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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ya-
kında 81 ilde sulh komisyon-

larının devreye alınacağını,
böylece yargının üstündeki yükün
azalacağını duyurdu. Erdoğan,
"Adalete güvenin zedelendiği top-
lumda siyasi hamleler de eksik kal-
maya mahkumdur. Adalet

terazisinin doğru tart-
ması kadar adaletin
gecikmemesi de
önemlidir. Geciken
adalet, adalet değil-
dir. Birinci yargı pa-
ketinde hak ve
özgürlükleri koruyan
ve güçlendiren bir an-
layışla değişiklikler
yaptık" dedi.
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Geciken adalet
adalet değildir

KOMİSYONLAR DEVREYE GİRECEK

Muhtarlara seslenen CHP li-
deri Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık

kamu kurumu olarak kabul edilmi-
yor. Muhtarların yüzde 99'unun
bundan haberi bile yok. Dolayısıyla
belediye başkanları muhtarlarla
ortak proje yapamazlar. Bunun de-
ğişmesi lazım" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Muhtar-
lara önem vermiyorlar.
Eğer ülkenizde de-
mokrasiyi geliştirmek
ve büyütmek istiyorsa-
nız muhtarlar için bir
kanun çıkması lazım"
diye konuştu. I SAYFA 7
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Yüzde 99’unun
haberi bile yok

MUHTARLARA SESLENDİ

Dilacan Ö. tarafından İs-
tanbul Cumhuriyet Baş-

savcılığı'na sunulan suç
duyurusu dilekçesinde, İstanbul
Filarmoni Derneği'nde dernek
asistanı olarak çalışırken 6 Eylül
2021'de iş akdinin Atilla T. tara-
fından mesaj yolu ile tek taraflı
olarak haksız şekilde feshedildi-
ğini belirtildi. Dernek bünyesinde
çalıştığı süre boyunca Yönetim

Kurulu Başkanı olarak görev
yapan Atilla Tuna'nın fiziksel ve
sözlü fiillerde bulunduğunu öne
süren Dilacan Ö., Cihangir'deki
bir içkili mekanda Atilla Tuna'nın
koluna dokunmaya başladığını,
daha sonra Cihangir'de bulunan
bir kafenin asansöründe kimse-
nin görmeyeceği bir şekilde ken-
disine uygunsuz şekilde
dokunduğunu ileri sürdü.
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Kartal Belediyesi tarafından
düzenlenen ‘Kartal Kitap

Fuarı’ çok sayıda kitapseveri ağır-
ladı. Gazeteciler; Gürkan Hacır,
Barış Doster, Barış Yarkadaş, Şenol
Çarık ve daha birçok tanınmış isim,

kitap fuarının ikinci gün konukları
oldu. Gazeteci ve yazar Yarkadaş,
"Kartal Meydanı hep demokrasi
mücadelesine şahit olmuştur. Haki-
katen dört dörtlük bir organizasyon
yapmışlar" dedi. I SAYFA 13
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Kahvaltıda
cİNAYEt

Esenyurt'ta, kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen
5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü,

2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken,
yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. I SAYFA 3
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Recep Tayyip Erdoğan

MİLLİ Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, terör örgütü PKK ve

YPG arasında fark olmadığını vur-
gulayarak, "YPG tam anlamıyla
PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör
örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız

delil ve görüntü ol-
duğu da herkes tara-
fından bilinmektedir
fakat ABD'li müttefik-
lerimizin, müttefiklik
ruhuna yakışmayacak
şekilde bunlara silah,
mühimmat, araç
gereç desteği sağla-
dığını esefle görüyo-
ruz" diye konuştu.
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YPG tam olarak
PKK’nın kendisidir

ARALARINDA FARK YOK

Hulusi Akar

HDP Eş Genel Başkanları 
Pervin Buldan ve Mithat San-

car, seçimleri de ilgilendiren Tutum
Belgesi'nin açıkladı. Yapılan açık-
lamada "Herhangi bir ittifak içinde
yer alma arayışımız yok. Bu bağ-
lamda cumhurbaşkanlığı seçiminde
ilkesel buluşmaların gerçekleş-
mesi, HDP seçmenlerinin ülkenin
geleceğinde anahtar bir role sahip
olmaları nedeniyle günceldir" 
ifadeleri kullanıldı. I SAYFA 7
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Bizim bir ittifak
arayışımız yok!

HDP TAVRINI ORTAYA KOYDU

CHP milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe
başkanlarıyla birlikte Beşiktaş Gazi Mus-

tafa Kemal Ortaokulu önünde basın açıklaması
yapan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, öğretmen
açığına dikkat çekti, "Sayıştay raporlarına göre
138 bin, MEB’in raporuna göre 107 bin öğret-
men ihtiyacı var. Şu ana kadar 20 bin atama ya-
pıldı, gelen tepkiler üzerine 15 bin ilave atama
gerçekleşti. Bu atamalar sarayın bilinçli tercihidir.
Biz bu tercihleri değiştireceğiz" dedi. I SAYFA 4
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BIZ TERCIHLERI
DEGISTIRECEGIZ

ASANSÖRDE BANA UYGUNSUZ DAVRANDI

Dilacan Ö., Atilla Tuna'nın
dernek tarafından çıkarıla-

cak dergide "editör" pozisyo-
nunda çalışmayı teklif ettiğini
belirterek, "Kendimi ona tama-
men teslim etmem, özel hayatım-
daki gelişmeleri onun iznine
bağlamam, adet döngümü ona
bildirmem" şartlarının kendisine
dayatıldığını öne sürdü. Dilacan
Ö. özel hayatıyla ilgili bu koşul-

lara gerek olmadığını söyleyince
de Tuna'nın şartları kabul etme-
mesi halinde başka bir kişiyi işe
alacağını, kendisinin de ancak
onun altında çalışabileceğini söy-
leyerek tehdit ettiğini kaydetti.
Sonrasında işten çıkarıldığını
ifade eden Dilacan Ö. Tuna'nın
"Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz"
suçlarından cezalandırılması
talep etti. I SAYFA 9
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REGL DÖNEMİMİ BİLE BİLDİRMEMİ İSTEDİ

İstanbul Filarmoni Derneği'nde asistan olarak çalışırken iş akdi fesh edilen Dilacan
Ö., dernek başkanı Atilla Tuna tarafından cinsel saldırı ve tacize uğradığını iddia 
ederek, suç duyurusunda bulundu. "İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve en 
nihayetinde asansörde kıstırıp kendine çekmeye kadar vardı" diyen genç kadın, 
kendisine dayatılan şartları kabul etmeyince mesaj yoluyla işten çıkarıldığını söyledi

CHP İstanbul İl Başkanı
Kaftancıoğlu, atanamayan

öğretmenleri gündeme
getirdi. CHP’nin, Türki-

ye’nin geleceğini karanlık-
tan kurtaracağını söyledi

Dört dörtlük organizasyon

Kemal Kılıçdaroğlu

İBB teklifiyle son UKOME top-
lantısında kabul edilen 750

minibüs ve 250 dolmuşun taksiye
dönüşüm süreci başladı. İBB Ulaşım
Daire Başkanlığı başvuruların 27
Eylül 2021 Pazartesi tarihinden iti-
baren yapılabileceğini duyurdu.
Başvurular Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü’nün Bakırköy ve Kar-
tal’daki hizmet birimlerine gerçek-
leştirilecek. Ön başvuru, ön talep,
toplu evrak vb. aracılık faaliyetle-
rine müsaade edilmeyecek. I SAYFA 5
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Bin yeni taksi
trafiğe çıkıyor

DOLMUŞLAR DÖNÜŞECEK

AvCILAR Belediyesi Roman
Kültür Sanat ve Eğitim Atöl-

yesi düzenlenen açılışla hizmete
girdi. Belediye Başkanı Hançerli,
"Atölye aslında 1 yıldır tamamlan-
mış vaziyette bekliyor. Pandemi 
koşulları nedeniyle açılışını gerçek-
leştiremedik maalesef. Bu atölye
sabahın erken saatlerinden akşa-
mın geç saatlerine kadar açık 
olacak ve özellikle çocuk ve gençle-
rimiz bu atölyeden yararlanacak"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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1 yıl gecikmeli
atölye açılışı!

PANDEMİ NEDENİYLE
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oNCE SARKTI
SoNRA KoVDU!

Yaşananların ortaya çıkması üzerine İstanbul Filarmoni Derneği
Yönetim Kurulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai 
Kocabıyık ve Sinan Erşahin istifa kararı aldıklarını duyurdu.

YÖNETİMDEN 4 İSTİFA

AVCILAR’DA CIN ZULMU BITTI
Avcılar'da faaliyet gösteren Xiaomi Salcomp Fabrikası'nda sendikaya üye oldukları gerekçesiyle istifaya
zorlanan ve işten çıkarılan işçilerin, hak mücadelesi başarıyla sonuçlandı. Türk Metal İş Sendikası'ndan
yapılan açıklamada, işçilerin işe iade edileceği ve görüşmelerin 1 Ekim'de başlayacağı duyuruldu

SENDİKAL HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLECEK
TürkMetal Sendikası ile Xiaomi
ve iş ortağı Salcomp yöneticileri

arasındaki görüşmeler anlaşma ile
sonuç verdi. Xiaomi’nin işten çıkardığı
100’den fazla işçi görevine geri dönecek.
Açıklamaya göre, işveren yetki itirazını
çekecek ve toplu iş sözleşmesi sü-
reci 1 Ekim 2021 günü başlayacak.
Salcomp yönetimi ile görüşen
Türk Metal Sendikası Genel Baş-
kanı Pevrul Kavlak’ın açıklamala-
rını aktaran Türk Metal Sendikası

İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Meh-
met Ali Akman, “Bir diğer koşulumuz
olan, sendikal haklara saygı gösteril-
mesi, sendikal baskı yapılmaması ve
yetki itirazının geri çekilmesi de işveren
tarafından kabul edilmiştir” dedi. Türk

Metal Sendikası tarafından işçilere
1000 lira destek verileceğini de söyle-
yen Akman, “İşten atılan üyeleri-
mize, işsiz kaldıkları her gün için 100
TL olmak üzere, ayrıca bir destek
ödemesi yapılacaktır” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, 31

Temmuz'da Van’da yaşanan sel
felaketinden etkilenen vatandaş-
lara destek olmak için Başkale
ve Çaldıran’da esnaf ve vatan-
daşları ziyaret etti. Bozkurt,
"Van’da selden zarar gören, yan-
gından zarar gören vatandaşla-
rımızın acılarını paylaşmak, bir
nebze olsun merhem olmak için
geldik" dedi. I SAYFA 5
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MERHEM OLMAK
İÇİN BURDAYIZ!
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Canan Kaftancıoğlu

Kartal Avrupa’da
zafer için uçacak

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C
Grubu ikinci maçında Ajax'a konuk

olacak. Bu akşam Amsterdan Johan Cruyff
Arena'da oynanacak karşılaşma 20:45'te
başlayacak ve Fransız hakem Benoit Bastien
tarafından yönetilecek. Siyah beyazlıların
tek hedefi 3 puan. I SAYFA 15
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ANIL
BODUÇ

HABER



Keşke dememek
için aşı olun!

Prof. Dr. Sema Turan, kış mev-
simi öncesi coronavirüs salgınına
karşı uyarıda bulundu. Turan,

özellikle kış aylarında kapalı mekanlarda bir
araya gelindiğini hatırlatarak, “Havanın so-
ğuması ile birlikte mekanlarda daha fazla
zaman geçiriliyor. zaten bu virüsler de ka-
palı mekanları seviyorlar ve hızla bireyler
arasında bulaşa neden oluyorlar. Bu da
önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. As-
lında kış aylarının en önemli etkisi bu yönde
oluyor ve ayrıca virüsün de kendisini devam
ettirmek adına uğradığı mutasyonlarda sal-
gının ilerlemesine katkı sağlıyor” ifadelerini
kullandı.

Dolmuş durumda

Prof. Dr. Turan, şu anda salgın nedeniyle
yoğun bakımların dolu olduğunu ve ağır
hasta sayısının ciddi anlamda arttığını belir-
terek, “Özellikle ölüm sayılarıyla da bunu
görebiliyorsunuz. Bizim de yoğun bakımları-
mız şu anda Covid-19 vakaları ile dolmuş
durumda. Yoğun bakımda özellikle her yaş
grubundan aşılanmamış bireyler var. Ama
20’li yaşlarla ileri yaş grubu geniş bir çerçe-
vede. 30’lu ve 40’lı yaşlar arasında da çok
ağır hastalar geliyor. Çok ciddi akciğer tutu-
lumları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerle özel-
likle yoğun bakım ayağındayken
konuştuğumuzda diyorlar ki ‘Keşke aşılan-
saydık’ çünkü hakikaten korkunç akciğer
tabloları ile karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda
yoğun bakımlarımızda her yaş grubundan
hasta var; ama özellikle 20 ile ileri yaş gru-
bunda çok sayıda hastamız var” diye ko-
nuştu.

Aşısız grup var

Prof. Dr. Turan, yoğun bakım servislerinde
yüzde 90’ların üzerinde doluluk olduğunu
vurgulayarak, “Burada yüzde 50-60 oranında
aşısız grup var. Yaklaşık yüzde 30-35 ora-
nında da çift doz coronavirüs aşısı olmuş;
ama 3’üncü dozunu bir şekilde ihmal etmiş
ya da geciktirmiş kişilerle karşı karşıyayız. o
yüzden hatırlatma dozunun önemine de tek-
rardan vurgu yapmak istiyorum çünkü 2 do-
zunu olmuş kişiler aslında aşının olumlu
etkilerini yaşamış kişilerdir ama 2 doz Sino-
vac sonrası 3’üncü aydan sonra hatırlatma
dozlarını olmaları gerekiyor” dedi. DHA

UzUn süredir ekranlardan uzak kalan Se-
renay Sarıkaya, bir bankanın reklam
filmde oynamaya hazırlanıyor. Serenay
Sarıkaya, bir bankanın reklam yüzü oldu.
Serenay Sarıkaya'nın alacağı ücret ise
dudak uçuklattı. Tüm markaları peşinden
koşturan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL
karşılığında bir bankanın yüzü oldu. Geçti-
ğimiz hafta ilk reklam filmini çeken güzel
oyuncu, iki farklı filmle ekranlarda olacak.
Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Se-
lami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan
banka, bu kez son yılların popüler oyun-
cusu Serenay Sarıkaya ile anlaştı. İddia-
lara göre 7 milyon TL karşılığında
bankanın yüzü olan Sarıkaya, iki farklı
reklam filmiyle ekranlarda olacak.
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Sanat ve futbol camiasının tercih ettiği kuaför Adem Yılmaz, pandemi kısıtlamalarında bakımsızlık ve stres sebebiyle saçların olum-
suz etkilendiğini belirterek, “Saç dökülmesi şikayetleri çok geliyor. Bu dönemde saç dökülmesine karşı doğal kozmetik bakım tale-
pleri arttı. 2021’de rahat, salaş ve dalgalı erkek saç modelleri için çok fazla talep geliyor. Bu yıl kıvırcık saçlıların yılı oldu” dedi

BU YIL KIVIRCIK SAÇLILARIN YILI

VIRUSE KARSI COCUKLARIN
NASIL BESLENDIGI ONEMLI
Ç ocuklarınız ister yeni eğitim-öğretim

yılına online öğrenimle başlasın, ister
fiziksel olarak okula geri dönüyor

olsun, soğuk algınlığı ve grip mevsimi yakla-
şırken hastalıklar her zaman ebeveynler için
büyük bir endişe kaynağıdır. Bu yıl pandemi
sebebiyle daha hassas olan aileler çocuklarını,
sınıfta veya evde karşılaştıkları diğer tüm mik-
roplara karşı korumaya yardımcı olmak için,
bazı besin ve vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Ba-
ğışıklık sistemi güçlü çocuklarda enfeksiyon-
lara yakalanma riski düşüktür ve enfeksiyon
sonrası toparlanma daha hızlıdır. Kötü bes-
lenme ve yetersiz uyku da enfeksiyon riskinde
artışa neden olur.

Çeşitlilik sağlanmalıdır

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yap-
mamız gerekenleri sıralayan Özkan, “Her
besin grubundan mutlaka günlük olarak tüke-
tim yapılmalı, besin çeşitliliği sağlanmalıdır, et
ve et ürünleri iyi pişmiş olarak tüketilmelidir,
hergün mutlaka 3 porsiyon taze sebze ve
meyve tüketimi olmalıdır, beyaz undan yapıl-
mış ekmekler yerine tam tahıllı ürünler tercih
edilmelidir, günlük en az 1,5-2 litre su tüketil-
melidir, haftada 3 gün kurubaklagil, en az 2
gün ise yağlı balıklar tercih edilmelidir, Her-
gün 1 avuç badem, fındık, fıstık  tüketilmeli-
dir” diye konuştu.

Antioksidanlar içerir

Beslenmede meyve ve sebzelerin önemine
dikkat çeken Özkan, “Meyve ve sebzeler, hüc-
releri hasar ve hastalıktan koruyan çeşitli an-
tioksidanlar içerir. Antioksidan bakımından
zengin besinler arasında brokoli, yeşil sebze-
ler, ıspanak, lahana, karalahana gibi besinler
bulunur. Bu güçlü besinler A, C, E, B2, B6,
K, potasyum, folat, magnezyum, potasyum
ve çinko gibi vitamin ve mineraller açısından
zengindir.  Her gün 3-4 porsiyon sebze ve
meyve tüketimi önerilir. Bağırsaklarımızda
milyonlarca bakteri bulunuyor. Probiyotikler,
sağlıklı ve sağlıksız bakteriler arasında daha
iyi bir denge oluşturmaya yardımcı olur.  Yo-

ğurt, fermente gıdalardan kefir ve lahana tur-
şusu en iyi probiyotik kaynaklarına örnektir.
Ayrıca elma sirkesi de iyi bir probiyotik kay-
nağıdır” dedi.  

Bitki lifleridir 

Çocukların prebiyotik aldığından emin olma-
mızı söyleyen Özkan şöyle devam etti, “Pre-
biyotikler, iyi bakterilerin beslenmesini
sağlayan bitki lifleridir. En iyi prebiyotik kay-
nakları yeşil muz, tatlı patates, kuşkonmaz,
fındık ve diğer yağlı tohumlar, ceviz, kabak
çekirdeği, chia tohumu ve öğütülmüş keten

tohumlarıdır. Diyetisyen veya doktor öneri-
siyle bu besinleri tüketmeyen çocuklara
uygun probiyotik kullanımı tavsiye edilir.  Ye-
terli ve dengeli beslenen bir çocuğun tespit
edilmiş bir vitamin veya mineral eksikliği
yoksa hekim tarafından önerilmedikçe ru-
tinde bir takviye kullanmasına ihtiyacı yoktur.
Seçici ve tek tip beslenen, diyetini çeşitlendi-
remediğiniz bir çocuğun beslenmesinde ihti-
yaç duyduğu içerikleri alması için takviyeler
yardımcı olabilir. Multivitaminler piyasada
çok fazla çeşitte bulunmaktadır. Alırken dik-
kat etmemiz gereken noktalar ürün içeriği,

günlük gereksinimi ne kadar karşıladığı, içeri-
ğindeki maddelerin formu, onay alınan ku-
rumlar, marka güvencesi ve fiyat skalasıdır.
Buna en iyi örnek D Vitaminidir. Çocuklar
yaz aylarında güneş ışığından D Vitamini
alabilirken, soğuk aylarda ve okul yılı bo-
yunca yetersizlik oluşabilir. Bu nedenle, bağı-
şıklığı desteklemek ve kalsiyum emilimine
katkı sağlamak için D vitamini takviyesi öne-
rilir. D Vitamini düzeyini bir kan testi ile
kontrol ettirmeniz ve sonucuna göre bir sağ-
lık uzmanının size uygun D Vitamini dozu
planlaması gerekir” dedi.

Uzun bir aranın ardından çocuklar yüz yüze eğitime başladı. Okula dönüşle birlikte aileler çocuklarını hastalıklara karşı koruma
konusunda biraz endişe yaşıyor. İstanbul Alerji’den Beslenme Uzmanı Ecem Tuğba Özkan, güçlü bir bağışıklık için beslenmenin
önemli olduğunu, çocukları koronavirüsten korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı

NEŞE MERT

Çocukların okul yılı boyunca sağlıklı
kalmasına yardımcı olabilecek öneriler
sadece yiyecekler ile ilgili değildir ola-
rak açıklayan Özkan, “Çocuklar için iyi
bir uyku alışkanlığı çok önemlidir.
Uyku, vücudumuzun dinlendiği, yeni-
lendiği ve iyileştiği zamandır. Bağışıklık
sistemimizin en iyi şekilde çalışmasını

sağlamanın önemli bir parçasıdır. Eg-
zersiz yapmak vücudunuzun hastalık-
lara karşı direncinin artmasına
yardımcı olur. Çocuklarınızın pandemi
koşullarında kendisi için en doğru ve
güvenli egzersizi tercih ettiğinden emin
olun. Çocukların sağlıklı olmasına yar-
dımcı olmanın bir yolu da, devam eden

pandemi ve çocuklar üzerindeki etkileri
göz önüne alındığında, stres ve kaygıyı
en aza indirmektir. Hastalanma endişe-
lerinden arkadaşlardan ayrılma stre-
sine kadar, bu süreç çocuklar için de
zor bir dönemdir ve farkındalık sağla-
mak onlara yardımcı olabilir. Bu belirsiz
zamanlarda yaşayabilecekleri olumsuz
duyguları en aza indirmek için birlikte
bu konu üzerine sohbet edip, onların
duygularını dinleyerek yardımcı olabi-
lirsiniz” ifadelerini kullandı.

DİRENCİ ARTIRIYOR

İstanbul Beylikdüzü’ndeki ‘Adem Yıl-
maz Hair Studio’ adlı kuaför salonu-
nun sahibi Adem Yılmaz, pandemi

sonrası kısıtlamaların kalktığı dönemde trend
saç modellerini değerlendirdi. Son aylarda
rahat, salaş ve dalgalı erkek saç modelleri için
çok fazla talep geldiğini anlatan Yılmaz, özel-
likle permalı saçların 2021 yılına damga vurdu-
ğunu ifade etti. Yılmaz, “Günümüzde artık
erkekler de kadınlar kadar kişisel bakımına
önem veriyor. 2021 erkek saç kesimi modelleri,
saç tiplerine ve farklı zevklere göre değişse de
bu yılın popüler erkek saç stilleri, doğal ve salaş
modeller olarak öne çıkıyor. Genellikle orta
uzunlukta saç kesimi tercih ediliyor. Maskülen
hava veren kesimlere ve modellere daha çok
talep oluyor” diye konuştu.

Popüler oldu

Bu yılın kıvırcık saçlıların yılı olduğunu söyle-
yen Adem Yılmaz, “Yeni erkek saç modelleri,
saçları daha havalı gösteren modellerdir. Bu
saç stili erkekleri adeta mest ediyor. Yeni bir saç
modeli arayanlar veya saç modelini değiştir-
mek isteyenler, havalı modellere ‘hayır’ diyemi-
yor. Bu açıdan kıvırcık saçlı erkekler çok şanslı.
Çünkü bu yıl kıvırcık saçlıların yılı diyebilirim.
Kıvırcık saç erkek stili çok popüler oldu. Yüz
şekli oval olan erkeklere de bu stil çok yakışı-
yor” diye konuştu. Kıvırcık saçlı olmayan er-

kekler için hacimli şekillendirme yöntemleri uy-
guladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kay-
detti; “Köpükle saçlarını baskılama, havalı
şekillendirme, sabitleyici sprey gibi ürünlerle
model geliştirme gibi yöntemlerle doğal ve
salaş stile en uygun modeli tasarlıyoruz. Bu stil
için saç yapısı ve uzunluğu yanında kişinin yüz
tipi ve kafa yapısı da etkili oluyor. Ayrıca, saç
rengi de önemli bir unsur. Yani popüler erkek
saç modeli tasarımları için müşterilerimizin ta-
leplerini yeni trendlerle harmanlıyoruz” şek-
linde konuştu.

Bakımlar ertelendi

Dünyanın en büyük kuaför organizasyonların-
dan “CMC CAT” Türkiye’nin Yönetim Kurulu
Üyesi olan Adem Yılmaz, pandemi stresinde
saçların olumsuz etkilendiğini de belirterek,
“2020’den itibaren son 1-1,5 yıl içinde saç ba-
kımları aksatıldı. Çünkü pandemi sürecinde in-
sanlar kısıtlamalar sebebiyle zamanlarının
büyük bir bölümünü evde geçirdi. Bu dönemde
saç bakımları ertelendi ya da göz ardı edildi.
Pandeminin yol açtığı belirsizlik ve stres, saçları
olumsuz etkiledi. Bu sebeple özellikle saç dö-
külmesi şikayetleri çok geliyor. Bu dönemde
saç dökülmesine karşı doğal kozmetik bakım
talepleri de arttı. Etkili doğal çözümlerle saç
dökülmesi sorunlarını minimize etmeye çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı. DHA

Bu yıl kıvırcık saçın çok popüler olduğunu anlatan Adem Yılmaz, “Sadece kadın
için değil erkek için de kıvırcık saç modası yaşandı, çok talep geldi” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan,
30'lu ve 40'lı yaşlar arasında çok ağır
hastalar geldiğini belirterek, "Çok
ciddi akciğer tutulumları ile karşılaşı-
yoruz. Bu kişilerle özellikle yoğun
bakım ayağındayken konuştuğu-
muzda diyorlar ki 'Keşke aşılansaydık'
çünkü hakikaten korkunç akciğer tab-
loları ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi

Serenay paraya
para demiyor

Bu yıl pandemi sebebiyle daha hassas olan aileler çocuklarını, sınıfta veya evde karşılaştıkları diğer tüm mikroplara karşı korumaya 
yardımcı olmak için, bazı besin ve vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Bağışıklık sistemi çocuklarda enfeksiyonlara yakalanma riski düşüktür 
ve enfeksiyon sonrası toparlanma daha hızlıdır. Kötü beslenme ve yetersiz uyku da enfeksiyon riskinde artışa neden olur.
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Olay, Esenyurt Mehmet Akif
Ersoy Mahallesi Ufuk Cadde-
si'nde bulunan bir pastanede

yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pastaneye
gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir
nedenle tartışma yaşandı. Bağrışmaların

ardından bir kişi, belinden çıkardığı ta-
banca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3
kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan
taksiyle olay yerinden kaçarken, yarala-
nan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını

kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahale-
nin ardından hastaneye kaldırılırken,
polis ekipleri saldırganı yakalamak için
çalışma başlattı.Dehşet anları kameralar-
daSilahlı saldırganın arkadaşlarına deh-
şeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasınca

kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin yara-
landığı, silahlı saldırganın kaçtığı anlar
yansıdı. Olayı gören bir vatandaş, "Silah
seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişi-
nin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdü-
ler. Bir kişi ölmüş." dedi.

Kahvaltı yapmaya gittiler birbirlerine saldırdılar!
Esenyurt'ta, kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi
öldü, 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

O lay, dün akşam saatlerinde Telsiz Mahallesi 85. Cad-
de'de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde
esnaflık yapan kişinin kızı ve eşi, iş yerinden ayrılarak

eve gitmek istedi. Annesiyle caddede yürüyen Sümeyye A. bir
anda annesinin elini bırakarak yola atladı. O sırada cadde üze-
rinde 34 PL 6451 plakalı otomobili ile ilerleyen sürücü Filiz K.,
çocuğu fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen
Sümeyye A. yaralandı. Sürücü Filiz K. otomobilini durdurarak
çocuğun yanına gitti. Kazayı duyan esnaf baba, arkadaşları ve
cadde de bulunan mahalle sakinleri kaza yerine yardıma koştu.
Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sümeyye
A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Filiz K.

ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Filiz
K.'nın serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Dükkandan fırladım

Mahalle sakini Erkan Gürçay, "Çocuğu yanlız bırakmış an-
nesi, babası. Bir anda fırlayınca şoför kırdı çarptı" dedi. Esnaf
Mehmet Göz ise, "Çocuk karşıya geçmek isterken, otomobil
çarptı. Sürüklemesiyle ben dükkandan fırladım. Ambulansı
aradık çokta müdahale etmek istemezdik. Ağzında burnunda
baya sıkıntı vardı. Çevresindekiler gerekli ilgiyi gösterdi hem
esnaf, hem mahalleli. 6-7 yaşlarındaydı. Sürücü kaçmadı, bek-
ledi" diye konuştu.  

Zeytinburnu'nda caddede 
annesinin elini bırakarak yola
fırlayan 7 yaşındaki Sümeyye
A.'ya otomobil çarptı. Çarpmanın
etkisiyle sürüklenen Sümeyye 
A., yaralanırken, otomobil
sürücüsü Filiz K. ise ifadesinin
ardından serbest bırakıldı. 
Hastaneye kaldırılan Sümeyye
A.'nın sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi

annesInIn elInI bIraKtI
Kaza geCIrDI

1 KİŞİ

ÖLDÜ

Kamyon 9 araca
birden çarptı

Güngören'de 
freni boşalınca

sürücüsünün 
direksiyon

hakimiyetini 
kaybettiği kamyon,

park halindeki önce
bir kamyonete

ardından da 
8 otomobile çarptı.

Kaza sonrası 
kamyon sürücü
yara almazken,

kamyonun çarptığı 
9 araçta 

meydana geldi
kaza Güngören, Akıncılar Mahalle-
sinde saat 00.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre; Alper Ka-

ranfil yönetimindeki 33 CHF 99 plakalı kuru
gıda yüklü kamyonun fren havası Çeliktürk Cad-
desi'nde boşaldı. Sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği kamyon, park halindeki önce
bir kamyonete ardından da 8 otomobile çarptı.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü yara almazken,
park halindeki araçlarda hasar oluştu. Gürültüye
evlerinden çıkan mahalle sakinleri durumu polis
ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen
polis ekipleri çevrede önlem alırken, kaza ile ilgili
sürücüden bilgi aldı. Kaza sonrası konuşan sü-
rücü Alper Karanfil, "Kamyonun freni boşaldı.
Havası tamamen bitince zapt edemedim aracı.
İnşaata gireyim dedim, kimsenin malına zarar
vermek istemedim. Allah korudu, ölen yok. Ben
de istemezdim" dedi. Kaza sonrası kamyon, fren
havasının tekrar dolmasının ardından sürücüsü
tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla
ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

Kaçak göçmenler
yakayı ele verdi
Türkiye'ye kaçak yollarla girdikten 
sonra geldikleri İstanbul'da Yunanistan'a
götürülme vaadiyle insan kaçakçılarına
kişi başı 2 bin dolar verdikleri öne
sürülen Afganistan uyruklu 24 kaçak
göçmen, Avcılar'da 'Araç bozuldu' 
denilerek minibüs içerisinde 
bırakılınca polise yakalandı

24 afgan, yurda kaçak girdikten
sonra geldikleri İstanbul'da iddiaya
göre Aksaray'da bağlantı kurdukları

kişilere Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.
İnsan kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar verdikle-
rini öne süren kaçak göçmenler dün gece yarısı
kapalı kasa minibüse bindirildikten sonra yola çı-
karıldı. Ancak, yolculuk kısa sürdü. Avcılar'daki
Firuzköy Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında
sürücü aracın bozulduğunu öne sürerek tamirci
bulmaya gideceğini söyledi. Araç içerisinde kalan
24 kaçak göçmen çaresiz beklemeye başladı. Ol-
dukça ıssız olan bölgede devriye gezen Avcılar
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Devriye ekibi saat
02.30 sıralarında minibüstekileri fark etti. Bunun
üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan
incelemede 16 kişilik minibüste bulunan 24 kişi-
nin kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Gözal-
tına alınan ve aralarında sadece birkaç kişinin
Türkçe bildiği göçmenlerin, kimlik tespitlerinin ar-
dından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandı. Göç-
menlerin bindirildiği minibüs çekici ile götürüldü.
Polis kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şofö-
rünü ve insan kaçakçılarını tespit ederek yakala-
mak için çalışma başlattı.

Zehir tacirlerine
darbe: 4 gözaltı

Pendik'te uzun süredir takip ettiği uyuş-
turucu tacirlerine operasyon yapan polis,
3 kilo marihuana ele geçirirken 4 kişiyi

gözaltına aldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, uzun bir süredir
takip ettikleri uyuştucu satıcılarına önceki gün
akşam saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde operas-
yon yaptı. Takip ettikleri otomobili durduran ekipler,
otomobile gizlenmiş  3 kilo marihuana ele geçirdi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sı-
rasında ayrıca yakalanan kişilerin üzerinde bulunan
bir miktar para ile çok sayıda cep telefonuna el ko-
nuldu. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye
çıkarılan kişilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilin içinde
başından vuruldu

avcılar'da kullandığı otomobilinde ba-
şından tabanca ile vurulan Sercan Yıldız
(23) ağır yaralandı.Olay, gece yarısı Firuz-

köy Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Yıldız so-
kağın ortasında park halinde duran 34 PC 9562
plakalı otomobilin direksiyonunda başından vurul-
muş halde görüldü. Çevredekilerin silah sesi üzerine
kanlar içerisinde ağır yaralı halde bulduğu kişi için
polise haber verildi. Gelen ekipler, kimliğini belirle-
dikleri Sercan Yıldız'ın başından isabet aldığını belir-
lerken, otomobil içerisinde bir kovan buldu. Ayrıca
bu aracın hemen yanında park halinde bulunan bir
otomobilin sol ön camına kurşun isabet ettiği belir-
lendi. Ağır yaralı kişi yakındaki özel bir hastaneye
kaldırıldı. Sercan Yıldız'ın poliste iki suç kaydının bu-
lunduğu ve dolandırıcılık suçundan arandığı anla-
şıldı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

Trafik magandalarına ceza yağdı
Bağcılar'da düğün konvoyu sırasında caddede drift yaparak trafiği tehlikeye sokan görüntülerin sosyal medyada
paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti. Otomobil
plakasından sürücüyü tespit eden ekipler 8 bin lira ceza keserken sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu

Bağcılar Cumhuriyet
Caddesi üzerinde 25
Eylül'de düğün kon-

voyu esnasında drift yapılarak
trafiği tehlikeye düşürüldüğü
anlar sosyal medyada payla-
şıldı. Sosyal medya platformla-
rında paylaşılan görüntülere
yönelik yapılan denetimler so-
nucunda Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü Sivil Trafik

ekipleri harekete geçerek 34
MES 46 plakalı otomobil sürü-
cüsünün Mesut S. olduğunu
tespit ederek gözaltına aldı. 34
MES 46 plakalı otomobil sürü-
cüsü Mesut S.'a 2918 sayılı
KTK'nın 67/1D (Drift) madde-
sinden 6700 TL ve 32/3 (Abart
Egzoz) maddesinden 1339 TL
olmak üzere, toplamda 8039 TL
idari para cezası kesildi. Ayrıca

Mesut S. isimli kişinin sürücü
belgesine KTK'nın 67/1D mad-
desine istinaden 2 ay süreyle el
konuldu. Otomobilin eksikleri-
nin giderilmesi için de 1 gün
izin verildi. Mesut S., TCK
179/2 (Trafik güvenliğini tehli-
keye sokmak) maddesine isti-
naden adli işlem yapılmak
üzere Güneşli Polis Merkezi
Amirliğine teslim edildi.

Deli misiniz 
Divane mi!

Bağcılar'da kamyonun arkasına
tutunarak tehlikeli yolculuk yapan iki
öğrenci cep telefonu kamerasına yan-

sıdı. Olay, 25 Eylül Cumartesi günü Bağcılar Gü-
neşli Mahallesi Üsküp Caddesi’nde meydana
geldi. Kamyonun arka kapısına tu-
tunarak yolculuk yapan iki öğrenci
görenleri hayrete düşürdü. Can gü-
venliklerini hiçe sayan öğrencilerin
tehlikeli yolculuğu, vatandaşın cep
telefonu kamerasına yansıdı.

Mahalle sakini Gürçay, “Çocuğu yanlız bırakmış annesi, babası. Bir anda fırlayınca şoför kırdı çarptı” diye konuştu.
Mehmet Göz ise, “Çocuk karşıya geçmek isterken, otomobil çarptı. Sürüklemesiyle ben dükkandan fırladım” dedi.
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A lmanya’da yaşıyorum… Birkaç
günlüğüne İstanbul’daydım… İzle-
nimlerimi peyderpey yazacağım…

Ama ‘Hayat pahalılığı’ndan yani Türki-
ye’nin en önemli sorunlarından biriyle baş-
layalım… Rus edebiyatının en önemli
yazarları denildiğinde akla gelen ilk isimler-
den biri Lev Nikolayeviç Tolstoy ‘İnsan neyle
yaşar‘ adlı eserinde pahalılık için ‘Ekmek
pahalı, emek ucuzdu‘ diyor…  Bunu da
şöyle anlatır… ‘Vaktiyle karısı ve çocukla-
rıyla kulübede yaşayan bir ayakkabıcı vardı.
Ne ev kendinindi, ne toprağı vardı; ailesini
de sadece ayakkabıcılıkla geçindirirdi.
Ekmek pahalı, emek ucuzdu; kazandığını yi-
yeceğe yatırırdı.‘

* * * *
Enflasyon, günlük hayatta çokça kullanı-

lan mal ve hizmetlerin fiyatlarının sürekli
artmasıdır… Yani aynı mal ve hizmetleri
satın almak için ödenen paranın bir dönem-
den diğerine artmasıdır. Ama açıklanan en-
flasyon ile halkın hissettiği enflasyon, yani
İngilizce ‘Cost of living‘ denilen yaşam mali-
yeti, hayat pahalılığı sıklıkla karıştırılır…
Hayat pahalılığı alım gücünün çarşı pazar-
daki fiyatlar karşısındaki çaresizliği olarak
nitelenebilir… Enflasyon azalsa bile hayat
pahalılığı artmaya edebilir…

* * * *
Bu konularda iş pratiğe gelince işler sanıl-

dığı kadar kolay değil…  Örneğin hangi mal-
lar, hizmetler ölçülecek…  Bu konunun iki
aktörü var… Hükümet ve vatandaş… Her
ikisinin hedefi, derdi bir ölçüde farklı… Hü-
kümet, ekonomideki arz-talep dengesini
takip için enflasyonu ölçüyor…  Vatandaşın
derdi ise enflasyon rakamından ziyade hayat
pahalılığı… Birkaç çarpıcı örnek… Geçen yıl

Kadıköy’de bir gömlek almıştım 75 Li-
ra’ya… Aynı mağazaya aynı gömleği almak
için gittim…  115 Lira yazıyordu etikette…
Sordum… Binbir sebep öne sürdü mağaza
sahibi… Bana göre, bu kadar fiyat artışı için
sebeplerin hiçbiri inandırıcı değildi…

* * * *
İki gün önce de çarşıda erkek çorapları

gördüm.  Tanesi 2,5 Liraydı… İki gün sonra
aynı çorabı bir başka esnafta gördüm. Sor-
dum, 9 Lira dedi. Bir başka esnafa sordum,
5 Lira dedi. Üşenmedim ilk esnafa dön-
düm… Baktım 5 Lira yazıyor… ‘Yahu bu-
rada kocaman 2,5 Lira yazıyordu‘ dedim…

Ne dese beğenirseniz… ‘O iki gün önceydi.
O zaman alsaydınız‘ dedi… ‘İki günde ne
değişti de yüzde yüz zam yaptınız‘ dedimse
de cevap vermedi… Evimizin yakınındaki
zincir markette somon balığı filetosunun ki-
losu 137 liraydı… Üsküdar‘da baktım…
Tüm balıkçılarda 90 liraydı… Meraktan
soğan, patates gibi sebzelerin fiyatlarını zin-
cir mağazalarda, çarşıda, pazarda not
ettim… Detaya boğmayayım…. Fiyat fark-
ları bir hayli…

* * * *
Avrupa ekonomisinin nabzını Londra’da

tutan Cüneyt Başaran, geçtiğimiz günlerde,
‘Avrupa’da ve İngiltere’de uzun yıllar sonra
enflasyon ile karşılaşıldı. İngiltere’de fiyat
artış oranı yüzde 3.2 ‘ diyordu… Ekli-
yordu… ‘İngiltere Merkez Bankası’nın yap-
tırdığı bir araştırma var. TCMB’nin her ay
açıkladığı beklenti anketine benzer. İngilte-
re’de ortalama vatandaş, geçen 12 aylık

süre içinde fiyatların arttığını hissediyor‘…
Almanya örneği… Ağustos itibariyle Al-
manya’da enflasyon oranı yüzde 3.9… En-
flasyon sepetindeki gıda fiyatlarındaki artış
ise yüzde 4,6 olmuş….  Böylesine yüksek
bir oran 28 yıldır ilk kez yaşanıyor… En
son yüzde 4,3 ile Aralık 1993’de olmuştu…

* * * *
Enflasyon artışı, hayat pahalılığı aslında

sadece Türkiye ile sınırlı değil… Fiyat artış-
ları tüm ülkelerde yaşanıyor… Bunda el-
bette küresel ölçekte etkisini hissettiren
iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık,  Co-
rona salgını ve enerji fiyatlarındaki artış
gibi pekçok şeyin etkileri mutlaka var…
Ancak Türkiye’de başta gıda olmak üzere fi-
yatlardaki artış oranı sadece böyle etken-
lerle açıklanamayacak kadar yüksek olması
dikkat çekici bence… Bunun sebebi/sebep-
leri olmalı… Gelecek yazıda bu konuya
devam edeceğim…

Halkın derdi pahalılık

C HP İstanbul İl Başkanı Dr.
Canan Kaftancıoğlu; CHP
Genel Başkan Yardımcısı Yüksel

Taşkın, CHP İstanbul Milletvekili Sibel
Özdemir, İl Yöneticileri ve İlçe Başkanları
ile birlikte Beşiktaş Gazi Mustafa Kemal
Ortaokulu önünde CHP’nin 81 ilde eş za-
manlı olarak düzenlediği "Çocuklarımızın
Eğitimi İçin Hazırız, Geleceğimizi Karan-
lıktan Kurtaracağız!" konulu basın açıkla-
masını gerçekleştirdi.

İyice gün yüzüne çıktı

"Tek adam rejiminin ülkemizi içine sok-
tuğu çok yönlü krizin ağır sonuçlarını ya-
şadığımız alanların başında eğitim
gelmektedir. 19 yıllık AKP iktidarı süre-
since liyakatten uzak ideolojik saiklerle
yapboz haline getirilen eğitim sistemimi-
zin yapısal sorunları, iktidarın yöneteme-
diği COVİD-19 salgını süresince daha da
derinleşmiş ve iyice gün yüzüne çıkmış
durumdadır" diyen Kaftancıoğlu, "Tür-
kiye, COVİD-19 salgını boyunca okulla-
rın kapalı kaldığı uzun süre boyunca 2
milyon 316 bin öğrenci uzaktan eğitimin
yürütüldüğü EBA sistemine ulaşamamış-
tır. 1 milyon 459 bin öğrenci ise internet
erişimine sahip değildir. Bu yetersizliklerle
beraber, uzaktan eğitimden bir şekilde ya-
rarlanabilen öğrencilerimiz de dahil
olmak üzere çok büyük bir öğrenim kay-
bıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. İkti-
darın salgın döneminde eğitim alanında
ortaya koyduğu tercihler, var olan fırsat
eşitsizliklerinin daha da derinleşmesine
yol açmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
salgın süresince ortaya çıkan öğrenme
kaybının boyutlarını ölçme ve bu kaybın
telafisi için derhal gerekli bilimsel çalışma-
ları başlatması gerekmektedir" ifadelerini
kullandı.

Derslik ihtiyacı var

Açıklamanın devamında, "6 Eylül 2021’de
yüz yüze eğitim tekrar başlamış, öğret-
menlerimiz ve çocuklarımız okullarına ka-
vuşmuşlardır" ifadelerini kullanan
Kaftancıoğlu, "Uzun bir aradan sonra yüz
yüze eğitime dönüşün büyük bir mutluluk
yaratması gerekirken, yetersizlikler nede-
niyle eğitimin tüm paydaşlarında derin
kaygılar ortaya çıkmıştır. Okullarda ihti-
yaç duyulan 101 bin yardımcı hizmet per-
soneli hala atanmamıştır. Okullarımızda
hijyenin korunmasını sağlayacak bu ata-
maların derhal gerçekleştirilmesi gerek-
mektedir. Gerekirse Milli Eğitim

Bakanlığı’na ek kaynak aktarımı yapılabi-
lir. Haftalardır birçok kentte sınıflarda va-
kalar ortaya çıkmakta ve yayılmaktadır.
Sosyal mesafenin korunabilmesi için sınıf-
ların seyreltilmesi gerekirken, birçok
okulda öğrenciler kalabalık sınıflarda
derslere girmektedirler. Bazı okullarda
farklı düzeylerde sınıfların aynı derslik-
lerde eğitim gördüğü bilinmektedir.
Bunun en büyük sebebi 43 bin 627 derslik
ihtiyacıdır. Yandaşlara, beşli çeteye, saray
beslemelerine kaynak ayıran iktidar; ço-
cuklarımızın sağlığı, eğitimi ve geleceği
için gereken bu ihtiyacı karşılamamakta-
dır" didye konuştu.

Eğitim için hazırız

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çocukların
eğitimi için bu ihtiyacı karşılamaya hazır
olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Gerekli
sayıda derslik ve okulu, ihtiyaç duyulan
yerlerde belediyelerimiz eliyle inşa etmeye
hazırız. Arsa gösterildiği anda belediyele-
rimiz gerekli çalışmayı başlatacak ve en
kısa sürede ihtiyaç duyulan derslikleri eği-
tim ve öğretime hazır hale getireceklerdir.
Aynı şekilde, tamirata ve onarıma ihtiyaç
duyan derslik ve okullar için de partimiz
ve belediyelerimiz harekete geçmeye ha-
zırdır. Eğitim sistemimizin en acil ihtiyaç-
larından bir diğeri de geleceğimizi
yetiştiren öğretmenlerin temel sorunları-
nın çözülmesidir. İlk olarak öğretmen açı-
ğının kapatılması gerekmektedir. Sayıştay
raporlarına göre 138 bin, MEB’in rapo-
runa göre 107 bin öğretmen ihtiyacı var-
dır. Şu ana kadar yalnızca 20 bin atama
yapılmış, öğretmenlerden gelen tepkiler
üzerine Erdoğan 15 bin ilave atamayı
müjdeymiş gibi duyurmuştur. Bu atama-
ları gerçekleştirmemek ise sarayın bilinçli
tercihidir. Biz bu tercihleri değiştireceğiz.
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Tür-
kiye’nin atanamayan öğretmenler diye bir
sorunu kalmayacak. Bizim tercihlerimiz
açık ve nettir: Toplumdaki en önemli
meslek gruplarından birini öğretmenlerin
oluşturduğunun farkındayız. Öğretmen-
lerin haklarını ve çalışma koşullarını yasal
güvenceye kavuşturacak Öğretmenler
Meslek Kanunu’nu çıkaracağız. Bununla
birlikte, hak kayıplarının önüne geçmek
için sözleşmeli öğretmen, ücretli öğret-
men gibi garabetleri ortadan kaldıracak,
kamuda çalışan tüm öğretmenlerin in-
sanca koşullarda eşit şartlarda ücret al-
malarını ve özlük haklarına sahip
olmasını sağlayacağız. Öğretmenlerin
3600 ek gösterge hakkını teslim 
edeceğiz" vaadinde bulundu.

İstihdama destek  

Bugüne kadar 1600 kişinin iş sahibi ol-
masına imkan tanıyan Bağcılar Beledi-
yesi Kariyer Merkezi’nin istihdam

faaliyetleri devam ediyor. Son olarak kadınlara yö-
nelik bir işveren-iş arayan buluşmasına imza atıldı.
Bu kapsamda toplu yemek üretimi ve dağıtımı hiz-
meti veren TEMAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin
talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi,
İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde harekete
geçti. Daha önce kayıtları bulunan 18-45 yaş ara-
sındaki kayıtlı kişilere davette bulunuldu.

10 kişi işe başlayacak

İşveren şirketin yöneticileriyle iş ihtiyacı olan kadın-
lar, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bir
araya geldi. Yüz yüze yapılan görüşmeler netice-
sinde aranan profile uyan 10 kişi TEMAŞ Catering
firmasında yemek dağıtım, temizlik ve mutfak per-
soneli olarak iş başı yapacak. İstihdama yönelik atı-
lan her adımın mutluluk verici olduğunu ifade eden
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kari-
yer Merkezi’nin özel işletmelerle irtibatını sürdüre-
rek işsiz insanların evlerine ekmek götürmelerine
vesile olmaya devam edeceğini söyledi.

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kulla-
narak emniyet şeridini kullanan araçlara
yönelik polisin denetimleri sürüyor. Bey-

koz’da TEM otoyolu üzerinde denetim yapan ekip-
ler, çakar kullanan sürücüleri durdurarak tek tek
kontrolden geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiple-
rin, usulsüz çakar ve siren kullanan araçlara yönelik
denetimi sürüyor. Haftanın ilk günü mesai saatle-
rinde Kavacık’ta TEM otoyolu üzerinde çalışma
yapan ekipler, güvenlik şeridini kullanan çakarlı
araçları tek tek durdurarak denetledi. Denetim bo-
yunca çakar ve siren kullanan sürücülerin izin bel-
geleri kontrol edildi. Kural dışı çakar ve siren
kullanan araçlardaki azalma dikkat çekerken, dene-
timler sırasında emniyet şeridi kullanan bir çok sü-
rücüye ceza uygulandı. Denetimlerin önümüzdeki
günlerde de süreceği bildirildi.

BIZ TERCIHLERI
DEGISTIRECEGIZ

GELECEĞİMİZİ KARANLIKTAN
KURTARACAĞIZ!
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
sözlerini, "Cumhuriyet Halk Partisi ola-
rak, bir toplumun geleceğinin eğitime
bağlı olduğunun bilincindeyiz. Cumhu-
riyetimizin ve partimizin kurucusu Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ifadeleriyle, “Eğitimdir ki, bir milleti ya
hür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk
halinde yaşatır ya da milleti esaret ve se-
falete terk eder.” Bugün maalesef Saray
rejiminin elinde devletin eğitim politi-
kası, 100 yıl önce inşa edilen Cumhuri-
yetin eğitim felsefesinin gerisine
düşmüştür. Bu nedenle eğitim üzerine
konuşurken teknolojiden, bilim insanı
yetiştirebilmekten, çağın gereklerinden
bahsetmek yerine çok temel sorunlar
üzerine mücadele vermek durumunda
kalıyoruz. Ancak buna mecbur olmadı-
ğımızın farkındayız. Cumhuriyet Halk
Partisi iktidarında; rantı yandaşlara har-
camak yerine geleceğimize ayıracağımız
kaynaklarla eğitimin tüm paydaşlarının

ihtiyaçlarının karşılandığı, tüm çocukla-
rımızın nitelikli eğitime ulaşabildiği, hiç-
bir ailenin çocuklarının geleceğinden
endişe duymadığı, öğretmenlerin gü-
venle yeni nesilleri yetiştirdiği eşit ve adil
bir eğitim sistemini inşa edeceğiz. O gün
gelene kadar, imkânlarımız doğrultu-
sunda, çocuklarımızın eğitimi için eli-
mizi taşın altına koymaya hazırız. Biz
hazırız, geleceğimizi karanlıktan kurtara-
cağız" şeklinde tamamladı.

Engeller nasıl aşılır?
Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan engellilerin ve
ailelerin sorunlarını, çözüm yollarını görüşmek
üzere ilçede bulunan sivil toplum örgütlerinin

katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıya; Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Baş-
kan Yardımcısı İmam Aydın ve belediye yöneticileri katıldı.
Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yapılan toplantı kap-
samında engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşadıkları so-
runlar görüşülerek çözüm noktasında neler yapılabileceği

paylaşıldı. Programda, katılımcılar Kartal’da yaşayan en-
gellilerin ve ailelerin yaşadıkları sorunları aktararak çö-
zümlenmesi konusuna dair önerilerini sıraladı.

Proje sunacağız

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kar-
tal Belediyesi’nin Başkan Gökhan Yüksel’in öncülü-
ğünde toplumun her kesimine yönelik çalışmalarını
devam ettirdiğini vurgulayarak, "Bugün, bizler için çok

kıymetli olan engellilerimiz ve ailelerinin sorunlarını,
çözüm yollarını konuşmak için bir araya geldik. Misafir-
lerimize ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Biz-
ler için çok faydalı bir toplantı oldu. Kartal Belediyesi
olarak, engelli vatandaşlarımızın sorunlarını önemseye-
rek, her fırsatta çözüm yollarını arama ve gerçekleştirme
adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen gün-
lerde, engelli kardeşlerimize yönelik yeni projelerimizi ka-
muoyuna sunacak ve hayata geçireceğiz" dedi.

Halit çelİkbudak 
hcelikbudak@gmail.com

İnfo@gazetedamga.com.tr

CHP milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla birlikte Beşiktaş Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu önünde
basın açıklaması yapan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, öğretmen açığına dikkat çekti, "Sayıştay raporlarına göre
138 bin, MEB’in raporuna göre 107 bin öğretmen ihtiyacı var. Şu ana kadar 20 bin atama yapıldı, gelen tepkiler
üzerine 15 bin ilave atama gerçekleşti. Bu atamalar sarayın bilinçli tercihidir. Biz bu tercihleri değiştireceğiz" dedi

Bağcılar Belediyesi, İstanbul’da hizmet veren
TEMAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasına
eleman alımına aracılık etti. Kariyer Mer-
kezi’nin düzenlediği organizasyonda iş görüş-
mesi yapılan ve aranan özelliklere uyan
kadınlardan 10’u yemek dağıtım, temizlik ve
mutfak personeli olarak çalışmaya başlayacak

Çakar denetimi



5GÜNCEL 28 EYLÜL 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

İBB teklifiyle son UKOME toplantısında kabul edilen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüşüm süreci başladı.
İBB Ulaşım Daire Başkanlığı başvuruların 27 Eylül 2021 Pazartesi tarihinden itibaren yapılabileceğini duyurdu.
Başvurular Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün Bakırköy ve Kartal’daki hizmet birimlerine gerçekleştirilecek.

Yolculuk çok kısa

31 Temmuz'da Van’da yaşanan
sel felaketinden etkilenen va-
tandaşlara destek olmak için

Başkale ve Çaldıran’a giden Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel
felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyü ve
Osmanlı Mahallesi’nde vatandaşlar ve es-
nafla bir araya geldi. Sel felaketi yaşayan
vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileklerini ile-
ten Başkan Bozkurt, içerisinde hijyen mal-
zemesi ve gıda kolisi olan 2 TIR yaşam
malzemesi desteği sağladı.

Eksiklerimizi gördük

"Esenyurt, Türkiye’nin her yerinden göçüp
gelen vatandaşlarımızdan oluşan bir kent"
diyen Başkan Bozkurt, "Türkiye’nin nere-
sinde bir sorun olursa yüreğimiz acıyor, de-
rinden hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Sel
felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz bölge-
sine de gittiklerini hatırlatan Bozkurt şöyle
konuştu: "Geçen hafta Kastamonu ve Si-
nop’taydık. Bu hafta da Van’da selden zarar
gören, yangından zarar gören vatandaşları-
mızın acılarını paylaşmak, bir nebze olsun
merhem olmak için geldik. Bu ziyaretimiz
aynı zamanda büyük bir çalışmaya döndü,
sağ olsun vatandaşlarımız bizi görünce çok
mutlu oldular. Biz de onlarla beraber ol-
maktan, onları dinlemekten mutlu olduk,
eksiklerimizi gördük, neleri daha iyi yapabi-
leceğimizi gördük, inşallah daha sonra da
daha sık bir arada olacağız. Sadece selde,
doğal afette değil, yılın belli dönemlerinde
buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını din-
lemek, anlamak, varsa çözüm önerilerimizi
ve gerektiğinde kaynaklarımızı paylaşmak
için bir arada olacağız."

Gurur duydum

Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı ilçeler
başta olmak üzere bölgedeki kuraklık ve
ekonomik sorunlarla mücadele eden es-
nafla dayanışmak için Van ve Ağrı’da birçok
ilçeyi ziyaret etti. Başkan Bozkurt, CHP
Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu,
Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Okan Çiftçi
ve Ağrı Dernekler Federasyonu Başkanı Şe-
rafettin Öztürk ile birlikte Van'ın Gevaş ilçe-
sinde siyasi parti temsilcileri, muhtarlar,
STK temsilcileri ve Gevaşlı vatandaşlar ile
bir araya geldi. Başkan Bozkurt ardından
ilçe esnafını ziyaret etti. Başkan Bozkurt,
"Gurur duydum buraya gelmekten, böyle
güzel karşılanmaktan, gözlerinizde o sevgiyi
hissetmekten. Çok büyük mutluluk duy-
dum" dedi. ZEHRA ÇELİK

MERHEM OLMAK
ICIN BURADAYIZ!

Başkale ve Çaldıran’a giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel felaketinin yaşandığı Esenyamaç köyü ve
Osmanlı Mahallesi’nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Bozkurt, “Her zaman sizin yanınızda olacağız” diye konuştu.

Bin yeni taksi trafiğe çıkıyor

damgaweb@gmail.com

Osman KÖSE
osmankose@hotmail.fr

Ç ok beğendiğim bir Kızılderili atasözü var;
“Seni tanıyan son kişi öldüğünde hiç yaşama-
mış olacaksın.” İnsan oğlu kaç asır yaşayabi-

lir? Kaç mevsim daha bahar yaşayacaksın ömründe?
Nerede çocukluğumuz? Nerede gençliğimiz? Farkın-
damıyız geçiyor ömür dediğimiz. Oysa insan mutlu ol-
malı, yaşamdan keyif almalı, karşındaki insana saygı
duymalı.

Bir hikaye okudum, şöyle diyordu;
İhtiyar bir hanım otobüse bindi, koltuğuna oturdu.

Sonraki durakta genç, hareketli ve biraz da asabi bir
kadın bindi otobüse ve yaşlı kadının yanına oturdu. Tor-
baları elinde çok yer kaplıyordu. İstemeden yol boyunca
torbalar ihtiyar kadına çarptı.

Canı yanan ihtiyarın sessiz kaldığını görünce genç
kadın, yaşlı kadına bu kadar sakin kalabilmesine şaşır-
dığını söyledi.

İhtiyar kadın gülümseyerek “Kaba olmaya
ya da ehemmiyetsiz bir şey için münakaşaya, kalp

kırmaya değer mi ? Çünkü senin yanındaki yolculuğum
çok kısa... Bir sonraki durakta zaten ineceğim..." dedi.

Her birimiz, bu dünyadaki zamanımızın ne kadar
kısa olduğunu anlamalıyız ki kavgaların, yersiz tartış-
maların, kıskançlıkların, başkalarını affetmemenin,
memnuniyetsizliğin ve devamlı şikayet etmenin boş
zaman ve enerji kaybı olduğunu anlayalım.

Birisi kalbini mi kırdı? Sakin ol. “Yolculuk çok
kısa...” de.

Birisi sana ihanet mi etti, korkuttu mu, aldattı mı ya
da aşağıladı mı ya da sebepsiz yere hakaret mi etti…?
Sakin ol. Bir şey kaybetmezsin. Yolculuk çok kısa.

Meslektaşlarınız sohbette beğenmediğiniz bir yorum
mu yaptı? Sakin ol. Duyma dediklerini. Onu affet. Yol-
culuk çok kısa.

Demem o ki karşımızdaki insan bize ne mesele çıka-
rırsa çıkarsın, beraber seyahatimizin çok kısa olduğunu
hatırlayarak hareket et...

Kimse bu yolculuğun süresini bilmiyor. Kimse son
durağının ne zaman geleceğini de bilmiyor. Bildiğimiz
tek şey, birlikte seyahatimizin çok kısa olduğu...

Arkadaşlarımızın, dostlarımızın kıymetini bilelim.
Nezaketin, affetmenin, şükretmenin, güler yüzlü ol-
manın büyük bir erdem olduğununu unutmayalım ve
bu bilinçle yaşayalım. Neticede birlikte seyahatimiz
çok kısa!

Ümidim odur ki bu dünyada yolculuk yaparken geç-
tiğimiz istasyonlarda selamlaşıp kucaklaştıklarımız, ha-
yatına dokunduklarımız, dostluk kurduklarımız,
ayrılırken arkamızdan sevgiyle el sallayanlarımız çok
olur...

Yunus Emre'nin dediği gibi; "Mal da yalan, mülk de
yalan, gel biraz da sen oyalan.”

Tebessüm et ve daima gülümse...
Çünkü, Yolculuk çok kısa.
Sağlıcakla…

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 31 Temmuz'da Van’da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara
destek olmak için Başkale ve Çaldıran’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bozkurt, "Van’da selden zarar gören,
yangından zarar gören vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak, bir nebze olsun merhem olmak için geldik" dedi

Gevaş’ta vatandaşlar ile bu-
luşmanın ardından sel fela-
ketinin yaşandığı Başkale
Esenyamaç köyüne giden
Bozkurt, selden zarar gören
vatandaşların sorunlarını
dinledi. Özalp, Çaldıran ve
Muradiye'de de esnaf ziya-
reti gerçekleştiren Kemal
Deniz Bozkurt, "Bir arada du-
racağız. Sorunlarımızı konu-
şup aşama aşama çözeceğiz
ama önce bir araya gelme-
miz lazım" diyerek birlik ve
beraberlik mesajı verdi. Boz-

kurt, CHP Ağrı İl Başkanı
Nihat Aslan ile Ağrı Cumhuri-
yet Caddesi'nde vatandaş-
larla buluşmanın ardından
Doğubayazıt, Patnos ilçele-
rinde de vatandaş ve esnafla
temas kurdu. Beraberindeki
heyetle Van’ın Erciş ilçe-
sinde CHP İlçe Başkanlığını
ziyaret ederek programına
devam eden Başkan Bozkurt,
Edremit’te STK temsilcileri
ve vatandaşlarla kahvaltı
programında bir araya gele-
rek ziyaretlerini tamamladı.

ÖNCE BİR ARAYA GELMEMİZ LAZIM

UKOME Kararında belirlendiği üzere başvuru süresi
30 günle sınırlı tutulacak.Son başvuru tarihi 26 Ekim
2021 olarak belirlendi.   Başvurular bizzat araç sahip-

leri veya vekaletname sahipleri tarafından yapılabilecek.  Başvu-
rulara ilişkin tüm iş ve işlemler tamamen ücretsiz olacak.
Gönüllük esaslı başvurularda, plaka sahibine ait geçerli bir kimlik
kartı, UKOME kararı ile tarif edilen şekilde vekâletname, Araç
Tescil Özet Raporu yeterli olacak. Hisseli mülkiyete konu mini-
büs veya taksi-dolmuşlarda başvurulardaysa, paydaşların tama-
mının rızası aranacak. Üzerinde araç bulunmayan plakaların
dönüşüm başvuruları kabul edilmeyecek. İşlemi onaylanan araç-
ların taksiye dönüşüm işlemleri otomatik olarak gerçekleşecek.

Kura şeffaf olacak

Ön Başvuru, Ön Talep, Toplu Evrak vb. aracılık faaliyetlerine
müsaade edilmeyecek. Ayrıca kötü niyetli kişi ve kurumlara
karşı hak sahibi esnaf, Sosyal Medya ve SMS’ler yoluyla sü-
rekli olarak bilgilendirilecek. Başvurular dönüşüm süreci için
özel olarak hazırlanan bir yazılım üzerinden toplanacak. Baş-
vuru işlemleri kamera kaydıyla arşivlenecek. 30 günlük başvuru
sürecinin tamamlanmasının ardından; Hat bazında başvurular
listelenecek ve Taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla
başvuru olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapı-
lacak. Hat bazında; Taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından
az veya eşit başvuru olması durumunda, kuraya gerek olmaksı-
zın tüm başvuru sahipleri kura sonucunda taksi dönüşümüne
hak kazanmış olarak değerlendirilecek. Kura çekimleri canlı
olarak yayınlanacak. Kura sonucunda Taksi-Dönüşüme hak
kazanmış olan araçların Minibüs ve Taksi-Dolmuş Plakaları
iptal edilerek kendilerine yeni Taksi plakaları tahsis edilecek.
Tahsis Belgelerini teslim alan esnaf, UKOME kararında yer
alan özelliklere sahip ve 0 (Sıfır) Km- kullanılmamış bir araç
temin ederek işletmeye başlayabilecek.

Sadece yüzde 8’i
yurtta kalıyor
Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü Gençlik
Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin Türkiye’de
bulunan 8 milyon 240 bin 997 üniversite
öğrencisinden sadece yüzde 8.2’sinin devlet
yurdundan yararlanabildiğini söyledi

Üniversite öğrencilerinin barınma proble-
mine dikkat çekmek amacıyla CHP Bey-
likdüzü Gençlik Kolları tarafından

Beylikdüzü Belediyesi Kapalı Pazar alanında dü-
zenlenen basın açıklamasında konuşan Batuhan
Berk Çetin, "Özellikle İstanbul’da üniversite öğren-
cisi arkadaşlarımız barınma açısından çok büyük
problemler yaşıyor. Üniversite okumak için hayaller
kuran, ilkokuldan itibaren sınav maratonunun
içinde büyük emek harcayan gençlerimiz barınma
problemi yüzünden neredeyse üniversite sınavını
kazandıklarına sevinemiyorlar" dedi.

Barınma temel hakkımız

Türkiye’de 8 milyon
240 bin 997 üniver-
site okuyan öğrenci
bulunduğunu belir-
ten Çetin, "Bu sayıya
karşın 769 devlet yur-

dunda sadece 719 bin 567 öğrenci kapasitesi bulu-
nuyor. Evet maalesef üniversite öğrencilerimizin
yalnızca yüzde 8.2’si devlet yurdundan yararlanabi-
liyor. Özellikle İstanbul’da kira fiyatları çok arttığı
için artık 5-6 öğrenci bile kira ve diğer giderleri den-
kleştiremiyor. Aileler zaten ekonomik kriz yaşıyor”
diye konuştu. ARİF ELMAS

Uğur Okulları TEKNO-
FEST 2021’e Gaziemir,
Balıkesir, Gaziantep, Mu-

ratpaşa, Topkapı ve Darıca Kampüs-
lerinde öğrenim gören 11 öğrencinin
geliştirdiği 6 ayrı projeyle katılan
Uğur Okulları yarışmadan ödülle
döndü. Yarışmada 8’inci sınıf öğren-
cisi Barkın Özsoy, ‘Akıllı Trafik Sinya-
lizasyonu için Kontrol ünitesi Yapımı’
isimli projesi ile Akıllı Ulaşım katego-

risinde 3’üncü oldu.

Katılan projeler

36 farklı kategoride yarışmanın düzen-
lendiği TEKNOFEST’e Uğur Okulları
6’ncı Sınıf öğrencileri Tuğyam Topçu-
oğlu ve Hilal Kuvancı ‘İnsanlık Yara-
rına Teknoloji’ alanında hazırladıkları
‘Sesimi Duy, Hayattayım’ isimli proje-
siyle 9’uncu sınıf öğrencisi Ahmet Bal-
çık ‘Engelsiz Hayat’ projesiyle, 1’inci

sınıf öğrencisi Melek Deniz Akı Eke
‘Meleğin Işığı’ projesiyle, 4’üncü sınıf
öğrencileri Eliz Baran, Demir Acar ve
Muhammet Emir Işıldak ‘Eğitim Tek-
nolojileri’ alanında hazırladıkları ‘Code
Village’ isimli projeyle, 12’nci sınıf öğ-
rencileri Muhammed Efe Kaya, Efe
Kağan Bağcı, Gökdeniz Dalkılıç
‘Tarım’ alanında hazırladıkları ‘İnsan-
sız Hava Aracı Destekli Tarım Robotu’
projesiyle katıldı. DHA

Akıllı ulaşım projesine ödül



B akan Karaismailoğlu, yaptığı
yazılı açıklamada, "29 Ekim
2018 tarihindeki açılışından iti-

baren İstanbul Havalimanı; iç hatta 27
milyon 343 bin 141, dış hatta 72 milyon
684 bin 722 yolcu olmak
üzere toplamda 100 milyon
27 bin 863 yolcuyu ağırladı.
İstanbul Havalimanı'nda
198 bin 46 iç hat uçak se-
feri, 507 bin 940 dış hat
uçak seferi olmak üzere
toplamda 705 bin 986 uçak
seferi gerçekleştirildi. İstan-
bul Havalimanı dev kapasi-
tesiyle, Türkiye'yi
uluslararası bir aktarma
merkezi yaptı. Fiziki alt ya-
pısı, teknoloji yatırımları,
hizmet kalitesi ile havacılık
sektörünün adeta baş tacı oldu. Bu
durum ülkemizi küresel havacılıkta zir-
veye taşıdı" dedi. 

En iyi 10'da

Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı

açıklamaya göre, uluslararası aktarma
merkezi konumunu her geçen gün daha
da güçlendiren İstanbul Havalimanı,
dünya çapında prestijli kurumların tak-
dirini kazanarak art arda ödüller almaya
devam ediyor. İstanbul Havalimanı,
New York merkezli dünyaca ünlü 'Travel

and Leisure Dergisi'nin 'World’s
Best Awards 2021' anketinde
'Dünyanın En İyi 10 Havalimanı'
arasında yer aldı. Anket sonu-
cuna göre, İstanbul Havalimanı;
Incheon (Kore), Dubai, Hamad
(Katar), Tokyo (Japonya), Hong
Kong, Narita (Japonya), Zürih
(İsviçre) ve Osaka (Japonya) gibi
havalimanlarını geride bıraktı ve

Changi Havalimanı'nın ardından 2'nci
sırada yer aldı. Singapur Changi Hava-
limanı'nın 93,45 puanla 1'inci sırada yer
aldığı listede, İstanbul Havalimanı 91,17
puanla 2'nci seçildi. Derginin okuyucu-
larının oylarıyla belirlenen listede İstan-
bul Havalimanı, ilk 10 arasına en yüksek

sıradan giriş yaptı. 11 Ocak'ta başlayan
oylama, 10 Mayıs'ta sona ererken İstan-
bul Havalimanı'nın en yüksek oyu alan
havalimanlarından biri olduğu vurgu-
landı. 

İlk sırada 

Avrupa'da en yoğun havalimanları sıra-
lamasında 20 milyon 972 bin 497 yol-
cuya hizmet veren İstanbul Havalimanı
ilk sırada yer aldı. Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce
açıklanan yılın 8 aylık verilerine göre, iç
hatlarda 6 milyon 291 bin 783, dış hat-
larda 14 milyon 680 bin 714 olmak
üzere toplam 20 milyon 972 bin 497
yolcu trafiği oldu.
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Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu,
dünyanın en büyük
havalimanı ve bölgenin en
önemli küresel aktarma
merkezi olan İstanbul
Havalimanı'nın, 27 Eylül
itibarıyla 100 milyonu 
aşkın yolcuya ev sahipliği
yaptığını açıkladı

100 MILYONU ASTI
HAVALIMANINDA YOLCU SAYISI

ASELSAN faaliyet
alanına yenisi ekledi
ASKERİ Elektronik Sanayi (ASELSAN) finansal teknolojiler alanına girerek faaliyet
alanlarına bir yenisini ekledi. Bu kapsamda, ASELSAN’ın hem önümüzdeki dönemde
alacağı siparişlere hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak

aselsan’ın sahip olduğu
teknolojik birikim, kuruluş
misyonuyla uyumlu olarak

ve kamu yararını en üst seviyede göze-
terek finansal teknolojiler alanında pay-
laşıma açılıyor. Türkiye’nin Ar-Ge ve
inovasyon liderlerinden biri olan
ASELSAN, tasarımdan üretime, satış-
tan satış sonrası desteğe mühendisliğin
her aşamasındaki tecrübesini finans
sektörüyle paylaşacak. Bu paylaşım sı-
rasında sadece savunma alanındaki
teknolojik gücüne odaklanmak yerine
her zaman olduğu gibi yerlileştirme ve
millileştirme önceliğini koruyarak finan-
sal teknolojiler alanındaki yerel tedarikçi
ekosisteminin gelişmesine de katkı sağ-
layacak. ASELSAN’ın finansal teknolo-
jiler alanındaki projeleri pek çok farklı
alt başlığa ve buna uygun olarak gerek
kamuda gerek özel sektörde müşteri çe-
şitlendirmesine odaklanacak. Yeni nesil
bankacılık teknolojilerinden ödeme kay-
dedici cihazlara kadar muhtelif başlıklar
içeren bu arenada artık ASELSAN ismi

de yer alacak. Finans sektöründe faali-
yet gösteren tüm kurumların hizmetleri-
nin daha etkin bir şekilde
yönetilmesinde teknolojinin önemi her
geçen gün artmaktadır.

Muazzam bir gelişme

Müdür Haluk Görgün, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, teknolojik yatırım-
lara devam edeceklerini belirterek, şun-
ları söyledi: “Bu alanda yaptığımız
yatırımlara finansal teknolojiler alanına
girerek yeni bir halka eklemekten mem-
nuniyet duyuyoruz. Savunma teknoloji-
lerinde bugüne kadar kazandığımız her
çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler ala-
nına da yansıtacağız. Donanımdan ya-
zılıma kadar uçtan uca sistem
teknolojisi üretebilme yeteneğimizi fi-
nansal teknolojilerde kullanacağız.
Kamu yararını her zaman en üst sevi-
yede gözeten ASELSAN bu yeni faali-
yet alanında da kendisine ihtiyaç
duyulan her başlıkta yer alacak. Yerli-
leşme ve millileşme vizyonumuzu bu-

güne kadar faaliyet gösterdiğimiz her
alana taşıdık. Finansal teknolojiler ala-
nında göstereceğimiz faaliyetlerle hâli-
hazırda yurtdışından temin edilen ürün
ve sistemleri üreterek önemli bir kayna-
ğın ülkemizde kalmasının bir parçası
olmak bizim için muazzam bir gelişme-
dir. Ayrıca, savunma teknolojilerinde
sıklıkla kullandığımız bilgi güvenliği ve
kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve
yazılım tecrübemizi ilerleyen dönemde
finansal piyasalarda kullanılmak üzere
ürünlere, sistemlere ve çözümlere dön-
üştüreceğiz. ASELSAN ile finans ala-
nında faaliyet gösteren yurtiçi
kuruluşlar arasında finansal teknolojiler
alanında 129,7 milyon dolar tutarında
bir sözleşme imzaladık. Söz konusu
sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-
2026 yılları arasında yapılacaktır. Söz-
leşme ile ülkemizin lider finans
kuruluşlarının yanında finansal tekno-
lojiler alanına giriş yapmaktan ve onla-
rın çözüm ortağı olmaktan büyük gurur
duyuyoruz” şeklinde konuştu. DHA

Satılmayan balıklarla
martılar ziyafet çeksin
Güney Marmara’nın balıkçılık merkezi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık fiyatları
cep yakıyor. Bandırma Balık Hali'nde hamsinin
kilosu 40 liraya dayandı. Satılmayan balıkların
martılara verildiğini belirten balıkçılar,
"Satılmayan balıkları çöpe atacağımıza
martılara veriyoruz. Onlar da can. Çöpte koku
oluşturacağına martılar yesin" dedi

Balıkesİr Büyükşehir Belediyesi Bandırma
Balık Haline gelen balık miktarında azalma
görülürken, hamsinin kilosu 40 TL’den satışa

sunuluyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtınanın balık fi-
yatlarını yükselttiğini belirten balıkçı Sonkan Cankurt,
"Geçen hafta havaların esmesiyle birlikte balıkçı tekneleri-
miz denize açılamamıştı. Bu da hem balık miktarını dü-
şürdü, hem de balık fiyatlarını yükseltmişti. Bu sabah
itibariyle hamsi 40 TL’den satılırken, sardalya kilosu 30
TL ’den, istavrit ise 25 TL’den satılıyor. Balık halimizde
lüfer tanesi 60 TL’ye satılırken levrekte 25 TL’den alıcı bu-
luyor" şeklinde konuştu.

Düşmesini bekliyoruz

Balık hali tezgahlarında yerini alan yerli Marmara toriği
tanesi 150 ile 200 TL arasında satılırken hamsi ise 40
TL’den satılıyor. Önümüzdeki günlerde balık miktarında
artışa bağlı olarak fiyatların düşmesini beklediklerini be-
lirten balıkçı Okan Balıbek ise, "Havalar düzeldi, rüzgar
etkisini yitirdi. Hamsi 40 TL, yerli palamut tanesi 50 TL
ve bugün tezgahımızda yer alan 2 kiloluk yerli Marmara
torik ise tanesi 150 ile 200 TL arasında satılıyor. Havala-
rın böyle güzel gitmesi durumunda balık miktarının daha
da artmasını ve balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz "
diye konuştu.

Balıklar satılmıyor 

Balık halinde temizlenen ve satılmayan balıklar martılara
yem oluyor. Balık hali esnafının bu uygulaması sonra-
sında sabahın erken saatleri ve akşam saatlerinde martılar
balık halinde toplanıyor. Balık artıklarıyla beslenen martı-
ların balık yeme yarışı da ilginç görüntülere sebep oluyor.
Özellikle satılmayan balıkların martılara verildiğini belir-
ten balıkçılar, "Satılmayan balıkları çöpe atacağımıza
martılara veriyoruz. Onlar da can. Çöpte koku oluştura-
cağına martılar yesin" dedi.

Kayısıda
Malatya farkı
TİM Başkanı İsmail Gülle, Malatya’nın
ihracattaki güçlü performansına dikkat
çekti. Gülle, “Kayısı üretimi ve ihracatında
küresel bir marka haline gelen Malatya,
dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’ini
tek başına karşılıyor” dedi

TİM Başkanı İsmail Gülle ko-
nuya ilişkin açıklamasında,
“2021’in ilk 8 ayında kentimizin

ihracatı, geçtiğimiz senenin aynı dönemine
göre yüzde 32’lik artışla 235,5 milyon dolar
oldu. Şehrimiz, bu yıl 134 ülkeye ihracat ya-
parken, özellikle Orta Doğu’ya, Avrupa’ya
ve ABD’ye, oldukça başarılı bir ihracat per-
formansı sergiledi. Malatya’nın en çok ihra-
cat gerçekleştirdiği ürünlerin başında,
kayısının başkentine yakışacağı üzere, 90
milyon dolarla işlenmemiş kuru kayısı geli-
yor. Kayısı üretimi ve ihracatında küresel bir
marka haline gelen Malatya, dünya kuru ka-
yısı ihtiyacının yüzde 70’ini tek başına karşı-
lıyor. Malatya, 4 bin 84 kilometre olan
ortalama ihracat mesafesiyle en uzağa ihra-
cat yapan 13’üncü ilimiz. Bu önemli mesafe,
geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artmış du-
rumda” diye konuştu.

Başarı gösterdi

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihra-
catçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhra-
catçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği
“KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Program-
ları” devam ediyor. Program kapsamında
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
(KOBİ) ihracata özendiriliyor. Eğitimlerin
sonuncusu, Malatya’ya yönelik online ger-
çekleştirildi. Katılımcılar, program sayesinde
nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin
desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihra-
catın finansmanına kadar birçok konuda bil-
gilendirildi. Fırat Kalkınma Ajansı iş birliği
ile düzenlenen ve yoğun ilgi gören progra-
mın açılışına Malatya Vali Yardımcısı 
Mustafa Şahin ile TİM Başkanı 
İsmail Gülle katıldı. 
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Leyleklere pasaport
sorulur mu?

İ nsanın insana yaptığını başka bir varlık yapa-
maz. İnsanın dünyamıza verdiği zararı başka bir
varlığın vermesi asla mümkün değildir. Gerçek-

ten böyle bir talana, katliama sebep olan insanoğlu-
nun bu şekilde yaşama hakkı var mıdır?

Her insan dünyanın bir yerlerinde doğar, yaşar ve ölür.
Kimisi Norveç’te doğar kimisi Somali’de… Bunu

doğan hiçbir insanın seçme hakkı yoktur. Biz insanlar
hem insanlığı hem de doğayı korumak zorundayız
çünkü bu evreni en çok biz insanlar kullanıyoruz.

Bizimle birlikte yaşayan diğer canlı varlıklara şöyle
bir bakalım, dünyamıza ne kadar zarar vermişler?

Kuşlar, kurtlar, eşekler, atlar, koyunlar, inekler, arı-
lar, böcekler, sürüngenler ve doğanın kimseye her-
hangi bir zararı yok. Peki, biz insanoğlu neden bu
kadar acımasız ve küstahça doğaya, hayvanlara ve
birbirimize karşı böyle vahşice davranıyoruz.

İnsan aklını kullanarak hareket ediyor da ondan
mı acaba? Evet denildiğini duyar gibiyim. Peki, sizce
ayının, aslanın, kartalın, arının, yarasanın, papağa-
nın, kırlangıcın aklı yok mudur? Bence vardır onlarda
kendi aralarında kavga ederler bir birilerini öldürür-
ler bir birilerine zarar verirler ama? Bir çok örnek
verilebilir ama ben bir aslanı örnek vermek istiyo-
rum. Karnı aç ise her hayvana saldıracak kadar cesur
ve gözü dönmüş olur. Avını parçalar karnını doyurur.
Karnı tokken yanından ceylan sürüsü de geçse içinden
kalkıp o sürüye saldırmak gelmez, çünkü karnı toktur
gözü aç değil.

Yani demem o ki insan gibi değiller, iki sene sonra-
sının yiyecek depolamazlar yüz tane evim olsun iste-
mezler. Kartallar, şahinler ve leyleklere kimse
pasaport da sormaz “Hop hemşerim nereye gidiyor-
sun? Hani senin pasaportun” da demezler.

Çünkü dünya tüm canlılarındır. Hayvanlar bunu
çok iyi biliyorlar.

Biz insanoğlunda ise Somali’de doğan insanı aşa-
ğılamak, pasaport sormak, Norveç’te doğanı ise sor-
gusuz sualsiz her şeyi ile kabullenmek duygusu var.

Ayrımcılık var. Zengin-fakir yani eşitsiz davranış bi-
çimi insanlığın çoğunda var. Oysaki leylekler yanında
uçana “Benimle gelemezsin senin giriş iznin yok.” demez
çünkü öyle bir dertleri ve kavramları yok.

Bizim aklımız varsa onların da var sadece bizimki
biraz daha şeytanlığa çalışıyor.

Eşitlik ve ADALET olursa dünya hepimize yeter.
Biraz hayvanları örnek alalım…

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

YUZDE 99’UNUN
HABERI BILE YOK
YUZDE 99’UNUN
HABERI BILE YOK
YUZDE 99’UNUN
HABERI BILE YOK
YUZDE 99’UNUN
HABERI BILE YOK
YUZDE 99’UNUN
HABERI BILE YOK
YUZDE 99’UNUN
HABERI BILE YOK
Muhtarlara seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul
edilmiyor. Muhtarların yüzde 99'unun bundan haberi bile yok. Dolayısıyla belediye
başkanları muhtarlarla ortak proje yapamazlar. Bunun değişmesi lazım" dedi

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu çeşitli ziyaretlerde bu-
lunmak için gittiği Hatay’da

muhtar ve apartman görevlileriyle bir
araya geldi. Burada bir konuşma yapan
Kılıçdaroğlu, "Sosyal kimlikler üzerinden
siyaset yapıyoruz. Muhtarlar, apartman
görevlileri, işçiler, memurlar, milletvekil-
leri, ev kadınları bir sosyal kimliktir. So-
runlarını oturup düşünüp, tartışmamız
lazım. Politikamızı sosyal kimlikler üze-
rinde inşa edip, sorunları çözmeye çalı-
şıyoruz. Demokrasinin temel taşı
muhtarlardır. Türkiye topraklarında ya-
pılan ilk seçim muhtarlık seçimidir. Bir
kanun çıktığı zaman toplumun beklenti-
lerine, ülkenin çıkarlarına uygun çık-
ması lazım. Demokrasi dediğimiz kavram
sürekli gelişen bir kavramdır" dedi.

Bağımsız bir kanun yok

"Niye sizin tek bir muhtarlık kanununuz
yok?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Çünkü
muhtarlara önem vermiyorlar. Eğer ülke-
nizde demokrasiyi geliştirmek ve büyüt-
mek istiyorsanız muhtarlar için bir
kanun çıkması lazım. Seçimle gelen her-
kes için var ama sizin bağımsız bir ka-
nunuz yok. Bu kardeşiniz onu hazırladı.
Belediye seçimlerde oy kabinine gireriz,
bakarız oy vereceğimiz muhtarın pusu-
lası yok. Biri almış götürmüş. Yaşıyorum
ben bunu arkadaşlar. Niye sizin için bir-

leşik oy pusulası yok. Olsa, böyle bir şey
olmayacak. Çünkü muhtarı değersizleş-
tiriyorlar. Şimdi bir şey daha yapıyorlar.
Muhtarlık seçimleri ile belediye seçim-
lerini ayıralım diyorlar. Buna karşı çıkın,
sandığa seçmen getiremezsiniz" ifadele-
rini kullandı.

Neden bütçeniz yok?

Bazı muhtarların barakada, kirada otur-
duklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Niye
sizin doğru düzgün bir yeriniz yok? Bu-
rası sizin tapulu yeriniz olmayacak,
muhtarlık evi olacak. Bizim bazı beledi-
yelerimiz böyle binalar yapıyorlar. Gön-
lümüzde yatan tek tip muhtarlık evi
olmalı, Türkiye’nin her yerinde de ol-
malı. Ben muhtarlara yardımcı bir per-
sonel verilsin dediği zaman kıyamet
koptu. Niye vermeyeyim? KPSS sınavına
girmiş bir genç yardımcısı olacak. Sizin
bir bütçeniz neden yok? Ben bunu söyle-
diğim zaman parayı nereden bulacaksın
diyorlar. Benim maliyeci olduğumu bil-
miyorlar herhalde onu söyleyenler. 27.5
yılımı buna ayırdım. Muhtarların müte-
vazi de olsa bir bütçesi olması lazım.
Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul
edilmiyor. Muhtarların yüzde 99’unun
bundan haberi bile yok. Dolayısıyla be-
lediye başkanları muhtarlarla ortak
proje yapamazlar. Bunun değişmesi
lazım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu

HDP önümüzdeki seçimlerde tutumunu da ortaya koya-
cak olan deklarasyonunu açıkladı. HDP eş genel başkan-
ları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından yapılan
açıklamada ‘ittifak’ tartışmalarıyla ilgili şu ifadelere yer ve-
rildi: "Bizler, parlamento seçimleri için demokrasi ittifakı
şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve itti-
fakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal
muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş
birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yol-
daki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız.
Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışı-
mızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz."

Demokrasi vurgusu

Açıklamada cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişti-
rilerek güçlü, çoğulcu demokratik sistemin tesis edilmesinin
sağlanması gerektiği vurgulanarak, "Keyfiliği ve zorbalığı
kurumsallaştırıp kalıcılaştırmayı hedefleyen ve yaşadığımız

çoklu krizin ve çözümsüzlüğün başlıca kaynağı olan cum-
hurbaşkanlığı hükümet sistemini ve bu sistemi besleyen ya-
pıları değiştirmek istiyoruz. Amacımız, bütün kuvvetleri ve
nihai karar yetkisini tek adamda birleştiren bu otoriter ve
tekçi sistemin yerine güçlü demokrasinin, çoğulcu demokra-
tik sistemin tesis edilmesini sağlamaktır" denildi.

Mutabakat şart

"Bu bağlamda cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkesel buluş-
maların gerçekleşmesi, HDP seçmenlerinin ülkenin gelece-
ğinde anahtar bir role sahip olmaları nedeniyle günceldir"
denilen açıklamada, "İster HDP'li isterse başka bir aday
olsun, isimler yerine ilkelerin ve yöntemlerin tartışılmasının
gerekli olduğu inancındayız. Çünkü demokratik dönüşüm
şahıslar aracılığıyla değil, ilkeler ve yöntemler üzerinde mü-
zakere ve mutabakat yoluyla gerçekleşebilir. Seçilecek cum-
hurbaşkanı da rolünü ve işlevini ancak bu zeminde doğru
bir şekilde yerine getirebilir" ifadeleri kullanıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, seçimleri de ilgilendiren Tutum Belge-
si'nin açıkladı. Yapılan açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok" denildi

Bizim bir ittifak arayışımız yok!SEÇİMDEN
KORKARLAR
6 partinin genel başkan yardımcısı ile yaptığı toplantının ardından
Balıkesir'de bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem,
"Biz inşallah DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifak’ına katılır diye ümit
ediyoruz. Biz İYİ Parti olarak seçime gitmeye hazırız. Seçimin bugün
olması lazım ama gidemezler, korkarlar, çünkü kaybederler" dedi
6 muhalefet partisi, parlamenter
sisteme dönüş için ortak metin
oluşturma amacıyla İstanbul'da
bir araya geldi. Toplantıya
CHP’den Genel Başkan Yardım-
cısı Muharrem Erkek ve İYİ Par-
ti’den Genel Başkan Yardımcısı
Bahadır Erdem katılım sağlarken,
Saadet Partisi, Demokrat Parti,
DEVA Partisi ve Gelecek Parti-
si’nden de genel başkanlar düze-
yinde katılım sağlandı.

Seçimi kazanacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı
Muharrem Erkek ve İYİ Parti
Genel Başkan Yardım-
cısı Bahadır
Erdem, daha
sonra Ban-
dırma Kitap
Günleri'nde
‘Güçlendirilmiş
Parlamenter
Sistem' söyleşi-
sine katılmak için
Balıkesir'e geldi. Bahadır
Erdem, İYİ Parti Balıkesir İl Baş-
kanlığı'nda açıklamalarda bu-
lundu. Bütün sorunların
nedeninin Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi olduğunu vur-
gulayan Bahadır Erdem, "Biz,
milletimize söz veriyoruz. Seçim-
leri inşallah kazanacağız. Kazan-
dığımız zaman ittifak
ortaklarımızla birlikte Anayasa'yı
değiştirmek için derhal çalışmaya
başlayacağız. Halkın yüzde 72'si
bugün için parlamenter sisteme
geçmek istiyor. Bu bize cumhur-
başkanlığı seçimi için de bir yol
gösteriyor" dedi.

Seçime gitmeye hazırız

Erken seçimle ilgili Erdem, “Eski
parlamenter sistemde olsak erken
seçim değil gecikmiş seçim vardı.

İktidarın derhal seçim yapması
lazım. AK Parti'nin kazanamaya-
cağını bildiği için nasıl seçim ka-
rarı alacaklarının formülünü
onlar bulacaklar. Biz İYİ Parti
olarak seçime gitmeye hazırız.
Seçimin bugün olması lazım ama
gidemezler, korkarlar, çünkü kay-
bederler. Seçim kanunlarını de-
ğiştirmek için uğraşıyorlar. Hangi
hükümet seçim kanununu değiş-
tirmek için uğraşırsa bilin ki kötü
gidişatın farkındadır” ifadelerini
kullandı.

Aynı şeyleri söylüyoruz

“Millet İttifakı'nın genişle-
mesi durumunda diğer

partiler dahil olacak
mı?” sorusunu yanıt-
layanı Bahadır
Erdem, "Buna
DEVA Partisi ve Ge-

lecek Partisi partileri-
nin genel başkanları ve

siyasi organları karar ve-
recek. Ama biz arzu ediyo-

ruz, bunu istiyoruz. Biz aynı
şeyleri söylüyoruz. Parlamanter
sisteme geçiş anlamında aynı
şeyleri söylüyoruz. Bu çok büyük
ve kıymetli bir ortak payda. Biz
hep ortak paydaların üzerinden
gidiyoruz. Biz inşallah DEVA ve
Gelecek Partisi Millet İttifak'ına
katılır diye ümit ediyoruz. Şu gün
için yapılan bu çalışmayı bir
seçim ittifakı olarak algılamayıp,
bunu bir anayasal ittifak olarak
değerlendirmenin çok daha
doğru olduğunu söylemek
lazım.”

Öyle bir niyetleri yok

Erdem ayrıca, Cumhur İttifa-
kı’nın parlamenter sistem gibi bir
niyetinin hiçbir zaman olmadı-
ğını ifade etti.



8 28 EYLÜL 2021 SALI GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr

G aziosmanpaşa Belediyesi
tarafından düzenlenen ge-
leneksel sünnet şöleninde

bin 300 çocuk sünnet oldu. Hasta-
nelerde sağlık kontrollerinden geçi-
rildikten sonra uzman hekimler
tarafından sünnet ettirilen çocuklar,
sünnet şöleninde buluştu. Gazios-
manpaşa Millet Bahçesi'nde dü-
zenlenen programa aileleriyle
birlikte katılan minikler gönülle-
rince eğlendi. Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
da etkinliğe katılarak, sünnet olan

çocuklarla hatıra fotoğrafı
çekildi.Etkinlikte konuşma yapan
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, pandemi ko-
şullarında zamanı kısıtlı tutarak
sünnet şöleni coşkusunu paylaştık-
larını söyledi. Usta, "Bu gün sizlerle
birlikte Gaziosmanpaşa'nın Millet
Bahçesi olan bu güzel mekan gü-
zelliğine güzellik kattı. Sizleri biz-
lerle buluşturan ailelerinize
teşekkür ediyorum. Bugün pan-
demi koşullarıyla zamanı kısıtlı tu-
tarak bu coşkuyu sizlerle

paylaşmak istedik. Her yıl yaptığı-
mız bu sünnet şölenimizin yanında
bundan sonra kültürde sanatta ve
sporda etkinlik yapalım diyorum.
2021-2022 eğitim öğretim yılının
başarılı geçmesini diliyorum. Sağ-
lıklı, huzurlu yaşam diliyorum.
Sağlıcakla kalın" diye konuştu.

Usta'ya teşekkür ettiler

6 yaşındaki oğlunu sünnet şölenine
getiren Yasemin Özdemir heyecanlı
ve mutlu olduğunu dile getirdi. Öz-
demir, " İlk göz ağrım o yüzden çok

heyecanlı ve çok mutluyum. Mısır
sırasına girdik, pamuk şeker aldık.
Günümüz güzel geçiyor şu an. Be-
lediye Başkanımıza çok teşekkür
ederiz böyle bir etkinlik düzenlediği
için" ifadelerini kullandı. Ailesiyle
birlikte etkinliğe gelen 10 yaşındaki
Emre Dursun ise etkinlikte yaptık-
larını anlattı. Dursun, "Pamuk
şeker yedim. Mısır aldım. Burada
çok eğleniyorum. Bu programı dü-
zenlediği için Belediye Başkanı-
mıza çok teşekkür ederim" şeklinde
konuştu.

OLDU DA BITTI
MASALLAH!

Gaziosmanpaşa
Belediyesi
tarafından 

sünnet ettirilen
bin 300 çocuk,

geleneksel 
sünnet

şöleninde
doyasıya
eğlendi

MUHTELİF 5 (BEŞ) KALEMDEN OLUŞAN KLİMA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üze-
rinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/570966
1-İdarenin
a) Adı : TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 

TUZLA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814778
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : MUHTELİF 5 (BEŞ) KALEMDEN OLUŞAN KLİMA ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : MUHTELİF 5 (BEŞ) KALEMDEN OLUŞAN TOPLAMDA 59 ADET 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gündür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakiben 2 gün içinde 

işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.10.2021 - 12:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: TUZLA BELEDİYESİ İHALE SALONU
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.
4.2. 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
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, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale ya-
pılan 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 yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1455660)

KLİMA SATIN ALINACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenciler
Başakşehir'i keşfetti
Türkiye’nin en fazla burs veren üniversitesi olan İbn Haldun
Üniversitesi’nin yeni öğrencileri, mutluluğun şehri Başakşehir’i
yakından tanımaya başladı. İlçenin önemli noktalarını ziyaret
eden üniversite öğrencilerine, Başakşehir Belediyesi ekipleri
tarafından proje ve hizmetlerle ilgili bilgiler verildi

Başakşehir Belediyesi, İbn
Haldun Üniversitesi’nde
2021-2022 akademik yılın

başlamasının ardından Başakşehir’e
gelen gençlerin ilçeyi tanıması amacıyla
bir gezi düzenledi. Öğrencilerin ilk du-
rağı, Türkiye’nin ilk ve tek inovasyon ve
teknoloji merkezi olan Başakşehir Li-
ving Lab oldu. Öğrenciler, merkez bün-
yesinde bulunan Türkiye’nin ilk
YouTube merkezi olan Başakşehir Yeni
Medya Akademi ve Radyo Akademi’yi
gezdi. Gençler, bir sonraki durakta, ilçe-
nin bilgi hazinesi olan Başakşehir Millet
Kıraathanesi’ni ziyaret etti. Aynı za-
manda Türkiye’nin en büyük millet kı-
raathanesi unvanı sahip Millet
Kıraathanesi’ni çok beğendiklerini ifade

eden üniversiteli öğrencileri, eğitimle-
rinde her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabi-
lecekleri çok büyük bir kaynak
bulmanın sevincini yaşadı.

Önemli deneyimler yaşadılar

Başakşehir Kent Meydan’ında inşa edi-
len ve yakında hizmete açılacak Başak-
şehir Belediyesi yeni hizmet binasını da
gezen öğrenciler, Başakşehir Millet
Bahçesi’nde yeşilin ve temiz havanın ta-
dını çıkardı. Gezinin son durağı ise Ka-
yaşehir Kültür ve Yaşam Parkı’ydı. Bir
sunum eşliğinde ilçe genelindeki önemli
yerler hakkında bilgi verilen gençler,
Deprem Simülasyon Merkezi’nde 5,7
ve 7,4 büyüklüğündeki depremleri dene-
yimleme fırsatı buldu.

Beykoz çözüm için sahada
Beykoz Belediyesi, ilçe sakinlerinin istek ve şikâyetlerini etkin şekilde
almak ve hızla çözmek amacıyla “Çözüm Merkezi” bünyesinde
kurduğu mobil “İstişare Ekibi” yle vatandaşların ayağına gidiyor

Mutlu bir ilçe için vatan-
daşlara yönelik iletişim ka-
nallarını artıran Beykoz

Belediyesi, ilçe sakinlerinin istek, şi-
kâyet ve önerilerini yerinde almak ve
hızla çözüme kavuşturmak üzere
halkla ilişkiler alanında bir ilke imza
atarak “İstişare Ekibi” kurdu. İlçe sa-
kinleri tarafından, 444 66 61 No’lu
“Çözüm Merkezi”ne telefon, e-mail,
mesaj, dilekçe ve sosyal medya yo-
luyla iletilen talepler, ilgili müdürlük-

lerin çalışmalarıyla çözüme kavuşur-
ken, yeni başlatılan uygulamayla da
yerinde tespit ediliyor.Beykozlulara
belediyeyle iletişim kolaylığı sunan
hizmet kapsamında 34 personelinin
görev aldığı 3  mobil ekip hafta içi
her gün belirlenen mahalleleri kapı
kapı dolaşarak ziyaretler yapıyor.
Kuruma ulaşmak için (telefon, e-
mail, dilekçe, sosyal medya gibi)
mevcut iletişim kanallarını tercih et-
meyen ya da kullanamayan vatan-

daşlar, başlatılan yeni hizmetle talep-
lerini yüz yüze iletme fırsatı buluyor.  

Hizmetler tanıtılıyor

Beykoz Belediye Başkanı Murat Ay-
dın’ın selam ve sevgilerini ileten, va-
tandaşlarla hasbihal eden ekipler,
belediye hizmet noktaları hakkında
bilgiler veriyor, ilçeye değer katan, ya-
şamı kolaylaştıran yatırımları anlatı-
yor ve vizyon projeleri tanıtıyor.
Belediye hizmetleriyle ilgili vatandaş-
ların taleplerini kayıt altına alan İsti-
şare Ekibi’nin sahadaki talepleri
“Çözüm Merkezi” ne aktarmasıyla
konuyla ilgili müdürlükler ve perso-
nel nezdinde “görev emri” oluşturu-
luyor. Sahadan, Çözüm Merkezi’ne
yansıyan istek, şikâyet ve hizmet öne-
rileri vatandaş memnuniyeti esaslı
güncel teknoloji ve uygulamalarla
kısa sürede sonuca ulaştırılıyor. Ay-
rıca vatandaşlar talep ettiklerinde
hizmet süreçleri hakkında görevli
personelden bilgi alabiliyor. Çözüme
kavuşan taleplerle ilgili vatandaşlara
tek tek bilgilendirme yapılıyor.  

Ekin Uzunlar Çekmeköy'ü salladı
Pop Müziği’nin sevilen Sanatçısı Edis ve
Karadeniz Müziği'nin Güçlü Sesi Ekin
Uzunlar  açık hava konserinde vatandaş-

larla buluştu. Çekmeköy Belediyesi Bahçesi’nde
gerçekleşecek konserdekoronavirüs sebebiyle sıkı
tedbirler alındı. Pandemi kuralları gereği aşı süreci
tamamlanmış ya da son 48 saatte alınmış negatif
PCR testi bulunan vatandaşlar konser alanına giriş
yapabildi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poy-
raz ve Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik Çekme-
köylüler adına ünlü sanatçılara teşekkür ederek
çiçek ve plaket takdim ettiler. Başkan Poyraz “ Bu
yaz birbirinden renkli ve eğlenceli organizasyonlarla
karşınızda olduk. Geçtiğimiz hafta Grup İmera ve
Sevcan Orhan gibi sevilen isimleri sizlerle buluştur-
duk. Bugünde yine kıymetli iki ismi sizlerle buluştur-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çiçeği ve plaketi
sizin adınıza sanatçılarımıza veriyorum,” dedi.



ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

E koloji: Canlılar ile çevrelerini ve bu iki grupa ait
öğeler arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı-
dır. Tüm canlıların geleceğini sigortalamaya ça-

lışan aktiviteler bilimidir. Diğer bilim dalları gibi
ekolojinin de pek çok kural ve ilkeleri vardır. Şöyle ki; 

1- DOĞANIN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ; bitkisiyle,
hayvanıyla, taşıyla, toprağıyla, insanıyla doğanın bir
bütün olduğu, halkalarından birinin yok olması, doğal
yaşamı bozacağı ve yaşamı bir bütün olarak etkileyece-
ğinin bilinmesi.

2- DOĞANIN SINIRLILIĞI İLKESİ; yer kürenin
sınırsız olmadığı, bir bölgedeki çevre tahribatının so-
nuçlarının dünyanın çok uzak yerlerini de etkileyeceği
gerçeğidir. Kutuplardaki penguen ölümlerinin araştırıl-
masında, bir zamanlar tarımda kullanılan DDT nin ku-
tuplardaki penguenlerde ölüm sebebi oluşu belirlendi,
DDT nin piyasadan kaldırılmasını getirdi, Çernobil pat-
laması sonucu nükleer atıkların kilometrelerce alana
yayılması, kükürt dioksit salınımının bir başka ülkede
asit yağmuruna dönüşümünü yaşattığı gibi. 

3- DOĞANIN ÖZ DENETİMİ İLKESİ; doğal denge
içinde bir türün aşırı çoğalması, bir süre sonra aynı
türün etkinliğini yeni türler ve çevre tarafından denetle-
nerek normal seviyeye çekilmesi (örneğin, arıların aşırı
artması sonucu ihtiyaç duydukları bitki çeşitlerinin ye-
tersiz kalması sonucu fazlasının ölmesine sebep olur.)

4- DOĞANIN ÇEŞİTLİLİĞİ İLKESİ; bir tahmine
göre doğada 10 ila 30 milyon adet tür, bu türlerin alt
türleri doğada birbirlerinin varlık nedenini oluşturur.

5- DOĞADA HİÇ BİR ŞEY YOK OLMAZ İLKESİ;
katı bir elementi sıvı ya da gaza dönüştürsek bile ele-
mentin yapısını, şekil, biçim değiştirdiğini fakat yok ol-
madığını görürüz.

6- DOĞADAKİ FAALİYETLERİN BİR BEDELİ
VARDIR İLKESİ; doğada hiç bir şey, bir başka türden
bağımsız değildir. Bir amacı gerçekleştirirken pek çok
ettiğimizin bedelinin ödettirilir.

7- DOĞANIN GERİ TEPMESİ İLKESİ; Kendi lehi-
mize doğada yaptığımız faaliyetler bir süre sonra aley-
himize geri döner.

8- DOĞANIN ÇÖZÜM İLKESİ; küresel ölçekte kü-
resel ısınma canlı yaşamı yok edecektir. Ancak ısınan
dünya sularının buharlaşması yağmura dönse de kurak-
lığı getirecektir.

9- KÜRESEL EVRİM VE GELENEKSEL EKO-
LOJİYE SAYGI İLKESİ; doğadaki canlıların evrim yo-
luyla mevcut koşullara uygun biyolojik özelliklere
dönüşmesi anlamına gelir. 

10- DOĞA İLE BİRLİKTE UYUM İÇİNDE YA-
ŞAMA İLKESİ; doğal dengeyi bozmadan doğayla
uyum içinde yaşamak ve imkanların bu yönde geliştiril-
mesini ifade eder.

Evet Sevgili Okuyucularımız; doğayı para için yok
etmeye çalışmak imnsanlığı yok etmeye çalışmaktır. Or-
manlarımızı, toprağımızı, suyumuzu korumazsak gele-
cek nesiller bizi lanet ile anacaktır. Son günlerde yine
haber aldık. Beykoz'da 1 milyon 804 bin metre karelik
orman alanına 657 konut yapılacakmış Çevre Bakanı
da onay vermiş. Çevreyi koruma için biz çalışıyoruz
ama çevre bakanı ranta bakıyor. Zavallı ülkem. Sağlıklı
kalmanız dileklerimle.
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Çevre bilimi 
Ekoloji nedir? 

D ilacan Ö. tarafından İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçe-
sinde, İstanbul Filarmoni Derneği'nde dernek

asistanı olarak çalışırken 6 Eylül 2021'de iş akdinin
Atilla T. tarafından mesaj yolu ile tek taraflı olarak hak-
sız şekilde feshedildiğini belirtti. Dernek bünyesinde ça-
lıştığı süre boyunca Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görev yapan Atilla Tuna'nın fiziksel ve sözlü fiillerde bu-
lunduğunu öne süren Dilacan Ö. dilekçede, "Şüpheli,
adeta bir profesyonel gibi yalnızca başka kişilerin etrafta
olmadığı, herhangi bir güvenlik kamerası tarafından gö-
rüntülenemeyen yerlerde bu fiilleri işlemeye gayret et-
mişse de başta şüphelinin sözleri ve tutumları olmak
üzere tanık beyanları ve sair deliller ile gerek fiillerin var-
lığı, gerekse şüphelinin bu fiilleri işlemekteki saiki sabit-
tir" ifadelerini kullandı.

Dokunmaya başladı

Atilla T.'nin kendisine karşı iş ilişkisini aşan bir tutum
sergilediğini, işe ilişkin konuları görüşmek için sürekli
çeşitli bahaneler ileri sürerek farklı tarihlerde ofis dı-
şında, bar ve restoranlarda görüşmek istediğini belirtten
Dilacan Ö, 26 Ağustos 2021'de Cihangir'deki bir içkili
mekanda Atilla Tuna'nın koluna dokunmaya başladı-
ğını, daha sonra Cihangir'de bulunan bir kafenin asan-
söründe kimsenin görmeyeceği bir şekilde kendisine
uygunsuz şekilde dokunduğunu ileri sürdü. Dilacan Ö.
iş ilişkisinden kaynaklı ve üstü olmasına dayanan güven
ilişkisinin suistimal edildiğini belirterek, Atilla T.'nin gen-
çliğinden ve tecrübesiz oluşundan faydalanarak, işini
kaybetmemek için ona karşı gelmeyeceğini düşünerek
birden çok cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Teslim olmamı istedi

Dilekçede, 2 Eylül 2021 günüde içkili bir mekanda ger-
çekleşen bir görüşmede Atilla Tuna'nın alkol alması için
ısrar ettiğini ve dernek tarafından çıkarılacak dergide
"editör" pozisyonunda çalışmayı teklif ettiği anlatılarak,
"Kendimi ona tamamen teslim etmem, özel hayatım-
daki gelişmeleri onun iznine bağlamam, adet döngümü
ona bildirmem" şartlarının kendisine dayatıldığını öne
sürdü. Dilacan Ö. özel hayatıyla ilgili bu koşullara gerek
olmadığını söyleyince de Atilla Tuna'nın kendisinden
tam teslimiyet istediğini belirterek şartları kabul etme-
mesi halinde sponsorun tanıdığı olan bir kişiyi işe alaca-
ğını, kendisinin de ancak onun altında çalışabileceğini
söyleyerek tehdit ettiğini kaydetti. Şartları kabul etme-

yince mesaj yoluyla işten
çıkarıldığını ifade eden Di-
lacan Ö. dilekçesinde,
"Kariyerimin başında,
henüz ilk işimde, hem yö-
neticim olduğu hem de
önceden bildiğim için
güven duyduğum bir kişi
tarafından yapılan bu ha-
reketler benim için ol-
dukça üzücüdür. Daha
önce pek çok kişiye karşı
benzer şeyler yaptığını bu
olay sonrasında öğrendi-
ğim Atilla Tuna'nın başka
bir genç kadına karşı her-
hangi bir cinsel suç işle-
memesi için talep ve
temennim kendisinin ce-
zalandırılmasıdır" ifadelerini kullandı. Dilekçede,
Atilla Tuna'nın "Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz"
suçlarından cezalandırılması talep edildi. DHA
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İstanbul Filarmoni Derneği'nde asistan olarak çalışırken iş akdi fesh edilen
Dilacan Ö., dernek başkanı Atilla Tuna tarafından cinsel saldırı ve tacize
uğradığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Genç kadın, kendisine
dayatılan şartları kabul etmeyince mesaj yoluyla işten çıkarıldığını söyledi

Yaşananların ortaya çıkması üzerine İs-
tanbul Filarmoni Derneği Yönetim Ku-
rulu üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan,
Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin istifa
kararı aldıklarını duyurdu. Taciz iddiası-
nın yönetim kurulu toplantısında gün-
deme geldiği aktarılan açıklamada şu
ifadeler yer aldı: “09.09.2021 tarihinde

yapılan yönetim kurulu toplantısında bu
konuyla ilgili yönetim kurulu kararı alı-
narak İFD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla
Tuna’nın istifası istenmiş, başkanlık yet-
kileri düşürülmüş ve başkan vekiline
devredilmiştir. Ancak daha sonraki ge-
lişmeler çerçevesinde, alınan bu karara
ilgili kişilerce uyulmadığı görülmüştür.

Bu durumda İFD Yönetim Kurulu üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmiş olup
konunun yargı yoluyla çözülmesiyle ilgili
her iki tarafa da tavsiyede bulunulmuş-
tur. Gelinen bu noktada, aldığımız güncel
karar üzerine 27.09.2021 tarihinden iti-
baren yönetim kurulu üyeleri olarak is-
tifa ediyoruz."

YÖNETiMDEN 4 KiŞi iSTiFA ETTi

5 bin imza 
işe yaramadı
Ümraniye’de, imar planlarında “anaokulu tesisi” olarak gözüken bina İmam Hatip Ortaokulu
yapıldı. Anaokulu ihtiyacı olmasına rağmen aynı mahallede üçüncü bir İmam Hatip açılmasına
tepki gösteren aileler, "Topladığımız 5 bin imza ile beraber yetkili mercilerle görüştük fakat 
taleplerimiz karşılıksız kaldı. Bunu siyasi bir karar olarak görüyoruz" dedi

ÜmrAniyE
Atakent Mahal-
lesi'nde dikkat

çeken bir olay yaşandı. Bir
İmam Hatip Ortaokulu,
bir de İmam Hatip Lisesi
olan mahallede; imar
planlarında “anaokulu te-
sisi” olarak gözüken bina
da İmam Hatip yapıldı.
"Anaokulumuzu geri isti-
yoruz" diyen aileler Yücel
Çelikbilek İmam Hatip
Ortaokulu önünde basın
açıklaması yaptı. Mahalle
sakinleri olarak 5 bin imza
topladıklarını ancak yetki-
lilerin, taleplerini görmez-
den geldiklerini savunan
aileler, “Mahallemizdeki
ortaokulları içinde dahil
anaokulu sınıfı açılırken,

bu ihtiyacı yok sayarak bir
mahalleye üçüncü İmam
Hatip okulunun açılma-
sını tamamen siyasi bir
karar olarak görüyoruz"
diyerek tepkilerini dile 
getirdi.

Görmezden geldiler

Mahalleliye destek veren
CHP İlçe Başkanı Zeynel
Kızılkaya ise "Yaptığımız
yazışmalar sonucunda
Ümraniye Belediyesi'nin
31 Mart 2021 tarihinde
tarafımıza verdiği yanıtta;
İlim Yayma Vakfı'na ge-
rekli tebligatın yapıldığını
ve vakfın binayı terk ede-
ceğini kamuoyuyla pay-
laştık. Fakat bu
yazışmalarda, bahse konu

binanın İmam Hatip ya-
pılmak istendiğini öğren-
dik. Atakent
Mahallesi'nde bir İmam
Hatip Ortaokulu, bir de
İmam Hatip Lisesi var-
ken, planlarda anaokulu
tesisi olarak gözüken okul
binamızın, mahallelinin
ihtiyaçları doğrultusunda
anaokulu yapılması için
talepte bulunduk. Fakat
mahalle halkının talepleri
görmezden gelindi" dedi. 

Rant peşinde
koşmayın

"Mahallemizdeki orta-
okulları içinde dahil ana-
okulu sınıfı açılırken, bu
ihtiyacı yok sayarak bir
mahalleye üçüncü İmam

Hatip okulunun açılma-
sını tamamen siyasi bir
karar olarak görüyoruz"
diyen Kızılkaya, "Bu bina-
nın yer tahsisi, Ümraniye
Belediyesi tarafından bir
yıl için yapılmıştır. Yani
önümüzdeki sene, bu se-
nenin uzatılması gerek-
mektedir. Buradan
Ümraniye Belediyesi yet-
kililerine sesleniyoruz:
Ümraniye Belediye Mec-
lisi, Ümraniye halkının ih-
tiyaçları doğrultusunda
karar almak zorundadır.
Mahallemizdeki anaokulu
binası üzerinden siyasi
rant peşinde koşmayın.
Halkın taleplerini görmez-
den gelmeyin" çağrısında
bulundu. 

Gecikmeli açılış!
Avcılar Belediyesi Roman Kültür Sanat ve Eğitim 
Atölyesi düzenlenen açılışla hizmete girdi. Belediye
Başkanı Hançerli, "Atölye aslında 1 yıldır
tamamlanmış vaziyette bekliyor. Pandemi koşulları
nedeniyle açılışını gerçekleştiremedik maalesef" dedi

AçılışA Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, CHP İzmir Milletvekili Özcan Puhçu
ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. 1 yıl önce

Avcılar Belediyesi tarafından kurulan ve açılışı ertelenen
atölye, kültürel, sanatsal etkinliklere ve kurslara ev sahipliği
yapacak. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği mer-
kezde okuma yazma, geleneksel halk oyunları, ritm, temel
müzik kursları düzenlenmesi planlıyor.

Gençler yaralanacak

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli;
"Söz verdiğimiz üzere Roman Kültür Sanat ve Eğitim
Atölyesi’ni Yeşilkent Mahallemize kazandırdık. Atölye as-
lında 1 yıldır tamamlanmış vaziyette bekliyor. Pandemi ko-
şulları nedeniyle açılışını gerçekleştiremedik maalesef.
Bugünse pandemiye uygun koşullarda hizmet verecek
atölyemizi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum.
Bu atölye sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatle-
rine kadar açık olacak ve özellikle çocuk ve gençlerimiz bu
atölyeden yararlanacak. Avcılar halkına hayırlı uğurlu
olsun” dedi.

Hançerli’ye minnettar

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ise Avcılar için tarihi
bir gün olduğunu belirterek, "En büyük sorunumuz eği-
timsizlik. Maalesef bu sorun bugün bir çok yönetici tara-
fından görmezden geliniyor. Başkan Hançerli göreve gelir
gelmez roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Yeşilkent
Mahallesi’ne sanat ve eğitim merkezi yapma çalışmaları
başlattı. Başkanımıza minnettarım” dedi.

Öğrenci sayısı
89’a ulaştı
Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde BEDAŞ’ın desteği ile hayata geçirilen Yüksek
Gerilim Dalı’nı bu yıl 22 öğrenci tercih etti. Böylece 
2018-2021 yılları arasında Enerjinin Yıldızları 
Projesi’ne dâhil olan toplam öğrenci sayısı da 89’a ulaştı

ElEktrik dağıtım sektörünün yetişmiş ele-
man ihtiyacına çözüm üretmek ve Türki-
ye’de istihdama katkı sunmak hedefiyle

2018’de başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi’nin ‘yıldız-
ları’, 2021-2022 eğitim- öğretim yılında ders başı yaptı.
Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl gibi uzun bir aradan
sonra yeniden yüz yüze eğitime geçilirken Enerjinin Yıl-
dızları Projesi kapsamında İstanbul Bayrampaşa İnönü
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) desteği ile oluşturulan Yük-
sek Gerilim Dalı’nda da tercih dönemi tamamlandı. Bu
yıl yıldızlar kadrosuna katılan 22 öğrenci ile İstanbul’da
Enerjinin Yıldızları Projesi’ne dâhil olan öğrenci sayısı
da 2018-2021 yılları arasında 89’a ulaşmış oldu.

Önümüz açıldı

Enerjinin Yıldızları arasında yer alan Melisa Göl de 
bu projede kız öğrencilere de büyük fırsatlar sunuldu-
ğunu belirterek, “Enerjinin Yıldızları projesi okulu-
muzda uygulanmaya başlamasaydı Yüksek Gerilim
Dalı Sınıfı açılamayacaktı. Bu proje ile biz kız öğrencile-
rin de önü açıldı. Ben bu mesleğe gönül verdim ve ilerle-
mek istiyorum. Bu sırada bizim elimizden tutan
BEDAŞ’a, okulumuza, öğretmenlerimize teşekkür
etmek istiyorum” dedi.  DHA

Çok kötü
şeyler yaşadığını

anlatan Dilacan Ö.
“Atilla Tuna’nın 

istediklerini yapmadığım
için birdenbire farklı

bir muamele
görmeye başladım”

dedi.

ONCE SARKTI
SONRA KOVDU!



T ürkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 6
günlük maratonun ardından 26 Ey-

lül'de ihtişamlı bir kapanışla sona erdi. Dijital
sağlık altyapısı ile özellikle Kovid-19 pande-
misi döneminde pek çok uygulamayla dünya-
nın önüne geçen Sağlık Bakanlığı, "yapay
zeka yarışması" ile TEKNOFEST'e damga-
sını vurdu. Türkiye'nin dünyadaki en iyi dijital
sağlık alt yapısına sahip ülke olduğuna dikkat
çeken Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Bi-
rinci, Demirören Haber Ajansı'na önemli
açıklamalarda bulundu. Birinci, "Neden bu-
radayız? Biz hekimlerimize, sağlık profesyo-
nellerimize yardım etmek üzere tanı araçları
geliştirmeye çalışıyoruz. Yapay zeka araçla-
rıyla ve dünyada ilk kez böyle bir yarışma
kapsamında, verilerimizi bu konuda yazılım
geliştiren start-up firmalara, gençlere açtık"
dedi.

İnme tanısı koyacak

Yarışmada, yapay zeka ile inme tanısı koyabi-
lecek projelerin yer aldığını belirten Birinci,
"Çünkü bunlar çok acil müdahale edilmesi ve
çok hızlı bir şekilde karar verilmesi gereken
hastalıklar, Yapay zeka araçları ile hekimleri-
mize yardım etmek, hastaların hayatına kritik
zamanlarda dokunabilmek istiyoruz. Mesela
hastanın tomografisi bilgisayara yüklendiği
gibi, hemen yapay zekayla okunacak ve bir
radyoloğun yapacağı yorumları ön yorum
olarak o yapacak ve sonra radyoloğun önüne
düşürecek. İlgili hekimin önüne düşürecek.
Çok hızlı bir şekilde onun belki yorgunlukla
atlayabileceği lezyonları da yakalamasını sağ-
layacak ve vaktini kısaltacak, iş yükünü azal-
tacak" şeklinde konuştu.

Mamografide kullanıldı

Daha önce Kovid-19'u görüntülü işleyerek
yapay zeka ile tanıyan sistemleri de geliştir-
diklerine işaret eden Birinci, "Bu sistemler
onun başka bir viral enfeksiyon mu yoksa
bakteriyel enfeksiyon mu olduğunu anlayabi-
liyordu. Ayrıca mamografide de çok ciddi bir
yapay zeka uygulamamız var ve bu sayede
meme kanserine çok ciddi bir şekilde erken-

den teşhis koyma ve kadınlarımızın hayatını
kurtarma, onlara çok daha iyi bir tedavi
sunma fırsatlarına sahip olduk. Yakın bir ge-
lecekte inme için de benzer şeyleri yapıyor
olacağız" dedi.

Ön teşhis konacak

Çok uzun süredir üzerinde çalıştıkları "Neyim
Var?" projesinden de bahseden Dr. Birinci,
yakın bir zamanda e-Nabız'a entegre olarak
çalışacak bu sistem hakkında da şu bilgileri
verdi: "Bu proje, siz daha doktora gitmeden
önce size sorular sorarak hangi branşa gitme-
niz gerektiğine karar veriyor. Ortalama hasta-
lıklarınızı, sizin gibi şikayeti olanlara yüzde
kaç oranında ne olduğunu söyleyebiliyor. Acil
olarak doktora gitmeniz gerekirse de bu ko-
nuda uyarıyor. Daha sonra da kendi koyduğu

teşhisi, hekimin koyduğu teşhisle sürekli öğre-
nerek değiştiren ve yapay zekayla isabet kabi-
liyetini arttıran ve daha doğru sonuçları
vatandaşlara ulaştırabilen bir sistem. Ayrıca
bu sayede gereksiz hastanın da hastaneye
başvurusunu azaltan, aslında onun hastalık
zannettiği ya da çok acil bir problem zannet-
tiği semptomları da değerlendirerek normal
rutin aile hekimine ya da en yakın hastane-
deki ilgili branşa yönlendirilmesini sağlayabi-
lecek bir uygulama."

Dünyanın en iyisiyiz

TEKNOFEST'in daha çok savunma sanayi
üzerine kurgusu olan ve daha sonra diğer tek-
nolojileri kendi bünyesine katmış bir festival
olduğuna işaret eden Bakan Yardımcısı Dr.
Birinci, "Ama bugün baktığımızda, gelecekte

sağlık teknolojilerinin, savunma sanayi tekno-
lojilerinin de çok önünde bir büyüklüğe sahip
olacağını görüyoruz. Nitekim pandemi sıra-
sında da bunu hepimiz gördük. Dijitalleşme-
nin ne kadar kıymetli olduğunu, teknolojinin
ne kadar kıymetli bir araç olduğunu, hayatı-
mıza ne kadar pozitif yönde dokunduğunu
görebiliyoruz artık. Biz dünyanın en iyi dijital-
leşmiş Sağlık Bakanlığıyız. Bu alanda bizden
daha iyi bir Sağlık Bakanlığı ve ülke yok. Sağ-
lık alanında Türkiye'nin gerçekten çok öne ge-
çeceğini, SİHA'lar, İHA'lar, savunma sanayi
ürünlerinde olduğu gibi, bu konuda da dün-
yada konuşulacağını düşünüyorum. Sağlıkta
yapay zeka yarışmasının bu anlamda çok iyi
bir başlangıç olduğunu ve gençlerimizin de,
Türkiye'nin de önünü açacağına inanıyorum"
diye konuştu. DHA
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6 BUCUK MILYON RISKLI
YOLCULUK ENGELLENDI

TEKNOFEST'te, 
pandemiyle mücadelede
dijitalleşme ve yapay
zeka sistemleriyle öne
çıkan Sağlık Bakanlığı
da "yapay zeka
yarışması" ile öne çıktı.
DHA'ya özel
açıklamalarda bulunan
Sağlık Bakan Yardımcısı
Dr. Şuayip Birinci, 
gelecekte sağlık 
teknolojilerinin savunma
sanayii teknolojilerinin
de önünde bir
büyüklüğe sahip
olacağını söyledi

Dr. Birinci, dünyanın 
en büyük dijital 
projelerinden biri olan
HES uygulaması
sayesinde 8 milyara
yakın HES kodu 
sorgusunun yapıldığını
ve riskli bir kişinin 
birden çok yerde 
engellenmesi de dahil, 
sistemin bu süreç
içerisinde yaklaşık 
6.5 milyonun üzerinde 
riskli kod tespit ederek
pandemiyle mücadelede
önemli bir yol kat
edildiğini vurguladı.

POLİTİKA
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DÜNYA

SPOR
MAGAZİN
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Sağlık Bakanlığı'nın tüm dijital sağlık
uygulamalarının merkezinde aslında e-
Nabız'ın yer aldığını da vurgulayan Dr.
Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim
kütüphane diyebileceğimiz, onlara
(diğer uygulamalara) bütün servisleri
veren bilgemiz, e-Nabız. Onun üzerine
geliştirdiğimiz diğer platformlar söz ko-
nusu. Örneğin HES (Hayat Eve Sığar)
uygulaması, dünyada bu alandaki en
büyük projelerden biri. Şu anda 75 mil-
yon insan bu uygulamayı indirmiş, 150

milyona yakın HES kodu alınmış, bütün
sistem, her yeri dolaşırken biliyorsunuz
ki HES kodu sorgusu alıyoruz. 8 mil-
yara yakın HES kodu sorgusu yapılmış,
şehir içi ulaşımda 5.2 milyon kez risk
uyarısı vermiş, şehirler arası uçak se-
yahatlerinde 1.4 milyon kez risk uyarısı
vermiş ve böylece riskli olanların bu
araçlara, uçaklara binememesini sağ-
lamış bir uygulama. Bütün sistemleri
HES ile entegre ettik, uçaklar vs., hepsi
bu ilkeler çevresinde hareket ediyor.

Bugün baktığımızda son 48 saat PCR
test bilgileri, aşı bilgileri, hastalık bilgi-
sinin kişinin uçaklarda, toplu etkinlik-
lerde vb. dolaşması ile alakalı da
milyonlarca sorgu yapılmış durumda.
Bunların her birini tamamıyla Türk mü-
hendisler, açık kaynak sistemleriyle
hiçbir yabancı lisans kullanmadan ge-
liştirdi. Bütün yetenek kendi içimizde,
Türkiye'nin kendi insanları bunlar. Dı-
şarıdan neredeyse hiç destek alma-
dık."

HER ŞEYiN MERKEZiNDEKi UYGULAMA: E-NABIZ

KARE KODU 
OLMAYAN PCR 

TESTLERİ 
GEÇERLİ DEĞİL

Başkasının HES kodu ile dolaşanlara dair Sağ-
lık Bakanlığı'na da geri bildirimler geldiğine
işaret eden Dr. Birinci, bunu önlemenin tek yo-
lunun HES kodu sorgusu yapılan yerde kimlik
kontrolü de yapılması olduğunu belitti ve
önemli uyarılarda bulunarak sözlerini nokta-
ladı: "Ben özellikle HES sistemini kullanan in-
sanlardan şunu istiyorum. Evet orada kişinin
zaten bir kısmı yıldızla kapatılmış bir şekilde
ismi görünüyor. Ama mutlaka kimlik kontrolü
de yapılmalı. Çünkü başkalarının HES koduyla
gezenler olduğuna dair geri bildirimler alıyo-
ruz. Kimlikten bağımsız bu yapılamaz. Bir de
özellikle karekodla print edilmemiş PCR labo-
ratuvar testlerini de kimse kesinlikle almasın.
PCR testi isteyen bütün kuruluşlar, PCR test
sonuç kağıdı üzerindeki o kare kodları okuta-
rak doğrulasınlar. Eğer yabancı bir vatan-
daşsa, Health Pass üzerinden de
doğrulanabilir bu. Çünkü kare kodu olmayan
hiçbir laboratuvar testi geçerli değil. Kare
kodu okuttuğunuz zaman, o kişinin bilgisi
hemen Sağlık Bakanlığı'ndan e-Nabız üzerin-
den doğrulanıyor. Bu kişi ve bu test doğrudur
diye gerçekten o testin varlığını tespit ediyor
sistem. Bu tarz geri bildirimler geliyor bize,
çok rastladığımız bir şey değil ama var olduğu
zaman tek tük soruşturma açıp incelediğimiz
durumlar da oluyor. O nedenle üzerindeki Q
kodu olmayan hiçbir laboratuvar testini kimse
itibar almasın."



A lmanya'da meclis se-
çimlerini geçici resmi
sonuçlara göre Sosyal

Demokrat Parti (SPD) kazandı.
Yıllardır süren düşüş eğilimini
tersine çevirmeyi başaran SPD
oy oranını yüzde 25,7'ye yük-
seltti. Parti, 2017 seçimlerinde
yüzde 20,5'lik oy oranıyla tarihi-
nin en kötü sonucunu almıştı.
Angela Merkel başbakanlığında
16 yıldır iktidarda olan Hristiyan
Demokrat Birlik/Hristiyan Sos-
yal Birlik (CDU/CSU) ise yüzde
24,1 ile tarihinin en düşük oy
oranını kaydetti. Birlik partileri-
nin 2013 seçimlerinde yüzde
41,5 olan oy oranı 2017'de
yüzde 32,9'a gerilemişti. Seçim
sonrası SPD lideri Olaf Scholz,
parti genel merkezinde yaptığı
konuşmada alkışlarla karşılanır-
ken, Sosyal Demokrat Parti'nin
uzun zamandır en  iyi sonucu al-
dığını söyledi. "Bu büyük bir ba-
şarı" diyen Scholz, "Sonuçlar,
seçmenlerin beni başbakan ola-
rak görmek istediğini gösteriyor"
ifadelerini kullandı. Scholz daha
sonra diğer adaylarla katıldığı

televizyon tartışmasında hükü-
meti Noel'e kadar kurmak istedi-
ğini açıkladı.

Yeşiller'de buruk zafer

Seçimlere yüksek hedeflerle
giren ancak kısa sürede anket-
lerde kan kaybeden Yeşiller ise
seçimlerde oyların yüzde 14,8'ini
almayı başararak ülkedeki
üçüncü büyük siyasi güç konu-
muna yükseldi. Oy oranı beklen-
tilerle karşılaştırıldığında düşük
kalsa da parti, tarihinin en iyi
seçim sonucunu almış oldu.
Geçmişte Hristiyan Birlik parti-
lerinin doğal koalisyon ortağı
olan liberal Hür Demokrat Parti
(FDP) ise yüzde 11,5 oy oranına
ulaştı. Partinin oy oranı 2017'de
yüzde 10,7 olarak gerçekleşmişti. 

AFD'nin oyları düştü

Göçmen karşıtı ve yabancı düş-
manı söylemleriyle dikkat çeken
sağ popülist Almanya için Alter-
natif (AfD) yüzde 10,3'e gerile-
yerek üçüncülükten beşinci
sıraya düştü. AfD, 2017'de ilk
kez katıldığı Federal Meclis se-
çimlerinde yüzde 12,6'lık oy ora-
nına ulaşmıştı. 26 Eylül
seçimlerinde en fazla oy kaybına
uğrayan parti ise Sol Parti oldu.
Yüzde 4,9'luk oy oranıyla yüzde
5'lik barajın altına düşen Sol
Parti, doğrudan üç milletvekil-
liği kazanabildiği için yine de
meclise girebilecek.

Rekor milletvekili sayısı

Seçim sonuçları, Federal
Meclis'teki güç dengelerini
de önemli ölçüde değiştirdi.
Geçici resmi sonuçlara
göre SPD'nin sandalye sa-
yısı 2017 seçimlerine göre
53 artarak 206'ya yükseldi.
CDU/CSU 246 sandal-
yeden 196'ya düşerken
Yeşiller 67 olan sandalye
sayısını 118'e yükseltti.
FDP 80 olan sandalye
sayısını 92'ye yükseltti,
Sol Parti 69 sandalye-
den 39'a geriledi. AfD
ise meclise 83 millet-
vekili ile girecek. Ül-
kenin kuzeyindeki
Schleswig-Holstein
eyaletinde Dani-
markalı azınlığın
partisi olan ve
yüzde 5'lik baraj-
dan muaf bulu-
nan Schleswig
Seçmenler Birliği
ise mecliste bir
milletvekili ile
temsil edilecek.
Yeni Federal
Meclis'te mil-
letvekili sayısı
da yeni bir
rekor kıracak.
Geçici resmi
sonuçlara
göre mec-
listeki mil-
letvekili
sayısı
709'dan
735'e
yüksele-
cek.
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Almanya'da seçimler güç dengelerini
değiştirdi. SPD yüzde 25,7 ile birinci

parti olurken Hristiyan Birlik 
partileri tarihi bir düşüşle yüzde 
24,1'e geriledi. İşte son sonuçlar

AlmAnyA
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AlmAnyA
tercihini
AlmAnyA
tercihini
AlmAnyA
tercihini
AlmAnyA
tercihini
AlmAnyA
tercihini
AlmAnyA
tercihini
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tercihini

Almanya'da meclis 
seçimlerini geçici resmi
sonuçlara göre Sosyal
Demokrat Parti (SPD)
kazandı. Yıllardır
süren düşüş eğilimini
tersine çevirmeyi 
başaran SPD oy 
oranını yüzde 25,7'ye
yükseltti. Bu sonuca
göre Angela Merkel
sonrası Almanya'da 
SPD koalisyonda 
dümene geçecek. 
SPD lideri Olaf Scholz,
Başbakanlık koltuğunu
devralacak.
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süren düşüş eğilimini
tersine çevirmeyi 
başaran SPD oy 
oranını yüzde 25,7'ye
yükseltti. Bu sonuca
göre Angela Merkel
sonrası Almanya'da 
SPD koalisyonda 
dümene geçecek. 
SPD lideri Olaf Scholz,
Başbakanlık koltuğunu
devralacak.

almanya seçimlerinde katılım oranları
da merak konusu. Federal Seçim 
Kurulu Başkanı Georg Thiel, oy verme
merkezlerinde kullanılan oyla-
rın sayısının 2017 seçimle-
rindekinden daha az
olduğunu ama posta
yoluyla kullanılan
sayısının önemli
ölçüde artmasını
beklediklerini
söyledi. Hem
parlamento se-

çimleri hem yerel seçimler, hem de kira
artışının engellenmesini öngören bir refe-
randum için sandığa gidilen başkent Ber-

lin'de ise çok yüksek katılım
kaydedildiği belirtildi. Birçok

seçim merkezinde uzun
kuyruklar oluşurken,

bazı noktalarda pusu-
lalar yetmeyince yeni
pusula getirilmesi ge-
rekti. Kuyrukta iki
saate yakın bekleyen-
ler olduğu belirtiliyor.

Pusulalar yetmedi

YAPTI
Almanya'da meclis 
seçimlerini geçici resmi
sonuçlara göre Sosyal
Demokrat Parti (SPD)
kazandı. Yıllardır
süren düşüş eğilimini
tersine çevirmeyi 
başaran SPD oy 
oranını yüzde 25,7'ye
yükseltti. Bu sonuca
göre Angela Merkel
sonrası Almanya'da 
SPD koalisyonda 
dümene geçecek. 
SPD lideri Olaf Scholz,
Başbakanlık koltuğunu
devralacak.

Berlin halkı 
kiralara tepkili

almanya'da federal meclis se-
çimleri dün yapıldı. Koblenz'de
yayımlanan Rhein-Zeitung se-

çimlerde ortaya çıkan tabloyu şöyle özetliyor:
"İyi haber şu: FDP ve Yeşiller olmadan hükü-
metin kurulmasında mesafe kat edilemiyor.
Bu da iyi zira hem Hristiyan Demokrat Birlik
(CDU) hem de Scholz aşağı Scholz yukarı
dışında bir şeyi olmayan Sosyal Demokrat
Parti (SPD), 16 yıllık Merkel dönemi sonra-
sında tükenmiş durumdalar ve taze etkilere
ihtiyaç duyuyorlar. Yeşiller'in durumu, baş-
bakanlık hayali suya düşmüş olsa da kon-
forlu olmayı sürdürüyor, zira tüm taraflara
eklenme imkanları bulunuyor; her ne kadar
SPD-Yeşiller-Sol Parti ait olduğu yerde si-
yasi korku tünelinde kalmış olsa bile. FDP
halihazırda başbakanı belirleyecek parti ko-
numunda. SPD ve Hrıstiyan Birlik partileri,
(FDP lideri Christian) Lindner'in vereceği
karara göre kapının önüne konabilir. Hristi-
yan Demokratlar bu durumu başbakan
adaylarının profesyonel olmayan davranışla-
rına ve görev dönemi dolana kadar maka-
mını bırakmayan başbakana borçlu. Tüm
yararlılıklarını karşın çok uzun süre yöne-
timde kaldı. Sonunda üst anne efsane-
sine kendini inandırdı ve partisi ile
halkı bir beşiğe yatırdı. Ama gelece-
ğimizi riske etmek istemiyorsak
oradan çıkmak zorundayız."

Perde artık kapandı

Almanya’nın prestijli ekonomi
gazetesi Handelsblatt Sosyal
Demokrat Parti'nin Hür De-
mokrat Parti ve Yeşiller ile
koalisyon kurma ihtimalini
şöyle yorumluyor: "SPD,
FDP'ye reddedemeyeceği bir
teklif yapmaya çalışacak. (Olaf)
Scholz güven kazanmaya çalışıyor

ve anlaşmalara bağlı kalacağı sözünü veriyor.
FDP'nin Merkel tarafından aldatılma trav-
ması olduğunu biliyor. (Armin) Laschet ise
Yeşiller'i Sosyal Demokratlar yerine kendi-
siyle koalisyon yapması halinde daha korun-
muş olacaklarına ikna etmek zorunda.
Dengeyi sağlamak için yapılması gereken
Laschet açısından Scholz'a nazaran daha
zor olacak. Laschet, Yeşiller'e ancak FDP'nin
itiraz etmeyeceği kadarını sunabilir. Ama su-
nacaklarının Yeşiller'in onlarla ve FDP ile yö-
netmek istemesin yetmesi gerekiyor. Bu tarihi
günün sonunda dolayısıyla geçerli olan şu:
Perde kapandı, tüm soruların cevabı açık."

Kendi çizgisini oluşturmalı

Oldenburg'da yayımlanan Nordwest-Zei-
tung, Angela Merkel sonrası CDU içinde ya-
şanması muhtemel siyasi krize işaret eden bir
yoruma yer veriyor: "Hristiyan Demokrat
Birlik, Merkel sonrası dönemin acı verici ka-
yıplarından sonra kendisini yeniden bulmak
zorunda kalacak. Peki bu Laschet ile mi
ola-

cak? Partide iktidar mücadelesi
ve seçim hezimetinin suçlusu-
nun arayışı başlayacak; özellikle
de eğer Hristiyan Birlik partileri
muhalefet sıralarında oturmak
zorunda kalırsa. Laschet cesaret
ve çaresizlik içinde başbakanlık
için mücadele etmeyi sürdürse de
birçok şey böyle olacağına işaret
ediyor. SPD'nin başbakan adayı
Olaf Scholz burada daha ümitli
olabilir. Geriden geldi ve SPD'ye
uzun süredir beklenmeyen bir ka-
zanç sağladı. Ancak onun da tama-
men kendisine odaklanan seçim
mücadelesi sonrasında yeniden görü-
nür hale gelecek ve ensesinde bitecek
bir parti yönetimi var. Scholz açısından
da bunun anlamı şu: Birbirinden tama-
men ayrık istekler arasında koalisyon
müzakerelerini yürütmeye çalışmanın
yanı sıra kendi partisi içinde de bir çizgi,

kendi çizgisini
oluşturmak

zorunda."

Koalisyon hükümeti
CIKMAZI Alman basınında çıkan yorumlarda koalisyon hükümeti

kurmanın hem Sosyal Demokratlar hem de Hrıstiyan
Demokratlar açısından zor olduğuna dikkat çekiliyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev kiralarının rekor oranda
yükselmesine karşı halkın yüzde 56'sı ‘kamulaştırma’ dedi

almanya, meclis se-
çimleriyle paralel ola-
rak Berlinliler

barınma sorunuyla ilgili halk oy-
laması için sandık başına gitti.
Berlinlilerin yüzde 56,4'ü kentte
giderek yayılan dev emlak şirket-
lerinin kamulaştırılması yönünde
oy kullandı. Ret oyu ise yüzde
39'da kaldı. Oylamaya sunulan
karar metninde Berlin Senatosu,
"mülklerin kamu malına dönüş-
türülmesi için gerekli tüm ön-
lemleri almaya ve bu yönde bir
yasa hazırlamaya" çağrıldı.

Bağlayıcılığı yok

Referandumda somut bir yasa
tasarısı oylamaya sunulmadığı
için halk oylaması sonucunun
siyaset açısından bağlayıcılığı
bulunmuyor. Ancak buna rağ-
men yeni Senato ve meclisin oy-
lama sonucunu dikkate alması
gerekiyor. Almanya'da bu türde
düzenlenen ilk halk oylama-
sında konu, Berlin'de 3 binden
fazla konuta sahip olan ve "kâr
amacı güden" şirketlerin kamu-
laştırılmasıydı. Berlin'de bu du-
rumda 240 bin dairenin
bulunduğu, bunun da kentteki
toplam kiralık dairelerin yüzde

15'ini oluşturduğu belirtiliyor.

Tüm oyunları biliyoruz

Berlin'de son yıllarda kiralardaki
hızlı artış nedeniyle kentin pek
çok bölgesinde normal gelirli va-
tandaşlar bile ev bulmakta sıkıntı
yaşıyor. Kamulaştırma taleple-
rine öncülük eden girişimin söz-
cülerinden Kalle Kunkel,
koalisyon hükümetinin kurulma
sürecini yakından takip edecekle-
rini belirterek "Oyalama ve en-
gelleme taktiklerini kabul
etmeyeceğiz. Tüm oyunları bili-
yoruz. Emlak şirketlerinin kamu-
laştırması hayata geçirilene
kadar durmayacağız" açıklama-
sını yaptı. Girişim, kamulaştırma
yoluyla kira artışlarının durdu-
rulmasını ve uzun vadede kira-
larda istikrar sağlanmasını
hedefliyor. Kamulaştırma talebi,
Alman Anayasasının 15'inci
maddesine dayanıyor. Bu mad-
dede "Toprak ve arazi, doğal
kaynaklar ve üretim araçları, ka-
mulaştırma amacıyla, tazmina-
tın biçim ve ölçüsünü belirleyen
bir yasayla, kolektif mülkiyet
veya kamu ekonomisinin diğer
şekillerine dönüştürülebilir" iba-
resi yer alıyor.

NORMAL HAYATA 
DÖNÜLECEK Mİ?
Pfizer CEO'su Albert Bourla, Covid-19'un yeni varyantlarının dünya
çapında ortaya çıkmaya devam etmesi muhtemel olsa da hayatın
gelecek yıl içinde normale döneceğine inandığını söyledi. Bourla,
“Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu
yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan
yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor” dedi

Pandemi nedeniyle
aşılama çalışmalarına
hız verilirken, virüsün

ne zaman etkisiz hale geleceği ve
biteceği ile ilgili açıklamalar da
yetkililerden gelmeye devam edi-
yor. Geçtiğimiz günlerde Mo-
derna CEO’su dünyada herkesin
aşılanabileceğini söylerken yeni
bir açıklama da Pfizer CEO’sun-
dan geldi.

Yıllık aşı gerekecek 

Bourla’nın yorumları, pandemi-
nin bir yıl içinde sona ereceğini
öngören Moderna CEO’su Stép-
hane Bancel’in geçen hafta yap-
tığı açıklamaları pekiştiriyor.
Bancel, İsviçre gazetesi Neue
Zürcher Zeitung’a verdiği de-
meçte, “Son altı aydaki üretim
kapasitesinin genişlemesine ba-
karsanız, gelecek yılın ortasına
kadar dünyadaki herkesin aşıla-
nabilmesi için yeterli doz mevcut
olmalı” demişti. Bancel’ın açıkla-
malarını takiben Bourla da
Covid-19’un dünya çapında or-
taya çıkan varyantlarıyla müca-
dele etmek için muhtemelen yıllık

aşı gerekeceğine inandığını söy-
ledi: “Bir şekilde gribe benzer bir
durumla karşı karşıya kalacağız.
Ya aşı olursun ve iyi bir kış geçi-
rirsin ya da olmazsın ve hastala-
nırsın, hatta hastanelik olma
riskiyle karşı karşıya kalırsın.
Benim için en olası senaryo bu,
çünkü virüs tüm dünyaya yayılı-
yor. Ortaya çıkan yeni varyantları
görmeye devam edeceğiz ve ay-
rıca en az bir yıl sürecek aşıları-
mız olacak. Bu yüzden de en
olası senaryo yıllık aşılar. Bekleyip
verileri görmemiz gerekiyor”
dedi. 

İzin verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
geçen hafta, sağlık durumları ne-
deniyle hastalanma olasılığı daha
yüksek olan kişiler ve yüksek
maruz kalma riski altındaki kişiler
de dahil olmak üzere 65 yaş ve
üstü kişiler ve ciddi Covid-19 riski
altında olanlar için Pfizer güçlen-
diricilerine izin verdi. Gelişme,
ABD’deki koronavirüsü ölümleri-
nin 1918-1919 influenza pande-
misini geçmesinin ardından geldi.

Koronavirüs salgınında 
normalleşme için herkesin aşı 
olması gerektiğini ifade eden 
Bourla, "Bir şekilde gribe benzer
bir durumla karşı karşıyayız. Bu
süreçte ya aşı olacak ve kışı iyi
geçireceğiz ya da aşı olmayacak
ve hastalanacağız" diye konuştu.
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FAZIL SAY YEDİTEPE’DE
Yeditepe Üniversitesi’nin 25’inci kuruluş yıl dö-
nümü etkinlikleri kapsamında Fazıl Say konseri
düzenlenecek. Üniversitenin 25’inci kuruluş yıl-
dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür Sanat
Ofisi’nin düzenlediği konser, kampüsün festival

alanında gerçekleşecek. Konserde, dünyaca
ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın, Türk edebi-
yatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini
bestelediği albümlerinden eserler seslendirile-
cek. Şan ve piyanonun başrolü oynayacağı kon-

serde, Fazıl Say’a güçlü sesi ve büyüleyici sahne
performansıyla solist Serenad Bağcan eşlik ede-
cek. Maske ve mesafe kurallarının uygulanacağı
konsere, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, me-
zunları, akademisyenleri ve çalışanları katılacak.
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Kartal 
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kitapseverleri

ağırladı

Kartal 
kitapseverleri

ağırladı

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen
‘Kartal Kitap Fuarı’ ikinci gününde de İstan-

bul’un dört bir yanından gelen çok sayıda
kitapseveri ağırladı. Gazeteci-yazarlar;

Gürkan Hacır, Barış Doster, Barış Yarkadaş,
Şenol Çarık ve daha birçok tanınmış isim,

kitap fuarının ikinci gün konukları oldu

D okuz gün sürecek olan fuarın ikinci gü-
nünde edebiyat ve medya dünyasının ta-
nınmış isimleri, alanda kurulan sahnede

kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşileri ile etkin-
liğe renk kattı. 100’e yakın yayınevinin stant kurduğu;
şair, yazar, akademisyen, gazeteci ve sanatçıların
konuk olarak yer aldığı etkinlik, fuar alanını dolduran
kalabalığın büyük beğenisini topladı. Kartal Kitap
Fuarı’nın ikinci günü Prof. Dr. Necdet Neydim ile
başlarken; Tarık Tufan, Fuat Sevimay, Ahmet Selçuk
İlkan, Emrah Safa Gürkan ve KE Dergisi’nin yazar
kadrosu, okurlarıyla buluşan diğer isimler oldu.

Başarılı isimler bir arada

Fuarın dikkat çeken ve ziyaretçilerin yoğun ilgi gös-

terdikleri etkinlik ise gazeteci-yazarlar; Gürkan
Hacır, Barış Doster, Barış Yarkadaş ve Şenol Ça-
rık’ın söyleşileri oldu. Televizyon ekranlarının başa-
rılı yorumcuları usta gazeteciler, edebiyattan
siyasete, sanattan tarihe birçok konuda söyleşi-
lerde bulundu.Ünlü isimler konuşmalarında son
dönemde Türkiye gündeminde olan konular hak-
kında izleyicilere düşüncelerini aktırırken Kartal ve
çevre ilçelerden kendilerini dinlemeye gelen vatan-
daşlar da beğeni ve alkışları ile konuklara tezahü-
ratta bulundu.

Yabancı değiliz

25. ve 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi
Milletvekili, gazeteci ve yazar Barış Yarkadaş, kitap

fuarına yönelik övgü dolu bir konuşma gerçekleşti-
rerek: “Kartal Meydanı’nda düzenlenen Kartal
Kitap Fuarı, hakikaten örnek olması gereken bir et-
kinliğe ev sahipliği yapıyor. Biz Kartal Meydanı'na
yabancı değiliz. Ben bu bölgeden milletvekiliydim,
hem de uzun yıllardır Anadolu Yakası'nda yaşıyo-
rum. Kartal Meydanı hep demokrasi mücadelesine
şahit olmuştur. Bugün de kültüre ve sanata ev sa-
hipliği yapıyor. Kartal Belediyesi’nin tüm persone-
line ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Hakikaten dört dörtlük bir organizasyon yapmış-
lar. Umarım bu organizasyonlar daha da artar ve
biz de okurlarımızla daha çok bir araya gelebilme
ve kaynaşma imkânı buluruz” şeklinde konuştu.
SEMANUR POLAT

Çılgınlığımızı paylaşacağım
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, usta
isimlerin söyleşisinin ardından sahneye çıkarak
bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yüksel:
“Kıymetli konuklar, sevgili Kartallılar, bu de-
ğerli misafirlerimizi dinlemenin gururunu yaşı-
yoruz. Sevgili Gürkan Hacır, 'Kemalyeri
Dergisi’ni çıkararak bir çılgınlık yaptık' demişti.
Gerçekten öyle. Edebiyata, yazına sahip çık-
mak; sanata, yayınevi ve yazarlara sahip çık-
mak kolay iş değil. Bazıları çılgınlık olarak
adlandırılabilir, biz de çılgınız. Biz de yaklaşık
iki yıldır Kartal Edebiyat Dergisi olan “KE”

dergisini üretmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla.
Şimdi ben de bizim çılgınlığımızı paylaşacağım.
Ama kendi çılgınlıkları olan Kemalyeri Dergisi
için de bir alkış istiyorum” dedi. Ardından et-
kinliğe katılan Erzincan Altınbaşak Belediye
Başkanı Haydar Polat, Şair Ahmet Selçuk İlkan
ve Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Özlem
Bulut, Başkan Gökhan Yüksel’in daveti üzerine
sahneye çıkarak katılımcılara birer plaket ve KE
Dergisi takdim etti. Usta yazarlar, plaket takdi-
minin ardından okuyucuları ile bir araya gele-
rek kitaplarını imzaladı.

Bu zamana kadar sayısız esere konu olan aşk, Begüm
Fırat’ın “Coya” adlı kitabında sevgi ve inanç çerçeve-
sinde ele alınıyor. Kitabında gerçek aşkın hayat oyunu-
nun bir parçası olduğuna ve aşkın hak edildiği
zamanda yaşanabildiğine dikkat çeken Yazar Fırat,
“Aşkı tutkuyla yaşamak isteyen her insan, hayatı bo-
yunca yanılgılara düşebiliyor ve her bulduğunu gerçek
aşk zannedip acı çekebiliyor. Sonunda da büyük bir ya-
nılgıya düştüğünü fark ediyor. Oysa aşk, insanın ol-
gunlaşma sürecinin ve kendini arayışın bir parçası ve
biz hazır olduğumuzda kişi ve olaylar örgüsüyle karşı-
mıza çıkıyor. Buradan yola çıkarak kitabımda aşkın
acısını, bizi büyütme amacını, hayatımızı nasıl yönlen-
dirdiğini ve sevginin hayatın her koşulundaki önemini
anlatmaya çalıştım” diye konuştu.

Şansımız yok

Kitabında her insanın hayatı boyunca aşka ilişkin ya-
nılgılarla dolu deneyimler elde ettiğinden hareketle
okuyucuları yanlış seçimlerin yarattığı hayal kırıklıkla-
rından uzaklaştırdığını ifade eden Begüm Fırat, “Ger-
çek aşkı seçme sansımız yok. Biz onu hak ediyorsak ve
bu hayatta onu deneyimlememiz gerekiyorsa, doğru
zamanda onu yaşayabiliriz” dedi.

İlhamım kadınlar oldu

Kitapta sevgi ve inanç kavramlarını aşkın penceresin-
den bir öğreti olarak değil, okuyucuda hayatı sorgu-
lama isteği uyandıracak şekilde ele aldığını söyleyen
Fırat, “Gerçek olaylardan esinlenerek kurguladığım ki-
tabım, annemin anneannesi Coya'nın adını taşıyor.
Onun atalarının İber Yarımadası’ndan zorunlu gö-
çüyle başlayan yolculuklarına yön veren sevgi ve inanç,

çocukluğumdan bu yana kendisinden dinlediğim hika-
yelerle beni derinden etkiledi. Bu süreçte yaşadıkları
aile, anne kız, arkadaşlık ilişkilerinde sevgi ve inancın
birleştirici rolünü gördüm. Kitabımda en büyük ilham
kaynağım annemin anneannesi Coya başta olmak
üzere, kendim ve tüm kadınlar oldu” ifadelerinde bu-
lundu.

Allah'ın takdiri

Gerçek aşkın seçimlere değil doğru zamana bağlı ola-
rak yaşandığına dikkati çeken Begüm Fırat, bunu ki-
tabının tüm satırlarında işlediğini ve bu tezini İslam
inancına dayandırdığını söyledi. Fırat, “Kitabımda
İslam inancının seçimler konusunda özgür iradeyi
mümkün kıldığını ancak arzu ve isteklerimizin bu
seçimde etkili olmadığını anlatıyorum. Özgür
iradeden oluşan bir seçim
var ama seçimin gerçek-
leşmesi ve sonucu Al-
lah’ın takdiri. Çünkü
insanın seçimleri
birçok iyi ya da
kötü olaya neden
olabilir ve bu seçim-
ler sadece kendisini
değil birçok insanı et-
kileyebilir. Kitabımda
seçimler konusunda birli-
ğin ve iyiliğin gücüne inanıl-
masını ve her durumda sevgiyle
hareket edilmesini empoze eden
tutum sergilemeye gayret ettim”
şeklinde konuştu. DHA

Değerleri sorgulatan
bir kitap kaleme aldı

Yazar Begüm Fırat, annesinin
anneannesiyle aynı adı taşıyan
'Coya' adlı kitabında aşkı, sevgi
ve inanç gibi hayatın diğer un-
surlarıyla ele alıyor. İber Yarıma-
dası’ndan Türkiye’ye uzanan
zorunlu bir göç yolculuğundan
ilham alan kitap, okuyucuları
hayatın kurgusunu oluşturan de-
ğerleri sorgulamaya davet ediyor

Türk filmleri
Şangay’da
Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı dola-
yısıyla, Şangay Film Sanatı Federasyonu ev sahipliğinde,
18-25 Eylül tarihleri arasında Türk Film Haftası düzenlendi
Şanghay Başkonsolosluğu ve
Yunus Emre Enstitüsü iş birli-
ğiyle gerçekleştirilen özel sinema
seçkisinde, İstanbul Ayvansaray
Üniversitesi Plato Meslek Yük-
sekokulu Öğretim Görevlisi Tarık
Aktaş’ın filmi Nebula da yer aldı.
2018 yapımı ilk filmi olan Nebula
hakkında bilgi veren Tarık Aktaş,
“Nebula, başkarakterin açık ara-
zide bir at ölüsüyle karşılaştığı ço-
cukluk anısını merkeze alarak, bu
anının, karakterin yaşamı ve iç
dünyası üzerinde bıraktığı etkiyi
ele alıyor” diye konuştu. Şangay
Film Sanatları Merkezi’nde ger-
çekleştirilen film haftası boyunca,
dünyada büyük ilgi görmüş, Türk
sinemasının gelişiminde büyük
rol oynamış ve uluslararası say-
gın film festivallerinden çok sa-
yıda ödül kazanmış olan Semih
Kaplanoğlu’nun “Süt, Yumurta,

Bal” üçlemesi, Nuri Bilge Cey-
lan’ın “Ahlat Ağacı” ve “Bir Za-
manlar Anadolu’da”, Metin
Erksan’ın “Yılanların Öcü”,
Tolga Karaçelik’in “Sarmaşık “ve
Tarık Aktaş’ın “Nebula” filmleri
Çinli izleyicilerle buluştu. DHA

Kadıköy Plak Günleri, 2 Ekim
Cumartesi Kadıköy Belediyesi
bahçesinde başlıyor. Bu yıl plaklar
halk ozanı, usta Neşet Ertaş anı-
sına dönecek. Kadıköy Beledi-
yesi’nin bu yıl 5’incisini
düzenlediği Kadıköy Plak Günleri
2 – 3 Ekim tarihlerinde Kadıköy
Belediyesi’nin Hasanpaşa’da bu-
lunan merkez binası bahçesinde
başlıyor. Etkinlik, 25 Eylül 2012
yılında aramızdan ayrılan halk
ozanı Neşet Ertaş’ın anısına dü-
zenleniyor. Program kapsamında,
Bozlak geleneğinin yeni temsicile-
rinden biri olan müzisyen İsmail
Altunsaray, “Neşet Ertaş Anısı”na
bir konser verecek ve konserinde
usta sanatçının eserlerini seslendi-
recek. İki gün boyunca sürecek
programda bu yıl da plakçılar
stantlarını açacak ve plak koleksi-
yoncularına ve müdavimlerine ke-
yifli bir buluşma
yaşatacak. Prog-
ramda ayrıca söyle-
şiler, imza günleri ve
dj performansları da
yer alıyor. Progra-
mın ilk günü saat

12.00’de analog müzik şöleniyle
başlayacak. İlk gün programında
Türk popunun ilk kadın seslerin-
den Ayferi ile “Çal Çingene Çal”
başlıklı söyleşi ve imza günü ger-
çekleşecek. Program, müzik ya-
zarı Murat Beşer’in “Plak Kültürü
ve Koleksiyonerlik” söyleşisi ile
devam edecek. Beşer’in konukları
koleksiyoner Ercan İmre ve pek
çok müzik türüne ait yeni, nadir
ve ikinci el plakların bulunabile-
ceği Rainbow45 Records mağa-
zasından Salih Karagöz olacak.
Birinci günün son söyleşisi müzik
yazarı Artemis Günebakanlı’nın
“Yeni Oyuncular: Değişen Müzik
Sektöründe Kuralları Kendin Yaz-
mak” söyleşisi olacak. Güneba-
kanlı’nın konukları müzisyen
Nilipek ve Nova Norda olacak.
Halk müziğinin duayen sanatçısı
Ümit Tokcan ise yeniden basılan

“Hekimoğlu” plak-
larını sevenleri için
imzalayacak. Birinci
gün programı,
müzik grubu Lala-
lar’ın konseri ile ka-
panışını yapacak.

KADIKÖY’DE PLAK
GÜNLERİ BAŞLIYOR
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milli motosikletçiler Bahattin Sofu-
oğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ile milli
otomobil sporcusu Ayhancan Güven,
kendi kategorilerinde hafta sonu dü-
zenlenen yarışlarda başarılı sonuçlar
elde ettiler. Biblion Yamaha Motoxra-
cing takımıyla Türkiye'yi Dünya Su-
persport 300 Şampiyonası'nda temsil
eden Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da

Endülüs Özerk Bölgesi'nin Jerez de la
Frontera kentinde bulunan Jerez Pis-
ti'nde 10. ayağın son yarışında birinci
oldu. Bahattin, cumartesi günü koşu-
lan yarışta ise 3. olmuştu. 
Milli sporcu hafta sonu elde ettiği ba-
şarılarla İspanya'da üst üste 4. kez
podyum sevinci yaşadı. Pata Yamaha
with Brixx WorldSBK takımıyla Dünya

Superbike Şampiyonası'nda yarışan
Toprak Razgatlıoğlu ise İspanya Bar-
selona'daki Jerez Pisti'nde düzenlenen
10. ayağın iki yarışında da birincilik
elde etti. Toprak, hafta sonunu iki kez
zirveye çıkarak tamamladı. Toprak
Razgatlıoğlu, 449 puanla şampiyo-
nada genel klasmandaki birinciliğini
İspanya'da da korudu.

Türk MoTorcular zirveye çıkTı

Ç ocuklara ve gençlere seslenen sporcular,
hayallerine ulaşmaları ve başarı elde et-
meleri için engel tanımadan azimle ve

kararlılıkla çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Ordu'da yaşayan para tekvandoda Türkiye, Av-
rupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli
sporcu Şeyma Nur Emeksiz Bacaksız, 22 ya-
şında tekvandoya başladığını, 6 yıldır bu
branşta ilerlediğini ve birçok başarıya imza attı-
ğını söyledi. Birkaç gün önce de Avrupa Para
Tekvando Şampiyonası'nda ikinci olduğunu,
ayrıca kota ile katılan tek ülke olarak olimpiyat-
larda tarihe geçen kişilerden biri olmanın mut-
luluğunu yaşadığını ifade eden Bacaksız, "Ben
başarabiliyorsam ki bir engelliyim, herkesin ba-
şarabileceğine inanıyorum. Yeter ki başarmak
isteyin. Başarmanın önünde hiçbir engel yok."
dedi. Bacaksız, çocukluğundan beri bu sporla
uğraşmak istediğini ancak ailesinin izin verme-
diğini dile getirerek, "Normalde kafaya vurma
vardı ama engellilerde yoktu. Annemi zor ikna
etmiştim. Öğretmenlerimize ailelerimizi ikna et-
tirebiliriz. Ben o şekilde ikna ettirdim ailemi.
Sonra da şampiyonluklar
nasip oldu. Yeter ki isteyin ve
hedefleyin." diye konuştu.

Uğruna savaşacak bir
hayalleri olsun

İstanbul'da yaşamını sürdü-
ren 16 yaşındaki milli tekvan-
docu Meryem Elif İyin ise
Avrupa ikincisi, dünya şam-
piyonluğu ve dünya üçüncü-
lüklerinin bulunduğunu
belirterek, bu başarılarını çok
çalışarak elde ettiğini aktardı.
Herkese de hayallerine kavuş-
mak için çok çalışmayı öne-
ren İyin, "Fedakarlıklar
olmadan hiçbir başarı olmaz.
Zor ama çalıştıkça kolaylaşı-
yor. Uğruna koşacakları, sava-
şacakları bir hayalleri olsun.
Hayallerimizin de hayatları-
mızın üzerinde bir hakkı var.
Onları gerçeğe dönüştürmek
bizim görevimiz. Çabalasınlar,
hiçbir zaman vazgeçmesinler.
Çabaladıkça istedikleri her şeyi
başarabileceklerine inanıyorum.
Eminim ki hak ettikleri başarıyı ya-
kalayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Fırsat verilsin yeter

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)
Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenör Eğitim Bölü-
münde Öğretim Görevlisi eski milli voleybolcu
Esra Gümüş Kırıcı da çocuk yaşlarda basket-
bol ile spor yaşamının başladığını ancak bu
branşta serüvenin fazla sürmediğini söyledi.
Ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yön-

len-
dirme-

siyle voleybola
başladığını anlatan Kırıcı, uzun yıllar altyapıda
oynadıktan sonra A takıma yükseldiğini ak-
tardı. Kırıcı, 2003 Avrupa Şampiyonası'nda
Ankara'da Avrupa ikinciliği elde ettiklerini ve

"filenin sultanları" ismini orada
aldıklarını belirterek, şöyle ko-
nuştu: "Tarihimizde ilk defa öyle
bir başarı elde ederek Türk voley-
boluna yeni kapılar açtık. Çok
uzun yollar Eczacıbaşı'nda oyna-
dım 11 sezon. Bunun 10 sezo-
nunda da kaptanlık yaptım. A
milli takımda da kaptanlık yap-
tım. Yine tarihimizde 2012 Lon-
dra Olimpiyatları'na giden
takımın kaptanıydım. 2017 yılının
sonunda da aktif profesyonel ha-

yatıma son verdim. Aynı zamanda
akademisyen oldum. Türk kadınına
fırsat verilince nerelere gelinebilece-
ğini gösterdik."

Kadınların özgüveni yüksek

Fırsat eşitliği yakalandığında neler
yapabileceğini gösterdiklerini belirten

Kırıcı, Türk kadınının güçlü olduğunu,
ayakları üzerine durabildiğini, öz güve-

ninin yüksek olduğunu kaydetti.Kırıcı,
"Sadece sporda değil her alanda çok başarılı

olacağını gösteren kadınlarımız var. Gelecekte
de inşallah daha iyi olanaklarla daha güzel
yerlere geliriz toplum olarak. Türkiye'nin nere-
sinde olursanız olun, hayallerinizin peşinden
koşun. Bizler güçlüyüz, fırsat verildiğinde her
şeyi başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk kadını engel tanımaz

İzmirli eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya

da 27 senelik basketbol hayatının 25 senesi-
nin profesyonel şekilde geçtiğini aktardı.
ABD, İspanya, Yunanistan ve İsrail liglerinde
oynadığına işaret eden Akkaya, "Sayısız şam-
piyonluklarım var. 
2005 Akdeniz oyunlarında altın madalya,
2011'de Avrupa şampiyonasında gümüş ma-
dalya aldım. 2018 yılında da aktif basketbol
hayatımı sonlandırdım. Şimdi sporculuk son-
rası kariyerimi planlıyorum" diye konuştu.
Akkaya, bu başarıları sağlarken zorluklar ya-
şadığını ancak zorluk olmadan, konfor ala-
nından çıkmadan kişinin kendisini geliştirip
başarıya ulaşılamadığına dikkati çeken Ak-
kaya, şöyle konuştu: "Basketbolu çok seviyo-
rum, tutkuyla yaptığım bir spor dalıydı. 
Yere düştüğüm zaman kalkmasını bildim.
Türk kadının azimli, disiplinli, öz güvenli ol-
masını spora bağlıyorum. Spora erken yaşta
başlamam bu yeteneklerimi geliştirmeme
sebep oldu. 
Bu yüzden de daha dirençli bir karaktere
sahip oldum. Zor zamanları aşmayı bildim.
Sporun hayatımızdaki yeri artık herkes tara-
fından biliniyor. Doğuda bazen fırsat eşitliği
maalesef olamıyor. 
Kız çocuklarının spora katılımında problem
olabiliyor. Ama bunlarla ilgili hem devletimiz
hem Bakanlığımız çeşitli projeler yürütmekte.
Bu anlamda da kız çocuklarımız spora başla-
dığında eğer engellerle karşılarlarsa ya da
Türk kadını engellerle karşılaşırsa içinde o
gücü, cevheri bulacaktır. O engelleri başarıyla
geçecektir." DHA

Milli motosikletçilerden
Bahattin Sofuoğlu, İspanya'daki

Dünya Supersport 300
Şampiyonası'nda, Toprak

Razgatlıoğlu ise Dünya 
Superbike Şampiyonası'nın 

10. ayaklarında 
birincilik elde etti

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) organizasyonuyla düzenlenen "2. Ulusal
Spor ve Kadın Zirvesi"ne katılan kadın sporcular, kız çocuklarına ilham kaynağı olmak istiyor

Kadın Sporcular
ılham Kaynagı

Marmara Üniversitesi ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu da
merkez olarak spor alanındaki başarılarla genç kitlede farkındalık

oluşturmak istediklerini, tüm gençlerin spora teşvik edilmesini sağlamak
için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda Türkiye'de bir ilki ger-

çekleştirdiklerini, akademisyen ve başarılı kadın sporcuları gençler ve öze-
likle kız çocuklarıyla buluşturduklarını dile getiren Ayanoğlu, "Sporda çok
güzel ve çok başarılı örneklerimiz var, giderek de artıyor. Ülkemizin her

bölgesinden çok farklı alanlarda başarıyla spor yapan kızlarımızla, genç-
lerimizle bir araya geldik. Aslında sporu herkes seviyor. İmkan verilirse

herkes yapar. Bu konuda çalışmalar yapılırsa ki hükümetimiz çok
güzel destekler veriyor." şeklinde konuştu. Ayanoğlu, kadınların

birbirlerine örnek, birbirinin dostu, dayanağı olduğuna işa-
ret ederek, bu birlik ve beraberlikle kadınların ülkenin

her noktasında ne kadar güçlü çalışmalara
imza atılabileceğini gösterdiğini

ifade etti.

Sporda başarı 
örneklerimiz artıyor

Deplasman kralı

FENERBAHCE

Geçen sezon 
20 deplasman maçında 
tek yenilgisi olan 
Fenerbahçe, kaldığı 
yerden devam ediyor. 
Sarı- Lacivertliler,
Pereira yönetiminde de 
dış sahadaki 4 lig
karşılaşmasının 3’ünü
kazandı, üstelik güçlü
rakiplere karşı
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VitOr Pereira ve öğrencileri, Adana Demirs-
por ve Altay’ın ardından Hatay’dan da gali-
biyetle ayrıldı. Bu sezon dış sahada tek
yenilgisini Başakşehir önünde alan Fener-
bahçe , geçen sezondan bu yana deplas-
manda en başarılı takım konumunda. Erol
Bulut ve Emre Belözoğlu’nun teknik adamlık
yaptığı geçen yıl 20 deplasman mücadele-
sinde tek yenilgisi olan Kanarya, 14 galibiyet
ile 5 beraberlik elde etmişti. Geçen sezondan
bu yana evinden uzakta toplam 24 maç oy-

nayan Fenerbahçe, 56 puanı hanesine yaz-
dırdı.

Açık ara lider

Söz konusu periyotta açık ara zirvede yer
alan Fenerbahçe’yi, 47 puan ile Galatasa-
ray takip ediyor. Trabzonspor’un 45, Be-
şiktaş ’ın ise 43 puanı bulunuyor.
Sarı-Lavivertliler, Pereira yönetiminde iç
sahadaki tabloyu da tersine çevirdi. Kadı-
köy’deki 3 lig maçında 7 puan aldı. DHA

Beylikdüzü kaykay
şampiyonunu seçti
2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası’nın
kazananları belli oldu. Türkiye Kaykay 
Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş
birliğiyle Yaşam Vadisi 2.etapta bulunan
Kaykay Park’ta düzenlenen şampiyonada, 
24 sporcu mücadele etti. 13 sporcunun finale
kaldığı yarışmada, kadınlarda Safa Merve
Nalçacı, erkeklerde ise Alparslan Ayhan 
birincilik kupasını kaldırdı
türkiye Kaykay Federasyonu tarafından dü-
zenlenen ve üç gün boyunca kıyasıya süren
2021 Türkiye Kaykay Şampiyonası’nın fina-
linde de heyecan dolu anlar yaşandı. Etkinli-
ğin ev sahipliğini yapan Beylikdüzü Belediyesi
tarafından Yaşam Vadisi 2.etapta hayata geçi-
rilen ve 5.5 metre ile Türkiye’nin en derin kay-
kay havuzu olma özelliğine sahip olan
Kaykay Park’ta düzenlenen şampiyonada,
kadın ve erkek kategorilerinde yarışan 24
sporcudan 13’ü finale kaldı. Şampiyonada
yarışan 11 yaşındaki minik Elanur Şen, cesa-
reti ve yeteneğiyle büyük beğeni toplarken
aralarında milli kaykaycıların da olduğu 5
kadın sporcu kadınlar kategorisinde mücadele
verdi. Erkekler kategorisinde yarışan 8 sporcu
ise yaptıkları hareketlerle büyük alkış topladı.
Her bir sporcunun 45 saniye boyunca pist
içerisinde kaykaylarıyla yaptığı hareketlerin
jüri tarafından değerlendirildiği yarışın fina-
linde, kadınlarda Safa Merve Nalçacı, erkek-
lerde de Alparslan Ayhan birincilik kupasını
kaldırdı. İlk üçe giren sporcuların kupa, ma-
dalya ve hediye çeklerini Beylikdüzü Beledi-
yesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu ve
Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat
Çelenk takdim etti. Aynı zamanda şampiyona
boyunca ter döken tüm sporculara da anı
madalyası verildi.

Kapısında kilit olmayan pist

Şampiyonanın kapanış töreninde konuşan
Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Serdal
Mumcu, “Sporcu arkadaşlarımızı Beylikdü-
zü’nde görmek bizleri çok mutlu etti. Bundan
sonraki şampiyonalarda da seve seve değerli
sporcu arkadaşlarımızı Beylikdüzü’nde ağırla-
maktan memnun olacağız. Kaykay sporunun
ülkemizde gelişmekte olan bir spor dalı oldu-
ğunu biliyoruz. Türkiye’deki en iyi pistlerden
bir tanesindeyiz ve bu da bize ayrı bir mutlu-
luk veriyor. Burası kapısında kilit olmayan bir
pist ve bu sebeple kaykay sporuna gönül
veren bütün sporcu arkadaşlarımızı Beylikdü-
zü’nde görmekten mutluluk duyarız.” diyerek
sporcuları tebrik etti. BARIŞ KIŞ

Mete Gazoz dünya
dördüncüsü!
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz,
ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya 
Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay 
kategorisindeki bronz madalya maçını kaybetti
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete
Gazoz, ABD'de düzenlenen Açık Hava
Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler
klasik yay kategorisindeki bronz madalya
maçını kaybetti. Yankton kentinin ev sa-
hipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava
etkinliği olan organizasyonda, klasik yay
erkeklerde olimpiyat şampiyonu milli okçu
Mete Gazoz, Brezilyalı Bernardo Oliveira,
Alman Florian Unruh, Tayvanlı Wei Chun-
Heng ve Büyük Britanyalı Patrick Huston'ı
yendi. Çeyrek finalde İspanyol Miguel Alva-
rino Garcia ile karşılaşan Mete, rakibini 7-1
yenmeyi başardı. Yarı finalde Güney Koreli
Kim Woojin'a 6-4 yenilen Mete, bronz ma-
dalya müsabakasında ABD'li rakibi Brady Elli-
son'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak
tamamladı.
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Sarı- Lacivertliler,
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rakiplere karşı
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Galatasaray
kendine geldi

Süper Lig'in 7'nci haftasında 
Galatasaray, geriye düştüğü kar-
şılaşmada Göztepe'yi 2-1 geçme-

sini bildi. Sırasıyla Kasımpaşa,
Trabzonspor, Alanyaspor, Kayse-
rispor karşılaşmalarında toplam

10 puan bırakan sarı kırmızılı
takım, haftayı kayıpsız geçti

Milli takımımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası
elemelerinde oynanan futbol ve alınan başarısız sonuç-
ların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar
ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz gün-

lerde Stefan Kuntz göreve getiril-
mişti. Milli takımdan ayrıldıktan
sonra Süper Lig'de birçok takımdan
teklif alan Şenol Güneş'in yeni ad-
resi belli oluyor. Başakşehir, Rizes-
por , Göztepe ve Yeni
Malatyaspor'dan gelen teklifleri red-
deden Şenol Güneş, bir süre Türki-
ye'de takım çalıştırmak istemiyor.

Uzakdoğu'ya gidebilir

2002 Dünya Kupası'nda milli takı-
mımızla 3.'lük yaşayan Şenol
Güneş, turnuva sonrası Uzak Do-

ğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları ara-
sında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı.
Şenol Güneş'in kafasında yine aynı plan olduğu ve Av-
rupa'dan bir teklif almaması halinde bu coğrafyada bir
takımla anlaşma sağlayabileceği öne sürüldü.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, evinde zirve
mücadelesi veren Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı
golsüz sona eren maçın 76'ncı dakikasında konuk ta-
kımda Dibba maçın ilk golünü attı: 0-1. Menemenspor'da
oyuna 85'inci dakikada dahil olan Sabbah 1 dakika sonra
tabelayı eşitledi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve
iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı.
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Gökhan Memişoğlu
(xx), Özcan Sultanoğlu (xx)
MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Mazlum (xx),
Kerem (xx) (Dk. 85 Sabbah x), Mete (xxx), Sinan (xx), Ba
(xxx), Cem (xx), Emre (xx) (Dk. 67 Berkan x), Pote (x)
(Dk. 73 Gomes x), Ahmet Sagat (xxx), Rasheed (xxx)
EYÜPSPOR: Emrullah (xx) - Mikail (xxx), Mezague
(xxx), Yalçın (xx), Bülent (xx), Bekir (xx) (Dk. 75 Enes
x), Taşkın (x) (Dk. 10 Gökcan x), Caner (xxx), Mu-
hammed (xx) (Dk. 62 Kozulj x), Umut (xx), Stancu (x)
(Dk. 46 Dibba xx)
GOLLER: Dk. 76 Dibba (Eyüpspor) - Dk. 86 Sabbah
(Menemenspor)
SARI KARTLAR: Mete, Cem (Menemenspor) - Umut,
Yalçın, Enes, Dibba (Eyüpspor)

Şenol Güneş'in
adresi belli oluyor

Eyüpspor 1 puana razı

S akatlıklardan dolayı oldukça şans-
sız günler geçiren Siyah beyazlılar,
Hollanda'ya tam 12 futbolcudan

yoksun gitti. Sakatlıkları geçmeyen Atiba,
Vida, Teixeria, Mehmet Topal, Larin, Pja-
nic, Vida, Necip, Welinton, N'Koudou,
Covid-19 pozitif olan Montero ve Şampi-
yonlar Ligi listesine yazılmayan Güven
Yalçın dün akşam Amsterdam'a giden ka-
filede yer almadı.

Kadroda 1 stoper var

Beşiktaş'ın 17 kişilik kadrosunda 2 kaleci,
3 altyapı futbolcusu olduğu göz önüne
alındığında, teknik direktör Sergen Yal-
çın'ın elinde sahaya süreceği 10 futbolcu
ve 2 yedek kalıyor. Üstelik stoperler Vida,
Welinton ve Montero'nun yokluğuna, sto-
per oynayabilen Atiba, Necip ve Mehmet
Topal eklendiğinde, siyah beyazlıların alt-
yapı futbolcusu Serdar Saatçı dışında
stoperinin de olmadığı bir kadro mevcut.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalan fut-
bolculardan nasıl bir kadro çıkartacağı ve
stoperde Serdar'ın yanında kimi oynata-
cağı büyük merak konusu. Kaleyi Ersin'e
emanet edecek olan Yalçın sağ bekte Ro-
sier ve sol bekte de N'Sakala'ya görev ve-
recek. Serdar'ın yanında Umut Meraş'ı
oynatması beklenen Yalçın'ın Josef'i de

stoper çekmesi ikinci bir alternatif. Jo-
sef'in stoperde oynaması halinde orta sa-
hada Oğuzhan-Kenan - Salih- Can
Bozdoğan'a görev vermesi santrforda da
Batshuayi'yi oynatması bekleniyor. Umut
Meraş'ın stoperde oynaması halindeyse
orta sahanın Josef- Kenan-Oğuzhan-
Salih-Rıdvan'dan oluşması ikinci ihtimal.
Siyah beyazlıların Ajax karşısındaki muh-
temel onbiri; Ersin-Rosier-Serdar-Umut-
N'Sakala-Josef-Kenan-Oğuzhan-Salih-Rı
dvan-Batshuayi şeklinde.

Ajax güçlü bir rakip

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en
formda dönemini yaşıyor. Kendi ligi ve
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta
7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam
ekibi bu maçlarda toplam 35 gol atıp,
sadece 2 gol yedi. Şampiyonlar Ligi'nde
ilk maçta deplasmanda Sporting Liz-
bon'u 5-1 yenen Ajax, ligde de farklı gali-
biyetler alıyor. Lizbon maçından 3 gün
sonra Eredivisie'de Cambuur'u 9-0 gibi
çok farklı bir skorla geçen Hollanda
ekibi, peşinden Fortuna Sittard'a 5 gol
attı. Kırmızı beyazlılar son lig maçında
da Groningen'i 3-0'la geçti. Ajax bu
sezon oynadığı 8 maçın 4'ünde 5 gol, 
birinde de 9 gol attı. DHA

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax'a
konuk olacak. Bu akşam Amsterdan Johan Cruyff Arena'da oy-
nanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak ve Fransız hakem
Benoit Bastien tarafından yönetilecek

KARTAL AVRUPA’DA
ZAFER ICIN UCACAK

Galatasaray, Göztepe maçında sadece 3 puanı değil başka
kazanımlar da elde etti. Tribünlerle takım arasında son dö-
nemde soğuk rüzgarlar esmeye başlarken Göztepe karşı-
laşmasında tüm buzlar eridi ve birlik sağlandı. Bu
birleşmeden sonra galibiyet de geldi. Galatasaray'da Mo-
rutan ilk kez golle buluştu. Yaratıcı bir gole imza atan genç
futbolcuya asisti de Cicaldau yaptı. Daha önce Kasımpaşa
maçında da Morutan pası vermiş, Cicaldau golü atmıştı.
İki Rumen yıldızın arasındaki uyum Galatasaraylı taraftar-
lara da umut veriyor.

Hedef Marsilya

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu da gol şanssızlığını kırar-
ken Mbaye Diagne de büyük takdir topladı. Galatasa-
ray'da hücum hattındaki birçok oyuncunun moral bulması
teknik heyetin de elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılılarda şimdi
tek hedef Avrupa Ligi'nde oynayacağı Marsilya maçı. Tek-
nik heyetin maçı şifrelerini çalışmaya başladı.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon kadrosuna
kattığı Olimpiu Morutan, ilk yarısında
beklentilerin altında kaldığı ve 9 top kaybı
yaptığı Göztepe karşılaşmasının ikinci ya-
rısında fırtına gibi esti. Morutan, Halil'in
beraberlik golü sonrası Galatasaray 'ın
ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışma-
sında başrolü oynadı. Dakikalar 56'yı
gösterdiğinde Rumen oyuncu, Alexandru
Cicaldau'nun pasında sağ kanatta topla
buluştu. Genç yıldız, İzmir ekibinden 3
oyuncuyu sırasıyla geçerek çaprazdan
ceza sahası içerisine girdi ve sol ayağıyla
zor bir açıdan yaptığı vuruşla topu filelere
gönderdi. 22 yaşındaki hücum oyuncusu,

Galatasaray formasıyla kariyerindeki ilk
golünü attı.

Fatih Terim'e sarıldı

2-2 biten Kasımpaşa mücadelesinde Ci-
caldau'nun golünde pası veren (ilk asis-
tiydi) Morutan, bu kez vatandaşından
gelen asistle bu mutluluğu yaşadı. Tecrü-
beli oyuncu, golünün sevincini teknik di-
rektör Fatih Terim'e sarılarak yaşadı. 84.
dakikada yerini alkışlar arasında Oğulcan
Çağlayan'a bırakan Rumen futbolcu, 90
dakika sonunda tribünlere üçlü çektirdi,
bu önemli 3 puanı takım arkadaşları ve
taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.

Aslan'da Olimpiu Morutan, 56. dakikada sahneye çıktı, 3 rakibini geçerek
topu filelerle buluşturdu ve takımının 4 maç sonra galibiyetle tanışmasını
sağladı. Rumen oyuncuya asisti yapan isim ise vatandaşı Cicaldau oldu

Morutan resitali 

A Milli Futbol Takımımızdan ayrılan teknik
direktör Şenol Güneş'le ilgili son dakika
gelişmesi yaşanıyor. Milli takımdan ayrıl-
dıktan sonra Başakşehir, Rizespor, Göztepe
ve Yeni Malatyaspor'dan teklif alan Şenol
Güneş'in yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş'ın rakibi Ajax, son yılların en formda dönemini yaşıyor. Kendi ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta 
7 galibiyet 1 beraberlik alan Amsterdam ekibi bu maçlarda toplam 35 gol atıp, sadece 2 gol yedi. 
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Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, her
hafta gerçekleşen “Başkanla 5 Çayı” programı
vesilesiyle bu kez de Yukarı Dudullu Mahalle sa-
kinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinleriyle
Mehmet Bingöl Parkı’nda bir araya gelen Başkan
Yıldırım ve belediye idarecileri, vatandaşların
talep ve önerilerini dinleyerek not aldılar ve hızlı
bir şekilde çözüme kavuşturmak için ilgili birim-

lere yönlendirdiler. konuya ilişkin konuşan Yıldı-
rım, “Biz bu etkinlikleri vatandaşlarımızın istek ve
taleplerini dinlemek için gerçekleştiriyoruz. Üm-
raniye'de onların istekleri dışında hiçbir şeye izin
vermiyoruz, yapmıyoruz. Ümraniyeli vatandaşla-
rımızın mutluluğunu kendi mutluluğumuz olarak
görüyor ve bunun için elimizden geleni yapıyo-
ruz” diye konuştu.

Ü mraniye Belediyesi, yaşlılara
sadece hizmet etmekle kalma-
yarak, açtığı meslek kursları

sayesinde de birçok insanın hayatı-
nın değişmesine ön ayak oluyor. Bu
kurs sayesinde nitelikli destek ele-
manı yetiştiriliyor. Taciser Altun da
özel bir huzurevinde bu işe gönül
veren isimlerden yalnızca biri. Hasta
ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Ele-
manı Kurs Öğretmeni Nazan Serenli
tarafından 6 ay boyunca eğitim alan
Taciser Hanım hayatını, yaşadıkla-
rını, tecrübelerini ve geleceğe dair ha-
yallerini bizimle paylaşıyor. Evli ve
16 yaşında bir oğlu olan Taciser 
Altun’u gelin bir de kendisinden 
dinleyelim.

Annemle birlikte 
mezara girdim

nÜmraniye Belediyesi’nin açtığı bir-
çok kurs varken neden hasta ve yaşlı
öz bakımına destek kursuna gittiniz?
Sizi bu kursa çeken ne oldu?
Kişiliğime çok uygun bir meslek ol-
duğu için bu kursa gittim. Sakin biri-
yimdir. Zaten 55 yaşında felç kalan
ve 15 sene de felçli olarak yaşayan
bir annem vardı. Ona yıllarca ben
baktım. Bu konuda da artık tecrübe
sahibi olduğum için bu meslekte iler-
lemeliyim diye düşündüm. Hem
annem vefat ettikten sonra benim de
sağ tarafım onunla birlikte mezara
girmişti. Bir gün biz de yaşlanacağız.
Biz de böyle kalmayacağız diyerek,
Ümraniye Belediyesi’nin MEB
onaylı belge verdiği, bu kursa katıl-
maya karar verdim. Böylelikle bel-
gemi de aldıktan sonra burada işe
başlamış oldum.

nHuzurevi’nde işler şuan nasıl 
gidiyor? Hayatınızdan memnun 
musunuz?
Günümüz; akşam mesaiye kalan ar-
kadaşlarımızdan nöbeti teslim alarak

başlıyor. Tek kişi kalan sakinlerimiz-
den yemeklerini yemeyenler oluyor,
onlara yemeklerini yediriyoruz. Şırın-
gayla beslenenler var. Şırıngayla su-
larını, ilaçlarını ve yemeklerini
veriyoruz. Mesela ilacını hiç içeme-
yen sakinlerimiz de var. Havanlarda
ilaç dövüyoruz. Şırıngalı su hazırla-
yarak, karıştırıp o şekilde ilaçlarını
veriyoruz. Kimisine yemeğinin içinde
ilacını veriyoruz. Her saat başı oda-
ları dolaşıyoruz. Üstünü açan, yatak-
tan sarkan, altına yapmış olan var mı
diye kontrol ediyoruz. Ayrıca bura-
daki sakinlerden değişik kelimeler de
öğrendim. (gülüyor) Kurumu kendi
evi gibi görenler, alzheimer hastaları
da var. Bugün beni tanıyan, seven

hatta kızı gibi gören kişi; yarın beni
hiç tanımadığı gibi istemediği de ola-
biliyor. Yani çeşit çeşit sakinler var.
Elbette hastanın bezini değiştirmek
gibi bu işin zor yanları da var. Ama
hastanın altını değiştirmezsem saat-
lerce öyle çaresiz kalacağını bildiğim
için işimi zorlanmadan severek yapı-
yorum. Çünkü hem annemden tec-
rübem var. Hem de kendime
yapılmasını istemediğim hiçbir dav-
ranışı, kimseye yapmıyorum. Yani
hayatımdan çok memnunum.

nHuzurevi sizin için ne ifade ediyor?
Huzurun olduğu bir yer burası. Yaş-
lılar, özellikle de size muhtaç olan bi-
rileri var. Burası bir kreş gibi. Kreş;
hayatın başlangıcı ise burası da sonu
gibi. Yani hiçbir şey fark etmiyor.
Annem vefat ettikten sonra bir boş-
luğa düştüm. Düştüğüm bu boşluğu
da buradaki sakinlere yardımcı ola-
rak doldurmaya çalışıyorum. Sanki
onlara hizmet ederken, anneme edi-
yormuşum gibi hissediyorum. Hem
maddi hem de manevi kazancım
oluyor. Manevi olarak daha huzurlu-
yum. Çocuğum da anneannesi gibi
bir büyükle yetiştiği için daha sakin
ve uysal bir karaktere sahip. Yani
oğlum da bana benzedi.

Hayatım sakinleşti

nHuzurevi sakinlerinin hayat 
tecrübeleri sizi ne yönde etkiledi?
Artık günlük hayatımda stresten ve
kavgadan kaçıyorum. Hayatın kısa
olduğunu, ne olursa olsun boşuna
zaman geçirilmeyeceğini öğrendim.
Artık hayatım sakinleşti. Öyle kolay
kolay bir şeylere kızamıyorum. Ön-
ceden tartışırken karşımdakinin kişili-
ğine saldırırdım. Olayı kişisel
algılardım. Tartışmayı kavgaya çevi-
rirdim. Ama şimdi şu hali gördükçe
zamanımın az olduğunu, kimsenin
kalbini kırmaya gerek olmadığını gö-
rüyorum. Herkesin dünyası farklı di-
yorum ve geçiyorum.

Başkanla Beş
çayı Bir Başka

Son yıllarda kentlerin plansız ve 
kontrolsüz büyümesiyle yaşlı nüfusu
hızla artış gösteriyor. Yaşlıların özellikle
kentsel alanlarda yalnız yaşama ve bakım
sorunları giderek daha görünür bir hâle
geldi. Yaşlı nüfus oranındaki belirgin artış,
bakıma ihtiyaç duyan yaşlı sayısını da
artırdı. Ümraniye Belediyesi de yıllardır
kimsesi olmayan ve bakıma muhtaç
yaşlıların tüm sosyal ihtiyaçlarını
karşılayarak, evinden çıkamayan 
yaşlıların kişisel bakımlarını yapıyor
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Ümranİye yaşayan

Ümraniye 
Belediyesi
Hasta ve 
Yaşlı Öz 

Bakımına 
Destek 

Elemanı Kurs
Öğretmeni

Nazan Serenli
tarafından 

6 ay boyunca
eğitim alan

Taciser Hanım
hayatını, 

yaşadıklarını,
tecrübelerini
ve geleceğe
dair hayalle-
rini bizimle
paylaşıyor. 

Evli ve 
16 yaşında

bir oğlu olan
Taciser Altun’u

gelin bir de
kendisinden
dinleyelim.

Seçtiğiniz bu meslekle ilgili başka
bir hayaliniz var mı? Hedefiniz
nedir?Sınavlara hazırlanıp iyi bir
derece elde ettikten sonra kadrolu
olarak çalışmak istiyorum. 48 ya-
şında olmama rağmen yeniliğe açı-
ğımdır. kendimi bu konuda
geliştirmek istiyorum. eğer dedikle-
rimi yapamazsam da, bu halimden
de memnunum. Ümraniye Beledi-
yesi, hayatıma dokundu ve bu sa-
yede iyi bir meslek edindim. Bu
sebeple başta Ümraniye Belediye
Başkanı İsmet Yıldırım olmak üzere
tüm ekibe teşekkür ediyorum.

Hayallerim var
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Hem oku hem iş öğren
Ümraniye Belediyesi, sene başında “İşim Var. Okula Gidiyorum.” adlı projeyi faaliyete geçirdi. 
Proje ekibi, Ümraniye’de eğitimini yarıda bırakmış birçok çocuk ve genci tespit ederek, projeye
dâhil etti. Projeye kaydedilen çocuk ve gençler, hem yeniden okullarına kavuşup, hem de ileride
çalışmak istedikleri iş alanında uzmanlaşmaları için çeşitli işletmelere stajyer olarak yerleştirildi
BU proje yalnızca gençleri mesleki eğitim
merkezlerine yönlendirmekle kalmayıp, kendi-
lerini yetiştirecek olan; ustalık belgesi olma-
yan iş yeri sahiplerine de; kalfa, usta ve usta
öğreticilik belgesi kazandırıyor. Ümraniye Be-
lediyesi, “ilçede eğitimini tamamlamayan öğ-
renci kalmasın” hedefiyle “İşim Var. Okula
Gidiyorum.” çalışmalarını sürdürüyor. Proje
kapsamında, bugüne kadar 407 öğrenci yeni-
den okullarına kavuşarak, mesleki yetkinlik
kazanmak için de bir iş yerine yerleştirildi. Ay-
rıca müracaatta bulunan 86 işletmenin de ilk

etapta 28'inin kalfa, usta ve usta öğreticilik
belgesi alması sağlandı. Projeye büyük önem
veren Başkan İsmet Yıldırım da zaman
zaman “İşim Var. Okula Gidiyorum.” proje-
sine dâhil olan öğrencileri staj yaptıkları iş
yerlerinde ziyaret ederek, çalışmaları hak-
kında bilgi alıyor. Projeden faydalanan genç-
lerin bir kısmı da Ümraniye Belediyesi’nin
farklı bölümlerinde staj yapıyor.

500'e yakın insana dokundu

Psikolog ve eğitimcilerden oluşan proje ekibi;
tespit edilmiş, eğitimini
yarıda bırakmış olan
yüzlerce genci, projeye
dâhil etmek için yoğun
mesai harcıyor. “İşim
Var. Okula Gidiyorum.”
öğrencileri, haftada
dört gün staj, bir gün de
eğitim görüyor. Ümra-
niye Belediyesi’nin eği-
tim alanında ortaya
koyduğu önemli sosyal
sorumluluk projelerin-
den biri olan “İşim Var.
Okula Gidiyorum.”
projesi bugüne kadar
500’e yakın insanın ha-
yatına dokundu.

Hoşgeldin bebek
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ‘Hoş Geldin Bebek’
projesi kapsamında ilçede ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan
aileleri ziyaretlere devam ediyor. Başkan Yıldırım, bebeklerle
yakından ilgilenerek, ailelerin mutluluğuna ortak oluyor
BeBekler; dünyaya gözlerini ilk
açtığı andan itibaren tüm yaşa-
mımızı değiştirir ve içimizi tarifi
imkansız bir sevinçle doldurur.
Aileler ise bu mutluluğu tüm sev-
dikleriyle paylaşmak ister. Ümra-
niye Belediyesi de, ilçede
yaşayan her Ümraniyeli’yle yakın
temasta olduğu için onların se-
vincini hanelerinde paylaşıyor.
Bu kapsamda kadın ve Aile Hiz-
metleri Müdürlüğü’ne bağlı per-
sonelin gerçekleştirdiği ziyaretler

sırasında ailelere, Ümraniye Be-
lediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın
selamları ve hayırlı olsun dilekle-
rinin yer aldığı mektup iletilerek,
bir de bebek seti hediye ediliyor.
Bugüne kadar ekipler tarafından
Hoş Geldin Bebek projesi kapsa-
mında Büyük Ümraniye Ailesi’ne
katılan 13.700 aile ziyaret edildi.
Zaman zaman bu ziyaretlere
Başkan İsmet Yıldırım da eşlik
ederek, aileleri bu özel ve mutlu
günlerinde yalnız bırakmıyor.


