir asır sonrasının
dünyasına diken bu atılımı gençlerimizle birlikte za-
fere ulaştırmakta kararlıyız. Bu asla içi boş bir ha-
maset, bir böbürlenme, romantik bir mazi özlemi
değildir. Tam tersine hakikatin ta kendisidir. Çünkü
dünyada bu kadar geniş bir alanda şehitlikleri ile
abideleri ile nice tarihi eserleri ile iz bırakmış bir
başka millet yoktur. İşte bu izleri takip eden Moğo-
listan'ın derinliklerinden Adriyatik kıyılarına, Viyana
kapılarından her yerde bize ait eserlere sahip çıkıyo-
ruz. Nereye gitsek rengiyle, kokusuyla, özlemiyle
karşılaşıyoruz."

Bazıları 50 dk sonrasını düşünmüyor

Türkiye'yi gelişmiş ülkeler ligine getirdiklerini ifade
eden Erdoğan, "Geri kalmışlık, hak ve özgürlük
eksikliklerini milletimizle birlikte 19 yıl gibi kısa bir
sürede gidermeyi başardık. Eğitimden sağlığa,
adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan
sanayiye, spordan savunmaya, her alanda ülke-
mizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik inşallah.

Dünyanın küresel siyasi ve ekonomik düzeninin
yeniden biçimlendiği şu dönemi de istikrar ve
güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde Al-
lah'ın izniyle artık zirveye çıkmış olacağız. Malaz-
girt Zaferi'nin bininci yıl dönümü olan 2071'i uzun
vadeli vizyonumuzun sembolü olarak belirleme-
mizin gerisinde bu anlayış vardır. Bazıları bu ülke-
nin ve milletin bırakınız 50 yıl sonrasını, 50 dakika
sonrasını bile düşünmüyor, bunun sorumluluğunu
hissetmiyor olabilir ama bizim vizyonumuz işte
budur. Hayali olmayanın hedefi, hedefi olmayanın
yolu olmaz. Davası hak olanın yardımcısı haktır,
hak olan davada zafer muhakkaktır" dedi.

Asla rıza göstermeyiz

Anadolu'daki bin yıllık varlığın her dönemi gibi
bugünlerin de kolay geçmediğine değinen Erdo-
ğan, şunları söyledi: "Bir yandan bölgemizdeki
terör ve istikrarsızlık sorunları, diğer yandan tabii
felaketler, beri yandan küresel çalkantıların etkileri
ile yüzleşiyoruz. Bunun yanında önümüzde pek
çok fırsatın imkanın da olduğunu biliyoruz. İstiklal
Marşı bile 'Korkma' diye başlayan bir millete yeis
yakışmaz. Durmak, duraksamak, geri dönmek ya-
kışmaz. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşa-
rım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/
Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım/ Yır-
tarım dağları enginlere sığmam taşarım. Evet, bu
kükremiş sel gibi millete zincir vuracak gafiller ge-
rektiğinde dağları yırtacak azim ve kararlılığa
sahip olduğumuzu unutmasınlar. Buradan bir kez
daha tekrarlamak istiyorum Cumhuriyetimizin
100'üncü yılı da bizimdir, İstanbul'un fethinin
600'üncü yılı da bizimdir. Malazgirt Zaferi'nin bi-
ninci yılı da bizimdir Hicretin 1500'üncü yılı da bi-
zimdir. Nasıl fetihlerimizle, bilim insanlarımızla,
gönül insanlarımızla sahip çıktığımız, inşa etiğimiz
eserlerimizle geçmiş bizimse teknolojiyle, yenilikçi-
liğiyle yapay zekası ile hiç unutmayın gelecek de
bizimdir. Çünkü biz tarihin bize yüklediği hiçbir
sorumluluktan kaçmamış, hiçbir mücadeleden
geri durmamış, hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış,
emeğini ve gerektiğinde canını ortaya koymaktan
çekinmemiş bir milletiz. Çünkü biz Türkiye'yiz,
çünkü biz dünyanın en kadim topraklarını her ka-
rışıyla bütün mirasıyla sahip çıkan Türk milletiyiz.
Çünkü biz insanlığın vicdanı, mazlumların ve
mağdurların umut kapısıyız. Ne zaman ki bu va-
sıflarımızı kaybedersek işte o zaman geleceğimizi
tehlikeye atmış oluruz. Hiç kimsenin ülkemize ve
milletimize böyle bir kötülüğü yapmasına göz
yummayacağız. Malazgirt'ten bir kez daha söz ve-
riyoruz; Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilme-
sine rıza göstermeyeceğiz."  DHA
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Malazgirt
Zaferi'nin 950'nci yıl
dönümü törenlerinde
yaptığı konuşmada,
"Malazgirt'ten bir 
kez daha söz 
veriyoruz. Büyük ve
güçlü Türkiye 
yolunun kesilmesine
rıza göstermeyeceğiz"
dedi

YOLUMUZU HIC
KIMSE KESEMEZ

Konuşmasının son bölümünde gençlere de sesle-
nen Erdoğan, "Gençler, daha çok çalışacak, daha
çok gayret gösterecek, daha çok mücadele ede-
cek ve Türkiye'yi 2023'e hedeflerinden 2053 ve
2071 vizyonundan ayrı düşürmeyeceğiz. Milleti-
mizin başını yere eğdirmeyecek, hüzün çektirme-
yecek, gençlerimizin umutların kırılmasına
meydan vermeyeceğiz. Bugün burada Malaz-
girt'te sizlerin gözlerinde gördüğüm ışık, hissiya-
tımda yalnız olmadığımı gösteriyor. Milletimizin
daima yanı başında olan devletine gösterdiği
güven ve ortaya koyduğu feraset, yürüdüğüm
yolda yalnız olmadığımı gösteriyor. Gençlerimizin
coşkusu sevgisi enerjisi mücadele gücümüzü sü-
rekli tazeliyor, artırıyor" diye konuştu. 

Umutlarınız tükenmesin

Sözüm söz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KHK ile görevden
alınan herkesin görevini iade edeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu
“Sözüm söz. Yeter ki teröre bulaşmasın” diye konuştu

ÇORUM’A gelen CHP
Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Organize

Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikayı ge-
zerek incelemelerde bulundu. Sana-
yici iş insanları ile bir araya gelen
Kılıçdaroğlu, daha sonra muhtar-
lar, kanaat önderleri ve STK temsil-
cileri buluştu. Kılıçdaroğlu burada
yaptığı konuşmada gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Kılıçda-
roğlu, “İstanbul’a kanal mı yapa-
lım; Çorum, Samsun, Mersin”
demiryolunu mu yapalım?” diye
sordu. Kılıçdaroğlu’nun bu soru-
suna muhtarlar alkışla karşılık
verdi. Kılıçdaroğlu, bu demiryolu-
nun ekonomiye büyük katkı sağla-
yacağını söyledi.

Felakete yol açarsınız

Elindeki Anayasa kitapçığından
maddeler okuyarak iktidarın yap-
mış olduğu politikaları eleştiren Kı-
lıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Yine Anayasa’da ‘Gelecek siyasi
iktidar, kişilerin temel hak ve hürri-
yetlerini koruyacak’ diyor. Bu da
yok. Bir işveren kazayla kalkıp da
hükümeti eleştirince derhal vergi
müfettişlerini gönderiyorlar, ‘vay
sen beni nasıl eleştirirsin…’ Olmaz,

eleştirecek. Bir siyasetçi için en de-
ğerli şey akla, mantığa uygun eleşti-
ridir, hatasını göstermektir. Ama bir
siyasetçi eleştiriye tahammül ede-
miyorsa orada her şey bitmiştir,
orada demokrasi yoktur. Eğer bir
ülkeyi adaletle, ahlakla, liyakatle, er-
demle, bilgiyle yönetemezseniz ül-
kenin felaketine yol açarsınız.”

Adaletsizlikleri düzelteceğim

CHP Lideri Kılıçdaroğlu KHK’lı-
lara da müjde verdi. Terör suçu işle-
yenlerin hariç herkesin görevlerini
aiede edeceklerini belirten Kılıçda-
roğlu “Geçen özel harekatta çalışan
bir polis, Ankara Mamak’ta karşı-
laştık. ‘Beni kanun hükmünde ka-
rarnameyle attılar… Gittim
savcılığa, savcı takipsizlik verdi.
Mahkemede  hiç bir zaman yargı-
lanmadım ve mahkum edilmedim.
Beni görevime vermeleri lazım…’
‘Hayır efendim seni göreve geri ve-
remeyiz’ Niye veremiyorsun?
Sözüm söz, bütün bu adaletsizlik-
leri düzelteceğim. O kanun hük-
münde kararnamelerle görevden
alınan, işine son verilen, ekmeği
elinden alınan herkesi görevine iade
edeceğim. Yeter ki teröre bulaşma-
sın.” dedi.  NERGİZ DEMİRKAYA

Geçmişi mumla aratıyor
Saadet Partisi Genel

Başkanı Temel
Karamollaoğlu, 
partisinin genel

merkezinde düzenlediği
basın toplantısında 

gündeme ilişkin
değerlendirmelerde

bulundu. Karamollaoğlu, 
“Ülkemizin sürüklenmiş 
olduğu ekonomik sıkıntı

adeta geçmişi mumla
aratıyor” dedi

SAADET Partisi Genel
Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu’nun günde-

minde işsizlik, ekonomik sıkıntılar,
işsizlik fonu ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın geçmiş yıllarda verdiği
sözler vardı. Karamaollaoğlu ilk
olarak işsizlik fonu üzerinden de-
ğerlendirmelerini yaptı ve şunları
söyledi: “İşsizlik Fonu, işsiz kalan
insanlarımızın belli bir süre derdine
derman olmak için, yine çalışanla-
rın kendi ücretlerinden alınan pay-
larla ortaya konmuştur. Ve
tamamen çalışanlara yönelik bir
fon olarak değerlendirilmelidir.
Ama ne yazık ki bu fon son zaman-
larda bu maksatla kullanılma-
makta, bundan dolayı da
erimektedir.2020 yılı 1 Ocak tarihi
itibariyle bu fonda 131,5 milyar lira
para vardı. Ama 9 Ağustos 2021 ta-
rihi itibariyle bu miktar 86 milyar li-
raya geriledi. Peki bu eriyen miktar
sadece işçilerimiz için mi, işsiz
kalan insanlar için mi kullanıldı?
Bunun ne yazık ki böyle olmadığını
görüyoruz. 2021 yılının ilk üç ayın-
dan itibaren devam eden düşüş
eğer durdurulamaz, önlenemez ise
bu fon iki yıla kalmadan tamamen
eriyecektir. Çalışanların maaşından
damga vergisi bile alınarak oluştu-
rulan, işçinin ücretinden kesilen pa-
ralarla oluşturan bu fon, bundan
dolayıdır ki her geçen gün erimekte-
dir. Bu fonun sadece kuruluş mak-
sadına uygun bir şekilde
değerlendirmesi gerektiğini iktidara
hatırlatıyor ve iktidardan bu politi-
kayı bu şekilde takip etmesini 
bekliyoruz.”

Vatandaş çay simide kaldı

Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı

Erdoğa’ın 2000’li yılların başında
‘Benim vatandaşım çöpten rızık
topluyorsa, pazarlardan atık top-
luyorsa meydanlarda açız diye ba-
ğırıyorsa, ev kirasını, su ve elektrik
faturasını ödeyemiyorsa bunun
sorumlusu bugünkü hükümettir’
sözlerini hatırlatarak açıklamala-
rına şöyle devam etti:  "Bugünkü
iktidarın en büyük zaaflarından
bir tanesi hadiseleri birbirine ka-
rıştırması, hangi parayı nerede, ne
maksatla kullanacağını değerlen-
dirmesi gerektiğini bilmemesinden
kaynaklanmaktadır. Bir çok ko-
nuda sayın Cumhurbaşkanına biz
iktidara gelmeden hemen önce ve
iktidar sorumluluğunu üstlendik-
ten hemen sonra yapmış olduğu
konuşmaları bizzat kendisi dinle-
yerek ne söylediğini hatırlama-
sında fayda görüyoruz.
O gün söylediği türkü başkaydı
bugün bambaşka bir türkü söylü-
yor ve bugün ülkemizin içine sü-
rüklenmiş olduğu ekonomik
sıkıntı adeta geçmişi mumla aratı-
yor. Bir ailenin geçimi artık çay ve
simit hesabıyla altından kalkıla-
mayacak bir noktaya geldi. Sa-
dece elektrik faturalarına
baktığımızda bile konunun ne
kadar korkunç olduğunu görmek
mümkün. Elektrik mühendisleri
odasının hesaplarına göre 4 kişilik
bir ailenin elektrik faturasına öde-
diği tutar 5 yılda 94 liradan 210 li-
raya çıkmış. Yani yüzde yüzün çok
üstünde bir artış var.Bu sadece bir
kalem, eğer biz bütün kalemleri
göz önüne alırsak hakikaten bir
ailenin geçimi artık  sayın Erdo-
ğan’ın yaptığı çay ve simit hesa-
bıyla altından kalkılamayacak bir
noktaya geldi."

CHP Genel
Başkanı
Kemal 

Kılıçdaroğlu



B üyük, çok büyük bir çınar daha dev-
rildi. Bir dağ daha yıkıldı. Dünyaca
ünlü bir bilim adamı olan Prof. Dr.

Nadir Nadirov (Nadirè Keremè Heci Nadir)
89 yaşında yaşama gözlerini yumdu. O bu
denilenleri fazlasıyla haklı çıkaracak bir çalış-
maya ve üne sahipti. 

Ölüm Öleydin..

Nadir Nadirov, yeri doldurulamaz emsalsiz
bir insandı. Dünyanın yetiştirdiği kendi ala-
nındaki büyük bilim adamıydı. Aynı zamanda
büyük bir liderdi. Kazakistan Kürtleri, kele-
beklerin ışığa yönelmesi gibi yönleri hep ona
doğruydu, onun etrafında bir çember gibi
toplanmışlardı, o da ruhu ve canıyla onlarla
birlikteydi. 
Hiç unutmam Kazakistan’daki bir yemekte
Prof. Dr. Knyaz İbrahim ona dair şöyle de-
mişti konuşmasında: “Nadirov bir dağdır,
kimse dağı görmezden gelemez. O bir güneş-
tir, kimse güneşi kapatamaz. Ona gözünü ka-
patan sadece dünyayı kendine gece yapar.”
Ne büyük bir teveccüh. Ne yerinde bir betim-
leme. İnsan onları dinlerken insanlığının far-
kına varıyor. 
Nadirov, büyük Sürgünlere, çetin koşullara
dayanarak bugüne gelmişti. Onca badireye
rağmen bir Zümrüt’ü Anka gibi küllerinden
kendini yeniden yaratmayı başarabilen nadir
insanlardan biriydi. Herkes onu biliyor, herkes
ona bakıyordu. Sadece Kürtler için değil
bütün Orta Asya halkları için bir idoldü...
Kazakistan’da bir pazarda Kürtçe konuşan
bazı gençler görmüş yanlarına giderek sohbet
ettikten sonra sormuştum: “Nadir  Nadirov’u
tanıyor muşunuz?” diye. Cevap çok çarpı-
cıydı: “Nasıl tanımayız. Biz onun halkında-
nız” demişlerdi.
Evet aynen öyle, Kazakistan’da, Rusya’da,
Asya’da “Biz Nadirov’un kavmindeniz” diye
kendilerini tanıtırdı insanlar. Öyle bir adamdı
o; hepsine kol kanat germiş büyük bir çınar
gibiydi. Çınarın gövdesi bütün Kazakistan’ı,
dalları bütün Asya’yı, meyveleri bütün dün-
yayı sarmıştı...

Nadirov’un Kavmi Öksüz Kaldı

Ne ki şimdi o kavmi Orta Asya steplerinde
öksüz kaldı. Levra ölümün yaşa başa saygısı
yoktur... Ünü, şaheser yaratanı, yaratıcı olanı
da dinlemiyor. Geldi miydi alıp götürüyor
işte, şimdi Keké Nadiri bizden alıp götürdüğü
gibi… Üzgünüz, çok üzgünüz. Acımız büyük.
Bir büyük dağ yıkıldı. Başı yüce bir dağ. Em-
salsiz bir şahsiyet. Ölüm işe … Ne diyebilirim
ki… İnsanların hepsi belirsiz bir süre için erte-
lenmiş ölüm cezasına mahkumdur. Bazıları-
nın kaybının yarattığı uçurum diğerlerinden
çok derindir. Tıpkı Apè Nadir’inki gibi.
Nadir Nadirov’un müthiş bir yaşamı vardı.
Son zamanlarda bu müthiş yaşamın roma-
nını yazıyordum.
Fakat o bunu gö-
remeden gitti.
Oğlu Dr. Bari’ye
dediğim gibi o ki-
tabı bitireceğim,
bittikten sonra
alıp Kazakis-
tan’daki meza-
rına gideceğim.
“Bak Apé Nadir
sözümde dur-
dum, kitabı bitir-
dim” diyerek bir gül ile birlikte kitabını
mezarına bırakacağım.

Ağla Yurdum Ağla Sürgünün 
Zümrüdü Anka’sı Yok Artık!

Nadirov bir sürgündü. 1917 Rus devriminden
sonra aile yaşanan olaylara dayanamayıp
Kafkaslardan göç edip Van’a geliyor. Van
Gürpınar’ın Hevşesork köyünde iken Bırukile-
rin Beşki Kabilesi ileri geleni olan babası Ke-
remé Heci Nadir, Şeyh Said İsyanı sonrası
amcası Zeynel ile birlikte tutuklanıp 1926’da
İzmir’e sürgüne gönderiliyor. 
Kerem ile Zeynel sürgündeyken aile “yağmur-
dan kaçarken doluya tutulduk” diyerek tekrar
geri göç edip Aras nehrini geçiyor, gelip Nah-
çivan havalisinde Kikaç diye bir köy kuruyor.
Baba kerem sürgünden dönüyor ki ailesi ye-
rinde yok. Aylarca ailesini arıyor, izlerini sürü-
yor gelip onları buluyor. Nadir 1932 yılın ocak
ayında Kikaç’ta doğuyor. Birkaç yıl sonra
1936 yılında babası genç yaşta bu acılara da-
yanamayarak burada vefat ediyor. 
Babasının vefatından bir yıl sonra, 1937 yı-
lında, bir gece ansızın, Stalin onları kara tren-
lerle Uzak Asya steplerine sürüyor.
“Hazırlanın 24 saat içinde gidiyorsunuz” di-
yorlar onlara. Neden, niçin, nereye? Kimse
bilmiyor.  Kara trenlerin derme çatma yük va-
gonlarına dolduruyorlar onları, kar kış deme-
den aç biilaç günlerce yol gidiyorlar. Yolda
gidenlerin yarısı ölüyor. Ölenler vagonlardan
atılıyor..
Sürgünden bir yıl sonra 1938 yılında bu kez
KGB köylerini basıyor. Abisi Evdille, eniştesi
Hemid de dahil tam kırk erkeği alıp götürü-

yor. Götürenleri bir daha kimse görmüyor.
Biri abisi, biri eniştesi diğerleri de hısım 
akraba.
5 yaşında iken ailesi ile birlikte sürülen, 6 ya-
şında abisi gözlerinin önünde alınıp ölüme
götürülen çocuk Nadir sürgüncülere inat ya-

şıyor. İşte o
çocuk gelip
dünya ça-
pında bir
bilim insanı
oluyor. Onu
sürenler, on-
lara zulme-
denler de
dahil herkesin
dünyasını ay-
dınlatıyor
Kazaklar onu

Kazakistan’ın has evladı olarak görüyor.
Çünkü o Kazakistan’ın topraklarını petrol ve
gaz ile zenginleştiren adamdı. Büyük bir
alimdi, buluşları dünyaca kabul gördü, halkı-
nın özgürlüğü için ömrünün son demine
kadar mücadele eden bir yurtseverdi. 
İşte şimdi kendini kendi küllerinden yaratan
sürgünün o zümrüdü anka’sı yok artık. Yüre-
ğimiz yandı.
Sadece benim mi. Bütün Kazakistan halkları
ağlıyor şimdi onun için. Kaza-
kistan ve eski Sovyetler Birliği
halkları. Herkes yasta. Petrolün
ve Gazanın Maraşalı yok artık.
Ona Petrol ve Gaz Bilimin Ma-
raşalı diyorlardı. Kürtlerin Lo-
monosof’u diyorlardı.
Lomonosof Ruslar için Einstein
gibi bir adamdır. Nadirov’u
onunla eş tutuyorlardı.
Kürt halkı büyük bir bilgeyi, bu-
güne değin Orta Asya’da yetiş-
miş en büyük öncüsünü, liderini
kaybetti. Halkı Ona Asya’daki
sütunumuz diyordu, sütün yı-
kıldı maalesef. Dünya bilimi
büyük bir dâhiyi kaybetti. Bin-
lerce eser, yüzlerce buluşun 
sahibiydi. 
Sed korayi, Mixabil, sed mixabil.
Ne diyeceğimi ne yazacağımı,
duygularımı nasıl ifade edece-
ğimi nasıl dile getireceğimi ilk
kez bilemiyorum. 
Tesellimiz şu: Ölümsüz insan
yok ama ölümsüz eser vardır. O

eserleriyle ölümsüzleşti.

Anlamlı Bir Yaşam

Dostlarım, bana göre iki anlamlı yaşam var-
dır bu darı dünyada: Ya yazılamaya değer
şeyler yaşayacaksın ki buna mangal gibi yürek
gerek ya da okunmaya değer şeyler yazmalı
insan. Nadir Nadirov ikisini de başaran nadir
insanlardandı. Hem yazılmaya değer destansı
bir yaşamı vardı hem de dünyayı aydınlatan
okunmaya değer eserler bıraktı. İşte ben de bu
yüzden onun derslerle dolu bu görkemli yaşa-
mını yazmaya karar vermiştim. 
Yangınların içenden yürüyerek gelmişti.
Kendi küllerinden kendini yeniden yaratan,
destansı ve görkemli bir hayat yaşamıştı. Sür-
gün, vurgun; göç kaç, açlık perişanlık ve so-
nunda dirilişle taçlanan bir ömürdü onunki.
Bu yanıyla, dünyadaki zulme meydan okudu. 
Onunla her konuştuğumda daha da zenginle-
şiyordum.  Şimdi neden daha çok konuşma-
dım diye çok hayıflanıyorum. Ama iş işten
geçti artık, şimdi ne gelir elden? En son karar
vermiştim, biraz iyileşsin her konuşmamızı
kayda alacağım diyordum, olmadı. Hain felek
artarda darbelerini vurdu bu sene.

Yetmedi mi Felek Bırak Yakamızı

Önce Yuri Nebiyev, ardından Knyaz İbrahim

Mirzoyev, daha onun mezarındaki toprak ku-
rumadan şimdi de bu acı haber. Ölüm evin yı-
kıla.Kürt halkının bu sene peş peşe üç
değerini yitirmesi çok ağır oldu. O yüzden di-
yorum: Yetmedi mi hain felek bırak yakamızı.
Kürt halkı, bilim camiası uzun bir süredir bu
kayıplardan dolayı yasta. Ben de sanki ba-
bamı kaybetmiş
gibiyim. Sanki
bir anda kimse-
siz yetim kalmış
gibi. 
Ne diyebilirim.
Kazakistan’dan
bir acı bir buğu
yükseldi, yürek-
lerimizi yaktı.

Giden Gitti
Ne Gelir
Elden? 

Nadirov, 90 ya-
şına merdiven
dayadığı halde
dimdik ayaktaydı. Ne ki son zamanlarda ciğer-
leri zayıflamış, kalbi sorun çıkarıyordu. Ölme-
den bir hafta on gün önceydi. Hastanende
yatıyordu. Narin’le konuştuğumda, “Mamoste
sen babayı ara, senin sesin ona iyi gelir, moral

bulur” deyince telefona sarıldım.
Telefon bir iki kez çalınca açtı. Sa-
nırım oksijen veriyorlardı. Şöyle
dedi. “Telefona baktım ki sen arı-
yorsun, dedim ki kendi kendime
bu telefonu açmalısın Nadir. Ah-
medé bira arıyor, o yüzden açma-
mazlık edemezdim.” O an
ağlamak geldi içimden. “Seni
daha fazla yormayayım Apo, iyi-
leştikten sonra uzun uzun konu-
şuruz” deyince, dedi ki “seninle
konuşunca yorulmuyorum,
tasa etme” 
Onun her konuşması bana büyük
bir yük, yeni bir sorumluluk yüklü-
yordu. O telefonu kapattıktan
sonra kendi kendime dedim ki
bundan sonra bütün konuşmala-
rımızı kayda alacağım. Şimdi ne
kadar hayıflanıyorum, fakat giden
gitti ne gelir elden.

Kılıçla Kalemin 
Şafağında Bir Adam

Belki elimden gelen ona dair yaz-

dığım romanı bir an önce bitirmek olacak…
Kalem ile Kılıç’ın romanını. Bu romanda
kalemi Nadirov, kılıcı Mele Mustafa temsil
ediyor.
Onun bilimine saygıyı, onun yaşamına selam
durmayı ve onu hiç unutmamayı, 
unutturmamayı belki böyle başarabilirim.  
Ölümün elinden bir şeyler kurtararak...!. 
Levra o yaptıklarıyla ölümün elinden çok şey
kurtarmıştı.
Aşağıda eserlerini ve ödüllerini sayınca bana
hak vereceksiniz siz de.. 

Bazı Çalışmaları ve Bazı Ödülleri. 

“Kazakistan Petrolü ve Doğal Gazı” isimli ki-
tabı ile1996 yılında “yılın en iyi kitabı” ödü-
lünü aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur
Sultan Nazarbayev’in danışmanlığını da
yapan Nadirov, 2004 yılında Fransa Altın
Madalyalar Komitesi tarafından “bilim mare-
şali” olarak “Napolyon Ödülü”ne layık gö-
rüldü. Ayrıca kendisi bio-kimya alanında
yaptığı buluşlardan dolayı ilk mucit diploması
alan kişi unvanına sahip. Özellikle petro
kimya alanında yaptığı buluşlar bilim

dünyasına
büyük katkıda
bulunmuştur.
Su molekülleri
ile karışık pet-
rolün arıtılması
esnasında elek-
trik kullanımı
ile ilgili son 
buluşu çok
önemlidir.
Uluslararası
Bilim İnsanları
Akademisi
Moskova’da
düzenlenen bir
tören ile 

Nadir Nadirov’a bununla ilgili ödülünü 
takdim etti. Bu buluşu, bilim dünyasına 
yeni bir yön kazandırdı bir çığır açtı. 
Bütün bunların yanı sıra Kazakistan’da ve
Bağımsız Devletler Topluluğu’nda petro
kimya alanındaki buluşları ile getirdiği yenilik-
lerin tüm dünyada kullanılan önemli adımlar
olduğu kabul edilmektedir. 

Bilime Dair Diğer Ödülleri 

Nadirov Kazakistan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti Devlet Ödülü (1980), Kazakistan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devlet İşçi-
Emekçi Lenin Ödülü (1982), SSCB Keşif
Ödülü (1985), SSCB Petrol Çalışanları
Ödülü (1991), 20. Yüzyılın Muhteşem Mü-
hendislik Ödülü (2000) gibi az sayada insana
nasip olacak ödüllerin de sahibidir. Ayrıca,
1981 yılında Sovyetlerin Kızıl Emekçiler ödü-
lüne, 1999'da Kazakistan Onur Madalyası'na,
2006'da da Dostki Madalyası'na layık gö-
rüldü. 2003 yılında Fransa Ulusal Sanayi
Destekleme Altın Madalyası ile şereflendirildi.
Aynı organizasyon tarafından 2004 yılında
Napolyon Bilim Maraşelliği adındaki ödülü
de ona verildi. Kendi danışmalığında 1996 yı-
lında çıkan Petrol ve Gaz Dergisi'nin baş edi-
törlüğünü yapıyordu. 2022 yılının ocak
ayanında doksanıncı yaş günü kutlayacaktı,
ben de o kutlamaya katılacaktım, ama ol-
madı, felek onu bizden aldı.
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Prof. Dr. AHMET ÖZER
YÜZLEŞMEK...!

SÜRGÜNÜN ZÜMRÜDÜ ANKASI YOK ARTIK:
Büyük Bir acı, Büyük Bir kayıp

Nadir Nadirov’un daha önce yaptığı bir
buluşu araçların petrolün %70’ini değil
%100’ünü kullanabilmesi ile ilgilidir. 
“Rekombinasyon Tekniği” ismini verdiği
bu buluşu petrol kullanımında büyük ta-
sarruf elde edilebileceğini göstermiş; bu
buluş ile otomobillerin çevreye verdiği
zarar da azaltılmıştır. Buluş, hala Kazakis-
tan ve Rusya başta olmak üzere birçok
dünya ülkesi tarafından kullanılmaktadır.
Ayrıca, Nadirov yer kürenin belli zaman-
larda büzülüp açıldığını öne sürerek, yap-
tığı hesaplamalar ile dünyanın kendini
sıktığı belli dönemlerde daha fazla petrol
elde edilebileceğini ispatlamıştır. 
İşte böyle...
1937 sürgününde karda kışta ölmeyerek
hayatta kalan o çocuk, büyüdü, büyük bir
bilim insanı oldu, eserleri bugün insanlığı
aydınlatmaya devam ediyor. 
Acılı bir yaşam. Alman Filozof Frederich
Nietzsche’nin dediği gerçekleşmiş onda:
“Beni öldürmeyen acı güçlendirir”
O da acılardan güçlenerek çıkmıştı. Acı
sadece onun acısı değildi elbette. Bütün
halkının acısıydı. Kürtlerin yaşamına sız-
mış, sızdırılmış bir zehir bu. 
Ona bu zehri içirenlerin esmesi okunmu-
yor ama o eserleriyle dünyayı aydınlat-
maya devam ediyor.
Güle güle Apé Nadir.
Seni asla unutmayacak ve 
unutturmayacağız. 

Bazı İcatları



9GÜNDEM 27 AĞUSTOS 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

YAKUP TEZCAN

AVCILAR GONULLU
ICIN ARAYISA GIRDI
“ Avcılar’a Gönül Verdik’’ sloganıyla,

Hayvan Hakları Gönüllüsü, Afet Gö-
nüllüsü, Toplum Sağlığı Gönüllüsü,

Çevre Gönüllüsü ve Sosyal Hizmetler Gö-
nüllüsü olmak üzere 5 dalda olacak Gönül-
lük hareketi Avcılar Halide Edip Adıvar
Parkı’nda yapılan tanıtım toplantısıyla
halkla buluştu. Avcılar Belediyesi öğret-
menlerinin müzik dinletisiyle başlayan
programdan sonra konuşmalar yapıldı. Et-
kinliğe Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli ve Avcılarlı vatandaşlar katıldı.
Program sonrasında parkta kurulan stant-
lardan gönüllü olmak isteyenlerin kayıtları
alındı. Avcılar'ın gönüllülük konusunda çok
önemli işler başardığını ve başaracağını dile
getiren Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, 25 yıl aktif sivil toplumda çalış-
malar yürüttüm ve oradan enerjimi aldım,
İnsanlara yardımcı oldukça, insanların
dertlerini çözdükçe mutluluğum ve heyeca-
nım büyüdü. Avcılar'ı ne ile tarif edersiniz
dediklerinde; Avcılar güzel insanların kenti
diye tarif etmiştik. Güzel insan olmanın en
önemli kriterlerinden biri toplum için gö-
nülden hizmet vermek. Ben Avcılar'ın bu
konuda çok önemli işler başardığını ve ba-
şaracağını söyleyebilirim. Bu gönüllü hare-
ketini güçlendirmeniz ve bu trene binmeniz
başta Avcılarımızı, akabinde ülkemizi ve
tüm dünyayı daha iyiye, daha huzurlu ve
güvenli bir yaşama taşıyacaktır “ diye ko-
nuştu.

77 yaşında gençlere örnek oldu

Avcılar Belediyesi'nin gönüllülük konu-

suna önem verip öne çıkarmasından do-
layı mutlu olduğunu ifade eden 77 yaşın-
daki Suat Dülger, “Bugün Avcılar Halide
Edip Adıvar Parkı'nda belediyemizin dü-
zenlediği bu güzel etkinlikteyiz. Çok
güzel bir konser izledik. 5 konuda gönül-

lülük seçenekleri vardı. Ben çevre gönül-
lülerine üye oldum, Çevre konusunda
çok duyarlıyım. Kendi kendime bir şeyler
yapıyordum ama şimdi örgütlü olarak
çok daha iyi hizmetler vereceğimize ina-
nıyorum. Yapacağımız çalışmalara bağlı

olarak kendimi çok mutlu hissediyorum.
Belediyemizin de önem verip bu duyarlı-
lığı öne çıkarması ve halkımızı da kat-
ması gerçekten çok güzel. Avcılarlı
komşularımızı da bu konular hakkında
duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi
(UKOME) Toplantısı, Yenikapı
Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat

Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantıda
İBB'nin '1000 yeni teklifi', 8'inci kez görü-
şüldü.  İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstan-
bul'da toplu taşımada yapılan şikayetle-
rin, taksiye yapılan şikayetlerden daha
fazla olduğunu iddia ederek, "81 ilde taksi
işleten belediye yoktur. Belediyeler otobüs
işletmeciliği yapar. Taksi taşımacılığı İBB
verilerine göre, yılda 512 Milyon yolculuk
yapılıyor. Şikayet ise 103 bin. Bu oran
toplam yıllık yolculuğun yüzde biri bile
yapmıyor. Diğer taraftan İETT gibi toplu
taşıma şikayet oranı yüzde 15 olduğu or-
tadadır. Taksi açısından hak ettiğimiz ta-
rife, eğitim, teknoloji ve destekler olması
halinde taksi şikayetleri kalmayacaktır"
dedi.  Aksu konuşmasının devamında,
"İzmir'de bir taksiye düşen kişi sayısı bin
207 kişi, Ankara'da bir taksiye düşen kişi
sayısı 770 kişi ve İstanbul'da bir taksiye
düşen kişi sayısı ise 890 kişidir. İzmir İs-
tanbul'dan yüzde 37 daha fazla taksi ba-
şına düşen kişi sayısı ama İzmir'de hiç
taksi sayısı kesinlikle gündeme gelmiyor"
şeklinde konuştu. 

Taksi kalitesi yükselsin istiyoruz

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan
Demir, "Burada asıl amacımız taksinin

kalitesini yükseltmek. Bize gelen şikayetler
gittikçe artıyor. Müşteri seçme şikayeti de
artmaya başladı. İstanbul'da taksilerin
yüzde 85'inde İBB'nin monte ettiği
'İTAKSİ' mevcut. İBB'nin görevi taksici ile
müşteriyi buluşturmak değil. Bizi engelle-
yen İBB meclisi. Denetim aplikasyonunu
kullanmak için İBB meclisine teklif sun-
duk teklif iade edildi. Teklif komisyonda
bekliyor. Bu aplikasyonun hedefi uygu-
landığı an yolcunun güzergahını kontrol
eden bir aplikasyon haline gelecek ama
maalesef bu istenmiyor" ifadelerini kul-
landı. 

Trafiğe etkisi büyük olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge
Şube Müdürü Serdar Yücel de, "Dijital
uygulamalarda taksi şoförünü görebili-
yorsunuz, denetleyebiliyorsunuz. Şoförü
puanlayarak da onu sistem dışına itebili-
riz. Taksicilik sisteminde dijital açıdan ge-
lişimi sağlayabiliriz. İBB bütün taksilerin
ruhsatını veren birimdir. Dolayısıyla işin
teknik tarafına bakınca İstanbul'da taksi-
lerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden,
taksi sayısı artınca bunun trafiğe etkisi
büyük olacak" dedi.  Toplantıda taksicile-
rin eğitilmesi gerektiği konusunda yaşa-
nan tartışmada İBB'nin 40 bin 287 aktif
taksi şoföründen bin 700'üne eğitim veril-
diği açıklandı.  Teklif, uzun tartışmaların
ardından 11 karşı 16 oyla reddedildi.

ZAYİLER
Onur Perakende ve Toptan Gıda Maddeleri San. 
Tic. AŞ adına kayıtlı İncenico marka, Seri No:

17039DE20089683, Sicil No'su: JI20088683 olan
YNOKC ruhsatımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

Albatu Restaurant Gıda Taah.Tem.Taş.İnş. Tic. Ltd.
Şirketine ait İş yeri açma ve çalışma ruhsatı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

Nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim 
Hükümsüzdür. Şükrü Erkan.

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Seden Erkan.

Laleli değişiyor

Fatih'e bağlı önemli bir çekim merkezi
olan ve her gün dünyanın birçok ülke-
sinden çok sayıda turiste ev sahipliği

yapan Laleli semtindeki Ordu Caddesi ve çevre-
sindeki sokaklar, 10.00-21.00 saatleri arasında
resmi, lojistik ve turistik araçlar dışında trafiğe
kapatıldı. Buna göre; yayalaştırılan cadde ve
sokak üzerinde iş yeri ve işletmecileri bulunanlar
yükleme, boşaltma ve diğer işlemlerini yalnızca
gece 21.00’den sabah 10.00’a kadar gerçekleşti-
rebilecek. "Ordu Caddesi ve Çevresi Yayalaş-
tırma ve Trafik Sirkülasyonu Projesi' UKOME
kararıyla hayata geçirildi.

İleri taşımak istiyoruz

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fatih Bele-
diye Başkanı M. Ergün Turan, “Fatih’de ticaretin
ve turizmin ağırlıklı olduğu bölgede geçmiş yıl-
lardan beri çeşitli kapatma kararları var. Lale-
li’nin 80’den fazla sokağına da günün belirli
saatlerinde kapatma kararları olduğu için girile-
miyor. 2016 yılında alınan kararlarla alt ve üst
Laleli bölgesinde Ordu Caddesi’nin trafiğe kapa-
tılma konusu vardı. Bu kararı uygulamaya geçir-
miş olduk. Bu karar bu bölgede ticaret ve
turizmin getirdiği keşmekeşi ortadan kaldırdı. Bu
kararın yıllardır uygulanması bekleniyordu. Alt-
yapı çalışmaları yapıldı. Bariyer ve plaka tanıma
sistemleri tamamlandı. Bölgede yaklaşık 40’a
yakın zabıta hizmet veriyor. Esnafımızın hemen
hemen tamamına yakını, turistler,  ticaret amaçlı
gelen tüccarlar ve vatandaşlar bu durumdan
memnunlar. Bu karar İstanbul’da son zaman-
larda alınan önemli kararlardan. Laleli’deki tica-
reti bir adım ileriye taşımak istiyoruz” dedi.
Hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bah-
seden Turan sözlerini şöyle noktaladı: “Süleyma-
niye bölgesi için de yıllardır çalışılan bir projemiz
var. Yakın dönemde İlgili bakanlık ve İBB ile bir-
likte Süleymaniye bölgesinde benzer bir çalışma-
mız olacak. Ticaretin önemli yerlerinden olan
Gedikpaşa’yla ilgili yeni kararlar alacağız.”

60 ülkeden turist geliyor

Laleli Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Gı-
yasettin Eyüpkoca, “Uygulama başlayalı iki
hafta oldu. Esnaf, turist ve vatandaşlarımız bu
uygulamadan çok memnun. İnsalar yürüken hu-
zurla yürüyor. Araçların ses ve egzoz kirliliği ile
alana girmek için saatlerce bekleme sorunu orta-
dan kalktı. Şu an ürün getiren araçlar yarım saat
içerisinde ürünlerini indiriyorlar. Müşteri bu böl-
gede rahatça hareket edebiliyor. Laleli’ye 60 ülke-
den turistler geliyor. Yaptığımız istatistiklere göre
bu durumdan memnuniyetsizlik hiç yok. Ufak
tefek sıkıntıların dışında hemen hemen hiç prob-
lemimiz yoktur” diye konuştu.

ÇEBİ EĞİTİM KÜLTÜR 
SAĞLIK DAYANIŞMA 
DERNEĞİ 2. OLAĞAN
GENEL KURUL İLANI

Genel Kurul Gündemi 
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi 
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması 
4. Genel Muhasıplık faaliyetinin okunması
5. Denetleme Kurulu raporunun okunması
6. Okunan raporların müzakeresi
7. Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası
8. Derneğin Feshinin onaya sunulması
9.Temenniler
10. Kapanış

TARİH 10.09.2021 SAAT: 11:00
Yeterli çoğunluk sağlanmazsa 19.09.2021 

Saat: 11:00 Çoğunluk Aranmaksızın Aynı Adreste ve
Aynı Gündem Maddeleri ile Yapılacaktır.

ADRES: Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Orhangazi
Caddesi Ökten Sokak No:35\1 İstanbul\Büyükçekmece

Avcılar’da gönüllülük bilincinin arttırılması için 5 farklı alanda başlatılan gönüllülük hare-
ketinin tanıtımı Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli’nin katılımıyla gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin UKOME toplantısında
8'inci kez görüşülen '1000 yeni taksi' teklifi reddedildi

Taksiler için sekizinci ret!

İstanbul’da Tarihi Yarımada’da 
bulunan önemli semtlerinden
Laleli'nin Ordu Caddesi ile çevresin-
deki sokaklar trafiğe kapatıldı

30 Ağustos’a özel gösteri, ya-
rışma ve kutlamaların gerçek-
leştirileceği İSFANBUL Tema

Park, Zafer Bayramı’nda tüm eğlence ve
adrenalin tutkunlarına unutulmaz bir
kutlama deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
Nefeskesen, Bir Zamanlar İstanbul, Vi-
king ve King Kong gibi onlarca eğlence
ünitesinin yer aldığı tema park, adrenalin
tutkunlarına heyecan dolu bir zafer coş-
kusu yaşatmayı vaat ediyor. HADO Milli
Takımı’nın 30 Ağustos’a özel gösteri
maçı da yapacağı, kutlama, yarışma ve

maskot şovlarının da gerçekleştirileceği
tema park, adrenalin tutkunlarına heye-
can dolu bir zafer coşkusu yaşatacak.
İSFANBUL Tema Park’tan 30 Ağustos
programıyla ilgili yapılan yazılı açıkla-
mada şu bilgiler paylaşıldı: “Heyecan,
adrenalin ve eğlence tutkunlarına özel ta-
sarlanan Adalet Kulesi ile macera sever-
ler, 50 metre yükseklikten bütün
İstanbul’u çığlıklar içinde kuşbakışı sey-
redecek. 3 saniyede 110 kilometre hıza
çıkarak dünyanın en iyi 4. roller coasterı
seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70 kilo-

metre hızla giden ve 30 metre yükseğe
çıkan Maceraperest, büyük küçük herkesi
eğlence ve adrenaline doyuracak. Sulu
eğlence sevenlerin favorisi Viking, bek-
lenmedik bir anda 15 metreden aşağıya
harika bir düşüşle eğlence tutkunlarının
nefesini kesecek.” “Eski İstanbul’a özlem
duyanlar ise Bir Zamanlar İstanbul so-
kağı ile tarihi bir yolculuğa çıkacak. Atlı
karıncadan çarpışan arabalara, sihirli
odadan saray salıncağına, masal ağacın-
dan şatoya kadar 30’a yakın eğlence üni-
tesinin yer aldığı İSFANBUL Tema Park,

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda da tüm
ailenin eğlence ve adrenalinde buluşa-
cağı ortak nokta olacak. 30 Ağustos’a
özel; HADO Avrupa Şampiyonası’nda
ülkemizi temsil edecek HADO Milli Ta-
kımı’nın Türkiye’nin en büyük açıkhava
sahnelerinden biri olan İsfanbul Açık-
hava Sahnesi’nde gösteri maçı yapacağı,
bando gösterileri eşliğinde tema parkın
sevimli maskotları Vega ve Viking‘in
dansları, Nefeskesen sahne Viking Mey-
dan’daki interaktif yarışmalar, ziyaretçi-
lere eğlenceli dakikalar yaşatacak.”

30 Ağustos için özel program

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Aksu, İstanbul'da toplu taşımada
yapılan şikayetlerin, taksiye yapılan şikayetlerden daha fazla olduğunu iddia 
ederek, "81 ilde taksi işleten belediye yoktur. Belediyeler otobüs işletmeciliği yapar.
Taksi taşımacılığı İBB verilerine göre, yılda 512 Milyon yolculuk yapılıyor. Şikayet
ise 103 bin. Bu oran toplam yıllık yolculuğun yüzde biri bile yapmıyor” dedi.

Program sonrasında parkta kurulan stantlardan gönüllü olmak isteyenlerin kayıtları alındı. Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, Avcılar'ın gönüllülük konusunda çok önemli işler başardığını ve başaracağını dile getirdi. 
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Maltepe bol bol
müzik dinledi

Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen 2.
Maltepe Sokak Festivali 18 mahalle, 18 parkta
devam ediyor. Festivalde çocuk tiyatrosundan
pandomim performansına kadar her türlü etkinlik-
lerle beraber, birbirinden farklı sesler içeren kon-
serler de düzenleniyor. 2. Maltepe Sokak
Festivali’nin ikinci gününe İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Karma
Topluluğu konseri damga vurdu. Cevizli Mahallesi
Cumhuriyet Parkı Amfitiyatrosu’nda düzenlenen
konserde Gökhan Karcebaş şefliğinde, dört farklı
solistle halk müziği ve sanat müziğinden seçkin
eserler seslendirilirken, Maltepe halkı, göl kena-
rında, kuğular eşliğinde konserin tadını çıkardı.

Önce çocuklar sonra büyükler

Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği 2. Maltepe
Sokak Festivali’nin Cevizli Mahallesi Cumhuriyet
Parkı’ndaki program, tahtabacak ve pandomim
gösterisi ile başladı.  Çocuklar için yüz boyama,
balon katlama, zumba ve kukla atölyesi etkinlikleri
yapılırken program halk oyunları gösterisi ile
devam etti. Gecenin son etkinliği ise İBB Türk
Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Karma Toplu-
luğu konseri’nin konseri oldu. Çocuklar yine
alanda oyunlarına devam ederlerken, büyükler de
seçkin eserlerin tadını çıkardı. 2. Maltepe Sokak
Festivali, dolu dolu programıyla 31 Ağustos’a
kadar devam edecek.

KADIKOY SAHNESI
BARIS DIYECEK
K adıköy Belediyesi Halis

Kurtça Çocuk Kültür
Merkezi’nde tiyatro eği-

timi alan “Bizim Çocuklar” ti-
yatro ekibi, pandemi sürecinde
online eğitimlerini sürdürmüş ve
bu süreçte hayata geçirdikleri
Radyo Tiyatrosu ile bir çok ma-
sala sesleriyle hayat vermişti. Kral
Çıplak, Keloğlan, Hansel ve Gre-
tel gibi masalları seslendiren ve
yeni nesil radyo deneyimi pod-
cast formatında dinleyicileriyle
buluşturan ekip, şimdi de yeni
normale uygun olarak hazırlan-
dıkları “Barıştık mı?” oyununu ti-
yatro sahnesine taşıyor.

Top tüfek değil kalem kağıt

HKÇKM’nin eğitmenlerinden
Uğur Cabiroğlu’nun, 1 Eylül
Dünya Barış günü için kaleme al-

dığı oyunun yönetmenliğini Can
Yılmaz ve Uğur Cabiroğlu yapı-
yor. Müzikleri Kerem Doğrar’a
ait olan ve HKÇKM’nin tiyatro
öğrencilerinin sahneleyeceği
oyun, izleyicisini güldürerek, dü-
şündürmeye iten komedi tiyatro
türünde. Oyun, barışı anlatmak
için savaşa ihtiyaç duyulmadığın
anlatırken; savaşın sadece topla
tüfekle değil, yaşamın her ala-
nında sözle veya davranışla da
olabileceğini gösteriyor ve insan
ilişkilerindeki önyargı ve çatışma-
ları esprili bir dille seyirciye akta-
rıyor. 1 Eylül Çarşamba günü,
saat 21.00’de, Selamiçeşme Öz-
gürlük Parkı’nda ilk temsilini ya-
pacak oyunun ücretsiz
davetiyeleri, Kadıköy Belediyesi
Halis Kurtça Çocuk Kültür Mer-
kezi ve Süreyya Operası gişelerin-
den 14.30 – 18.30 saatleri
arasında temin edilebilir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 faali-
yet programı kapsamında il genelinde yol
yapım, onarım ve bakım çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Bele-
diyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan sürdürülen çalışmalar kapsamında
Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu
Mahallesinde 12 kilometrelik bağlantı yo-
lundaki (SSB) Beton Asfalt çalışmalarının
10 kilometresi tamamlandı. Devam eden
çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmala-

rın son durumu ile ilgili yetkililerden bilgi
alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak,  "Yakuplu mahallemizdeki
12 bağlantı yolunun 10 kilometresi tamam-
lanmış bulunmaktadır. Çalışmalar en kısa
sürede tamamlanıp vatandaşlarımızın hiz-
metine sunulacaktır. Sevgili hemşerileri-
mize hayırlı olmasını temenni ediyor,
gösterdikleri anlayıştan dolayı kendilerine
teşekkür ediyorum. Şehrimiz için çalışıyor,
halkımız için hizmet ediyoruz." dedi.

Maltepe Belediyesi tarafından
düzenlenen 2. Sokak Festivali
kapsamında İBB Türk Halk
Müziği ve Türk Sanat Müziği
Karma Topluluğu Cumhuriyet
Parkı’nda muhteşem bir 
performans sergiledi

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM)’nin “Bizim Çocuklar” tiyatro grubu, 1 Eylül Dünya Barış günü
için özel kaleme alınan “Barıştık mı?” oyununu sahneye taşıyor. 1 Eylül Çarşamba günü, saat 21.00’de ilk
temsilini yapacak oyun Selamiçeşme Özgürlük Parkı’ndaki Tepe Sahne’de izleyicisiyle buluşacak

SEMANUR POLAT

Tekirdağ son hız çalışıyor



A lmanya’da 26 Ey-
lül'de yapılacak genel
seçimler öncesi, Ata-

türk'ün ırkçı ve yabancı düş-
manı parti AfD tarafından
çirkin bir kampanyaya alet
edilmesi büyük kriz çıkardı.
Birçok kimsenin inanmak is-
temediği ve şok olduğu afiş,
Almanlar ve Türkler tarafın-
dan paylaşılıyor, binlerce
yorum alıyor. Berlin'in Neu-
kölln semtinden aday olan
AfD'li (Almanya için Alterna-
tif) partisinden Marcel Gold-
hammer, direkt olarak
AfD'den meclise girmek için
adaylığını koydu. Eski bir
CDU'lu olan, “AfD'deki Yahu-
diler” isimli örgütün yöneti-
minde yer alan Goldhammer
adına, “Atatürk de AfD'ye oy
verirdi” yazılı bir seçim afiş
çıktı ve bunun sosyal med-
yada yayılmasını sağlandı.
Afiş Ronald Glaeser adlı bir
AfD’li tarafından dolaşıma
sokulunca ortalık karıştı.

Atatürk düşmanları 
sahnede

Almanca ve Türkçe olan, Ata-

türk'le Goldhammer'in fotoğ-
rafının kullanıldığı afişin pay-
laşıldığı fotoğrafla Ata’nın
ırkçı olduğu izlenimi yaratıl-
maya çalışıldı. Fotoğrafın al-
tında çok sayıda insan
Atatürk’e hakaret etmeye baş-
ladı.Irkçı partinin Atatürk'e
saygısızlığını ve onu seçimlere
alet etmesini eleştiren Türkler,
AfD'nin bu tavrını destekle-
yen, Türklere ise ateş püskü-
rüyor. Bazı kesimler de bu
afişten destek alarak, aleni
olarak Atatürk düşmanlıkla-
rını kusmaya başladı.

Türk toplumundan tepki 

Alman ırkçı parti ile Atatürk
düşmanı kesimlerin bir nok-
tada buluşması, Atatürk'e
“ırkçı, evet AfD'yi seçerdi” 
gibi yorumlar yapması Avru-
pa'daki Türkler'i ayağa 
kaldırdı.
Bazı sosyal medya kullanıcı-
ları, “Atatürk Türk milliyetçi-
siydi ve vatanına aşık biriydi
ama kesinlikle ırkçı değildi”,
“AfD’nin tümü rahmetli Ata-
türk’ün tırnağının altındaki kir
olamaz”, “Mustafa Kemal

Atatürk hiçbir zaman ırkçı de-
ğildi” yorumlarını yaptı.

Almanlar ne diyor?

AfD adayının afişini partili
Ronald Glaeser, “Bu afiş için
ne diyorsunuz? Batı yanlısı ve
modern Araplar ile Türkler
bizim için seçmen olabilir mi?
Bunu eski Alman politikacıları
da katarak genişletebiliriz” di-
yerek Almanlar'a sordu. 
Almanlar'dan ise farklı cevap-
lar geldi. Bazı kullanıcılar, “İyi
çalışıp vergisini ödeyen Türk-
ler de, şu anki Alman iltica
politikasına kızgın. Bence yak-
laşım çok iyi” yorumunu ya-
parken, diğerleri ise, 
“Bence iyi bir kampanya, 
artık 12. Yüzyıldaki Alman
derebeyliklerinde yaşamıyo-
ruz. Partimizde göçmenleri de
görüyoruz”, “Başka bir 
dilde böyle bir kampanya 
yapıldığına inanmak 
istemiyorum. Burası 
Almanya.” ve “Atatürk olsa,
SPD'yi seçerdi. Çünkü o ve
kurduğu parti CHP, sosyal
demokrattır” yorumları
yapıldı.

Almanya genel seçimleri için aşırı sağcı AfD'den aday olan Marcel
Goldhammer, Atatürk resimli afiş yapıp "Atatürk de AfD’ye oy verirdi"
diye yazdı. Sosyal medyada hızla yayılan afişe tepki yağıyor
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BUYUK SAYGISIZLIK!
Taliban’dan Bin
Ladin iddiası
Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid,
11 Eylül terör saldırılarının arkasında
Usame bin Ladin'in olduğuna dair
'kanıt' olmadığını söyledi ve ABD'nin bu
durumu bahane göstererek 
Afganistan'a girdiğini öne sürdü

AfgAnistAn’dA yönetimi ele geçiren Ta-
liban, bu kez ABD’yi hedef alan açıklama-
lar yaptı. Taliban sözcüsü Zabihullah

Mujahid, NBC Nightly News’e yaptığı açıklamada, El
Kaide lideri Usame Bin Ladin’in 2 bin 977 kişinin ölü-
müne neden olan 11 Eylül saldırılarının arkasında ol-
duğuna dair dair bir kanıt olmadığını iddia
etti.Mujahid, ABD’nin bu bahaneyi kullanarak Afga-
nistan’ı işgal ettiğini de öne sürdü.

Savaş bahanesiydi

Mujahid, canlı yayında ülkenin artık teröristler için gü-
venli bir sığınak olmayacağına dair söz verdi. NBC
muhabiri Richard Engel’in Taliban sözcüsünü sıkıştır-
mak için tekrar tekrar sorduğu ’11 Eylül saldırılarında
hiç mi sorumluluğunuz yok?’ sorusu üzerine, Mujahid,
‘Kanıt yok. 20 yıllık savaştan sonra bile, Bin Ladin’in
dahil olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Bu savaşın
hiçbir gerekçesi yoktu, savaşın bahanesiydi.’ dedi. Bin
Ladin , düzenledikleri saldırılarla isimlerini dünyaya
duyurmaya başlamış ancak esas bilinirlikleri 3 bin kişi-
nin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarıyla olmuştu.

Afganistan’da son durum
Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda IŞİD tarafından saldırı düzenlenmesi riskine karşı ABD ve müttefik-
leri insanlara havalimanından uzak durma çağrısı yaptı. İki Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre, Taliban
Afganistan’daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den
teknik destek talebinde bulunurken; Türk askerlerinin ülkeden çekilmesi de başladı

tAlibAn’ın 15 Ağus-
tos’ta Kabil’e girmesin-
den bu yana Kabil

havalimanında kaos yaşanıyor. ABD
ve uluslararası birlikler hem kendi
vatandaşlarını hem de Taliban yöne-
timinden kaçmaya çalışan binlerce
Afgan’ı ülkeden çıkarmaya çalışıyor.
Havalimanı içerisinde Batılı birlikler
tahliyeyi tamamlamak için uğraş ve-
rirken Taliban da havalimanının dı-
şında güvenliği sağlıyor.
Afganistan’ın sivil havacılık yetkilile-
rinden Ahmedullah Refikzay saldırı
uyarılarına rağmen insanların havali-
manının kapısında yığılmaya devam

ettiğini söyledi. Refikzay Reuters’a
yaptığı açıklamada, bir canlı bomba
kolaylıkla insanların arasına girerek
infiale yol açacağını söyledi.

Elçiliklerden ‘gitmeyin’ uyarısı

Batılı ülkeler askerlerinin ülkeyi terk
etmeleri için belirledikleri son tarih
olan 31 Ağustos’a kadar vatandaşla-
rının ve Afganların ülkeden tahliye-
sini tamamlamaya uğraşıyorlar.
Tarih yaklaştıkça Afganistan’da Ba-
tılı ülkelere 20 yıllık savaş süresince
yardım eden binlerce Afgan’ı 31
Ağustos’a kadar ülkeden çıkarma
baskısı da giderek artıyor. 

‘SURiYE’YE
dönün’ çağrısı
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad; Suriyelileri vatanlarına kavuşturmak, ülkedeki birliği
yeniden sağlamak, gerilimleri azaltmak için kapsayıcı bir af ilanı yaptı. Bugüne kadar
çıkarılan en geniş kapsamlı af kararı ile tüm Suriyelileri ülkelerine dönmeye davet eden
Beşar Esad, hep birlikte Suriye'yi yeniden inşa edeceklerini söyledi

Aydınlık’tA yayımlanan
habere göre, Esad yöne-
timinin bu kapsayıcı yak-

laşımının Türkiye için de büyük bir
fırsat olduğunu kaydeden uzmanlar,
Türkiye'nin sığınmacıları aftan ya-
rarlanmaları ve evlerine dönmeleri
için teşvik etmesi gerektiğini 
belirtiyor.
26 Mayıs'ta büyük bir zaferle yeni-
den cumhurbaşkanı seçilen Beşar
Esad, savaşın zor koşulları nedeniyle
ülke dışına çıkmak zorunda kalan
tüm Suriyelilere vatanlarına dönme
çağrısı yapmıştı. Esad'ın bu çağrısı,
hem büyük toplumsal uzlaşı hem de
yeniden kalkınma için bir temel teşkil
ediyor. Kimileri Esad yönetiminin
her yıl benzer çağrılar yaparak af ka-
rarları aldığını iddia etse de, uzman-
lar son af kararının diğerlerinden
farklı olduğunu değerlendiriyor.
Çünkü bundan önceki af kararları,
genel olarak bazı yerel uzlaşılara, si-
lahlı yapılardan ayrılıp devletin ya-
nına geçen muhaliflere
dokunmamak adına bir yasal çer-
çeve teşkil ediyordu. Fakat bu kez

ilan edilen af kararında, yerel değil
toplumsal bir uzlaşı aranıyor. Artık
Şam yönetimi; asker eksiğini kapat-
mak isteyen bir hükümet gibi değil,
ülkeyi yeniden inşa ederek kalkın-
mayı sağlayacak bir yönetim gibi
davranıyor.

Türkiye’de durum

Türkiye son günlerde sığınmacı ko-
nusunu tartışıyor. Bugün resmi ra-
kamlara göre ülkemizde; kayıtlı
olarak geçici koruma merkezleri ile
dışarıda yaşayan Suriyeli sayısı 3.6
milyon olarak görünüyor. Fakat
resmi olmayan rakamlara göre ül-
kede 4.5 milyonun üzerinde Suriyeli
sığınmacı olduğu değerlendiriliyor.
Esad yönetiminin bu kapsayıcı yak-
laşımının Türkiye'de yaşayan Suriye-
lileri nasıl etkileyeceği ise merak
konusu oldu.

10 yılda 11 af

Son ilan edilen afla birlikte Suriye’de
çatışmaların başladığı 2011’den beri
ilan edilen af sayısı 11 oldu. 2017
hariç, 2011'de iki kez, diğer yıllar bir

kez af ilan edildi. Afların hiçbirinde
şahıslara karşı işlenen suçlar yer al-
madı. Bunun yanında devlet kendi
alacaklarından feragat etti. Sadece
devlete karşı işlenen casusluk ve düş-
manla işbirliği gibi 26 suç tipi af kap-
samlarının dışında bırakıldı.  

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK 
YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 18/08/2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi
üzerine, Yönetim Kurulumuzun 19/08/2021 tarih, 2021/71 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 
11. Maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 10 Eylül 2021 Cuma günü Saat
12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı 
hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ                                                    YÖNETİM KURULU BAŞKANI
GENEL MÜDÜR 

Osman Cenk AKIN Murat YAZICI                     

Şirket Merkezi Adresi: 
Çubuklu Mahallesi  Hıdiv Kasrı Cad. No: 1/1  BEYKOZ / İSTANBUL
Tel:  (0216) 413 92 53  
Fax:  (0216) 413 94 74  
Web: www.beltur.istanbul

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 

(10.09.2021) TARİHİNDE YAPILACAK 
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin

Genel Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
9- Bağımsız Denetçi seçimi
10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
11-Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E
BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

BELTUR Büyük İstanbul Eğitim Turizm Ve Sağlık Yatırımları İşletme Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
10.09.2021 Cuma günü Saat:….. ’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda
bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı
olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı vekil tayin ediyoruz. 

Vekilin(*) ; 

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de      Basın: (1438729)
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Bir doğal taş firması, Çekyalı Heykeltraş Patrik Pros-
ko'nun üzerinde 3 ay çalıştığı 'Anamorfoz Atatürk' eserini,
bu yıl 26'ncısı düzenlenen Marble İzmir Fuarı'nda sergi-

ledi. Birçoğu o döneme ait olan toplam 539 parçadan oluşan eser,
Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeleyen objelerin birleşimin-
den oluşuyor. Kökeni Yunanca'dan gelen 'Anamorfoz'un, yansıma
ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı olduğunu belirten
doğal taş firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya,
'Prosko' imzalı Atatürk projesinin, üç boyutlu enstalasyon olma-
sına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri
olarak belirdiğini ifade etti.

3 ayını aldı

Doğal taşı tek başına bir sanat eseri olarak nitelendirdiklerini söy-
leyen Çetinkaya, Anamorfoz Atatürk Projesi'nin ortaya çıkış hika-
yesini anlatarak, "Eserlerinde bilime, sanata katkı sağlayan
portreler yapan Patrik Prosko, Atatürk'ün hayatını ve dünyaya
bakış açısını inceledi, Nutuk'u okudu ve birlikte sohbetlerimiz oldu.
Şişli'deki Atatürk Müzesi ziyaretimizden de fazlasıyla etkilendi.
Sonrasında parçaları toplamak için İstanbul'un birçok noktasında
antikacıları ve eskici dükkanlarını gezdik. 93 farklı temadan top-
lamda 539 parçanın bir sanat eserine dönüşmesi, tam 3 ay aldı.
Bugün üzerinde ciddi emek harcadığımız bu anlamlı eserin fuarın
ilgi odağı olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Odağına
sadece ticareti değil, markalaşmayı ve insanı koyan bir şirket olarak
mutluluğumuzu kelimelerle tarif etmek zor" ifadelerini kullandı.

S anatçı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer
aldığı İki Gözüm Ahmet filminin vizyona giriş
tarihi yılan hikayesine döndü. Filmin vizyona

girmesini istemeyen Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın ya-
pımcı X Yapım'a açtığı davada karar çıktı. İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Gülten Ka-
ya'nın "ihtiyati tedbir talebinin" reddine karar verdi. Oy
çokluğuyla alınan kararda şu ifadelere yer verildi: "Da-
vaya konu uyuşmazlığı esastan çözer nitelikte ihtiyati
tedbir kararı verilemez. Buna göre yerleşik Yargıtay uy-
gulamalarında kabul edildiği ve HMK'nın 391. madde-
sinin gerekçesinde açılandığı üzere 'dava sonunda elde
edilecek faydayı sağlayacak şekilde' başka bir deyişle
'davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde' ihti-
yati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir.

Bugün vizyonda 

Somut uyuşmazlık; mahkemece yapılan yargılama so-
nucunda davanın esastan reddine karar verildiği, ihtiyati
tedbir talebinin konusu dikkate alındığında, henüz ger-
çekleşmemiş ve/veya gerçekleşmesi muhtemel olaylara
yönelik ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gibi nihai
karar sonucunu ve hüküm sonucunu doğuracak şekilde
ihtiyati tedbir konulamayacağı, eserin fikri ve sinai hak-
larıyla ilgili ihtilafın bulunduğuna yönelik bir iddianın
da ileri sürülmediği maraza alındığında HMK'nın 389.
maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir koşullarının
oluşmadığı anlaşılmakla davacılar vekilinin ihtiyati ted-
bir talebinin reddine karar vermek gerekmiştir." 

Kararın ardından İki Gözüm Ahmet'in 27 Ağustos
Cuma günü  (bugün)  Türkiye'de, 2 Eylül'de ise Avru-
pa'nın çeşitli kentlerinde vizyona gireceği açıklandı.

Filmi para için çekmedik

Independent Türkçe'ye konuşan yönetmen Gani Rüz-
gar Şavata, İki Gözüm Ahmet filmini para için değil,
Ahmet Kaya için çektiklerini savundu. "Filmi vizyona
sokacağız ama maddi hiçbir şey istemiyoruz" diyen Şa-
vata, "Biz filmi para için değil, Ahmet Kaya için çektik.
Para için olsaydı, şimdi vizyona sokmazdık. Daha önce
Gülten Kaya'ya da söylemiştik, filmin gelirini isterse ona
verecektik. O da Ahmet Kaya ile ilgili bir yerde bunu
kullanabilirdi. Ama Gülten Kaya davalarla uğraştırıp
bizi mağdur etti" dedi

Filmi mahkemelerde sürünmemeliydi

Davalar nedeniyle filmin vizyona giriş tarihi ertelendiği
için X Yapım'ın Gülten Kaya'ya dava açabileceğini akta-
ran Şavata, "Başka yapımcılar olsa maddi yüklü tazmi-
nat davası açardı ama ben açılmamasından tarafım.
Artık mahkemelerde uğraşmak istemiyoruz, kendisine
son ihtarımız. Mahkeme ona ‘haksızsın’ dedi, üç mah-
keme peş peşe kaybetti. Ahmet Kaya mahkemelere di-
renmiş bir insandı, filmi mahkemelerde
sürünmemeliydi" diye konuştu. 

‘İki Gözüm Sürgün’ geliyor

İki Gözüm Ahmet'in yönetmeni Gani Rüzgar Şavata,

2022'nin ilk aylarında ise bu filmin devam niteliğindeki
İki Gözüm Sürgün'ün vizyona girmesini planladıklarını
ifade etti. 

Ahmet Kaya’nın sesi kullanılmadı

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, daha önce Indepen-
dent Türkçe'ye yaptığı açıklamada filmde Ahmet Ka-
ya'nın sesinin kullanılmadığını açıklamıştı. Telif hakkı
nedeniyle filmde Kaya’nın çok bilinen şarkılarına da
yer verilmezken, "Odam Kireçtir Benim", "Mapusun
İçinde Üç Ağaç İncir", "Metris", "Şu Dağlarda Kar Ol-
saydım" gibi türküler kullanıldı. İki Gözüm Ahmet"
filmi, Ahmet Kaya'nın vefatının 20. yıldönümü sebe-
biyle geçtiğimiz kasım ayında vizyona girse de, pan-
demi sürecinde alınan tedbirler kapsamında sinema
salonlarının kapatılması nedeniyle sadece 4 gün ya-
yında kalabilmişti. 

anamorfoz atatürk Projesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini simgeleyen ve yapımı yaklaşık üç ay süren Çekyalı Hey-
keltraş Patrik Prosko imzalı 'Anamorfoz Atatürk Projesi', Marble İzmir Fuarı'nda sergilendi. 93
farklı temadan 539 parçanın toplamı olarak ortaya çıkan eser, fuar ziyaretçilerinden ilgi gördü

YeşİlÇam
sinemaları başlıyor

Fatih Belediyesi, Fındıkzade Çukurbostan
Yaşam Merkezi'nde 30 Ağustos ile 4 Eylül
2021 tarihleri arasında açık hava sinema

günlerinin başlayacağını duyurdu. Yeşilçam'dan film-
lerin gösterileceği programda "Gurbet Kuşları", "Ne-
şeli Günler", “Ah Güzel İstanbul”, "Sevmek Zamanı",
"Vesikalı Yarim" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi
filmler gösterilecek.

Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz

Açık hava sinama günlerinin programını paylaşan
Fatih Belediyesi, vatandaşlara sosyal medyadan da-
vette bulunarak, "Büyüklerimiz gayet iyi bilir yazlık
sinemaları; huzurunu ve eğlencesini. Nerede o eski
sinemalar demeyin. Yıldızların altında Yeşilçam nos-
taljisini yaşayacağınız açıkhava sinema günleri başlı-
yor. Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ne tüm
vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
31 Ağustos: Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı
başrollerinde Sadri Alışık ile Ayla Algan'ın oynadığı
"Ah Güzel İstanbul" seyirciyle buluşuyor.
1 Eylül: Orhan Aksoy'un yönetmenliğini yaptığı,
Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gru-
da'nın oynadığı "Neşeli Günler" filmi de gösteriliyor.
2 Eylül: "Sevmek Zamanı" filminin yönetmeni Metin
Erksan. Başrol oyuncuları ise Sema Özcan ve Müş-
fik Kenter.
3 Eylül: "Vesikalı Yarim" filminin yönetmeni Lütfi
Ömer Akat. Başrol oyuncuları ise Türkan Şoray,
İzzet Günay.
4 Eylül: "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin yönet-
meni Atıf Yılmaz. Başrollerde ise Türkan Şoray,
Kadir İnanır ve Ahmet Mekin var.

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten
Kaya, X Yapım'a açtığı da-
vaları kaybetti. Yönetmen
Gani Rüzgar Şavata, 27
Ağustos'ta (bugün) Türki-
ye’de, 2 Eylül’de Avru-
pa’nın değişik kentlerinde
vizyona gireceğini söyledi.
İki Gözüm Ahmet filminin
ardından, sıranın sanatçı-
nın Paris'teki sürgün za-
manlarını konu eden İki
Gözüm Sürgün adlı ya-
pıma geleceğini söyledi

‘IKI GOZUM AHMET’
‘IKI GOZUM SURGUN’

Gülten Kaya
canlandırılmadı

Şavata, İki Gözüm Ahmet'te Kaya'nın özel hayatına
da yer vermediklerini, Gülten Kaya izin vermediğin-
den ilmde kendisinin canlandırılmadığını da söyle-
mişti. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya ise filmin
çekilmesine karşı çıkmış, düzenlediği basın toplantı-
sında yaşananları "Ahmet Kaya'nın vahşi sömürüsün-
den ibaret ticari bir faaliyet" olarak nitelemişti. 

Yeşilçam açık hava sinema gün-
lerinin başlayacağını duyuran
Fatih Belediyesi, vatandaşları
Fındıkzade Çukurbostan Yaşam
Merkezi'nde 30 Ağustos ile 4
Eylül 2021 tarihleri arasında
gösterilecek sinema filmlerini
seyretmeye davet etti

KüçükÇiftlik Park’ta
rock rüzgarı esiyor

İstanbul'un açık hava konser mekanlarından
Küçük Çiftlik'te konserler devam ediyor.
Duman, Manga, Pentagram, Büyük Ev Abu-

lakada, Yüzyüzeyken Konuşuruz'dan sonra sıra 12
Eylül'de sıra Adamlar, Jakuzi ve Hedonutopia olacak.
KüçükÇiftlik Park'ta 9 Temmuz'da Duman konseriyle

başlayan, manga, Pentagram ve Büyük Ev Ablukada
ile devam eden konser serisi hız kesmeden en sevilen
rock gruplarını müzik severlerle buluşturmaya devam
ediyor. İki gün üst üste dinleyicilere keyifli dakikalar
yaşatan Büyük Ev Ablukada'nın ardından Yüzyüzey-
ken Konuşuruz sahneye çıktı. Havalar serinlemeden

açık havada konser keyfi yaşamak isteyenler, 22 Ağus-
tos Pazar akşamı gerçekleşen Yüzyüzeyken Konuşu-
ruz konserinde buluştu.Park'ta Rock konser serisi 12
Eylül Pazar akşamı alternatif Türkçe Rock müziğin
son dönemdeki iyi gruplarından Adamlar, Jakuzi ve
Hedonutopia ile devam edecek.
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Basketbol Süper Ligindeki dördüncü sezonuna ha-
zırlanan Kırmızı Ejderhalar kadrosunu, 7DAYS Eu-
roCup’ın en değerli oyuncusu seçilen Jamar Smith
ve EuroLeague ekiplerinden gelen Langston Hall ve
Ben Bentil başta olmak üzere önemli isimlerle güç-
lendirdi. 2019-20 sezonunda pandemi nedeniyle ya-
rıda kalana dek yarı finale yükselme başarısı
gösteren kırmızı-lacivertliler, bu sezon yarım kalan işi
tamamlamak ve FIBA Europe Cup’ı kazanan ilk
Türk takımı olmayı hedefliyor.İmza törenine katılan
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin
Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan
Aydın, Bahçeşehir Spor Kulübü Başantrenörü
Erhan Ernak konuşmalarını yaptı.

Hedefimiz ilk 4

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Hüseyin
Yücel, ligde ilk sıraları hedefleyen bir kadro kurduk-
larını belirterek, “Çok ciddi bir takım kurdu. Başta
bizim takımımız olmak üzere, basketbol takımları 3-
5 gündür yeni sezon çalışmalarına başladılar. Bu
sene parola olarak ligde ilk dörde ve Avrupa’da
FIBA Europe Cup’da mücadele edeceğiz. Bir aksilik
yaşanmazsa final oynayacağız. Kupayı Türkiye’ye
getirmek için elimizden geleni yapacağız. 2 sene
önce aynı kupadaydık. Yarı finale kadar yükseldik
ama pandemi nedeniyle turnuva iptal oldu. 2 sene
önce yarım kalan işimizi tamamlamaya gidiyoruz.
Belki Süper Lig önceliğimiz değil ama Avrupa Kupa-
sı’nda tek Türk takımı olarak boy gösterecek olmak-
tan dolayı gururluyuz ve elimizden gelenin en iyisini
yapacağız” dedi.

Heyecan vereceğiz

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın,
dün gerçekleştirilen basın toplantısıyla yeni sezonda
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacaklarını
duyurduklarını ve Fenerbahçe BEKO ile yaptıkları iş
birliğinden ötürü heyecanlı olduklarını belirtirken, yeni
sezon hedefleri hakkında şöyle konuştu: “Yeni evi-
mizde, yaklaşık 1,5 sene sonra taraftarlarımızla, öğ-
rencilerimizle buluşacağız. Yeni sezonun başlamasını
sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sezon kurduğumuz kadro
gerek tribünleri dolduran gerekse televizyonları ba-
şında coşkumuza ortak olan tüm seyircilerimizi heye-
canlandıracak oyunculardan kurulu bir kadro. Bugün
burada bulunan tüm oyuncular, yalnızca iyi birer
sporcu değil, aynı zamanda iyi birer rol model.”

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1-2
transfere zorlayabilir. Transferi de yerli futbolculardan yapmayı düşünüyoruz. Takviye
planı içerisindeyiz. Neler olacağını zaman gösterecek. Listeyi UEFA'ya vermeden önce
transferi bitirmek istiyoruz. Minimum 1 maksimum 3 transfer yapma planımız var" dedi

Doğukan, yıldız
gibi parlıyor
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi
oynadığı son hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi So-
maspor'la giriştiği gol düellosunu 3-2 kaybeden
Karşıyaka'da Doğukan İnci'nin antrenmanlardaki
performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Yeşil-kırmızılı ekibin yıldız adayı olup 2019-2020
sezonunda 14 golle parladıktan sonra Beşiktaş'ın
transfer listesine giren 22 yaşındaki Doğukan,
transfer gerçekleşmeyince geçen sezon tutuk
kaldı. Geçen yıl 6 gol atabilen genç forvet perfor-

mansıyla sık sık eleştiri aldı. Bu sezon başında ta-
kımdan ayrılmak istediğini belirtip bir süre an-
trenmanlara çıkmayan Doğukan, yönetimle
anlaşıp takımda kaldıktan sonra antrenmanlar-
daki hırsıyla dikkat çekiyor. Yeni sezon öncesi ka-
fasını tamamen sahaya veren genç futbolcunun
antrenmanlardaki çalışması teknik heyet ve yöne-
timin beğenisini kazandı. Öte yandan Kaf-Kaf'ta
kadrodan elenen isimlerden Mustafa Değirmenci,
Fatsa Belediyespor'a transfer oldu.

Bahçeşehir
sezon için hazır

BESIKTAS TAKVIYE
PLANI ICINE GIRDI
B eşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet

Nur Çebi, BJK Nevzat Demir
Tesisleri'nde basın mensupla-

rına açıklamalarda bulundu. Bu sezon
uygulamaya geçen 8+3 kuralını doğru
bulmadığını aktaran Çebi, konuyla ilgili
olarak A Milli Takım Teknik Direktörü
Şenol Güneş ile de konuştuklarını vur-
guladı. Kural ile ilgili düşüncelerini
paylaşan Çebi, "Yabancı kuralının Be-
şiktaş'ı nasıl etkilediğinden ziyade Türk
futboluna nasıl etkisi olacak ona bak-
mak lazım. Kararın doğru olduğunu
düşünmüyorum. Federasyon tarafın-
dan Türk futboluna katkı verilsin, Türk
futbolcular forma şansı bulabilsin diye
planlandığını düşünüyorum. Federas-
yonu da anlıyoruz. Onlar da milli ta-
kıma katkı verecek oyuncular yetişsin
istiyorlar. Ancak, yurtdışındaki Türk
oyuncularımız başarılılar. Oyun içinde
8+3 şeklindeki uygulamanın hocaları
da zorladığını son maçlarda ben de
gözlemledim. Bunun süratle değişmesi
lazım. Şenol Güneş'e de izah ettim. En
olabilir şekliyle ilk 45 dakika sahaya
8+3'le çıkarsınız ama ikinci yarıda ho-
caların elini serbest bırakabilirsiniz.
Türk futbolcuların oynama mecburiye-
tini bize hissettirebilirsiniz" diye ko-
nuştu.

Yerli futbolcu düşünüyoruz

Transferde kalan süreçte yerli oyuncu-
lara yöneleceklerini vurgulayan Çebi,
"Yerli futbolculara ihtiyaç olması bizi 1-

2 transfere zorlayabilir. Transferi de
yerli futbolculardan yapmayı düşünü-
yoruz. Takviye planı içerisindeyiz. Neler
olacağını zaman gösterecek. Listeyi
UEFA'ya vermeden önce transferi bitir-
mek istiyoruz. Minimum 1 maksimum
3 transfer yapma planımız var. A milli
takımda görev yapanların Beşiktaş'tan
olması bizim için gurur kaynağıdır.
Milli takımda oynayan genç oyuncula-
rımız var. Onların bizimle olmasını isti-
yoruz ama bazen karşı taraf bu iyi
oyuncuları bırakmıyor" şeklinde 

konuştu.

Kaan Ayhan konusu

Umut Meraş ve Kaan Ayhan'ın trans-
feri için çalışmaların sürdüğünü akta-
ran Çebi, "Birini bitirebilirsek bizim için
başarı olacak. Onlarla gurur duyuyo-
rum, bizi ve milletimizi yurtdışında
güzel temsil ediyorlar. Demek ki iyiler,
bize bırakmıyorlar ama biz de almak
için uğraşıyoruz. Bu saatten sonra yerli
anlamda katkı verecek, ekonomik katkı
sağlayacak birkaç isim üzerinde çalışı-
yoruz. Bu saatten sonra bu sezon için
yıldız futbolcu gelmeyecek" açıklama-
sında bulundu.

Gedson'u istemiyoruz

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galata-
saray'da forma giyen Gedson Fernan-
des'e ilgilerinin sona erdiğini açıklayan
Çebi, "Gedson Fernandes başarılı bir
futbolcu. Almak için niyetlendik ama
şu anda o isteğimiz ortadan kalkmış
durumda. Takımda o işleri görecek fut-
bolcularımız var. Böyle bir isteğimiz
kalmadı" dedi.

N'sakala şükür iyi

Gaziantep maçında rahatsızlanan Fab-
rice N'Sakala'nın durumunun iyi oldu-
ğunu söyleyen Çebi, "N'Sakala
sevdiğimiz, önem verdiğimiz, şampi-
yonlukta katkısı olan bir futbolcumuz.
Onu o şekilde görmekten olumsuz etki-
lendim. Çok şükür sağlığı iyi. Rapo-

runu aldık. Umarım milli takım arasın-
dan sonra tekrar formasını giyecektir"
diye konuştu.

Kapımızı çalan yok

Kadro dışı bıraktıkları oyuncular için
teklif almadıklarını söyleyen Çebi, şöyle
konuştu: "Hocalar işin ekonomisinden
ziyade teknik duruma bakarlar. Neden,
nasıl oluyor da bir kulüp kapımızı çalıp
bizden bu oyuncuları istemiyor ka-
famda soru işareti. Bunlarla ilgili geçen
sene de bu sene de kapımızı kimse çal-
madı. Aldıkları ücretler çok fahiş.
Kimse o bütçeyi bulamadığı için bizden
istemiyorlar. Beşiktaş bunların zararını
çekiyor. Bu kontratlar Türk kamuoyu-
nun düşünmesi gereken konulardan
biri."

Penaltımız verilmedi

Sezonun başlamasıyla birlikte hakem-
lerin konuşulmaya başlandığını aktaran
Çebi, "Ligin daha yeni başlamasına
rağmen hakemler hatalarıyla ön plana
çıkıyor. Gaziantep maçında penaltımız
verilmedi. Fenerbahçe'nin rakipleri de
kendilerinin penaltısı verilmediğini ko-
nuşuluyor. Antep'te hakem VAR'a bile
gitmedi. Bu beni çok rahatsız etti.
Umarım bundan sonra bu hatalar
olmaz. Bizim gibi diğer takımların da
şikayetçi olması düşündürücü. Bu
böyle devam ederse diğer takımlardan
daha fazla Beşiktaş'ın sesi çıkmak du-
rumunda kalır" ifadelerini kullandı.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1438124)

MASLAK KAMPÜSÜ EK İDARE BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MASLAK KAMPÜSÜ EK İDARE BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerin-
den alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/495183
1-İdarenin
a) Adı :TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi :Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü 

Büyükdere Caddesi 265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2122625756 - 2122625179
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :MASLAK KAMPÜSÜ EK İDARE BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :Maslak Kampüsü Ek İdare binası Bakım Onarım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Maslak-Sarıyer-İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :15.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü 

Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu Maslak/ Sarıyer/ İstanbul
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka
arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-

maz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde
vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde  İş deneyiminde değerlendirilecek benzeri işlere dair Tebliğde yer alan  (B) Üst Yapı Bina İşleri ,
III. Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecek.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık mezuniyet belgelerinden birisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, 
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

2021-2022 sezonunda ING Basket-
bol Süper Ligi ve FIBA Europe
Cup’ta mücadele edecek olan
Bahçeşehir Koleji, yenilenmiş ve
iddialı kadrosunu bugün Bahçeşehir
Üniversitesi Güney Kampüsü’nde
gerçekleştirdiği imza töreni ve basın
lansmanıyla kamuoyuna tanıttı
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S üper Lig’in 3’üncü haftasında Ga-
latasaray ile karşı karşıya gele-
cek Kasımpaşa’da hazırlıklar

devam ediyor. Lacivert beyazlı ekibin
tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan, an-
trenman öncesinde basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Milli araya na-
mağlup şekilde girmek istediklerini be-
lirten Yusuf Erdoğan, “Sezonun ilk 2
maçını da kazanmak için oynadık. İlk
hafta iyi oynadığımız bir maçı son daki-
kalarda yediğimiz golle 1 puan alarak
bitirdik. İçeride her zaman bilindiği gibi
galibiyet parolasıyla çıktık. İçeride iyi
oynayan bir takımız. Kazandığımız için

mutluyuz. 4 puan iyi denilebilecek bir
puan. Milli ara öncesinde de Galatasa-
ray ile yine kendi sahamızda oynayaca-
ğız. Seyirci ve saha avantajımızı
kullanıp, namağlup olarak milli araya
girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dolu statları özlemişim

Taraftarlarını özlediklerini ifade eden
Yusuf Erdoğan, “Futbol gerçekten seyir-
ciyle güzel. Biz de seyircimize kavuştu-
ğumuz için mutluyuz. Futbol onlarla
güzel. Biz taraftarımızla bütün olabilen
bir takımız. Öncelikle bütün taraftarları-
mızı aşılarını olarak sahamıza bekliyo-

ruz. İnşallah vakaların düştüğü, bittiği
bir sezon olur. Biz de dolu statlara oy-
namayı özledik. İnşallah bir an önce on-
lara kavuşuruz” şeklinde konuştu.

Galatasaray'ı yenmek isteriz

Yeni teknik direktörleri Cihat Arslan ile
ilgili de konuşan Yusuf Erdoğan, “Cihat
hoca gerçekten bu lige ismini hem fut-
bolcuyken hem de teknik direktörken
kazımış bir isim. Buranın hamurunu
bilen birisi. Kaptanlık yapmış, şampi-
yonluk yaşamış bir isim. O
yüzden o da yabancılık
çekmedi burada. Biz

Türk futbolcular olarak kendisini zaten
tanıyoruz. İyi bir iletişimimiz var. Ya-
bancı arkadaşlar da iyi bir iletişim
kurdu. Hocayla iletişime geçmek bizim
için zor olmadı. Güzel oldu. Hocaya da
ilk maçını kazandırdığımız için mutlu-
yuz. Ona armağan ettik maçı. Güzel bir
sinerji var takımda. Her şey güzel gidi-
yor. Büyük maçları kazanmanın hazzı
her zaman güzeldir. Şu an için tek hede-
fimiz Galatasaray maçını kazanmak”
diye konuştu.  DHA

Kasımpaşa’nın tecrübeli futbolcusu Yusuf Erdoğan, “Son maçımızı kazandığımız için mutluyuz. 4 puan iyi
denilebilecek bir puan. Milli ara öncesinde de Galatasaray ile yine kendi sahamızda oynayacağız. Seyirci
ve saha avantajımızı kullanıp, namağlup olarak milli araya girmek istiyoruz” dedi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1436340)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
UZUN MESAFE (LORAWAN, R/F) İLE AKILLI SAYAÇ HABERLEŞME ŞEBEKE HİZMETİ ALIMI

Uzun Mesafe (LoRaWAN, R/F) ile Akıllı Sayaç Haberleşme Şebeke Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sa-
dece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/390830
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

(İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 

Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 0(212) 301 11 40 - 0(212) 321 77 19
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Uzun Mesafe (LoRaWAN, R/F) ile Akıllı Sayaç 

Haberleşme Şebeke Hizmeti Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalemden Oluşan Uzun Mesafe (LoRaWAN, R/F) ile Akıllı 

Sayaç Haberleşme Şebeke Hizmeti AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdare tarafından bildirilecek olan montajı yapılmış uzun 
mesafeli akıllı sayaç lokasyonları

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 18(OnSekiz) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 

işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 20.09.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İSKİ Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A 
Blok Üst Zemin Kat 07 nolu oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Aşağıdaki işler birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir;
- Her türlü haberleşme sisteminin kurulumunu yapmış olmak.
- Her türlü haberleşme hizmeti yapmış olmak.
- Her türlü haberleşme sisteminin bakım veya onarımını yapmış olmak. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama isten-
meksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KASIMPASA GÖZÜNÜ
GALIBIYETE CEVIRDI Eyüpspor için

bir ilk olacak
Teknik direktör değişimine giderek sezonun ilk
galibiyetini almayı hedefleyen Bursaspor ile,
ligde yoluna kayıpsız devam eden Eyüpspor,
tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek
TFF 1.inci Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde Bursaspor ile
Eyüpspor, Bitci Timsah Park'ta sahaya çıkacak. 28 Ağustos
Cumartesi günü oynanacak olan mücadele, saat 21.45'te baş-
layacak. Bu zorlu randevu, aynı zamanda iki kulübü ilk kez
karşı karşıya getirecek. Köklü tarihleri bulunan iki takım da,
bu maça ilişkin hazırlıklarını sürdürürken; parola ise galibiyet
olarak belirlendi. Hafta içerisinde teknik direktör değişikliğine
giden Bursaspor, takımı Fatih Tekke'ye emanet etti. Genç tek-
nik adam, geçtiğimiz gün takım ile ilk idmanına çıkan, oyun-
cuları Eyüpspor karşılaşmasına hazırlıyor. Yeni sezonun ilk
galibiyetini almayı amaçlayan Bursa temsilcisi; geride kalan 2
maçta bir beraberlik ve mağlubiyet ile 12'nci basamakta
bulunuyor.

Eyüpspor kayıpsız

1993/94 sezonunun ardından yeniden bu ligde mücadele
göstermeye başlayan Eyüpspor ise, lige iyi bir başlangıç ger-
çekleştirdi. Süper Lig'den gelen Gençlerbirliği'ni deplasmanda
4-2 yenerek çarpıcı bir sonuç alan İstanbul ekibi, daha sonra
evinde Keçiörengücü'nü de 2-1 yendi ve zirve yarışında 2'nci
sırada girdi. Eyüpspor, ligde kayıpsız devam eden 4 takımdan
biri konumunda.

Yelken sporu için destek geldi
TFF 1'inci Lig'de Süper Lig'den düşen kadrosu
dağıldıktan sonra sezona altyapı ağırlıklı
takımla başlayıp ilk 2 maçını kaybeden 
Denizlispor, yasağı kaldırmasının ardından üst
üste hamlelerle vitrinini yeniledi
Yeşil-siYahlı ekip, 1 hafta içinde 13 önemli transfer yapıp
kadrosunu güçlendirdi. Transferde daha önce aynı ligde şam-
piyonluk yaşadığı ve Süper Lig'de yer aldığı dönemden ku-
lübü, camiayı, şehri tanıyan isimleri de seçen Denizli,
Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, Nijeryalı orta saha
Ogenyi Onazi, Adana Demirspor'dan Faslı orta saha İsmail
Aissati ve Ümraniyespor'dan sol bek Gökhan Süzen'i yuvaya
döndürdü. Denizlispor, Ümraniyespor merkez orta saha
Okan Derici, Samsunspor'dan sol kanat Brahim Darri, Eski-
şehirspor'dan stoper Erdal Akdari, BŞB Erzurumspor'dan

Fransız defans oyuncusu Leo Schwechlen, Adana
Demirspor'dan orta saha oyuncusu Bünyamin
Balat, Tuzlaspor'dan orta saha oyuncusu Muham-
med Gönülaçar, Tarsus İdman Yurdu'ndan orta
saha Asım Hamzaçebi ve Gençlerbirliği orta saha
Mustafa Çeçenoğlu'nun yanı sıra Kayserispor'dan
Galatasaray patentli forvet Muğdat Çelik'i aldı. Ay-
larca yönetim belirsizliği yaşayıp sıkıntılı dönemler
geçirdikten sonra ligin başlamasına günler kala gö-
reve gelen yönetimle transfer yasağını açan Denizli,
iddialı transferlerle, "Yarışta ben de varım" dedi. 
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Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, farklı organizasyonlarla ilçede 
yaşayan ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda hayırsever bir iş
adamının bağışladığı gıda kolileri ilçede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

B aşarılı bir eğitim politika-
sına sahip olan ve Beylik-
düzü'ndeki marka

okullardan biri olarak dikkatleri
üzerine çeken AREV, velilerle ve
vatandaşlarla bir araya geldi. Un-
named Road Restoran'da düzen-
lenen toplantıda Beylikdüzü

sakinleriyle buluşan AREV Başkanı Vehbi
Orakçı, imza attıkları başarılardan söz ederek,
AREV'in sahip olduğu başarıları daha da yu-
karıya taşıyarak yola devam edeceğinden söz
etti. AREV'den çıkan öğrencilerin bu yıl ki üni-
versite sınavı ile ODTÜ'yü, İTÜ'yü ve Boğazi-
çi'yi kazandığından söz ederek, “Biz şuanda o
çocuklarımızın da yanındayız. Özellikle muh-
taç olanlara burs vermeye devam edeceğiz.
Yeter ki çocuklarımız başarılı olsun, her
zaman İTÜ'yü, Boğaziç'yi kazansın. Yarınla-
rın umudu olsun” dedi.

En iyisini yapmak isteriz

AREV olarak her zaman en iyi eğitimi ver-
meye çalıştıklarını kaydeden Orakçı, “Tarım
toplumuyuz sanayide yavaş yavaş ilerliyoruz
ama artık bilişim çağındayız. Bir dergide oku-
muştum Hindistan'daki gençler yazılım üretip
Amerika'ya satıyorlar. Neden biz bunu yap-
mayalım. 150 dönümlük araziyi eğitim kültür
teknoloji faaliyetleri için tesis ettik ve sonu-
cunda fen lisesi inşa ettik.O fen lisemizde öğ-
rencimiz 2013 yılında Türkiye birincisi oldu.
Şuan o öğrenciler Cerrahpaşa'da, Çapa'da
doktor olarak çalışıyorlar. Bu çerceveden ba-
karak Arev Okulları'mızı da bu niyetle kurduk.
Şuan bünyemizde anaokulu, ilkokul, anadolu

ve fen lisesi ile güzel bir eğitim veriyoruz.
Ersin Erol hocamın yönetiminde güzel bir
ekip çocuklarımıza eğitim veriliyor” dedi.

Ömrüm boyunca çalışacağız

Kendi hayatında çok ciddi zorluklar yaşadığını
ve bugünlere tırnaklarını kazıyarak geldiğini de
aktaran Vehbi Orakçı, bu süreçte eğitimin öne-
mini en çok idrak eden insanlardan birisi oldu-
ğunun altını çizdi. Orakçı, “Bizzat öz annesini
de hizmetsizlikten, doktorsuzluktan kaybeden
bir çocuk olarak hayata başladım. İşte o trajik
ölüm ruhumda bir yara açtı. Eğerki benim
devletimin kurumları çalışsaydı Erzurum'un
yolları kapalı olmasaydı doktor olsaydı, hizmet
ve telefon olsaydı belki de annem 37 yaşında
rahmetli olmayacaktı. Hizmeti yönetmek in-
sanları sağlıkla, eğitimle buluşturmak gücü
olanlar için vicdani, insani, ahlaki bir görevdir.
Bu bazen öğretmenlik, mühendislik bazen işci-
lik her neyse bu misyonu hissetmek ve gereğini
yapmak için de biz ömrümüz boyunca da çalı-
şacağız” dedi.

İyi eğitim iyi hizmet demek

İyi eğitim anlayışının ve sağlıklı bir eğitimin in-
sanların hayatlarını değiştirdiği ve gelecekte iyi
bir hizmet sağlamasına imkan verdiğini de
kendi hayatı üzerinden örneklendiren Orakçı,
“Hayatımı yatılı okullarda geçti. Horasan'da 3
yıl yatılı ortaokul, lise 4 yıl Erzurum'da vakıf-
lar yurdunda ve 4 yılda İstanbul'da Yıldız Tek-
nik Üniversitesi'nde okuyarak mezun oldum.
Mezun olduğumda Marmara'ya yakın kur-
duk ve hayata atıldık. Buraya geldiğimizde
burası köydü ve nüfusu da 1000 civarındaydı.

Bizim ucra köylerde elektrik olmazdı ama bu-
rada elektriğin olmayışı bizi şaşırtmıştı. O dö-
nemlerde çocuk halimle imza kampanyası
başlatarak, o imzaları sundum. Sunduğum
müdür çok şaşırmıştı. Sen kimsin neyin nesi-
dir diye sormaya başladı. Ardından sorunu
çözmeye başladık. Buraya ilk başkan oldu-
ğumda Kavaklı bölgesinin elektrik sıkıntısını
yer altından alarak elektrik sorununu çözmüş
olduk. Yine burada konsepliklerden akan su-
ların kokusu insanları rahatsız ediyordu, o za-
manda üniversite öğrencisiydim,
Manisa'daydım. Bir
imece usulüyle Kavaklı
mahallemizin tüm alt

yapısını organize edip konseplikleri iptal edip,
buraya devasa bir alt yapı sistemi kurdurup
öylece bağladık. Yeri ve zamanı gelince 90'lı
yıllarda bir kuruş maaş almaksızın 25 sene
önce hizmet görevi sürdürdüm. O günlerden
bugünlere bakınca insan güzel bir eğitimin ne-
lere yol açabileceğini, içinde bulunduğunuz
topluma ne tür hizmetler verebileceğini daha
iyi anlıyor” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü için çalışıyoruz

Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yaptığı dö-
nemde verdiği hizmetleri şu an eğitim anla-
mında Beylikdüzü'ne sunmaya çalıştığının da
altını çizen Vehbi Orakçı, “Değerli dostlar ne
demiştik hizmet için makamlar, koltuklar şart
değil. Hizmetkar ruh taşıyan bir insan çiftci,
esnaf olarak konumu ne olursa olsun hizmet
edecek bir ruhu varsa hizmet edecek bir gücü
bulabilir. işte bizde Beylikdüzü'müzde kültür
merkezi, okullar, öğrenci yurtları, sağlık ocak-
ları ve devasa spor kompleksi gibi hizmetler
yaptıktan sonra kader çizgisi siyaset koşulları
gereğince o görevden ayrılsak da 2010 yılında
12 yıllık başkanlık görevimden sonra birgün
durmaksızın yine bölgemiz, ülkemiz, İstanbul
ve Beylikdüzü'müz için hizmet üretmeye
devam ediyoruz. Bizim ticari kaygıdan öte
gençlerimizi yarına taşımak, eğitmek, güçlü ve
muktedir kılmak, muhasır medeniyetler sevi-
yesinde yarınlara öncü kılmaktır. İfade ettiğim
başkanlık görevinden sonra Aras Eğitim Vak-
fı'nı kurduk. Erzurum'da Aras nehri var. Nehir
gibi bereketli olsun diye düşündük. 12 yıllık
sürecimde tek bir kişiden kuruş almayarak
kendi imkanlarımızla, kendi yağımızda kavru-
larak, rızkımızı, kazancımızı kazanarak vakfın
çatısı altında binlerce insanımıza kurslar, se-
minerler, burs hizmeti verdik. Bahsettiğm o
zor koşullardan dolayı kendi memleketimde

annemin adıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul
inşa ettik. Biz öğretmensizlikten okuyamadık
ama çocuklarımızı bu imkanı sunduk. Beylik-
düzü'nde Kavaklı mahallesinde Megakent'in
karşısında Arev Okullarımızın kampüsünün
karşısında, bünyesinde öğrenci yurdu, vakıf
hizmet merkezi, aşevi, cami, kurs, taziye evi,
düğün salonu gibi hizmetlerin bulunduğu bir
kompleks inşa ediyoruz. bir kısmı bu yıl büyük
bir kısmı da seneye bitecek. vakıf olarak üret-
meye çalışırken diğer yandan eğitime olan aş-
kımızın yansıması olarak AREV Okulları'nı
kurduk” şeklinde konuştu.

İnsana hizmetle mükellefiz

Her zaman insana hizmetle mükellef oldukla-
rını vurgulayan Orakçı, “Avcılar müdürümüz
Remzi Tatar bana demişti ki Vehbi bey sen
mühendis, iş adamısın. Mercedese biniyorsun
para kazanıyorsun ne yapacaksın öğretmen
maaşını? Hocam dedim derdim maaş değil
derdim ailemin çocukları ders saatlerinde fut-
bol oynuyorsa bu bana bir züldür. Bu durum
Remzi hocamı etkilemişti ve bir yıl boyunca öğ-
retmenlik yapmıştım. Gençlik kolları başkanı-
mızla başlayarak siyasette bir hizmetkarlığımız
oldu. Önceliğimiz hep milletimiz, insanımız,
eğitim kurumları oldu. Asla biz Vehbi Orak-
çı'nın şansını ya da eş dost akrabasını zengin-
leştirmek gibi bir aculuğa, bir alçaklığa, bu
çirkinliğe araç olmadım. Dedik ki gerçek zen-
ginlik bölgemizin, ilçemizin okullarının, kültür
merkezlerinin artmasıdır.Biz Beylikdüzü'nde
tescilli 136 tane eser bıraktık. Hizmetkarlığımızı
gören birçok iş insanımız da bilgisiyle, deste-
ğiyle yanımızda oldu. Bizler bilgimizle, ömrü-
müzle, sağlığımızla, dilimizle, gönlümüzle
gücümüzün yettiği ölçüde topluma, gençle-
rimize, ülkemize ve insanımıza değer kat-
makla mükellefiz” dedi.

BARIŞ 
KIŞ

HABER

AREV OGRENCILERIYLE
HER ZAMAN GURURLANIR
Aras Marmara Eğitim ve Hizmet Vakfı (AREV) düzenlediği yemekli toplantıyla velilerle ve vatandaşlarla bu-
luştu. Bugüne kadar imza attıkları başarılardan söz eden AREV Başkanı Vehbi Orakçı, “Bu yıl okulumuzdaki
öğrencilerden güzel dereceler aldık. ODTÜ'yü, İTÜ'yü, Boğaziçi'ni kazanan öğrencilerimiz oldu. AREV olarak
öğrencilerimizle her zaman olduğu gibi gururlandık. Bu eğitim anlayışını sürdürmeyi devam edeceğiz” dedi

İrem Derici babasıyla
şarkı söyledi
Lüleburgaz'da 8 Kasım Stadyumu'nda geliri 
Bölgesel Amatör Lig takımlarından Lüleburgazspor
yararına kullanılmak üzere İrem Derici konseri dü-
zenlendi. Konserde en fazla dikkat çeken olaylardan
birisi İrem Derici'nin babası Hulusi Derici ile sahnede
şarkı söylemesi oldu. Sevilen sanatçılardan Derici,
“Nabza Göre Şerbet, Tektaş, Dantel, Evlenmene Bak,
Yazsın Bana, Kalbimin Tek Sahibine, Affeder mi Aşk
Bizi, Aşkımız Olay Olacak” gibi sevilen şarkılarını
seslendirdi. Geceye damgasını vuran bir diğer şov ise
İrem Derici'nin  sahnesinde Hulusi Derici ile “Öyle
Sarhoş Olsam ki” adlı şarkıyı da seslendirmiş olma-
sıydı. Derici konserinde sevenlerine “Lüleburgazı çok
sevdiğini ve her geldiğinde kendisini Lüleburgaza
yakın hissettiğini belirtip burdan ev alırsam şaşırma-
yın” diye seslendi. Lüleburgazspor Kulübü Başkanı
Yılmaz Canpolat ise konser sırasında sahneye çıka-
rak İrem Derici’ye Lüleburgazspor atkısı ve forması
takdim etti. SEDAT SARIKAYA

“Gönüllü Ol, Öncü Ol” sloganıyla
hizmetler üreten Bağcılar Belediyesi
sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı
Platformu, sosyal hayata yönelik
örnek uygulamalara imza atmaya
devam ediyor. Son olarak ekipler,
Göztepe Mahallesi’nde yaşayan ha-
yırsever bir iş adamının “Bağcılar’da

maddi durumu kötü olan 15 aileye
erzak yardımında bulunmak istiyo-
rum” talebi üzerine harekete geçti. İş
adamının kendi temin ettiği gıdalar-
dan oluşan koliler araca yüklenerek,
daha önceden tespit edilen ihtiyaç
sahibi ailelerin kapılarında kendile-
rine teslim edildi. Hane sakinleri, ya-

pılan yardımlardan dolayı hayırsever
iş adamına ve bu ürünlerin kendile-
rine ulaşmasına aracılık eden Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün de
desteğiyle gerçekleşen organizas-
yonda 15 eve gıda yardımı yapıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz
ilçesinde sahne alan İrem
Derici, babası Hulusi
Derici ile sahneye çıkarak
şarkılar söyledi

Eğitime katkı vermeye devam
Her zaman eğitime katkı verecek-
leri kaydeden Orakçı, “Hepimizin
bedeni çürümeye mahkum ama
ruhlarımız ürettiğimiz değerler ve
vicdanımızla hizmetler kalıcı ola-
cak. Bir söz vardır; 'adam ölür
kalır eseri, eşek ölür kalır semeri'.
Dolayısıyla hepimizin arzusu bu
dünyada gönüller kazanmak,
eserler bırakmak, bu fani dün-
yada ardımızda en başta insan
eserleri ve fiziki eserlerle iz bı-
rakma arzusu var. Bugün biz İs-

tanbul'un en modern ilçesini
kuran belediye başkanı olarak
hizmet etsek de evveliğine gittiği-
mizde Anadolu'nun Erzurum'un
ücra köyünde karla kapalı  ol-
duğu elekriğin, suyun olmadığı
dönemleri unutmadık. Bugünle-
rin bir daha yaşanmaması adına,
eğitimle ülkemizin gelişmesi, ça-
lışkan insanların yetişmesi ve ül-
kemize daha çok hizmet vermesi
adına eğitime katkı vermeye
devam edeceğiz” dedi.

İhtiyaç sahiplerine
gıda yardımı

AREV Vakfı Başkanı
Vehbi Orakçı


