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Hepsi bir çatı
altında olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 30 Ağustos

Zafer Bayramı'nda Milli Savunma
Bakanlığı Ay Yıldız Projesi temel
atma töreninde konuştu. Erdoğan,
“Sağda solda Milli Savunma Ba-
kanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ol-
mayacak. Milli Savunma Bakanlığı
ile Türk Silahlı Kuvvetleri aynı çatı
altında toplanacak.
Bunu da gerek baka-
nımla gerek Genel-
kurmay Başkanım ile
enine boyuna değer-
lendirdik ve dedik ki
bize müşterek bir
merkez gerekiyor”
diye konuştu. 
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Alt tarafı
göz deme!

Esenyurt'un İstanbul'un en
zor hizmet sunulan ilçesi ol-

duğunu söyleyen İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Bu hat 3 buçuk
milyon insanımızın yaşadığı ilçele-
rimizin gerçekten yoğun bir bi-
çimde insanlarını kentle birleştiren
bağ kurduran beş ilçeden geçen
18.1 kilometre uzunluğundaki 11
istasyondan oluşan bir hattımız

olacak. Esenyurt, İstanbul'un en
zor hizmet sunulan ilçesidir. Son 10
yılda 60- 70 bin kişinin taşındığı ilçe
olmuştur. Hatta kayıtlarda olma-
yan 200 binin üzerinde mültecinin
de misafir edildiği bir ilçedir. Bugün
burada attığımız bu temelin Esen-
yurt'lu hemşerilerimizde mutlu ede-
ceğine bildiğim için bu notu sizinle
paylaşmak istedim” dedi.

ç İmamoğlu, “Biz ilk etapta
Mahmutbey, Kanuni Sul-

tan Süleyman hattını 2024 yılında
açacağız. Ancak ilave olarak fi-
nansman ihtiyacımız var. Bu 
ihtiyacımızı elde etmek için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Esenyurt'tan bir vatandaşımız
Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek.
Mecidiyeköy'e 60 dakikada, Kaba-

taş'a 67 dakikada gidecek. Yani 43
kilometreyi 67 dakikada katedebile-
cek. Bu hat günlük 1 buçuk mil-
yona yakın yolcuya hizmet etmiş
olacak. Aynı şekilde bir hattımızla
ilgili de sağlıklı adımlar atıyoruz.
İncirli, Sefaköy, Beylikdüzü hattı.
Beylikdüzü'ne ve Avcılar'a ilk defa
bu hat sayesinde metro gelecek”
diye konuştu. I SAYFA 9
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Taliban sonrası Türk
dünyası yeni bir 

konsepte mi girecek?

Avcılar Belediyesi tarafından çalınan ta-
belalar yaptırılarak yeniden zeytin ağaçla-

rının önüne çakıldı. Görevliler Pınar Gültekin,
Emine Bulut, Özgecan Arslan, Pınar Umay gibi
Türkiye'nin günlerce konuştuğu cinayetlerin kur-
banların isimlerinin bulunduğu 8 tabelayı yerleş-
tirirken anne Bedia Akar, kızının levhasını kendi
elleriyle tekrar çaktı. Bedia Akar, tabelaya baka-
rak, "Seda seni çok seviyorum" dedikten sonra,
"Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın. Tabela-
nın yerine getirilmesi çok güzel bir jest oldu, bizi
rahatlattı. Yine kızımın mezarını ziyaret eder gibi
gelip burayı ziyaret edeceğim" dedi. I SAYFA 3

Anımıza bari
dokunmayın!

ç

ESENYURT’A HİZMET ETMEK ZORDUR

AVCILAR BELEDİYESİ DUYARSIZ KALMADI

BEYLİKDÜZÜ VE AVCILAR'A METRO GELECEK

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2010

yılında 485 bin 939 ton olan toplam su ürün-
leri avcılığının 2020 yılında yüzde 25 azalarak
364 bin 400 tona gerilediğini söyledi. Bayrak-
tar 1 Eylül’de açılacak balık sezonu için balık-
çılara bereket dilerken uyulması gereken
kuralları tekrar hatırlattı. I SAYFA 6
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Ana hedefimiz
kardeşçe yaşam

2022 Mali Yılı Bütçesi’ni
planlama sürecine vatandaş-

ları da dahil eden Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, Esenyurt Belediyesi Kül-

tür Merkezi'nde Kent
Konseyi, Muhtarlar ve
İl Dernekler Birliği ile
bir araya geldi. Katı-
lımcı bütçenin kaçınıl-
maz olduğunu ve bu
çalışmalar ile demo-
kratik yönetim kültü-
rüne katkı
sunduklarını belirten

Bozkurt, “Ana hedefimiz, Esen-
yurtluların bir arada kardeşçe yaşa-
ması. Birbirini olduğu gibi kabul
eden, kültürüyle, inancıyla, özüyle
yaşayabildiği; hep beraber, bölün-
mez bütünlüğümüzü koruyarak ve
herkesin bir diğeri ile eşit olduğu
bir yapı kurmak” dedi. I SAYFA 4
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Taliban sonrası, Rusya Savunma Ba-
kanı Sergey Şoygu’nun yaptığı açıklama
çok çarpıcıydı. “Türklerin ana yurdu
Orta Asya’yı etkileyecek durum karşı-
sında yeni Bir Türk Dünyası konsepti or-
taya çıkabilir.” Kabil, Fergana ve
Horasan’dan Türkiye’ye kadar uzanan

Türk hattında yeni bir
dönem başlıyor. Türk dün-
yasının Kalbi Orta As-
ya’da ise tedirgin bir
bekleyiş var. Taliban ile
yeşeren yeni bir istikrarsız-
lık dalgası tüm bölgeyi
adeta yakacak...

Recep Tayyip Erdoğan

KABİL MESAJI

Kabil emniyette değilse
Ankara da değildir!

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli Ankara’da açılışta

konuştu. Bahçeli, Afgan mültecileri
yine gündemine taşıdı ve Ana-
dolu’nun savunmasının Anado-
lu’da yapılamayacağını belirterek,
“Kabil emniyetli de-
ğilse Ankara güvende
olamaz.Unutmayın
korkaklardan muzaf-
fer çıkamaz. Bugün
dünyanın şartları de-
ğişmiştir. 2. Dünya
savaşından sonra
tesis edilen dünya dü-
zeni temelinden sar-
sılmaktadır. Bu sarsıntı yeni bir
düzenin habercisidir. Dün geç kal-
dık, bugün gecikemeyiz. Bu dü-
zende etkisiz ve pasif hareket
edemeyiz” dedi. I SAYFA 7
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Devlet Bahçeli

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ünlü şarkıcı büyük
bir kaza atlattı

Antalya'da ailesiyle tatil
yapan ünlü popçu Doğuş,

ölümden döndü. Tekne turuna
çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yapar-
ken büyük tehlike atlattı. Doğuş'un
suyun altında fazla kaldığını fark
eden kaptan, denize atlayarak ünlü
şarkıcıyı tekneye çıkardı. Kontrol
amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü
şarkıcının kaptanın erken müdaha-
lesi sayesinde önemli
bir sağlık sorunu ya-
şamadığı öğrenildi.
Şarkıcının doktoru-
nun, "1 dakika daha
gecikilseydi fiziksel
hasar hatta ölümle
sonuçlanabilirdi" de-
diği öğrenildi. 
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Doğuş

Çatalca Ulu Camii Çayır Ala-
nında başta Çatalca Belediyes-

por’un yükselen değeri Yıldıray Pala ile
birlikte Türkiye’nin tanıdığı Ali Gürbüz,
İsmail Balaban, Recep Kara, Şaban
Yılmaz ve Osman Aynur gibi pehlivan-
lar altın kemer için mücadele ettiler.
Yoğun seyirci katılımının da olduğu
Çatalca Belediyesi Geleneksel Yağlı
Güreşleri’nde son Türkiye Cumhuriyeti
Başpehlivanı Ali Gürbüz’ü mağlup
eden Başpehlivan Recep Kara altın
kemeri kazanan isim oldu. I SAYFA 15
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ÇATALCA
GÜREŞTİ

Silivri Belediyesi tarafından dü-
zenlenen 59. Yoğurt Festivali’nde

ikinci gün geride kaldı. Çocuk Şenliği,
Yoğurt Mayalama Yarışması ve Yoğurt
Yeme Yarışmasına sahne olan festivalin
ikinci gününde eğlence Koray Avcı kon-
seri ile tavan yaptı. I SAYFA 16
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ESENYURT ISTANBUL’A
DAHA YAKIN OLACAK!

Avcılar’da kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin simgesi olması amacıyla di-
kilen 21 zeytin ağacından 9'unun önündeki kadınların isimlerini taşıyan çalınan
tabelaların yerine yenileri yaptırıldı. Eşi tarafından öldürülen Seda Kurt'un an-
nesi Bedia Akar, “Canımızı aldınız anımıza dokunmayın” diye çağrıda bulundu

Haziran ayında İSKİ'den gelen suya yüzde 23 zam talebine red oyu veren İBB Meclisi
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu bu kez evet oyu vereceklerini aktardı

DAMGA'ya konuşan İBB Meclisi
Göksu; “Yönetemiyorlar. İSKİ zarar

ediyor, İETT zarar ediyor. 7 Eylül 2021'de sırf
zam için olağanüstü toplanacağız. Ve bu defa
İSKİ'nin yüzde 40 zam teklifini kabul edeceğiz”

dedi. Göksu sözlerinin devamında; “İETT
otobüslerinin durumu ortada, İSKİ dökülüyor.
Madem belediyeyi bunlar yönetiyor. Biz de
önerecekleri zam oranına evet oyu vereceğiz.
Gitsin bunu halka anlatsınlar” dedi. I SAYFA 9
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ISKI zammına
evet diyeceğiz!

GİTSİNLER BUNU HALKA ANLATSINLAR

SILIVRI
COSTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey -Bahçeşehir -Esenyurt Metro Hattı İnşaatı
Başlama Törenine katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz ilk etapta Mahmutbey,
Kanuni Sultan Süleyman hattını 2024 yılında açacağız. Esenyurt'tan bir vatandaşımız
Mahmutbey'e 28 dakikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada, Kabataş'a 67 dakikada
gidecek. Yani bu hat günlük 1 buçuk milyona yakın yolcuya hizmet etmiş olacak” dedi

İmamoğlu, “Bazen
şöyle bir imada bu-
lunuyorlar. İhalele-
rini biz yaptık. İhale
yapmak ne yazık ki
bir başarı değildir.
Keşke ihale yapıl-
dığı gibi bu işler ya-
pılıp bitirilseydi de
biz bugün böyle bir
başlangıç yapmak
zorunda kalmasay-
dık. Hatta tam ak-
sine biz buradan
metroya binip Esen-
yurt'a gidip mey-
danda Kemal Deniz
Bozkurt başkanımla
30 Ağustos Zafer
Bayramı'nın bir kon-
serini yapsaydık”
ifadelerini kullandı.
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BU TELLERİ KALDIRIN

Kuşlara cezaevi
istemiyoruz!

Silivri Çevre Derneği Başkanı
Ali Korsan, Boşnakbahçe'de

falezlere çekilen tellere yavru bir
güvercinin sıkıştığını ve kuşun it-
faiye ekipleri tarafından kurtarıldı-

ğını açıkladı.
Korsan, “Doğal
hayata ve canla-
rımıza" karşı
aynı hassasiyeti
tüm yöneticileri-
mizden bekliyo-
ruz. Bu üzücü
olayların tekrar
yaşanmaması
için çelik ağların

tümünün sökülerek kaldırılmasını,
zamanla düşen falez parçalarının
istinat duvarı ile önlenmesini isti-
yoruz. Silivri de bir cezaevi var, bir
de kuşlara cezaevi istemiyoruz” ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 5
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Murat Palavar'ın yazısı 10'uncu sayfada

Balıkçılık sektöründe
düşüş

İstanbul'da youtuber Bahçecik,
bir videosunda beğeni sayısına

ulaşılması durumunda takipçilerine
mezara girme sözü verdi. Beğeni sayısı

hedefi aşınca kolları sıvayan Muham-
med Bahçecik, özel olarak tasarlanan
cam tabuta girip Tuzla'da kendisini
toprak altına gömdürdü. I SAYFA 8
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Mehmet Tevfik Göksu

AVCI
SİLİVRİ’Yİ

SALLADI

MEHMET
MERT

ÖZEL HABER
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Alt tarafı göz diyip geçme!

NEŞE MERT

Göz muayenesinin sadece göz hastalıkları hakkında bilgi vermediğini belirten Op. Dr. Nihat Tamer, "Hipertansiyon, kalp damar,
multiple skleroz (MS), troid, migren, diyabet ve beyin tümörü gibi hastalıkları göz muayenesi sırasında belirleyebiliyoruz" dedi
Düzenli göz muayenesi sayesinde birçok
hastalığa erken tanı koyarak önlem alı-
nabileceğini kaydeden Göz Vakfı Bay-
rampaşa Göz Hastanesi’nden Göz
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Nihat
Tamer, "Gözde damarları bir bütün ola-
rak görebiliyoruz. Bu damar yapısı bize
damarın sertliği, kalınlığı, inceliği ve kıv-
rımlarıyla ilgili birçok bilgi veriyor. Bu
damar yapısından yola çıkarak hastada
kalp damar, diyabet ve tansiyon hastalığı
varsa anlayabiliyoruz. Kornea muayene-
sinde de yeni başlamış kolesterolü tespit
edebiliyoruz" diye konuştu. 

Strese bağlı sıvı birikmesi

Gözde kör nokta dediğimiz bölgenin
muayenesi sırasında beyin tümörünün
de tanısının konabildiğini anlatan Op.
Dr. Nihat Tamer, sarı nokta hastalığı ile
ilgili şu bilgileri verdi: "Sarı nokta diye
tabir edilen bölgede aşırı strese bağlı bir
sıvı birikmesi olur. Bu durum kişinin
görmesini bozar. Bu durumu göz mua-
yenesinde çok rahat saptayabiliyoruz.
Yapılan bazı çalışmalarda bu tip depre-
sif kişilerin yüzde 40’a yakınında rahat-
sızlığın görülmesinden hemen önce
yüksek stres altında olduğu tespit edil-
miştir."

Tiroid, romatizmal ve kan hastalıkları

Migren hastalığının şikâyetlerinin gözle il-
gili olduğunu belirten Tamer, sözlerine

şöyle devam etti:  "Migren hastaları göz
polikliniğine, uçuşan cisimler, şimşek çak-
maları, ışıltılar, zikzaklar, flaş ampul çak-
maları, dalgalanmalar, kör noktalar, tünel
görüntüsü, görme kayıpları gibi çeşitli ge-
çici göz şikâyetlerinden sonra gözü de
içine alan baş ağrıları şikayetleriyle gelirler.
Genellikle sorun migren olduğu için mua-

yene sırasında herhangi bir patolojik
durum saptanmaz. Bu durumda nörolo-
jik muayene ile önerilir."

Vitamin eksikliği 

Vitamin eksiklikleri ile tiroid, romatizmal
ve kan hastalıkları gibi birçok sistem has-
talıklarının ilk belirtilerinin ortaya çıktığı

organın göz olduğunu söyleyen Nihat
Tamer, "Özellikle graves hastalığı, gözün
öne doğru fırlaması şeklinde olan tiroit
hastalıklarının bir sebebi olarak karşımıza
çıkıyor. Romatizma hastaları ise göz kuru-
luğu ve kızarıklık şikayetiyle gelirler. Rutin
göz muayenesini asla aksatmamalıyız."
AYNUR CİHAN

Gönül Doğan
NLP Practitioner

gonuldogantvradyo@gmail.com

Aşk neden acıtır?

Y
azılarıma yapılan yorumlarda: gündemden uzak
gibi görünen hayatın içinden yazılar için teşekkür
bildirimleri alıyorum. Bundan cesaret alarak çok

naif bir konuyu irdeleyeceğim. Aşk neden acıtır?
Âşık olmayan bilmez; aşk acısı nedir… Ama öyle

haftada bir âşık olmak değil benim kast ettiğim, görür
görmez vurulmak, ilk buluşmalarda kalbin ağzında do-
laşmak, sonra yaşanan en şiddetli kavgalardan sonra
“tamam ya, bu kez kesin bitti” deyip ilk gelen mesajda
gözlerinden yaş boşanmak, ekranı sevmek ve tekrar
başlamak her şeye rağmen… Neden? aşk insanı süper
aptal yapar da ondan… İyi ki de yapar, çünkü aşk ol-
madan bu hayat eksik değil, çok ama çok eksiktir. Aşk
acısı güzeldir, biten ilişkinin ardından yas tutmak ve
dibe vurmak iyidir. Ama neden aşk bu kadar acıtır?

Kalp her zaman sevginin sembolü olmuştur. Çünkü
sevdiklerimizi gördüğümüzde kalbimizin hızlı ve güçlü
atması, ona tepki vermesi aşkın kalbimizde yer aldığına
olan inancı güçlendirmiştir. Bu da kalbi, vücuttaki sevgi
merkezi haline getirmiştir. Yapılan incelemeler ve araş-
tırmalara göre bu inandıklarımız ne yazık ki doğru
değil. Kalbin sevgi ile herhangi bir ilişkisi yok.

Kalp, vücudun en önemli organı olmakla birlikte ana
görevi olan vücudun her yerine kan pompalayan bir kas
olması dışında işlevi yoktur. Aslında kalp, beynin hizme-
tindedir. 2500 sene önce Hipokrat’ın söylediği duygula-
rın beyinden doğduğu sözü de böylece gerçekliğine
kavuşmuş olur.

Bu konuya aşk beyinde başlar, kendini kalpte gösterir
şeklinde bir açıklama getirebiliriz. Aşk duygusu vücut
üzerinde bazı etkilere neden olur. Nabız artışı, terleme,
çarpıntı, iştah azalması, mide asidi ya da bağırsak ha-
reketliliği şeklinde fiziksel belirtiler kendini gösterir.

Geçmiş dönemler bu etkilerin kalple ilgili olduğu 
düşünülmüştü. Ancak artık kesinlikle diyebiliriz ki aşk
beyinde başlayarak, kalpte de yansımasını bulur.

Beynimiz en kapsamlı organımızdır. Beynin her 
bölgesi farklı işlevleri organize eder. Duygulardan ve
sevgiden orta beyin sorumludur. Yani sevgi orta beyin
tarafından algılanır. İnsan sevdiğini görünce orta beyin
kalbin daha hızlı ve güçlü atmasına neden olan 
kimyasalları salgılattırır.

Hormonlar vücudumuzun bazı faaliyetlerini kontrol
etmeye yarayan salgılardır. Mesela kortizon hormonu,
stres ve yorgunluğu etkileyen hormondur. Aşkın başla-
rında dopamin en yüksek noktadır. Endorfin ve sinir bü-
yüme faktörleri de artış gösterir. Kanda serotonin
azalırken erkekte testestereon azalır ve kadında ise bu
hormon artar. Aşk sevgi bağına dönüştükçe de artan
hormonlar azalır. Bu dönemde oksitosin ve vazo baskı-
sını atarak çiftler arasında bağın kuvvetlenmesini sağlar.

Aşk ilişkisi hepimizin hayatının vazgeçilmez bir par-
çası... Hayranlık duygusuyla başlayan, gün geçtikçe,
karşınızdakinden daha fazla bir şeyler beklediğimiz,
daha çok bir şeyler vermek istediğimiz; yüreğimizi kı-
pırdatan, aklımızı çelen karışık süreç... Ve "istediğimiz
gibi" gelişmediğinde de bizi acılara boğan...

Bana göre sevgi, biraz daha durmuş oturmuş bir şey;
aşk ise insana heyecan veren, yüreğini hoplatan bir
duygu... Öte yandan Eric Fromm, "Olgun olan sevgiyle,
olgun olmayan sevgi" arasında çok büyük fark var, der.
Sanki bizim, ergen aşkı dediğimiz, olgun olmayan şeye
toplumumuzda aşk deniyor. Yani, birine duyulan heye-
cana, gizeme, bilinmezliğe ve cinsel olarak ten çekimine
aşk deniyor.

Mesela aşk, birine karşı duyduğun aşırı heyecan ve
gizem mi? 

Çünkü: aşkta, âşık olunacak kişide şu özellikler ol-
malı şeklinde, kafanda kurduğun özellikleri karşı tarafa
projekte etme, yansıtma var. Örneğin; çok yakışıklı bi-
rini mi istiyorsun, onun çok sevimli olduğunu düşünü-
yorsun... Ama olgun sevgi başka bir şey. Bu noktada söz
edilen, aşk acısı mı, ayrılık acısı mı? Çünkü ikisi ara-
sında çok fark var. Aşk acısında, özlem ve ulaşamama
var. Sanki bizim, "mazoşizm" dediğimiz şey var. Özel-
likle Türk kültüründe... Veya kadın olmanın getirdiği bir
şey. Çünkü özellikle kadınları, aşk acısı çekerken görü-
yoruz. Ya da erkekler bunu daha az itiraf ediyorlar. 

Sonuçta, elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ilişki
haline gelmemiş bir aşkı, daha çok kadınların yaşadık-
larını gözlüyorum. Dolayısıyla, aşk acısında birini be-
ğenmek ama onu elde edememek, ulaşamamak var.
Oysa buna hiçbir şekilde aşk denilemez! Ancak kişinin
kendi kafasındaki şeyin acısıdır bu...

Aslında aşk, sevgi acısı dediğimiz şey, yaşanmışlığın
acısıdır. Birini beğenip, olmayınca da onun acısını çek-
mek değil; bu kadar irrasyonel bir acı olamaz. Öte yan-
dan sevdiğimiz kişiyi kaybettiğimizde de acı çekmeden
olmaz! Herkes bunu değişik şekillerde yaşar. Lakin ya-
şanmışlık olmadan, karşındaki insanla bir ilişkin, bir
alıp verdiğin olmadan, bunun acısını çekmek, olacak şey
değil. Aksi takdirde bu, acı çekmekten zevk almak anla-
mına geliyor. Ya da hırs olabilir, başarısızlığın acısı ola-
bilir. Yoksa ortada bir ilişki olmadan ya da 2-3 aylık bir
ilişkinin bitmesiyle duyulan acıyı, ayrılık acısı olarak
açıklamak bizim bilimimizde mümkün değil.

Ayrılık acısı, nesne kaybıdır. Kayıp da her zaman acı
verir, sarsıntı getirir. Ve yaşanan kaybın arkasından mu-
hakkak yas tutulması gerekir. Tedavisiz... Bilemiyorum
süresini... Ama yas tutulmadığı zaman, gerçek anlamda
başka ilişkilere geçilemiyor. Çünkü acılar ancak yasla
biter.

Kişiyi her yönüyle, olumsuzluklarını da bilerek 
idealize etmek; yani onun bir şeyine hayran olmak. Ve 
karşımızdakini özgür bir birey olarak kabul etmek...
Sonuçta, günlük hayatta yapılan klasik sevgi tanımıyla,
olgun sevgi tanımı birbirinden çok farklı. Sağlıklı ve
mutlu bir ilişki için, olgun sevgi şart.

Mutlu ve Sevgiyle kalın

M edipol Üniversitesi Vatan Kli-
nikleri Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Bölümünden

Op. Dr. Bilal Sarataş, dünya çapında en
çok uygulanan estetik ameliyatlardan
biri olan rinoplastiyle ilgili önemli açıkla-
malarda bulundu. Op. Dr. Sarataş, pan-
demi döneminde de estetik taleplerinin
arttığına dikkati çekerek “Koronavirüs
salgını döneminde sosyal medya payla-
şımlarının artması ve güzellik kavramı-
nın daha fazla öne çıkması sonucunda
burun estetik uygulamalarına talep arttı.
Hasta burnunun yüzü ile uyumsuz ol-
duğunu düşünüyorsa, burnu nedeniyle
nefes almakta zorlanıyor veya farklı so-
runlar yaşıyorsa bize başvuruyor. Biz ki-
şinin yüz şekli, çenesinin durumu,
dudaklarının burun ile oranı gibi kriter-
leri göz önünde bulundurarak kişiye özel
bir burun belirlemeyi hedefliyoruz.
Bunun için ameliyat öncesinde kişinin
fotoğrafını çekerek yapılabilecekleri de-
ğerlendiriyoruz” diye konuştu. Ameliyat
süresinin hastadan hastaya değiştiğini

belirten Op. Dr. Sarataş, şöyle devam
etti: "Ameliyatlar genel anestezi altında
yapılır, ameliyat süresi hastaya göre de-
ğişir, kapalı ve açık teknik rinoplasti ya-
pılabilir. Açık ameliyatta burun
deliklerinin arasındaki bölmede bir kesi
yapılır, kapalı ameliyatta ise burun delik-
lerinin içinden girilir. İz kalmaması bakı-
mından kapalı ameliyat avantajlı iken,
açık ameliyatın ise daha açık ve net bir
görüş alanı sağlaması bakımından avan-
tajları vardır. Açık ve kapalı burun ameli-
yatı tercihine, hastanın burun yapısına
göre uzman hekim tarafından karar ve-
rilmesi gerekiyor."

En az 1 yıl beklenmeli

Op. Dr. Bilal Sarataş, değerlendirmele-
rini şu şekilde sürdürdü: "Son zaman-
larda burun estetiğinde popülaritesi
gittikçe artan bir yöntem olarak piezoes-
tetik ön plana çıkıyor. Aslında piezo bir
teknik değil kemikleri şekillendirmekte
kullanılan bir alettir. Piezo ile klasik yön-
tem arasındaki fark, çekiçle yapılan kla-
sik yöntemde bazen istenmeyen kırıklar
oluşabiliyor. Ameliyat sonrasında mor-

luk ve şişlikler ortaya çıkabiliyor. Piezo
yönteminde ise kullandığımız cihaz titre-
şimle çalışıyor, ultrasonik ses dalgala-
rıyla burun kemiği şekillendirilirken
yumuşak dokuya zarar verilmiyor. Bağ
dokularına, kas dokularına, sinirlere ve
damarlara zarar verilmediğinden ağrı,
morluk, şişlik daha az görülüyor. İyi-
leşme süreci de daha hızlı tamamlanı-
yor. Ameliyattan 1 hafta sonra tampon
ve bantlar çıkarılıyor. Hastalarımız yak-
laşık ameliyattan 1 hafta sonrasında iş-
lerinin başına dönebiliyor. Burun
ameliyatlarından sonra genellikle hasta-
nın burnunun son hali, cilt yapısına
göre, 6 -12 ay sonra ortaya çıkar. Olası
bir sorunda revizyon ameliyatı için en az
1 yıl beklenmelidir."

Ameliyat sonrası dikkat

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gere-
kenler bulunduğuna da dikkati çeken
Op. Dr. Sarataş, şu tavsiyelerde bu-
lundu: "Ameliyattan sonra boyundan
aşağısı yıkanabilir. Saçlarınızı, yüzünüzü
ıslatmayacak şekilde yıkayabilirsiniz.
Yüzünüzü makyaj temizleme ürünle-

riyle, ıslak mendille temizleyebilirsiniz.
Rinoplasti sonrası istirahat önemli olup
yeni şekillendiren burnu travmadan,
çarpmadan korumak gerekir. Bu nedenle
ameliyat sonrası özellikle ilk 2 hafta sırt-
üstü ve yüksek yastıkta yatmak uygun-
dur. Öne eğilmek, ağır kaldırmak, sıcak
hava, uzun süre ayakta kalmak, efor sarf
etmek burun ödemini artırıp rahatsızlık
hissi verebilir. Bu nedenle ameliyat son-
rası ilk 2 hafta efor gerektiren durumlar-
dan kaçınmak, çok yormamak gerekir.
En önemli konulardan biri de ameliyat
sonrasında kesinlikle sigara kullanılma-
masıdır. Mevsimsel olarak yaz ya da kış
ayları arasında bariz bir fark yok. Yal-
nızca yazın burnu güneşten daha fazla
korumak gerekiyor. Operasyonun bir ay
sonrasında hasta eğer isterse denize gi-
rebiliyor. İlk iki ay gözlük kullanmamak
gerekiyor. Maske kullanımı; maske biraz
daha gevşek olmalı, burun ucuna çok
fazla temas etmemeli ve buruna baskı
uygulamamalı. Maske, burun ucunu
aşağı doğru çekecek sertlikte olmamalı,
mümkünse kumaş içerikli maskeler 
tercih edilmelidir."

BURUN 
ESTETIGINE

TALEP
ARTTI

Hayatımı her yönden
etkileyen korona sal-

gını vücudumuzda da
değişiklikler yapma-

mıza neden oldu. Op. Dr.
Bilal Sarataş, pandemi dö-

neminde burun estetiğine 
(rinoplasti) talebin arttığını

belirtti ve  dünya çapında en
çok uygulanan estetik ameli-

yatlardan biri olan rinoplas-
tiyle ilgili önemli dedi

SOSYAL
MEDYA ETKİLİ

OLDU

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun
Bakımlar Sorumlusu Prof. Dr. Seval
İzdeş, son zamanlarda çok sayıda aşısız
hamile kadının koronavirüse yakalanarak
hastaneye başvurduğunu söyledi. Prof.
Dr. Seval İzdeş, yaptığı açıklamada, has-
tanenin yoğun bakım servisine gelen ko-
ronavirüs hastalarının çoğunun aşısız
hastalardan oluştuğunu söyledi. Serviste
yatanların yüzde 90'ının aşısız olduğunu
ve hastalığı ağır geçirdiğini belirten İzdeş,
"Aşılı olan hastalarda Covid-19 oluyor
ancak onlar eğer bağışıklık sistemleri çok

zayıf değilse genel olarak serviste yatıyor-
lar, hastalığı hafif atlatıyorlar. Yani şu
anda aşısız hastalar ve bağışıklık sistemi
düşük aşılı hastalar burada yatıyor. Özel-
likle son zamanlarda maalesef çok fazla
sayıda gebe geldi buraya. Gebe hastalar-
dan da 'mortalite' dediğimiz ölüm oranı
artmaya başladı. Örnek olarak,  bir gebe
hastamızı kaybettik. Hastamız 23 ya-
şında, 24 haftalık bir gebeydi. Bebeğini
aldık, fakat daha sonra pıhtı attı. Özellikle
aşısız gebelerde hastalığın bayağı bir ağır
seyrettiğini gözlemliyoruz. Bu nedenle

gebe de olsa mutlaka aşı olmalarını öneri-
yoruz" dedi.

Hiçbirimiz güvende değiliz

İzdeş, hamile kadınların bebeklerine do-
kunacağını düşünerek aşı olmadığını be-
lirterek, "Doktorlarına soruyorlar, onlar
da tavsiye ediyorlar. Fakat aşıda bir zor-
lama olmadığı için bu tavsiye niteliğinde
kalıyor. Burada kaybettiğimiz hamile has-
tamız da dahil hiçbirinin aşısı yoktu. Do-
layısıyla kendilerini çok riskli duruma
düşüyorlar. Genç yaşta hayatlarını kaybe-

debiliyorlar. Aşı olmak çok önemli. Bu-
rada 20-30-40'lı yaşlardaki hastalarımızı
gördük. En genç hastam 21 yaşındaydı.
Vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olsun-
lar. Son kişi aşılanana kadar hiçbirimiz
güvende değiliz" diye konuştu.

Hamile kadınlara aşı önerisi
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olay, Çağlayan Mahallesi,
Fevzi Çakmak Caddesi üze-
rinde bir site girişinde 25

ağustos çarşamba gecesi meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat-
lerinde iki motosikletle sokağa giren
kapüşonlu iki hırsız, etrafı gözetledik-
ten sonra park halindeki motosikletin
yanına yanaştı. Bir süre motosikletin
kilidini kırmaya çalışan şüpheliler, ki-
lidi kıramayınca dışarıda gözcülük
yapan arkadaşlarından yardım istedi.
Üç kişi motosikletin kilidini kırdı. İki
şüpheli çaldıkları motosikleti iterek
yola çıkardı. 
Hırsızlardan biri çaldıkları motorla
diğeri de geldikleri motorlara atlaya-
rak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan
hırsızlık anı saniye saniye güvenlik ka-

merasına yansıdı.

13 dakika uğraşmış

Yaklaşık 70 bin lira değerindeki moto-
sikleti çalınan Tamer Güleryüz,“ Çar-
şamba gecesi motorum burada
duruyordu. Önce bir kişi geliyor. Di-
reksiyon kilidini kırmaya çalışıyor. Kı-
ramıyor. Sonra telefonla görüşme
yapıyor. Arkadaşları geliyor. 13 dakika
uğraştıktan sonra direksiyon kilidini
kırarak motoru kapıdan çıkarıyorlar.
İki motorla gelenler benim motoru al-
dıktan sonra üç motorla gidiyorlar.
Biz çevreden kamera kayıtlarını aldık.
Yetkililere ilettik. Yetkililer arayacağız,
ilgileneceğiz dediler ama bu konuyla
alakalı yasalar ve denetleme çok sıkın-
tılı, eksik" dedi. DHA

Motosiklet hırsızlığı kameralardaKağıthane'de 
motosikletle sokağa

gelen iki hırsız, bir
süre etrafı 

gözetledikten sonra
park halindeki 

motosikleti çalarak
kaçtı. Motosikletin

çalınma anı güvenlik
kameraları tarafından

kaydedilirken, 
motosiklet sahibi

arkadaşlarıyla grup
kurarak bölge bölge

arama yaptıklarını
söyledi

KabaKlar
çürümüş!
Ataşehir'de halde kasalarca 
kabağı çöpe dökerken 
görüntülenen  Türkmenistan
uyruklu Kuvandyk Jorayev,
polis merkezinden çıkarılırken
"Kabaklar çürümüştü. Yardım
istediler, ettim" dedi

ataşEhir'dE halde kasalarca ka-
bağı çöpe dökerken çekilen görün-
tüleri sosyal medyada yayınlanınca

tepki gören Türkmenistan uyruklu Kuvandyk
Jorayev geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına
alındı.  Sigortasız çalıştırıldığı belirlenen Ku-
vandyk Jorayev, Ataşehir İçerenköy Polis
Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından Pen-
dik'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri
Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Polis mer-
kezinden çıkarılan Kuvandyk Jorayev, basın
mensuplarına, "Kabaklar çürümüştü. Yardım
istediler, ettim" diye konuştu. Kuvandyk Jora-
yev'in sınır dışı edileceği kaydedildi. Kabakları
çöpe attıran firma hakkında da idari süreç
başlatıldı.

KocaEli'nin Kartepe ilçesi TEM
Otoyolu geçişinde ev eşyası yüklü
kamyon refüje devrildi, sürücü ile ya-

nındaki kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu
Kartepe Uzuntarla mevkiinde meydana geldi.
Ankara yönünde ilerleyen ev eşyası yüklü 46
NH 378 plakalı kamyon, sürücüsü Mücahit
Ö’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üze-
rine orta refüje devrildi. Kazayı gören diğer sü-
rücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve
acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri
araçta sıkışan sürücü Mücahit Ö.'yü bulun-
duğu yerden çıkardı, yanındaki Cem A.' İse
kendi imkanlarıyla yaralı olarak araçtan
çıktı.  İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ya-
ralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza
nedeniyle TEM Otoyolu'nun 2 yönünde de 1'er
şerit trafiğe kapatıldı. Yaklaşık bir saat süren ça-
lışma sonucunda aracın çekiciyle kaldırılması-
nın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

ANIMIZA DOKUNMAYIN!

K az Dağları'nda tünel ya-
pımı nedeniyle 2019 yı-
lında hafriyat altında

kalmaktan kurtarılarak Avcılar'a
getirilen zeytin ağaçlarından 21'i,
Avcılar Belediyesi tarafından
geçen 25 Kasım Kadına Yönelik
Uluslararası Mücadele Günü et-
kinlikleri kapsamında Ambarlı
Mahallesi'ndeki ilçe girişine ka-
dına yönelik şiddete karşı müca-
delenin simgesi olması amacıyla
dikilirken önlerine erkekler tarafın-
dan öldürülen Özgecan Arslan,
Emine Bulut, Şule Çet, Pınar Gül-
tekin gibi isimlerin yanı sıra Avcı-
lar'da eşi tarafından bıçaklanarak
yaşamını yitiren Seda Kurt'un adı-
nın da yer aldığı tabelalar çakıldı.

Kutsal değerlerimize
dokunmayın

Avcılar'daki Ambarlı Mahalle-
si'nde 4 Kasım 2019 tarihinde tar-
tıştığı dini nikahlı eşi Ercan Akkaş
tarafından defalarca bıçaklanarak
öldürülen 2 çocuk annesi Seda
Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının
adını taşıyan tabelayı zeytin ağacı-
nın yanında çaktı. Cinayetten
sonra firar eden, Bakırköy 11'inci
Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıya-
bında ömür boyu hapis cezası ile
aranan damadı Ercan Akkaş'ın
yakalanamamasına tepki gösteren

anne Bedia Akar, kızının adını ta-
şıyan zeytin ağacını sık ziyaret
ederken kısa süre önce Seda Kurt
ile birlikte 9 kadının adını taşıyan
tabelaların çalındığını görünce,
"Buraya her gün kızımın mezarını
ziyaret edermiş gibi geliyordum.
Lütfen kutsal değerlerimize do-
kunmayın. 1-2 kilo ağırlığındaki
bu tabelanın fiyatı, ederi nedir? Bu
kadar mı düştünüz?" diye feryat
etti.

Çok güzel bir jest oldu

Acılı annenin üzüntüsünü dindir-
mek amacıyla Avcılar Belediyesi
tarafından çalınan tabelalar yaptı-
rılarak yeniden zeytin ağaçlarının
önüne çakıldı. Görevliler Pınar
Gültekin, Emine Bulut, Özgecan
Arslan, Pınar Umay gibi Türki-
ye'nin günlerce konuştuğu cinayet-
lerin kurbanların isimlerinin
bulunduğu 8 tabelayı yerleştirir-
ken anne Bedia Akar, kızının lev-
hasını kendi elleriyle tekrar çaktı.
Bedia Akar, tabelaya bakarak,
"Seda seni çok seviyorum" dedik-
ten sonra, "Canımızı aldınız, anı-
mıza dokunmayın. Tabelanın
yerine getirilmesi çok güzel bir jest
oldu, bizi rahatlattı. Yine kızımın
mezarını ziyaret eder gibi gelip
burayı ziyaret edeceğim" dedi.
DHA

Avcılar’da kadına yönelik şiddete karşı 
mücadelenin simgesi olması amacıyla dikilen 
21 zeytin ağacından 9'unun önündeki kadınların
isimlerini taşıyan çalınan tabelaların yerine yenileri
yaptırıldı. Eşi tarafından öldürülen Seda Kurt'un 
annesi Bedia Akar, tabelayı çakarken, "Canımızı
aldınız anımıza dokunmayın" diye çağrıda bulundu

Kaçak göçmenler

yaKalandı
Sultangazi'de kaçak göçmenlere yönelik gerçekleşen operasyonlarda,
polisten kaçmak isteyen 3 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Polis, minibüs sürücüsünü ve kaçak göçmenleri gözaltına aldı

Sultangazi'dE
polisin kaçak göç-
menlere yönelik

operasyonları devam ediyor.
İsmetpaşa Mahallesi'nde gece
saatlerinde bir binanın zemin
katında çok sayıda kaçak göç-
men bulunduğu ihbarını alan
polis, zabıta ekipleri ile ihba-
rın yapıldığı adrese geldi. Poli-
sin kapıyı çalmasına rağmen
kapı açılmadı. Bunun üzerine
olay yerine çilingir çağrıldı.
Çilingir kapıyı açmaya çalışır-
ken, bu sırada içeride bulunan
üç kaçak göçmen pencereden
binanın arka boşluğuna geçe-
rek kaçmaya çalıştı. O anlar
kameralara yansırken, kapının
açılmasıyla içeri giren polis
kaçmaya çalışan üç kişi ile beş
kaçak göçmeni gözaltına aldı.

Mahalleli sokağa indi

Aynı gün ve saatlerde Sultan-
çiftliği Mahallesi'nde bir so-
kağa gelen minibüsten
onlarca kaçak göçmenin indi-
ğini gören mahalle sakinleri
sokağa indi. Minibüs sürücü-
süne tepki gösteren mahalle
sakinleri, durumu polis bil-
dirdi. Çok sayıda kaçak göç-
meni Yunanistan sınırına
götürmek için anlaştığı, yolda
anlaşmazlık yaşandığından
dolayı kaçak göçmenleri geri
getirdiği öğrenilen sürücü ile
çok sayıda kaçak göçmen
gözaltına alınarak, polis mer-
kezine götürüldü.  DHA

O hırsız yakalandı
Üsküdar'da Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin evinin 
önünden güvenlik kulübesinden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki 
3 Milyon 500 bin lira değerindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

EdinilEn bilgiye göre Anıl
K. isimli şüpheli Beşiktaş
Kulübü Başkanı Ahmet

Nur Çebi'nin ailesinin yaşadığı evinin
önüne geldi. Güvenlik görevlisinin
ayrılmasını bekleyen şüpheli, güvenlik
kulübesinden kontak anahtarını aldı.
Şüpheli, 3 milyon 500 bin lira değe-
rindeki lüks aracı alarak kaçtı. Olayla
ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İl
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık
Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili ça-
lışma başlattı. Ekipler 110 noktada
güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Şüphelinin aracın plakasını değiştir-
diği, Avrupa yakasına geçerek Mas-
lak'ta bir depoya girdiği belirlendi.
Şüpheli Anıl K.'nın lüks aracı, oto ta-
mircisi Eren Y.(38)  ve Savaş
Ç.(30)'nın yanına getirdiği belirlendi.
Ekipler geçtiğimiz Cumartesi günü
Anıl K.'yı Maltepe'deki evinde, Eren
Y. ve Savaş Ç.'yi ise Maslak'taki de-
poda gözaltına aldı. Lüks otomobil
de burada bulundu. Şüpheli Anıl
K.'nın çeşitli suçlardan suç kaydının
olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyet-
teki işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi.

Kamyon devrildi:
2 YARALI

13 yıl sonra yakalandı
Kayseri'de ‘dolandırıcılık’ su-
çundan hakkında kesinleşmiş
13 yıl 9 ay hapis cezası bulu-

nan Levent A. (44), polis ekiplerince rezi-
dansta yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar
Büro Amirliği ekipleri, ‘dolandırıcılık’ su-
çundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş
hapis cezası bulunan Levent A.’nın yaka-

lanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu
kapsamda hükümlünün Talas ilçesi Mev-
lana Mahallesi'ndeki bir rezidansta sak-
landığı belirlendi. Rezidansa operasyon
düzenleyen polis Levent A.’yı yakaladı.
Gözaltına alınan Levent A., emniyetteki iş-
lemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli
Tabipliğindeki sağlık kontrolünün ardından
Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.



E senyurt Belediyesi’nin bütçesi, ilk
kez vatandaşların katılımıyla plan-
lanıyor. Belediye tarafından geçti-

ğimiz haftalarda, Esenyurtluların
yaşadıkları kentin geleceğinde söz sahibi
olabilmesi için anket çalışması başlatıl-
mıştı. 2022 Mali Yılı Bütçesi’ni planlama
sürecine vatandaşları da dahil eden Baş-
kan Bozkurt, bu kez de Esenyurt Beledi-
yesi Kültür Merkezi'nde Kent Konseyi,
Muhtarlar ve İl Dernekler Birliği ile bir
araya geldi. Strateji Geliştirme Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen çalıştaya,
Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri
de katıldı.

Katılımcı bütçe kaçınılmazdır

Katılımcı bütçenin kaçınılmaz olduğunu
ve bu çalışmalar ile demokratik yönetim
kültürüne katkı sunduklarını belirten
Başkan Bozkurt, “Ana hedefimiz, Esen-
yurtluların bir arada kardeşçe yaşaması.
Birbirini olduğu gibi kabul eden, kültü-
rüyle, inancıyla, özüyle yaşayabildiği; hep
beraber, bölünmez bütünlüğümüzü koru-
yarak ve herkesin bir diğeri ile eşit olduğu
bir yapı kurmak” dedi ve şöyle devam
etti: “Bunu sizlerle beraber yapılabilece-
ğini biliyorum. Hepinizi tek tek tanıyo-
rum. Hepiniz farklı inançtan, kökenden,
geçmişten ve kültürden geldiniz ama aynı
niyet ile yaşadığınızı biliyorum. Bunu bu-
rada başaracağımızdan yüzde yüz emi-
nim. Bütün çalışmalarımız bu felsefede,
bu çerçevede yürüyecek. Bizim hedefimiz,
bu felsefeyi burada oturtmak.”

Birbirimizi anlayalım

İlçedeki vatandaşların temsilcisi olarak
çalıştaya katılan muhtarlar, dernek yöne-
ticileri ve kent konseyi üyelerine seslenen
Başkan Bozkurt, birliğin, beraberliğin ve
demokrasinin önemini vurguladı. Başkan
Bozkurt şöyle konuştu: “Bu kenti istersek
Türkiye'nin en mutlu şehri yapabiliriz.
Herkes kendi alanında etkin ve onay
almış seçimle gelmiş insanlar, dolayısıyla
biz bu kentteki yanlışlıklardan sorumsuz
değiliz. Eğer çevre kirliliği çok varsa, sa-
dece Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğünün görevi değildir, aynı za-
manda bu kirliliği yapan kişinin de so-
rumluluğudur. Birbirimizin
sorumluluğunu taşıyalım, ancak böyle
güvende olabiliriz. Biz tarih boyunca

Amerika gibi ya da başka ülkeler gibi 50
yıllık 100 yıllık geçmişi olan bir coğrafya
değiliz. On binlerce yıl Anadolu bizlere
beşiklik etmiş, atalarımıza beşiklik etmiş.

Biz onlarca, yüzlerce kültürün süzüntü-
leri ile yaşıyoruz. Bu çok değerli. Kendi-
mize bir kere güvenelim, inanalım. Eğer
bir İngiliz gelip burada İngilizce konuşur-

ken, karşısında sevgi ile çakmak çakmak
gözlerle bakıyorsak, bir Kürdün konuş-
masına da tahammül edelim. Alevi
inancı bu coğrafyanın gerçeğidir. Bir
Sünni olarak söylüyorum: Hakikaten bir-
birimizden öğreneceğimiz çok şeyimiz
var. Yeter ki dinleyelim birbirimizi. Yap-
mamız gereken şey budur. Esenyurt'ta da
bu işi yönetirken birbirimize tahammül
göstererek yapmalıyız. Esenyurt'u Türki-
ye'nin en mutlu kenti yapma sorumlu-
luğu hepimizin. En başta benim
sorunum, bunu da yapacağız diye düşü-
nüyorum. Geldiğiniz, katıldığınız için kat-
kılarınız için hepinize çok çok teşekkür
ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.”

ZEHRA ÇELİK
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30 Ağustos (Büyük Taarruz)
Zafer Bayramımızın 99. yıldö-
nümünü kutlamaya hazırlanı-

yoruz.Mustafa Kemal Atatürk tarafından
şahsen yönetildiği için Başkomutanlık Mey-
dan Muharebesi diye anılan Dumlupınar
Meydan Muharebesi…

Nedir 30 Ağustos zaferi?
Her yıl coşkuyla kutladığımız, bayram

yaptığımız, halk tabiriyle “Yunanı denize
döktüğümüz” bu büyük zafer bize neyi an-
latmaktadır, sonucu ne olmuştur?

30 Ağustos’u kutlarken anlamını, öne-
mini ve sonuçlarını bir kez daha hatırlamak
ve hatırlatmak istedim;

-Bu zafer, Kurtuluş Savaşımızın son 

bölümüdür.
- Bu zafer, 26 Ağustos 1922’ de Afyon-

karahisar Kocatepe’de başlayan ve 30
Ağustos’ta Büyük Taarruz ile şaha kalkıp,
9 Eylül 1922’ de İzmir’in Yunan işgalinden
kurtuluşu ile sona eren eşsiz bir Türk 
Zaferidir.

-Bu zafer, O muhteşem dehanın ve iman
gücünün önderliğinde düşmana vurulan
kesin ve son darbedir.

-Bu zafer, milletin kendine güven duygu-
sunu yükselten, milli kudret ve yeteneğin
yeniden canlanmasını sağlayan can
suyudur.

-Bu zafer, yeni Türk Devleti’nin temelini
oluşturmuştur.

-Bu zafer ile Misak-i
Millî gerçekleştirilmiş, bütün düşmanlar
topraklarımızdan atılmıştır.

-Bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması
ile Lozan Konferansı’ndaki beklentilerimize
esas teşkil etmiştir.

-Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Mey-
dan Muharebesi ile Anadolu’nun ilelebet
Türk yurdu olarak kalacağı bütün dünyaya
kanıtlanmıştır.

- Bu zaferden sonra;
Lozan’ın alt yapısını oluşturmayı sağla-

yacak olan Mudanya Ateşkes Antlaşması
(11 Ekim 1922) ve Lozan Barış Antlaş-
ması (24 Temmuz 1923) imzalanmıştır.

Lozan Barış Antlaşması ile Misak-ı Millî
sınırları büyük ölçüde kesinleşmiş, Yeni
Türk Devleti’nin uluslararası alanda bağım-
sız, bütün diğer devletlerle eşit, şerefli bir
varlık olduğu kesinlikle tanınmıştır. Kapitü-
lasyonlar kaldırılmış, boğazlara geçici ola-
rak bir çözüm getirilmiştir.

Lozan barışı ile Türkiye tarihinde yeni,
köklü ve huzurlu bir dönem başlamıştır.

Mondros ve Sevr antlaşmaları tarihin
çöplüğüne atılmıştır.

-“Doğu Sorunu”, “Avrupa’nın hasta
adamı” gibi aşağılayıcı deyimler ortadan
kaldırılarak Yeni Türk Devleti tüm dünyaya
kabul ettirilmiştir.

Türkiye, emperyalizme karşı verdiği bu

mücadele ve kazandığı benzersiz zafer so-
nucunda tüm sömürge uluslara ve mazlum
milletlere örnek olmuştur.

Evet, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı
kutlarken bu güzel ama her karışı kanla su-
lanmış yurdun bize hangi şartlarda emanet
edildiğini hatırlayalım. Şehitlerimizi, gazi-
lerimizi rahmet ve minnetle analım.

Bize bir vatan ve haklı bir gurur kazan-
dıran Başkomutan Mustafa Kemal Ata-
türk’e, onun manevi mirası ile inkılâplarına
her zamankinden daha fazla sahip 
çıkmalıyız.

Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Vatan size minnettardır.

Türk Milleti; 30 Ağustos Zafer Bayra-
mın kutlu olsun!

30 Ağustos’u anlamak

Bağcılar
kırmızı beyaz

TÜRK Milleti’nin dünyada eşi benzeri
olmayan bir destan yazdığı 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nın 99. Yılı nedeniyle

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade
Meydanı’nda tören düzenlendi. Saat 09.00’da
başlayan kutlama programına Bağcılar Kayma-
kamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı
Yardımcısı Mehmet Şirin, Garnizon Komutanlığı
adına Yarbay Burçin Cengiz, AK Parti Bağcılar
İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, ilçe sivil toplum ku-
ruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve ilçe sakin-
leri katıldı. Kamu kurumu temsilcileri tarafından
Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından
tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. İs-
tiklal Marşı ise meydandaki herkesin iştirakiyle
topluca ve hep bir ağızdan yüksek sesle söylendi.
Bağcılar Meydanı’nda sona eren kutlama prog-
ramı, Bağcılar Kaymakamlığı’nda devam etti.
Kaymakam Eldivan, makamında ağırladığı misa-
firleriyle tebrikleşti.

Kahraman şehitlerimizi
rahmetle yad ediyorum

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da
yayınladığı mesajda “Tarihi şanlı zaferlerle dolu
milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlu-
yor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere istiklalimiz ve istikbalimiz için mücadele
eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rah-
met ve minnetle yad ediyorum” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu
yıldönümü, Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen
törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde
toplanan Bağcılarlılar, hep birlikte yüksek
sesle ve coşkuyla İstiklal Marşı’nı okudu

30 Ağustos
coşkusu

ÖZGÜRLÜK destanı, Zafer Bayramı'nın
99. yılı Esenyurt Cumhuriyet Meyda-
nı’nda törenle kutlandı. 30 Ağustos Zafer

Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Esenyurt’ta
kutlama töreni yapıldı. Esenyurt Cumhuriyet Mey-
danı’nda gerçekleşen 30 Ağustos Zafer Bayramı kut-
lamalarına Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş-
ları ve vatandaşlar katıldı. Tören sırasıyla, Dr. Vural
Karagül, Garnizon Komutanlığı adına Hava Perso-
nel Albay Enver İce, Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, dernek
başkanları ve üyeleri ile STK’lerin Atatürk anıtına çe-
lenk bırakmasıyla başladı. Program, Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için
yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklâl Marşı’nın ar-
dından sona erdi. Törenin ardından Kaymakamlık
makamında, İlçe Kaymakamı Dr. Vural Karagül,
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş,
muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin
30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 2022 mali yılı bütçesini planlamak için
düzenlenen çalıştaya katıldı. İlçede katılımcı bütçenin daha önce yapılmadığını ifade eden
Başkan Bozkurt, "Amacımız, herkesin bir diğeri ile eşit olduğu bir yapı kurmak" dedi

ESENYURT’TA
ESITLIK OLACAK

GÜNDEME BAKIŞ

Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

Sarıyer bayramı kutladı
Kurtuluşun ve Bağımsızlığın sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü, ilçe 
protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Sarıyer Merkez’de yapılan törende coşkuyla kutlandı

TÜRK tarihinin dönüm noktala-
rından biri olan 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nın 99. yıldö-

nümü Sarıyer’de kutlandı. Korona virüs
salgını önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen
etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. Saygı
duruşu ile başlayan program, İstiklal
Marşı ile devam etti. Sarıyer Merkez’de ya-
pılan törenin ardından Sarıyer Kayma-
kamlığında bir bayramlaşma gerçekleşti.

Çok sayıda kişi katıldı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı-
nın önünde gerçekleştirilen çelenk sunma
törenine; CHP İstanbul Milletvekili Gökan
Zeybek, Sarıyer Kaymakamı Mehmet
Özer, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, Garnizon Komutan Vekili Deniz
Albay Pınar Sayın Sandıkçı, AK Parti Sarı-
yer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, AK
Parti Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı
Şükran Soylu Demiralp, CHP Sarıyer İlçe
Başkanı Sevim Yalınkılıç, CHP Sarıyer İlçe
Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, İYİ
Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı,
İYİ Parti Sarıyer İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Nazmiye Akaltun Işık, MHP Sarıyer

İlçe Başkanı Hakan Başpınar, Gelecek Par-
tisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili,
Memleket Partisi Sarıyer İlçe Başkanı
Doğan Altıntaş, DSP Sarıyer İlçe Başkanı
Alaaddin Pınarbaşı, BBP Sarıyer İlçe Baş-
kanı Gencay Çiftci, Vatan Partisi Sarıyer
İlçe Başkanı Mesut Çalışkan, Sarıyer İlçe
Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin

Işıktaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Bü-
lent Çelik, Sarıyer Milli Eğitim Müdürü
Hüseyin Özcanlar, Sarıyer İlçe Müftüsü
Mehmet Muslu, Sarıyer Belediye başkan
yardımcıları, STK ve dernek temsilcileri,
Kızılay gönüllüleri, muhtarlar, gaziler ve
çok sayıda Sarıyerli katıldı. 
HACER KÖSE

KARTAL Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel,
30 Ağustos Zafer Bay-

ramı’nın 99. yıl dönümü nede-
niyle yayımladığı mesaj ile tüm
Kartallıların ve ülkemizin bayra-
mını kutladı. Başkan Yüksel’in
Zafer Bayramı’nın önemine dik-
kat çektiği mesajı şöyle; “Değerli
komşularım; Bugün, milletimi-
zin ordusu ile birlikte bağımsız-
lık uğruna verdiği büyük
mücadele sonunda elde ettiği
büyük zaferin 99. yıl dönümünü
kutluyor olmanın mutluluğunu
hep birlikte yaşıyoruz. 30 Ağus-

tos, yaşadığımız toprakları tek-
rardan bize vatan kılan, bağım-
sızlığıyla beraber onurunu da
koruyan bir milli mücadelenin
kutlu günüdür. Zafer, milletin
kendi kaderini tayin etme hak-
kından vazgeçmediğini gösteren,
bağımsız Türkiye’ye giden yolu
açmıştır. Önderimiz Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün liderli-
ğinde 26 Ağustos’ta başlayan ve
30 Ağustos 1922’de vatan top-
raklarımızdan düşmanın mev-
cudiyetinin silindiği bir zaferle
sonuçlanan Başkomutanlık
Meydan Muharebesi, milletimi-

zin bağımsız yaşama onurunu
elde etmesi açısından hayati
önemdedir. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün başkomutan-
lığında yapılan Büyük Taar-
ruz’un eşsiz bir zaferle
sonuçlanması, Türk milletinin
asla esir edilemeyeceğini, vatan
toprağına göz dikenlerin, halkı-
mızı esarete mahkûm etmek is-
teyenlerin ve büyük bir ulusu
topyekûn ortadan kaldırmaya
cüret eden emperyalist güçlerin
ise hiçbir şartta emeline ulaşa-
mayacağını bir kez daha 
göstermiştir.”

Yüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj varYüksel’den mesaj var

Esenyurt Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın
99'uncu yıldönümü dolayı-
sıyla Taksim Meydanı Cum-

huriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.
Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İs-
tanbul 1'inci Ordu ve Garnizon Komu-
tanı Orgeneral Kemal Yeni, İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri ve siyasi
partilerin temsilcileri katıldı. Cumhuriyet
Anıtı'na sırasıyla İstanbul Valiliği, 1.
Ordu Komutanlığı ve İBB’nin çelenkleri
bırakıldı. Törende daha sonra, saygı du-
ruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu. Törenin ardından Başkan İma-
moğlu, basın mensuplarına kısa bir de-
ğerlendirmede bulundu. “O gün,
kurtuluş mücadelesi için savaşan ve za-
feri kazanan milletimizin, yeni çağda bi-
lime, akılla, kültürle, sanatla başka
zaferler kazanması lazım” diyen İma-
moğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bu zihniyetle hareket etmemiz lazım.
Umuyorum milletimizin asla bu muhare-
belerle test edilmediği, yeni zaferlere koş-
tuğu ve coştuğu, Cumhuriyetin 100’ncü
yılına doğru giderken, böylesi bir döne-
min başlangıcını umuyorum. Ardından
malumunuz; 1923’ün 2023’te 100’ncü yı-
lını hep beraber yaşayacağız. Umarım
asırlık Cumhuriyetimize layık bir nesil
oluruz.”

Valilikte tören

Taksim’de düzenlenen törenin ardından,

İstanbul Valiliği’ne geçildi. Vali Yerlikaya,
Birinci Ordu ve Garnizon Komutanı Or-
general Yeni, İBB Başkanı İmamoğ-
lu’nun yerini almasından sonra
bayramlaşma töreni başladı. Burada dü-
zenlenen programa; siyasi partilerin
temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri,
mülki ve idari yetkililer, azınlık cemaatle-
rinin ruhani liderleri de katıldı.

Vatan Caddesi'nde kutlama
Vatan Caddesi’ndeki tören, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komu-
tanı Orgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun askeri aracın üze-
rinden tören birliklerinin ve halkın bayra-
mını kutlamasıyla başladı. Vatandaşlar,
ellerindeki Türk Bayraklarıyla, törene
yoğun ilgi gösterdi. Selamlamanın ardın

dan Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, proto-
koldeki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden
törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu.
Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyun-
ları toplulukları, farklı yörelerden folklor
gösterileri sundu ve tören, askeri birliklerin
geçit merasimiyle sona erdi. 

Silivri Boşnakbahçe'de falezlere
takılan çelik tellere sık sık kuşlar
hapsoluyordu. Geçtiğimiz gün
de yavru bir güvercin tellere kapı-
larak, yaşam savaşı verdi. Olaya
ilişkin açıklama yapan Korsan şu
ifadeleri kullandı; “Silivri Boş-
nakbahçe' de falezlere çekilen
çelik teller, yuvasından çıkmak is-
teyen bir güvercin yavrusunun
ölümüne neden oluyordu. Çevre
derneği üyesi arkadaşımız Avu-
kat Hulusi Üstün bir güvercin
yavrusunun tellere sıkıştığını ve
etrafında çığlıklar atarak yavruyu
kurtarmak için çırpınan kuşları
görünce bizi aradı. Biz de Silivri
Çevre Derneği olarak hemen Si-

livri İtfaiye ekiplerine haber ver-
dik. Hızlı bir şekilde gelip müda-
hale ettiler ve yavru güvercin
sıkıştığı tellerin arasından canlı
olarak kurtarıldı. Silivri İtfaiyesi
çalışanlarına duyarlılıkları nede-
niyle çok teşekkür ederiz. "Doğal
hayata ve canlarımıza" karşı aynı
hassasiyeti tüm yöneticilerimiz-
den bekliyoruz.Bu üzücü olayla-
rın tekrar yaşanmaması için çelik
ağların tümünün sökülerek kal-
dırılmasını, zamanla düşen falez
parçalarının istinat duvarı ile ön-
lenmesini istiyoruz. Silivri de bir
cezaevi var, bir de kuşlara ceza-
evi istemiyoruz.”
MÜGE CESUR ÖZMEN

Kuşlara cezaevi istemiyoruz

MURAT PALAVAR

Silivri Çevre Derneği Başkanı
Ali Korsan, Boşnakbahçe'de

falezlere çekilen tellere yavru
bir güvercinin sıkıştığını ve

kuşun itfaiye ekipleri tarafın-
dan kurtarıldığını açıkladı.
Korsan, “Burası kuşlar için

yapılmış bir cezaevi. Biz 
kuşlara cezaevi istemiyoruz,

böyle şeylerle karşılaşmak 
istemiyoruz” dedi

Büyükçekmece
bayramı kutladı

CUMHURIYETE
LAYIK OLALIM

7’den 70’e her yaştan vatandaşın elle-
rinde Türk bayrakları ile doldurdukları
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen
törene katılım yoğun oldu. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30
Ağustos Zafer Bayramı mesajının
okunmasının ardından Atatürk Anı-
tı’na çelenk takdim töreni gerçekleşti-
rildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki ilk
tören saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla son buldu. Törene
Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Meh-
met Özel, Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçek-
mece Garnizon Komutanı Albay
Caner Demirkol, belediye meclis üye-
leri, mahalle muhtarları, siyasi parti
temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler
Derneği Büyükçekmece Şubesi üyele-
rinin yanı sıra çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Büyükçekmece’de ikinci tören
Kaymakamlık Binası’nda gerçekleşti.
İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Özel,

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve
Garnizon Komutanı Albay Caner De-
mirkol’un tebrikleri kabul etmesiyle tö-
renler son buldu.

Büyük bir destan

Törende bir açıklama yapan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Ulu Önder Mustafa Kemal
Paşa komutasındaki Türk ordusunun
zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz
ve Başkomutanlık Meydan Muhare-
besi’nin dünya tarihinin gördüğü en
büyük kahramanlık destanlarından
biri olduğunu belirterek şunları söy-
ledi; “30 Ağustos Zafer Bayramı'mız
kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk başta
olmak üzere vatanları uğruna canla-
rını feda eden aziz şehitlerimizi rah-
metle anıyor, kahraman gazilerimize
şükranlarımı sunuyorum.” 
ZEYNEP VURAL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99’uncu yıldönümü dolayısıyla Taksim
Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. İmamoğlu, “O gün kurtuluş mücadelesi
için savaşan ve zaferi kazanan milletimizin yeni çağda bilime, akılla, kültürle, sanatla başka zafer-
ler kazanması lazım. Cumhuriyetin 100’üncü yılına doğru giderken, böylesi bir dönemin başlangı-
cını umuyorum. Umarım asırlık Cumhuriyetimize layık bir nesil oluruz” ifadelerini kullandı

30 Ağustos 1922'de Dumlupı-
nar'da Atatürk'ün başkuman-
danlığında zaferle sonuçlanan

Büyük Taarruzu 99’uncu yılı Bü-
yükçekmece’de törenle kutlandı

Modifiye araçlar
Kartal’da buluştu
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
kapsamında Kartal Belediyesi, Modifiye-
ciler ve Otomobilciler Derneği ile birlikte
bir ilke imza atarak eski Kartal Stadı’nda
‘Modfest 2021’ etkinliği düzenledi
"Bazı Zaferler Sonsuza dek Kutlanır ”sloganı ile ilçe ge-
nelinden birbirinden renkli etkinliklerle coşkulu kutla-
malara ev sahipliği yapan Kartal Belediyesi, ‘Modfest
2021’ ile modifiye araç tutkunlarını Kartal’da bir araya
getirdi. Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği ile bir-
likte düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin birçok ilinden
yaklaşık 300 klasik araç sahibi özel olarak tasarladıkları
araçlarla katıldı. Kartal Stadı’nda yapılan ‘Modfest
2021’ hem araç tutkunları hem de vatandaşların büyük
ilgisi ile karşılandı. Birbirinden renkli ve farklı özellikler
taşıyan klasik otomobiller Kartal’da modifiye tutkunla-
rının beğenisine sunuldu. Araç sahipleri, ziyaretçilere
modifiyeli araçlar hakkında bilgi verdi. Modifiyeli araç-
lar renkli görüntülere sahne oldu.

Festivale renk kattı

Sanatçı Vedat Alçay’ın sahne aldığı etkinlikte sürpriz çe-
kilişler ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi. Türkiye’nin
sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Semih
Varol, Hasan Yalçuva, Dj Janti ve Relaxi ise ‘Modfest
2021’de sahne alarak festivale katılanlara unutulmaz
saatler yaşattı. Modfest 2021’in sunuculuğunu ise ‘Mik-
rofonu delirten adam’ lakaplı ünlü sosyal medya feno-
meni Mithat Günay yaptı. Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel de modifiye araç tutkunları ile bir araya
gelerek araçlar hakkında bilgi aldı. Festivali ziyaret eden
vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, Kartal’da
böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı
mutlu olduklarını belirtti. Vatandaşların da büyük bir
ilgi gösterdiği festivalde,  ‘En Modifiyeli Araç’ ve ‘En
Basık Araç’ seçimi de yapıldı.

Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İS-
FANBUL Tema Park, ziyaretçilerine unutulmaz bir 30
Ağustos Zafer Bayramı yaşattı. Tema Park'ta 30 Ağus-
tos’a özel gösteri, yarışma ve kutlamalar gerçekleşti. İS-
FANBUL Tema Park, Zafer Bayramı’nda tüm eğlence
ve adrenalin tutkunlarına unutulmaz bir kutlama dene-
yimi yaşattı. Nefeskesen, Bir Zamanlar İstanbul, Viking
ve King Kong gibi eğlence ünitelerinin yer aldığı tema
park, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu daha
da artırdı. HADO Milli Takımı’nın 30 Ağustos’a özel
gösteri maçı yaptığı, kutlama, yarışma ve maskot şovla-
rının da gerçekleştirildiği tema park, adrenalin tutkunla-
rına heyecan dolu bir zafer coşkusu yaşattı.

Özel maç yapıldı

Heyecan, adrenalin ve eğlence tutkunlarına özel tasar-
lanan Adalet Kulesi ile macera severler, 50 metre yük-
seklikten bütün İstanbul’u çığlıklar içinde kuşbakışı
seyretti. 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkarak dünyanın
en iyi 4. roller coasterı seçilen Nefeskesen’in yanı sıra 70
kilometre hızla giden ve 30 metre yükseğe çıkan Mace-
raperest, büyük küçük herkesi eğlence ve adrenaline do-
yurdu. Sulu eğlence sevenlerin favorisi Viking,
beklenmedik bir anda 15 metreden aşağıya harika bir
düşüşle eğlence tutkunlarının nefesini kesti. Eski İstan-
bul’a özlem duyanlar ise Bir Zamanlar İstanbul ünitesi
ile tarihi bir yolculuğa çıktı. Atlıkarıncadan çarpışan
arabalara, sihirli odadan saray salıncağına, masal ağa-
cından şatoya kadar 30’a yakın eğlence ünitesinin yer
aldığı İSFANBUL Tema Park, 30 Ağustos Zafer Bayra-
mı’nda da tüm ailenin eğlence ve adrenalinde buluş-
tuğu ortak nokta oldu. 30 Ağustos’a özel, HADO
Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil edecek
HADO Milli Takımı’nın Türkiye’nin en büyük açıkhava
sahnelerinden biri olan İSFANBUL Açıkhava Sahne-
si’nde gösteri maçı yaptığı, bando gösterileri eşliğinde
tema parkın sevimli maskotları Vega ve Viking‘in dans-
ları, Nefeskesen sahne Viking Meydan’daki interaktif
yarışmalar, ziyaretçilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Rengarenk
TEMAPARK
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‘TAPER tantrum’ ifadesi, ABD Hazine geti-
rilerinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed)
genişleme politikasının gelecekte azaltılaca-

ğını duyurmasından kaynaklanan 2013 paniğini anlatı-
yor. Yatırımcılar 2013 yılında Federal Rezerv'in
kantitatif genişleme programına yavaş yavaş ara verdi-
ğini öğrendikten sonra, yaşanan kolektif panik ABD
Hazine getirilerinde bir artışa neden olmuş, gelişen ül-
kelerin para birimleri düşüşe geçmişti.

Enflasyon vurgusu

Gopinath, Financial Times’a verdiği bir söyleşide “ge-
lişmekte olan piyasalar çok farklı şekillerde darbe alı-
yorlar. Bu yüzden büyük merkez bankalarından
kaynaklanan bir tür finansal piyasa krizi durumunu
göze alamazlar” dedi. Düşük ve orta gelirli ülkeler üze-
rindeki ekonomik baskılara dikkat çeken Gopinath,
ABD’de enflasyonun olası etkilerine değinerek,
“ABD’de enflasyonun beklentilerden daha yüksek sevi-
yeye çıkması ve bunun para politikasında daha hızlı bir
normalleşmeyi gerektirmesi senaryosuna karşı endişe-
liyiz” dedi.
Gopintah’ın yorumları, geçtiğimiz hafta Jackson
Hole’da merkez bankaları toplantısında Fed Başkanı
Jerome Powell’ın yaptığı konuşmanın ardından geldi.
Powell, ABD ekonomisinin, Fed’in bu yıl 120 milyar
dolarlık varlık alım programını azaltılmaya başlaması
için yeterince güçlü olacağını belirtti.

RAMAZANI da kapsayan bu
yılın ikinci çeyreğinde yeni
tip koronavirüs (Kovid-19)

önlemleri kapsamında bir dönem tam
kapanma yaşanmış, üretim, imalat,
gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda is-
tisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş
yerlerinin faaliyetlerine ara verilmişti.
Yeme içme sektöründe sadece paket ser-
visle hizmet verilirken, şehirler arası se-
yahatlere ve konaklamalara kısıtlamalar
getirilmişti. Bu yıl Kovid-19'a karşı ön-
lemlerin en yoğun alındığı söz konusu

döneme ilişkin büyüme rakamları 1
Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Bu
yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gay-
risafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri
TÜİK tarafından duyurulacak. Tüm bu
önlemlere rağmen 2020 yılı aynı dönem-
deki baz etkisi de dikkate alındığında,
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne
göre ekonomistler yılın ikinci çeyreğinde
Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyü-
mesini bekliyor. Türkiye ekonomisi yılın
ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

da 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik bü-
yümenin yakalandığını hatırlatarak,
ikinci çeyrekte de ciddi bir büyüme ra-
kamı kaydedilmesini beklediklerini
açıklamıştı.

İhracat ve enflasyon

Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Eylül
Perşembe günü ağustos ayına ilişkin ge-
çici dış ticaret verilerinin açıklanması
bekleniyor. Türkiye ihracatı, temmuz iti-
barıyla son 12 aylık ihracatta Cumhuri-
yet tarihi rekoruyla ilk defa 200 milyar

doları geçerek 201,5 milyar dolara yük-
seldi. Temmuz ayı ihracatı da geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 10 artışla
16,4 milyar dolar oldu. İhracatta yılın ta-
mamı için 210 milyar doların aşılması
hedefleniyor. Gelecek hafta açıklanacak
bir diğer veri ise enflasyon rakamları ola-
cak. TÜİK, 3 Eylül Cuma günü ağustos
ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt
içi üretici fiyat endeksini kamuoyuna du-
yuracak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE)
temmuzda yıllık yüzde 18,95, aylık
yüzde 1,8 artmıştı.
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B ayraktar konuya ilişkin açıkla-
masında genel av sezonunun
açılmasına ilişkin değerlen-

dirmelerde bulundu. TZOB Başkanı
Bayraktar, "Balık avcılığı önemli bir
gıda temin yöntemi olup aynı za-
manda iyi bir geçim kaynağıdır. Ülke-
miz, uzun sahil şeridi, yaygın iç suları
ve nehirleriyle önemli balıkçılık kay-
naklarına sahiptir. Ancak üç tarafı de-
nizlerle çevrili, 8 bin 333 kilometrelik
kıyı şeridine sahip olan ülkemizde su
ürünleri sektöründe mevcut potansi-
yelin tam olarak değerlendirdiğini
söylemek mümkün değildir. Su ürün-
leri üretiminde TÜİK verilerine göre
son beş yıla baktığımızda, 2015 yı-
lında 672 bin 241 ton olan üretimi-
miz, 2016 yılında yüzde 12,4 azalarak
588 bin 715 tona geriledi. 2017 yılında
yüzde 7,2 artarak 630 bin 820 tona,
2019 yılında yüzde 33,1 artarak 836
bin 524 tona yükseldi. 2020 yılında ise
bir önceki yıla göre yüzde 6,1 azalarak
785 bin 811 ton olarak gerçekleşti.
Toplam su üretiminin yüzde 46,3'ün
avcılık yoluyla ve yüzde 53,6'sı yetişti-
ricilik yoluyla elde edilmektedir. Gırgır
ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde
bulunan balıkçılar için 15 Nisan
2021'de kapanan genel av sezonu, 1
Eylül 2021'de açılıyor. Balıkçılar 1 Ey-
lül’de ‘Vira Bismillah’ diyerek denize
açılacaklar, bereketli bir sezon geçir-
melerini diliyorum” diye konuştu.

Yüzde 25 azaldı 

2010 yılında 485 bin 939 ton olan
toplam su ürünleri avcılığının 2020 yı-
lında yüzde 25 azalarak 364 bin 400
tona gerilediğini belirten Bayraktar,
“Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim
364 bin 400 ton, yetiştiricilik üretimi
de 421 bin 411 ton olarak gerçekleşti.
Su ürünleri avcılık üretimi 2020 yı-
lında bir önceki yıla göre yüzde 23,2
azalırken, yetiştiricilik yüzde 4,8 artış
gösterdi. 2020 yılında deniz balıkları-
nın türlerine göre dağılımı incelendi-
ğinde, hamsi balığı 171 bin 253 ton ve
yüzde 58,6 payla en yüksek miktarda
avlanan balık olmuştur. Hamsi balı-
ğını 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin
743 ton ile sardalya takip etmektedir.

Ülkemizde kişi başı su ürünleri tüke-
timi dünya ortalamasının altındadır.
2020 yılında hamsi avcılığı da bir ön-
ceki yıla göre yüzde 37,7 azaldı. Aynı
yıl kişi başına balık tüketimimiz 6,2 ki-
logramdan 6,7 kilograma çıkarak
yüzde 8 arttı ancak ülkemizde kişi
başı su ürünleri tüketimi dünya orta-
lamasının altındadır. Balıkçılıkta arz-
talep dengesi oluşturularak,
sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması
gerekir. Tüketimin artırılması için
başta fiyat istikrarı sağlanmalı, eğitim
ve tanıtım çalışmaları yaygınlaştırıl-
malıdır.” dedi.

Kurallara mutlaka uyulmalı

Su ürünleri üretiminin sürdürülebilir-
liği için avcıların kurallara uyması ge-
rektiğini kaydeden Bayraktar, şunları
söyledi: “Denizlerde ve iç sularda ya-
pılacak ticari ve amatör amaçlı su
ürünleri avcılığına yönelik düzenleme-
leri içeren tebliğlerle Tarım ve Orman
Bakanlığı bu konuda önemli çalışma-
lar yapmıştır. Su ürünleri avcılığında
yer, zaman, tür, boy, ışık kullanımı ve
avlanma mesafesi gibi getirilen yasak-
lar ve kontroller su ürünleri üretiminin
sürdürülebilirliği açısından büyük
önem taşımaktadır. 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu’nda yer alan zapt ve
müsadere (El Koyma ve Mülkiyetin
Kamuya Geçirilmesi) yaptırımlarının,
cezanın kanunun mülkiyetin kamuya
geçirilmesi sathında değerlendirileme-
mesi nedeniyle uygulanabilirliğini yi-
tirmesi söz konusudur. Su Ürünleri
Kanunu ile Kabahatler Kanunu’nun
uyumlulaştırılmasına ihtiyaç olduğu
her fırsatta açıkça belirtmektedir. Su
Ürünleri Kanunu’nda ‘Zapt ve Müsa-
dere Edilme’ terimlerinin Kabahatler
Kanunu’na uyum için ‘El Koyma’ ve
‘Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi’ şek-
linde değiştirilmesi yasalar arasındaki
uyumsuzluğu giderecektir. Hayvansal
protein temininde önemli yeri olan su
ürünlerini sofralarımıza taşıyan balık-
çılarımızın av yasaklarına ve tebliğ ile
getirilen düzenlemelere titizlikle uy-
ması sağlanmalıdır. Yeni avlanma dö-
neminin bol ve bereketli kazançlar
getirmesini diliyorum.”

BALIKCILIK 
SEKTORUNDE DUSUS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2010 yılında 485 bin 939 ton olan toplam su
ürünleri avcılığının 2020 yılında yüzde 25 azalarak 364 bin 400 tona gerilediğini söyledi. Bayraktar 1 Eylül’de
açılacak balık sezonu için balıkçılara bereket dilerken uyulması gereken kuralları tekrar hatırlattı

Piyasalar bunu
kaldıramaz

Eylülde ekonomiyi daha çok konuşacağız
Aşılamanın hızla devam etmesi ve okulların açılacak olmasının ekonomiye canlılık katması beklenirken,
gelecek hafta başından itibaren açıklanacak çok sayıda veri ekonomi gündemini hareketlendirecek

Okul harcamaları

çOk yuksek
Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri kırtasiye alışverişi telaşı sardı.
Chp Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu yılki alışveriş tutarının en az 
515 TL olduğunu söyleyerek “Asgari ücretin 5'te biri, okul harcamasına 
gidiyor. Asgari ücretli ve dar gelirli ailelerin çocukları matematiği kitaptan
değil hayat pahalılığından öğreniyor” dedi

Veliler ve öğren-
ciler, 6 Eylül'de
başlayacak yüz

yüze eğitim için hazırlığa
başladı. İlk adres kırtasiyeler
oldu.Sözcü'den Başak Ka-
ya'nın aktardığına göre iki
yıldır iş yapamayan kırtasi-
yelerde ürünler yüzde 30-70
arasında arttı. CHP Genel
Başkan Yardımcısı Veli Ağ-
baba ailelerin fiyatlar nede-
niyle kara kara
düşündüğünü belirterek, “Bu
yılki alışveriş tutarı en az
515 TL. Asgari ücretin 5'te
biri, okul harcamasına gidi-
yor. Ekonomik eşitsizlik eği-

tim eşitliğine de darbe vuru-
yor. Asgari ücretli ve dar ge-
lirli ailelerin çocukları
matematiği kitaptan değil
hayat pahalılığından 
öğreniyor” dedi.

Fahiş artışlar 
yaşanıyor

“Enflasyonda yaşanan pat-
lama ailelerin eğitim bütçe-
sini de etkiliyor.
Kırtasiyelerden alınan fiyat
listeleri ve TÜİK (Türkiye
İstatistik Kurumu) verilerinde
yer alan kırtasiye ürünlerinin
fiyatları derlendiğinde, 2 yıl
öncesine göre fahiş artışla-

rın yaşandığı görülmektedir.
İktidar bu sorunu görmeli,
gerekirse asgari ücretli ve
dar gelirli ailelerin çocukları-
nın okul kırtasiye malzeme-
lerini karşılamalıdır.Farklı
markalardaki ürünlerin farklı
fiyatlarının asgari oranı
temel alındığında, bir adet
silginin fiyatında 2 yıl önce-
sine göre yüzde 74, kurşun
kalemin fiyatında yüzde 70
artış var. Bu yıl sadece 12
kalem kırtasiye ürünlerine
ödenmesi gereken tutar or-
talama 515 TL iken iki yıl ön-
cesinde bu tutar 378 TL idi."
NERGİZ DEMİRKAYA

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak
üzere tüm ekonomilerin gözü kulağı
IMF’nin tahvil alım programına ve faiz
kararına odaklanmışken Başekonomist
Gita Gopinath’tan 2013 çıkışı geldi. IMF
Başekonomisti Gita Gopinat gelişmekte
olan ekonomilerin ‘taper tantrum’u
kaldıramayacağını söyledi
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Çankaya’da çay partisi
Kocatepe’de zafer

Osman KÖSE 
osmankose@hotmail.fr

T
arih 1922 aylardan Ağustos. Güneş tam
tepeye dikilmiş. Cehennem sıcağından
farkı yok memleketin. Tüm mesele “var

olmak ya da olmamak.” Düşman Anadolu’nun
kalbine kadar ilerlemiş. Afyonu karargah tutmuş.
İzmir İşgal altında.

Başkomutan Mustafa Kemal kafa dağıtıyor.
Maça gitmiş adam. Memleket cayır cayır yanıyor
adam futbol maçında! 

Bu ne cüret bu ne rahatlık. Koskoca başkomu-
tan vatan mahşer yeriyken Akşehir’de maçta.

Sadece bu mu? 17 Ağustos 1922 tarihinde
Anadolu Ajansı tüm dünyaya bir haber geçiyor;
“Atatürk Çankaya’da çay ziyafeti veriyor!”.  

Akıl alır şey değil. Vatan elden gidiyor bir de
çay partisi verecek.

O gün davetliler şık elbiselerini giymiş Çanka-
ya’nın yolunu tutmuş. Mustafa Kemal’in görkemli
çay partisine katılmak için bir birleriyle yarışıyor.

Çay partisi başlıyor ama ortada büyük bir
sorun var! 

Çay partisi vereceğini ajanslardan dünyaya 
duyuran Mustafa Kemal ortada yok. Nasıl olur? 

Koskoca başkomutan yalan mı söylüyor? 
Tüm davetliler orada ama Mustafa Kemal

yok.26 Ağustos 1922’de Çankaya’da çay partisi
düzenleyecek adamın, Kocatepe’de gece Ay ışı-
ğında gölgesi beliriyor. İkinci ordu komutanı
Şevki paşa planın bir parçası “paşam bu bir inti-
har” dese de söz geçiremiyor Mustafa Kemal’e.
Ok yaydan çıkmıştır bir kere. Futbol maçı çay
partisi hepsi planın bir parçası. 

2. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın 
görüşünün uygun görüldüğü ve Büyük Taarruz’un
Ağustos ayında yapılacağı kararı o maçta 
alınıyor.Büyük Taarruz’un tarihi 26 Ağustos
1922 olarak o maçta kararlaştırılıyor.

Futbol maçı, çay partisi amaç düşmanın reha-
vete kapılıp rahat davranmasını sağlamak. Mus-
tafa Kemal “tüm sorumluluk bende” diyor Şevki
paşaya.Başkomutan biliyor ki düşman kararga-
hında imha edilmeli. Tüm askeri güç Kocatepe’ye
yığılmıştır. Risk mi? Evet büyük risk. Düşman
planı sezdiği anda Ankara’ya kadar çok rahat-
lıkla ilerleyecek ve tüm ülke düşman işgalinde
olacak.

Gündüz askeri birlikler gizleniyor, gece intikal
ediyor. Ve o gece sabaha karşı 05:00’de top atış-
larıyla büyük taarruz başlıyor. Yunan ordusu neye
uğradığını şaşırıyor. Çay partisinde olması gere-
ken adam İnanmış kahraman askerleriyle yunan
karargahlarını yerle bir ediyor.

Taarruzun planlanan gün sayısı 15 gün.  
Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde Türk askeri İzmir’e kadar ilerliyor.
Atatürk’ün yanında çocukluk arkadaşı ve yaveri
Salih Bozok var. Atatürk, Salih Bozok’a soruyor:
“Salih kaç gün oldu İzmir’e gelişimiz?”

“14 gün oldu paşam” cevabını alıyor. Ata-
türk’ün verdiği cevap tarihe not düşecek nitelikte.

“Salih ben 15 gün demiştim. 1 gün yanıldım.
”Zeka
Deha
Akıl
Cesaret
Gözü kara zafere inanmış bir avuç vatan evladı…
Vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun.
Sağlıcakla…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak
Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Yılı Pro-
jeleri Temel Atma, Açılış ve Tanıtım töre-
nine katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğindeki
toplu açılış törenine; İYİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener ile Demokrat Parti
Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra
Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut
Doğan, DEVA Partisi Genel Başkan Yar-
dımcıları İbrahim Çanakcı ve Birol Ayde-
mir de katıldı.

‘Sorunları devraldı’

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söy-
ledi: “Sayın Mansur Yavaş yapacaklarını
anlattı. Yaptıklarını anlattı. Ankaralılar ken-
disine güven duyuyor. Biz de kendisine gü-
veniyoruz ve inanıyoruz. Burada önemli
olan şu; Sayın Başkan harcadığı her kuru-
şun hesabını Ankaralı’ya vermekte kararlı.
Bu kararlılığı sergilemesi hepimiz için çok
önemli. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir
siyaset anlayışı, düzgün bir siyaset anlayı-
şını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Eğer in-
sanların evini yıkıp, 10 yıl geçtiği halde hala
yapmıyorsanız siyasi sorumluluğu vardır
bunun, ahlaki sorumluluğu vardır ama
Mansur Yavaş var olan sorunları devraldı
ve bu sorunları çözmek, gidermek için elin-
den gelen çabayı gösteriyor. Ben hepinizin
huzurunda değerli başkanımız Mansur Ya-
vaş’a ve ekip arkadaşlarına, çalışma arka-

daşlarına, yürekten teşekkür ediyorum”

Yavaş: Biz bunun için varız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-
sur Yavaş halkın iktidara ve siyasilere mesaj
verdiğini ve artık eşit hizmet almak istedik-
lerini vurguladı ve şöyle konuştu: Maalesef
Ankara'da 20.5 yıl betona, demire, plastiğe,
ranta gömülen bu belediyecilik anlayışının
izleri kimi kesimlerce maalesef sürdürülü-
yor. Oysa artık halk bunları istemiyor. Hal-
kın tek bir talebinin olduğunu görüyoruz:
Kimseyi ayırt etmeden, şeffaf, hesap verile-
bilir bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmek
istiyor. Halk, verdiği paranın nereye gittiğini
görmek, acil sorunlarına acil çözümler üre-
tilmesini istiyor. Halk, sabahlara kadar sos-
yal medyada milleti ayrıştıran, kendisinden
olmayan siyasi parti genel başkanlarına ha-
karet eden, kendinden olmayan görüşleri
dışlayan ve en çok oy veren bölgeye hizmet
eden anlayıştan bıktı. Bunun ilk adımı 31
Mart yerel seçimlerinde atılmış, bu anlayış
millet iradesi ve Millet İttifakı karşısında ye-
nilmeye mahkum olmuştu. Şu anda sokak-
larda, caddelerde, düğünlerde, açılışlarda
ve Ankara hakkında yapılan tüm anketlerde
bu sonuçları görüyoruz. Halkımız bize net
bir mesaj veriyor: Siyasi çekişmelerden bık-
tığını, eşit hizmet istediğini, acil sorunla-
rıyla ilgilenilmesini talep ettiğini bize
gösteriyor. Biz bunun için varız.” Millet 
İttifakı'nı buluşturan törende 106 projenin
açılışı gerçekleştirildi.

Yeni bir siyaset anlayışı
Ankara’da toplu açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı
bir siyaset anlayışı, düzgün bir siyaset anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu

M HP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, Ankara'nın Etimesgut ilçe-
sinde yapımı tamamlanan “Türk

Tarih Müzesi ve Parkı Açılışı” törenine ka-
tıldı. Bilge Hatun'dan Atatürk'e kadar kro-
nolojik şekilde Türk tarihinde etkin rol
oynamış komutanların ve Türk tarihine yön
vermiş önemli savaşların heykelleri bulunan
parkta Aşık Veysel ve Barış Manço gibi sa-
natçıların heykellerine de yer verildi.200'e
yakın heykelin bulunduğu müzenin konfe-
rans salonunda konuşan MHP lideri Bah-
çeli, “Bizim Afganistan ile ilgili
düşüncelerimizi eleştirenlerin duydukları,
başka sestir. Üzerine basa basa diyorum ki,
Anadolu'nun savunması Anadolu'da yapıl-
maz. Kabil emniyetli değilse Ankara gü-
vende olamaz. Hızla değişen ve tehdit
saçan şartlar karşısında askerlerimizin tah-
liyesi askerlerimizin tahliyesi doğru bir ter-
cih, yerinde bir karardır. Ancak ihtiyaç hasıl
olursa emperyalizmin, terörist taşeronlar
eliyle önce bomba patlatıp sonra intikam
sözüyle yeni bir bahane bulma çabasının
sis bulutu dağılırsa Türkiye'nin karşılıklı
mutabakat çerçevesinde Afganistan'da bu-
lunması tarihin, kültürün ve inancımızın
gereğidir” dedi.

Dün geç kaldık bugün gecikemeyiz

Afganistan konusunda esasa ilişkin görüş-
lerinin değişmediğini ifade eden Bahçeli,
“Bunun yanı sıra Kabil'de geçtiğimiz gün-
lerde düzenlenen, terör saldırısını lanetliyor,
kardeş ülke Afganistan'ın istikrarına, güven-
liğine, iç barış ve huzur ortamına süratle
kavuşmasını diliyorum. CHP Genel Baş-
kanı aklından çıkarmasın ki tarih yapan da
yazan da kahramanlardır. Yazan da yapana
muhakkak sadık kalmalıdır. Türk milleti
kahraman bir millettir. Korkakların zafer
hakkı olamaz. Korkaklardan muzaffer çıka-
maz. Bugün dünyanın şartları değişmiştir.
2. Dünya savaşından sonra tesis edilen

dünya düzeni temelinden sarsılmaktadır.
Bu sarsıntı yeni bir düzenin habercisidir.
Dün geç kaldık, bugün gecikemeyiz. Bu dü-
zende etkisiz ve pasif hareket edemeyiz”
dedi.

Köklü çözümlerle engellenmeli 

Dünyada paylaşım ve dönüşüm mücadele-
lerinin şiddetlenmesine karşın Türkiye'yi
vicdanın sesi, haysiyet ve hakkaniyetin ise
nefesi olarak niteleyen Bahçeli, “Hiçbir dev-
letin ne yer üstündeki ne de yer altındaki bir
zenginliği meselemiz değildir. Afganistan
kaynaklı düzensiz göçü Kabil'de muhatap-
ları ile konuşa konuşa tam bir uzlaşma
içinde köklü çözümlerle engellemek asıl ön-

celik olmalıdır. Kaldı ki bizim orada din
kardeşlerimiz ve soydaşlarımız vardır.
Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız ne ise
Afganistan'daki kardeşlerimiz de aynısıdır.
Bu milli ve fahri bir şuurun konusudur”
diye konuştu.

Hepsi kuru gürültü

MHP olarak siyasetlerinin ve önerilerinin
tarih ve kültür havzasında olgunlaştığını dile
getiren Bahçeli, “CHP bunu söylemiş, İP
şunu söylemiş bizim için sadece kuru gürül-
tüdür. CHP Genel Başkanı vatanı ve bay-
rağı kırmızı çizgi olarak gördüğünü
açıklamıştır. O zaman vatansızlarla bayrak-
sızlarla bölücülerle ne arıyorsun, ne yapı-

yorsun? neyi amaçlıyorsun? diye sormak en
tabii hakkımızdır. Siyasetçinin fikri olur, du-
ruşu olur, milli mensubiyeti olur. Bunlardan
bir mahrum bir siyaset anlayışının üzeri de
sadece sandıkta millet tarafından çizilir”
şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
MHP lideri Bahçeli'ye, müze tanıtım kitabı,
Bilge Kağan minyatürü ve Sakarya Meydan
Muharebesini anlatan bir tablo hediye etti.
Ardından Bahçeli önderliğindeki heyet,
Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın kapalı bölü-
münü gezerek minyatürleri ve tabloları ince-
ledi. İncelemelerin ardından parkın en
üstünde bulunan Atatürk heykelinin önünde
açılış kurdelesi kesildi.

İnfo@gazetedamga.com.trKABIL – ANKARA
BENZERLIGI!

MHP Genel 
Başkanı Devlet

Bahçeli Ankara’da
açılışta konuştu.

Bahçeli, Afgan
mültecileri yine

gündemine taşıdı
ve Anadolu’nun

savunmasının
Anadolu’da 

yapılamayacağını 
belirterek, “Kabil
emniyetli değilse
Ankara güvende

olamaz“ diye 
konuştu

Bize gelen bir teklif yok
HDP Grup Başkanvekili
Meral Danış Beştaş, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın yeni anayasa
çalışmalarına ilişkin "Mu-
halefet partilerinden her-
hangi bir beklentimiz yok.
Çünkü muhalefet, kapısını
kapattı" sözlerine tepki
gösterdi. Beştaş, “Bize
gelen bir teklif yok. Teklifi
bırakın ima dahi yok. Ken-
dileri çalıp, kendileri oynu-

yor” dedi.  Erdoğan'ın
seçim barajı ve yeni ana-
yasa çalışmalarına ilişkin
sözleri ile ilgili T24'e de-
ğerlendirmelerde bulunan
Meral Danış Beştaş, Erdo-
ğan'ın "Muhalefet partile-
rinden herhangi bir
beklentimiz yok. Çünkü
biz zaten herhangi bir
adımı atmadan muhalefet
partileri kapısını kapattı"
sözlerine tepki gösterdi.



A kıncı'nın yıllardır üzerinde ça-
lıştıklarını bir hava aracı ol-
duğunu söyleyen Bayraktar,

"Türkiye'nin stratejik en büyük insan-
sız hava aracı. Dünyada sadece birkaç
ülke var bu sınıfta insansız hava aracı
geliştirebilen. Üç ülkenin arasına gir-
miş olduk. Bizim ekibimiz çok genç,
13 farklı mühendislik dalında bin 500
kişilik bir ekibimiz var. Yaş ortalaması
30 diyebilirim. Türk mühendisliğinin
bir anlamda imkan verildiğinde, gay-
ret ve azimle çalıştığında neler yapabi-
leceğinin göstergesi" diye konuştu.
Bayraktar, sözlerine şu şekilde devam
etti:  "AKINCI 4 yıl sürdü. Bunun ya-
nında insansız savaş uçağı projesi
yaklaşık 10 yıllık hayalimiz. AKIN-
CI'yı bugün askere uğurladıktan sonra
çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz
ki, artık insansız savaş uçağımızı da
yapabiliriz. Bir yandan da AKIN-
CI'nın seri imalatı da devam ediyor.

Bugün itibarıyla 9'uncu hava aracını
ürettik ama bunların hepsi seri üretim
hava aracı değil. Bir kısmı prototip
araçlar. Hızla devam ediyor seri üre-
tim. Bayraktar TB2, 10 ülkeden fazla
ihracat sözleşmesi imzaladı. Türkiye
hariç 4 ülkede uçuyor. Biz zaman
zaman talepleri yetiştirmekte zorlanı-
yoruz. AKINCI tabii ki, çok daha
stratejik platform olduğundan, biz ilk
tasarlamaya başladığımızda ve proje-
nin ilerleyen safhalarında çok daha
fazla ilgi gördü. Öncelikle kendi üreti-
mimizi tamamlayıp, uçağı kalifiye
edip, seri üretime hazır hale getirerek
o talepleri değerlendireceğimizi söyle-
miştik. AKINCI'ya da ciddi bir talep
var. Tahminim çok daha fazlası ola-
caktır. Daha üst sınıfta ve çok az bulu-
nan bir hava aracı" şeklinde konuştu. 

Uçan bir robot

"Bayraktar TB2'de de böyleydi"

diyen Bayraktar, "Yüzlerce hava
aracı üretmek bir tarafa o hava
araçlarını geliştirecek tüm tasarım-
larını yapmak ve bütün mühendislik
alanlarındaki tasarımlarını bitirip
kalifiye etmek çok daha büyük emek
gerektiriyor. AKINCI'da da üretimi
hızlandırmak nispeten daha kolay.
İnsansız savaş uçağımız AKIN-
CI'da 100'den fazla bilgisayar var ve
bunları biz tasarladık. Aslında bu
uçan bir robot. Bir taraftan baktığı-
mızda kocaman gövdesi var ama
bizim için kompleks bilgisayarlar-
dan oluşan dijital bir robot. Bugüne
kadar geliştirdiğimiz tüm sistemleri
bir anlamda başka bir vücuda akta-
rıyoruz insansız savaş uçağı yapar-
ken. Dolayısıyla bizim için bir
adaptasyon meselesi sadece. Yazı-
lımları belli oranda değişecek ve in-
sansız savaş uçağını uçuracak."
DHA
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Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız
Hava Aracı (TİHA) da eklendi. Teslim töreni sonrası bası mensuplarını sorularını yanıtlayan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,
"AKINCI'yı bugün askere uğurladıktan sonra çok daha büyük özgüvenle diyebiliriz ki, artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz" dedi

INSANSIZ SAVAS
UCAGI YAPABILIRIZ!

Tık almak için
mezara girdi!
İstanbul'da youtuber Muhammed Bahçecik, takipçilerine
söz verdiği için tabutla toprak altına girip 6 saat kaldı

25 yaşındaki youtuber
Bahçecik, bir videosunda
beğeni sayısına ulaşıl-

ması durumunda takipçilerine me-
zara girme sözü verdi. Beğeni sayısı
hedefi aşınca kolları sıvayan Mu-
hammed Bahçecik, özel olarak ta-
sarlanan cam tabuta girip Tuzla'da
kendisini toprak altına

gömdürdü.  Bahçecik'in sağlığı ve
güvenliği göz önünde bulundurula-
rak 20 bin lira değerinde bir tabut ta-
sarlandı. İçerisinde sağlık
ekipmanlarından oksijen tüpüne
kadar birçok malzeme bulunan ta-
butun içerisindeki Bahçecik için, dı-
şarıda bir ambulans ve sağlık ekibi
hazır bulunduruldu. Tabuta yerleşti-

rilen oksijen tüpleri, kameralar, telsiz-
ler ve sağlık durumunu anlık olarak
doktora ileten cihazlarla birlikte,
kepçe tarafından açılan mezara gö-
müldü. Mezarın başında dua oku-
nurken, geleneklere uygun olması
açısından mezar taşı da yerleştirildi.
Kefen giyerek 6 saat toprağın altında
kalan Bahçecik, sürenin dolmasının
ardından vinç ile yeniden toprak üs-
tüne çıkarıldı.

İlginç bir deneyim

Çok ilginç bir deneyim yaşadığını
ifade eden Muhammet Bahçecik,
"Mezara girdiğim an tüm sevdikle-
rim, mezara gömdüğüm sevdiğim
insanlar aklıma geldi. Onların da bu-
rada olduğunu hissettim. Şu an ra-
hatça nefes aldığım için çok
mutluyum çünkü 6 saattir nefes ala-
mıyordum, oksijen tüpüne bağlıy-
dım. Yaşamanın ne kadar kuvvetli ve
güzel bir şey olduğunu öğrendim.
Hiç panik yapmadım. Ta ki vinç ile
toprağın altından çıkarılana kadar. O
an biraz tedirgin oldum. Toprağın al-
tından çıktım ve şu an çok üşüyo-
rum. Sağlık durumum iyi" dedi. 

Mısır labirenti
sizi bekliyor
Şile Ağva'da yaklaşık 100 dönüm arazinin
40 dönümünde oluşturulan Türkiye'nin ilk
'mısır labirenti' dün ziyaretçilere kapılarını
açtı. İçerisinde panayır, balkabağı, çilek,
mısır ve ayçiçeği tarlaları, yeme-içme alanı,
çocuk oyun ve gezi parkurları, korku
labirenti, müzik grupları olan projenin
açılışı yoğun ilgi gördü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı,
Şile Kaymakamlığı ve TÜRSAB tarafından

desteklenen Mısır Labirenti’nin açılışı dün gerçekleş-
tirildi. Yenilikçi tarım ve turizm projesi, Ağva’da 100
dönüm araziye sahip alanda mısır ekilerek bir canlı
labirent oluşturulmasıyla hayata geçirildi. Labirente
ek olarak içerisinde birçok etkinlik bulunan panayır,
balkabağı, çilek, mısır ve ayçiçeği tarlaları, yeme-
içme alanları, yemek workshopları, çocuk oyun ve
gezi parkurları, at binme alanı, korku labirenti, müzik
grupları ve düzenlenen aktivitelerle aile ve çocukların
keyifli vakit geçirmesi hedeflendiği belirtildi. Açılışta,
çocuklara önce ayçiçek tarlaları gezdirildi. Daha
sonra ise mısır tarlasında labirent oyunu düzenlendi.
Oyununu için heyecanlanan çocuklar, eğitmenleriyle
labirentteki 'gizli hazineleri olan ödüllerini' kaybolma-
dan bulmaya çalıştı.

30 yıldır kullanılmıyordu

Proje kurucusu Sami İşleker, pandemide evde çok sı-
kıldıklarını ve doğayı özlediklerini belirterek projenin
ortaya çıkış serüvenini şu sözlerle anlattı: "Bu projeyi
ortaklarımızla Kanada’da gördük, çok beğendik. Pan-
demi açısından burası daha sağlıklı ve labirent saye-
sinde sosyal mesafe sağlanabiliyor. Burada çocuklar
bowling oynayabilir, bisiklet sürebilir, at binebilir, mü-
zikli eğlencelere katılabilir. Burası hem doğa ile iç içe
hem de ailelerin çocukları için endişelenmeyeceği
güvenli bir alan. Güvenlik ve sağlık ekiplerimiz bu-
rada. Gönül rahatlığıyla buraya gelebilirler. Labirenti-
miz iki kulvardan oluşuyor. Biri kısa diğeri uzun süreli.
İsteyen istediğine katılabilir. Ayrıca mısır labirentimi-
zin içinde gece saatlerinde başlayan bir korku tüneli-
miz de var. Burada her yaşa uygun eğlence var. Bu
bölge 30 yıldır kullanılmıyordu. Burayı hem tarım ara-
zisine çevirdik hem de insanların eğlenmesini sağla-
mayı amaçladık." Mısırın yetişme ve toplanma
dönemi olduğunun altını çizen Sami İşleker, "Haliyle
iki aylık zamanımız var. Kasım ayının 15’inden sonra
böyle bir şansımız olmayacak. Bir yıl beklemek zo-
runda kalacaklar. Ziyaret etmek isteyenler bu fırsatı
kaçırmasınlar" dedi.

İlk defa mısır tarlası gördüm

Açılışa gelen 9 yaşındaki Irmak Çakır, en çok labirenti
merak ettiğini ve bu yüzden ilk labirent oyununa katıl-
dıklarını belirtti. Labirent oyununda maskeleri takip
ederek ödülü bulmaya çalıştıklarını söyleyen Çakır,
“Kardeşimle ata binip halka oyunu da oynadık. Ayrıca
burada bir sürü fotoğraf da çekildik” diye konuştu.
Daha önce hiç mısır tarlası görmediğini belirten 9 ya-
şındaki Kuzey Çakır ise ilk defa burada mısır tarlası
görüp gezdiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

En güzel fotoğraflar burada
FotoğraF meraklılarını
buluşturan ve çeşitli çalış-
malar yürüten Fotosek, ku-

ruluşunun 10’uncu yılında iki etkinlik
gerçekleştirecek. 70 fotoğrafçının
siyah-beyaz eserlerinden oluşan
karma sergi, 4 Eylül’de İFSAK’ın Be-
yoğlu salonunda fotoğraf meraklıla-
rıyla buluşacak. Türkiye ve dünyadan
14 binin üzerinde üyesi bulunan gru-
bun karma fotoğraf sergisi 4 Eylül
günü saat 12.00’de İFSAK’ın Beyoğlu
salonunda gerçekleştirilecek. 70 fotoğ-
raf sanatçısının esenlerinin yer alacağı
etkinlikte, yine 10. kuruluş yıl dönümü
etkinlikleri kapsamında basılan ‘Foto-
sek Siyah Beyaz Fotoğraflar Albümü
2021’ de fotoğrafseverlerin beğenisine
sunulacak.

Nitelikli üretim sağlıyor

Fotosek’in kurucusu Sadık Üçok 10
yıllık süreçte her hafta fotoğraf su-
numları, söyleşiler, fotoğraf okuma ve

fotoğraf sanatçısı konukları ağırlama
etkinlikleriyle bu alanında nitelikli üre-
tim ve gelişime katkı sağladıklarını
ifade etti. Üçok, Ekim 2011 ve Hazi-
ran 2012 tarihlerinde birer karma ser-
giye imza attıklarını anımsatarak şu
ifadeleri kullandı: “2020 ve 2021 yılla-
rında dünyayı ve Türkiye’yi etkisi al-
tına alan Kovid 19 salgını boyunca
Fotosek, her çarşamba ve cumartesi
akşamı Zoom üzerinden fotoğrafse-
verlerle bir araya gelerek fiziki etkinlik-
lerin eksikliğini aratmadı ve aynı
formatı sanal ortamda sürdürdü.
Grup bu süreçte, fotoğraf alanında
daha kalıcı ve yararlı hizmetler vermek
adına, Fotosek 10. Yıl Fotoğraf Al-
bümleri projesi kapsamında, ilki Aralık
2020’de basılan 224 sayfalık ‘Fotosek
Renkli Fotoğraflar Albümü 2020’ ve
ikincisi Eylül 2021’de basılan 264 say-
falık ‘Fotosek Siyah Beyaz Fotoğraflar
Albümü 2021’ isimli iki adet kitap 
yayınladı.”

Ders kitapları
SıralarDa

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından temin edilen ders kitap-
ları okullara ulaştırıldı. Koronavirüs nedeniyle

uzun aradan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili son hazırlıklar
gözden geçirilirken öğrencilere dağıtılacak kitaplar da
büyük ölçüde okullara teslim edildi. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yeni eğitim öğretim yılında okutulacak kitaplar
ilçelere teslim edildi. Avcılar'daki Yeşilkent Mahalle-
si'ndeki Leyla Bayram İlkokulu bu konuda merkez olarak
belirlenirken ilçedeki 64 ilk ve orta dereceli okuldaki 72
bin öğrenci için gönderilen 550 bin kitap tutanaklarla
okul yöneticilerine teslim edildi. Titizlikle yapılan dağı-
tımda okulların açılması ile öğrencilerin ders kitaplarını
sıralarında hazır bulacağı belirtildi. Leyla Bayram İlkoku-
lu'ndaki telafi eğitimine katılan öğrenciler ders aralarında
sınıflara giderek kitapları yerleştiren öğretmen ve görev-
lilere kısa süreliğine yardım etti.

Scooter yarışı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilk
defa gerçekleştirilen paten, kaykay, scoo-
ter yarışmalarında renkli görüntüler ortaya

çıktı. Etkinliğe katılan 250 genç ve çocuk hem yarıştı
hem de eğlendi. Yarışmanın startını Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi. Toplamda
16 kategoride gerçekleştirilen yarışmalar büyük reka-
bete sahne olurken, izleyenleri de heyecan sardı. Ya-
rışmaların sonunda birinci olan yarışmacıya bisiklet,
ikinci olan yarışmacılara 500 TL hediye çeki, üçüncü
olan yarışmacılara ise 300 TL hediye çeki verildi. 
Ayrıca katılan tüm yarışmacılara madalya takdim
edildi. Etkinlikte konuşan Başkan Usta, “Bugün farklı
kategorilerde, farklı yaşlarda sizleri burada görmüş
olmak beni heyecanlandırdı. Özellikle Gaziosman-
paşa şehrimizde bir farklılık oluşturmaya gayret edi-
yoruz. Bu anlamda 2023 yılına kadar önceliklerimizin
başına özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere
sporu, kültür ve sanatı koyduk. 
Aşama aşama bu yatırımları hizmete dönüştüreceğiz.
Hem de sizlerin spora ve sanata sahip çıkmasıyla
bu etkinlikleri yaygınlaştıracağız. Bugün ilk defa yapı-
yoruz bu etkinliği. Umarım hiçbir arkadaşımız hasar
görmeden ve keyifle bu etkinliği tamamlamış oluruz”
dedi.

Selçuk
Bayraktar



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönü-

münde İstanbullulara büyük bir müjde verdi.
Metro hattı bakımından kentin fakir batı böl-
gesi, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hat-
tıyla metro ile tanışmış olacak. Metro
hattının başlangıç noktası Bağcılar şantiye-
sinde düzenlenen törene, CHP Milletvekilleri
Emine Gülizar Emecan, Sibel Özdemir,
Turan Aydoğan, Gökhan Zeybek, iYİ Parti
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Demo-
krat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray
Arda, İlçe belediye başkanları, İBB Genel Se-
kreteri Can Akın Çağlar, İBB Başkan Danış-
manı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter
Yardımcıları, İBB Meclis üyeleri ile davetliler
katıldı. 

İBB'nin en uzun metro hattı

Programın açılış konuşmasını yapan İBB
Raylı Sistem Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin
Alpkökin, İBB’nin en uzun metro hattı Mah-
mutbey-Esenyurt Hattı’nın inşaatını başlat-
maktan duyduğu mutluluğu ifade ederek,
“Bütün amacımız, hedefimiz 2024   yılında
Kabataş'tan binen bir yolcunun Kanuni Sul-
tan Süleyman Hastanesi'ne kadar hiç kesinti-
siz aktarma bile yapmadan gelebiliyor
olmasını sağlamak” diye konuştu. “Durduru-
lan hatları yeniden ayağa kaldırdık” diyen
Alpkökin, şöyle devam etti: “Aslında dünyada
bunun bir benzeri yok. Durmuş ve durdurul-
muş hatları yeniden ayağa kaldırmak. Ve bu-
güne kadar sizinle sekiz tane sözleşmenin
projesini ayağa kaldırdık. Bugün de sonun-
cusu. Aslında bundan tam iki yıl önce koydu-
ğumuz hedefi, bugün tamamlamış
oluyoruz.”

Çok büyük zaferler elde etmeliyiz

Metro hattının ilk harcını temele dökmeden
önce konuşan Başkan İmamoğlu, 30 Ağus-
tos Zafer Bayramı’nda İstanbul’a yeni bir
metro hattının kazandırılmasında ilk adımı
atmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile
getirdi.  Cumhuriyetin 100’üncü yılına çok
kısa bir süre kaldığını belirten İmamoğlu,
“İkinci yüzyılın zaferi ne anlama gelir” soru-
sunu sorarak, şöyle devam etti:   “Bunu iyi
bilmek lazım. Yani ikinci yüzyıla giriş yapmak
üzere olduğumuz bu güzel cumhuriyetimizin
şu anki bireyleri olarak bizler hangi zaferleri
kazanmalıyız.  Bence en küçüğümüzden,
yeni doğmuş bir bebeğimizden, en yetişkinine
kadar bu ülkenin insanları bilimde, fende,
eğitimde, kültürde, sanatta, sporda dünyanın
konuştuğu çok büyük ve çok güzel zaferler
elde etmek zorundayız.”

On hatta çalışan tek şehir

On hatta birden aktif bir biçimde çalışan bir
şehir olmanın keyfini yaşadıklarını dile geti-
ren İmamoğlu, “Bazen şöyle bir imada bulu-
nuyorlar. İhalelerini biz yaptık. İhale yapmak
ne yazık ki iş değildir. Keşke ihale yapıldığı
gibi bu işler yapılıp bitirilseydi de biz bugün
böyle bir başlangıç yapmak zorunda kalma-
saydık. Hatta tam aksine metroya binip
Esenyurt'a gidip meydanda Kemal Deniz
Bozkurt başkanımla 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı'nın bir konserini yapsaydık. İhale yap-
mak şöyle olur; Bir projeyi hazırlarsınız.
Önce fizibilitesiyle başlarsınız, proje hazırlar-
sınız. Daha sonra finansmanıyla ilgili altya-
pıyı oluşturursunuz. Finansmanı olmadan
bu çapta inşa edilmesi mümkün değildir. O
bakımdan finansmanı organize edersiniz.
Sonra ihale yaparsınız; en uygun en doğru
koşullarda. Bir işi ihaleyle beraber başladığı
gibi bitirmiş olursunuz” diye konuştu. İma-
moğlu, konuşmasının sonraki bölümünde ise
satır başları ile şu konulara değindi: 

1 metrekare bile teslim edilmemiş

“Ne yazık ki 2016-2017 döneminde yapılan
işlerin tamamı ciddi sorunlarla durmuş. Biz
göreve geldiğimizde, iki yıldır çivi çakılmayan,
hatta şu an bulunduğumuz Mahmutbey -

Esenyurt Hattı gibi hiç ama hiç başlamamış
hatların sadece kağıt üstündeki ihalelerini
devraldık. Ama bugün buradayız. Çünkü ar-
kadaşlarım gerçekten yoğun bir çalışmayla,
ne yazık uygulanabilir bir projesi olmayan,
bir metrekare bile yer teslimi yapılmamış bir
projeyi gerçek anlamda bir proje haline getir-
diler. Sonra hangi kısmı açacağız şeklinde
planlamayı da size sunarak, vatandaşları-
mıza da anlatıp taahhütte bulunarak başlan-
gıç yapıyoruz.”

Esenyurt özel bir ilçe

“Bu hat 3 milyon insanımızın yaşadığı 5 ilçe-
den geçecek. 18 kilometrelik hat, 11 istasyon-
dan oluşacak. Özellikle şunu ifade etmek
isterim ki son dönemde İstanbul'un en yoğun
göç alan ilçesi Esenyurt'un, toplu taşıma
bağlamında Esenyurtlu hemşerilerim adına
büyük keyfi yaşıyorum. Zira Kemal Deniz
Bozkurt arkadaşım burada. Esenyurt, İstan-
bul'un en zor hizmet sunulan ilçesidir. Hatta
altını çizelim samimiyetle söylüyorum ki öyle
sıkıntılı bir imar süreci yaşanmıştır ki son 10
yılı, senede 60 bin, 70 bin insanın taşındığı bir
hale dönüşmüştür. Hatta kayıtlarda olma-
yan, ama şu anda tahminen 2 yüz binin üze-
rindeki -başkanımıza göre üç yüz bine yakın-
mültecinin de misafir edildiği ilçedir,   sığın-
macının da misafir edildiği bir ilçedir. En
fazla Esenyurtlu hemşerilerimizi de mutlu
edeceğini bildiğim için bu özel dipnotu siz-
lerle paylaşmak istedim.”

Bütün başkanlarımızı bekliyoruz

“Bu hattımız, Başakşehir'i, Küçükçekmece’yi

Bağcılar ilçemizi içine alan bir hat. Biz ilçe
belediye başkanlarımızın hepsini ayrı ayrı
davet ediyoruz. Yani buraya Başakşehir de
davet edilmiştir. Bağcılar da davet edilmiştir.
Zira bu onların da ilçelerine oluşan bir hiz-
mettir. Onlar da bizim belediye başkanımız-
dır. Hiçbirisinin birbirinden farkı yoktur.
Bizim hizmette vatandaşla buluşmamız, si-
yaset mecrasına bakışımız öyledir. Onun için
kendilerini çokça yapacak olduğumuz, bu tür
açılışlara, bu tür temel atmalara ve bu tür tö-
renlere davet etmeye devam edeceğiz. Gel-
melerini tavsiye ediyorum. Bir kısmına
katılıyorlar, haklarını yemeyelim.”

Finans onayları bekliyor

“İlave finansman ihtiyacımız var ve bu fi-
nansman ihtiyacımızı da elde etmek için ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Mecliste
bekleyen bir finansman onayımız var. Mec-
liste beşi bulan, hatta beşi geçen bu tarzda
tarzda borçlanma tekliflerimizi aylardır bek-
letildiğini ifade edeyim. Hazır burada İYİ
Parti Grup Başkan Vekilimiz İbrahim Özkan
var. Onun nezdinde bütün siyasi parti grup
başkan vekillerine de şunu söylüyorum. Bu
tarzda itibarlı kentimizin, şeffaf ve katılımcı
yönetim anlayışıyla, yurt dışından finansman
bulma kabiliyetinin önündeki her engeli kal-
dıran tutum ve davranış, milli davranıştır.
Şehrimize kaynak temini noktasındaki yolu-
muzu açan bu davranışı, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Meclisi'nde bulunan bütün
meclis üyelerimizden talep ediyoruz. Esen-
yurt, Başakşehir, Küçükçekmece ve Bağcılar
halkı adına, üç buçuk milyon vatandaşımız
adına talep ediyoruz. Eylül ayı meclisini bu
anlamda saniye saniye takip edeceğimi de
buradan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma
iletmek istiyorum. İstanbullu vatandaşlarımı-
zın bu taleplerimizi takip edeceğini de şu
anda hissedebiliyorum.”

Mesafe azalacak

“Bu manada ne işe yarayacak bu finans-
man? Şu olacak. Esenyurt meydandan bir
Esenyurtlu vatandaşım, Mahmutbey'e 28 da-
kikada gelecek. Mecidiyeköy'e 60 dakikada
gidecek. Kabataş'a 67 dakikada gidecek Bir
uçtan bir uca, yani 43 kilometreyi 67 daki-
kada kat edebilecek. Günlük bir buçuk mil-
yona yakın yolcuya bu hat hizmet etmiş
olacak. Muazzam bir rakam. Lütfen bu du-
yarlılığı, bu milli davranışı Büyükşehir Bele-
diye Meclis üyelerimizden, tam da 30
Ağustos Zafer Bayramı'nda diliyorum.”

İlk bölüm 2024'te açılacak

“İlk etapta Mahmutbey Kanuni Sultan Sü-
leyman hattını yani 6 buçuk kilometre uzun-
luğundaki ve 5 istasyondan oluşan
bölümünü inşallah 2024 yılında açacağız.
Ancak ilave olarak finansman ihtiyacımız var
ve bu finansma İhtiyacımızı da elde etmek
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Bakanlıkta bekleyen 
yazılarımız var

“Beylikdüzü'nde de ilk defa bu
harç sayesinde metro gelecek. İs-
tanbul'un batı bölümünde yak-
laşık 4,5- 5 milyon
vatandaşımız yaşıyor. Bu
bölüme ilk defa metro
gelmiş olacak. Ki son
durağı da aslında Bü-
yükçekmece'yle de
eklentili. Dolayı-
sıyla bu hattın da
süreçlerini çok
sıkı bir bi-

çimde takip ediyoruz. Avrupa Kalkınma
Bankası'yla bu bir ön protokol yaptık. Sıkı bir
proje çalışması sonuçlanmak üzere. Yazıları,
Ulaştırma Bakanlığı'nda. Çok basit yazılar.
Proje onayları, ilave hattın devam ettirilmesi
gibi. Aylardır bu ve buna benzer yazılarımıza
da sadece bir yazıyla cevap verilecek. Ulaş-
tırma Bakanlığı'nda tutulmasını istemiyoruz.
Bu yazışmaların, devletimizin, bakanlığı, be-
lediyesi vesaire gibi kurum ve kuruluşları ara-
sında yapılmasına dönük hassasiyet
gösterilmesi de milli bir davranış biçimidir.
Bunun da esirgenmesi, sakınılması gerçekten
bu kürsülerden konuşulmaya ihtiyaç duyul-
maması gereken işlerdir. Ama ne yazık ki 
duyuyoruz.”

İLK HARCI DÖKTÜLER

Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve diğer
protokol metronun inşaatına ilk harcı dök-
mek için inşaat alanına geçti. Butona basarak
harcı döken İmamoğlu, sonrasında inşaattaki
işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve 30 Ağus-
tos Zafer Bayramlarını kutladı. Kabataş’a
uzatma çalışmaları sürdürülen Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu’nun devamı olacak
proje tamamlandığında; Kabataş’tan trene
binen bir İstanbullu, Esenyurt’a kadar hızlı,
konforlu ve güvenli bir yolculuk yapma imka-
nına sahip olacak. Mahmutbey-Esenyurt
Metrosu ile Kabataş-Mahmutbey Metro-
su’nun Kabataş kısmı bittiğinde, Esenyurt
Meydan-Mahmutbey arası yolculuk süresi
28 dakikaya düşecek. Esenyurt-Mecidiyeköy
arası 60 dakika, Esenyurt-Kabataş arasın-
daki 42.6 km’lik yol ise 67 dakika sürecek.
Hat tamamlandığında Esenyurt-Kabataş
arasında günlük 1.4 milyon yolcuya hizmet
verebilecek kapasiteye sahip olacak.

PROJESİ REVİZE EDİLDİ

İBB, geçen yılın sonunda gerçekleştirdiği Eu-
robond (tahvil) ihracı ile Mahmutbey-Esen-
yurt Metrosu’na 220 milyon euro bütçe
ayırdı. Geçmiş dönemde ihalesi yapılan hat-
tın uygulanabilir nitelikte ve detayda projeleri
olmadığı için öncelikle projeleri yeniden ta-
sarlandı.

İLK ETAPTA 7 KM’LİK 
KISMI YAPILACAK

Şehrin batısında metroya erişimi olmayan
3,5 milyondan fazla nüfusa hizmet verecek
olan 11 istasyonlu 18 km’lik hattın, ilk etapta
4 istasyon ve 7 km’lik ilk kısmı yapılacak.
Mahmutbey -Kanuni Sultan Süleyman Has-
tanesi’ne kadar gidecek ilk etabın, 2024 yı-
lında hizmete alınması hedefleniyor.
Ardından, metro Bahçeşehir ve Esenyurt’a
kadar devam ettirilecek. Birçok noktada diğer
metrolarla entegre olacak hatta, çok yoğun
bir yolculuk talebi olması bekleniyor.

BARIŞ KIŞ
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G eçtiğimiz günlerde akıllarına nereden geldiyse,
Zafer Haftasında kurucuları Atatürk'ü akılla-
rına getirmeyen Diyanet İşlerimiz midye, kala-

mar, yengeç, istakoz ve karides’in yenilmesinin haram
olduğuna dair fetva yayınladı.

İşin ilginç bir yanı da, Allah, Maide Suresinde deniz-
den elde edilen yiyeceklerin helal olduğunu buyurdu-
ğunu ekledi. Sonrasında da, Allah’ın inananlar için
gönderdiği Kuran' ın da olmayan mezheplere göre bu
tür yiyeceklerin değişik yorumlandığını belirtti.

Yani, “Bu ne perhiz, bu ne biçim turşu” denilen 
cinsten laf etti.

Neymiş miş, deniz mahsülleri Hanefi Mezhebine
göre yenilirmiş, Şafi Mezhebine göre yenilmez 
miş miş…

Şimdi sayın diyanete sormak lazım. Yahu arkadaş o
zaman bu dinin özelliklerinden olan birleştirici, bütün-
leştirici özelliği nerde kaldı?

Diyanetimiz kendine iş arıyor ve gereksiz açıklama-
lar yaparak kendinden bahsettirmek istiyorsa, öncelikle
dinde ve imanda ayrımcılık yapan şu mezhepler ve tari-
katlar meselesine el atmalı ve birliği sağlamalıdır.

Peygamber efendimiz zamanında olmayan, kutsal ki-
tabımız Kur'an da yerini almayan mezhepler. Sonra ne
oldu da yüzlerce sene sonra günümüzdeki partiler gibi
mezhepler kuruldu ve yayıldı?

Kurucular kutsal dinimizi kendilerince yorumlayıp,
“Şöyle olursa böyle olur” cinsinden menfaat ve rahat-
lıklarına uygun kuralları olan mezhepleri kurmuşlar.
Aradan asırlar sonrasında yetmemiş, günümüzde mez-
hepleri yeterli bulmayan birileri yine islam’a uygun ol-
mayan bir takım kıyafetler uydurarak sarık, sakal,
şalvar ve cübbe giyerek, bir takım tarikatlar kurup,
hatta peygamberimizin bile yapmadığı Allah’la kulları
arasında aracılık yaptıkları tarikatları kurmuşlar ve
kurmaya da devam ederek, faaliyetlerini sürdürüyor,
hatta devlet yönetimine sızıp söz sahibi olanlar 
dahi varmış.

Kutsal dinimiz, Allah’en emri ve gönderdiği ayetleri
ile var olduğuna göre; Kainatı yoktan var eden yüce
Mevla, “Son peygamberimizden sonra gerekirse mez-
hepler kurun ve islamı yaşatın” deyemez miydi?

İslam bir bütün olduğuna göre, Müslüman olan bir
kişi bir mezhepte abdestli iken toplu iğnenin başı kadar
kanama olsa abdesti bozulur ve yenilenmesi gerekirken,
bir diğer mezhepte kan ayakkabıdan taşsa bile abdest
bozulmuyor. Bu durumda bu nasıl din birliği oluyor?
Yine köpeğe ve kadına el sürünce abdest tazelemek ge-
rekirken bir başka mezhepte cilve silebiliyor.

Ayrıca Müslüman olan devletlere bir bakalım. Önce-
likle ülkemizde amipler gibi çoğalan tarikatlar arasında
bile din bütünlüğünü görmemiz mümkün değil. Mez-
heplerde olduğu gibi islamda tarif edilemeyen bir takım
kıyafetlere bürünen bazıları Arap dilini de öğrenmiş,
kur’a9n surelerinden bazılarını da ezberlemiş ise hemen
molla oluyor ve menfaatine uygun tarikatını da kuruyor.
Sonrasında maddi ve manevi olarak insanlarımızı sö-
mürüyorlar. İşin garip tarafı devlet yöneticilerimiz onla-
rın oy potansiyelinden yararlanmak için onlarla
görüşmeler yaptığı gibi, yiyecekler hakkında fetva veren
Diyanetimiz onlara gıkını çıkaramıyor ve ”Yaptığınız
yanlıştır” da diyemiyor.

Müslüman ülkelerde birlik yok

Müslümanlık kul hakkı başta olmak üzere, hak,
hukuk, adalet, sevgi, saygı, birlik, bütünlüğü, yardım ve
dayanışmayı gerektiren barış dini olduğu bilinen bir
gerçek olduğuna göre;

Başta ülkemiz olmak üzere, Arabistan ve Arap yarı-
madasındaki devletler ile Suriye, İran, Irak, Mısır,
Libya ve diğer Müslüman devletler arasında birlik ve
beraberlik olduğunu söyleyebilen var mıdır?

Hele hele son günlerde dünyanın başına bela olan Af-
ganistan’daki yobazların uygulaması İslamiyetin nere-
sine uygundur?

Dinimizde haksız yere bir kişiyi öldüren tüm insanlığı
katletmiş sayılmıyor mu?

O zaman islamiyetin yukarıda saydığımız özellikle-
rini uygulayan devlet nerede? Allah'ın gönderdiği kutsal
dinimiz bir takım kişiler tarafından değişikliklere uğra-
tılmış ise varın gerisini siz düşünün.

Diyanete görev

Milletin yiyeceğinin haram veya helal olduğu ile
değil de, İslamiyetin birliği, bütünlüğü, adaleti üzerinde
çalışın. Oluşturulmuş hurafeleri yok edin. Kendi kafala-
rına göre kurulmuş tarikatların İslamda yeri olmadığını
belirtin ve uygulamaları ve dini tek olması gerektiğini
anlatın.

Bunlarla değil de yiyecek ve içeceklerle uğraşacaksı-
nız, o zaman kasaplara giremeyen, marketlerde et re-
yonuna bakmayan insanlarımıza kuru fasulyenin ve
ıspanak’ın faydaları anlatın. Bu nimetlerinde et yerine
geçtiğini halkımız anlasın. O zaman belki et alamadık-
ları için üzülmezler.

Gazel söz: Allah ve Kuran ile aldatanlara inanmayın.
Dinimizin sembolü sarık, sakal, cübbe veya türban
değil; Ahlak, adalet, akıl ve ilimdir. Bu nedenle Allah’ın
ilk ayeti oku olmuştur.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yeni bir metro projesiyle taçlandırdı. Proje bittiğinde,
İstanbulluları Esenyurt’tan Kabataş’a aktarmasız bir şekilde 67 dakikada ulaştıracak hattın ilk harç dökümünde konuşan
İmamoğlu, “Bu hat 3 milyon insanımızın yaşadığı 5 ilçeden geçecek. 18 kilometrelik hat, 11 istasyondan oluşacak” dedi

ESENYURT KABATAS
ARASI 67 DAKIKA!

Diyanet, kuru fasulyenin
faydalarını da anlatacak mı?

Mahmutbey-Esenyurt Metrosu Kabataş-
Mahmutbey Metrosu’nun Mahmutbey 
İstasyonundan başlayacak. Mehmet Akif,
Halkalı Toplu Konut, Temapark, Kanuni
Sultan Süleyman Hastanesi, Tahtakale,
Ispartakule, Bahçeşehir, Esenkent ve 
Ardıçlı’dan geçerek Esenyurt Meydan’a
ulaşacak.Hat Mahmutbey istasyonunda
Kirazlı –Kayaşehir Metrosuı ile Mehmet
Akif istasyonunda Ataköy-İkitelli-Olimpi-
yatköy Metrosu ile Temapark istasyo-
nunda ise Halkalı – İstanbul Yeni
Havalimanı Metro Hattı ile entegre olacak.
Ayrıca, hatta ilerleyen dönemlerde 
Esenyurt Belediye ve Saadetdere İstas-
yonlarının eklenerek yapımı planlanan
Beylikdüzü – Sefaköy – İncirli Metro 
hattına da entegre edilmesi planlanıyor.

ENTEGRASYON
NOKTALARI

iSKi zammına evet diyeceğiz!
Haziran ayında İSKİ'den gelen suya yüzde 23 zam talebine red oyu veren İBB Meclisi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu bu kez evet oyu vereceklerini aktardı
DAMGA'ya konuşan İBB

Meclisi AK Parti Grup
Başkanvekili Tevfik Göksu;

“Yönetemiyorlar. İSKİ zarar
ediyor, İETT zarar ediyor. 7
Eylül 2021'de sırf zam için
olağanüstü toplanacağız. Ve
bu defa İSKİ'nin yüzde 40
zam teklifini kabul edece-
ğiz” dedi. Göksu sözlerinin
devamında; “İETT otobüsle-

rinin durumu ortada, İSKİ dökülüyor.
Madem belediyeyi bunlar yönetiyor. Biz de
önerecekleri zam ora-
nına evet oyu vereceğiz.
Gitsin bunu halka anlat-
sınlar. Suçlu biz olmaya-
lım” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bilindiği üzere 7 Haziran
2021 tarihinde, Yenikapı

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İs-

tanbul Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (İSKİ),
su fiyatlarına yüzde 23
zam ile her ay TÜFE
oranında artış yapıl-
masını teklif etmiş ve
bu teklif AK Parti
Grubu tarafından red-
dedilmişti.MEHMET

MERT

ÖZEL
HABER
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Taliban sonrası, Rusya Savunma Bakanı Ser-
gey Şoygu’nun yaptığı açıklama çok çarpıcıydı. 

“Türklerin ana yurdu Orta Asya’yı etkileyecek
durum karşısında yeni Bir Türk Dünyası kon-
septi ortaya çıkabilir.” 

Kabil, Fergana ve Horasan’dan Türkiye’ye
kadar uzanan Türk hattında yeni bir dönem
başlıyor. Türk dünyasının Kalbi Orta Asya’da
ise tedirgin bir bekleyiş var. Taliban ile yeşeren
yeni bir istikrarsızlık dalgası tüm bölgeyi adeta
yakacak.

A fganistan’daki son olaylar Asya’da iş-
leri 180 derece değiştirdi. Türk dünya-
sının kalbi Orta Asya’da tedirgin bir

bekleyiş var. Taliban ile yeşeren yeni bir istikrar-
sızlık dalgası tüm bölgeyi adeta yakar. Bölgenin
abisi Rusya ise tetikte. 

***
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Afga-
nistan’da uyuşturucu kaçakçıları ve teröristlerin
Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan üzerinden
Rusya’ya sızması gibi tehditlerin olduğuna dik-
kati çekiyor.
Aslında bu uyarı bölgeyi bekleyen en büyük

tehdidi bize gösteriyor. Taliban ile kolay başla-
yacak bir sıcak çatışma bölgeyi kan gölüne çevi-
rebilir. Taliban ile ilintili örgütler Türk dünyası
ülkelerinde var. Bunları harekete geçirecek bir
mekanizma Türk dünyasına ağır yaralar 
açabilir.

****
Orta Asya'nın en verimli ve en yoğun nüfuslu
bölgesi olan Fergana Vadisi, gerçek bir mozaik-
tir. Bir düşünün bir uzantısı doğu Özbekistan'ı,
diğer yönü güney Kırgızistan'ı ve kuzey Tacikis-
tan'ı kapsar. 
Bereketli Fergana vadisinde yüzyıllardır iç içe
birlikte yaşayan kardeş halkları su kaynakları
üzerine yapılan barajlar nedeniyle düşman etti.
Bölge adeta cadı kazanı gibi zaten. Bir de buna
eklenen yeni komşu Taliban iktidarı, zaten
pamuk ipliğinde yürüyen ilişkileri biranda ters
düz edebilir. 
Fergana aynı zamanda Terör örgütleri için de
bir devşirme merkezi. İstanbul'da yılbaşı gecesi
Reina'da katliam yapan Özbek Abdulgadir
Masharipov da Ferganalıydı. 'Ebu Muhammed
El Horasani’ kod ismini kullanıyordu.Amerika
da Kabil’de 170 kişinin öldüğü, 150 kişinin de
yaralandığı intihar saldırılarını  DEAŞ’in Hora-
san kolunun yaptığını açıklamıştı.

******
Afganistan’da Türklerin yoğunlukta olduğu ül-
kenin kuzey bölgeleri “Güney Türkistan” olarak
biliniyor. 
Ülke; Hazar Denizi’nden Kaşgar’a, Urallardan
Hindikuş dağlarına kadar uzanan Uluğ Türkis-

tan’ın doğal bir parçası görünümündedir.
Afganistan’da yaşayan Türk boylarından bazı-
ları dillerini korumayı başarmıştır. Günümüzde
ana dillerini muhafaza eden Türk grupları; Öz-
bekler, Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar, Uygurlar ve
Karakalpaklar’dır.
Özbekler: Afganistan’da yaşayan en kalabalık
Türk boyu olup nüfusun yaklaşık % 15’unu teş-
kil etmektedirler.
1990’larda tüm Afganistan’da hükümet yapıla-
rının çökmesine rağmen, Kuzey Afganistan’da
yönetim sağlam kalmıştır.
Mareşal Raşit Dostum, güvendiği komutanla-

rını üst düzey askeri mevkilere getirmiş ve Sov-
yet sisteminde eğitilmiş bürokratların, hükü-
metteki pozisyonlarında kalmalarını
sağlamıştır. Bunun sonucunda Kuzey Afganis-
tan, ülkede işleyen bir yönetimin bulunduğu tek
bölge olmuştur.
Taliban’ın ülke yönetimini tek kurşun atmadan
geçirmesiyle ülkede tüm dengeler değişti. Afga-
nistan Eşraf Gani ve General Raşid Dostum
ülkeyi terk etti.
Afganistan'ın Özbekistan sınırındaki Belh Vila-
yeti'nin etkili eski Valisi Atta Muhammed Nur
ve Özbek asıllı Abdul Raşid Dostum, Taliban
ile müzakere etmek için bir grup kurduklarını ve
teslim olmanın "söz konusu olmadığını" açık-
ladı. Her ikisi de yeni bir hükümet için Taliban
temsilcileriyle görüşmeyi planladıklarını söyledi.
Bazı basın organlarında da Eşref Gani’nin ye-
ninden ülkeye geri döneceği iddia ediliyor.
Yani yakın dönemde yeni bir mücadele başla-
yacak. Elbette bu işin içinde Türkler de olacak.

****
Rusya Savunma Bakanı Şoygu,’nun tespitine
geri dönelim. “Tacikistan ve Özbekistan askeri
güçlerinin olası provokasyonlara hazırlıklı ol-
ması bizim için aşırı derecede önemlidir” diye-
rek yeni bir provokasyonlar dönemine işaret
etti. Şoygu’nun “Türklerin ana yurdu Orta As-
ya’yı etkileyecek durum karşısında yeni Bir
Türk Dünyası konsepti ortaya çıkabilir” açıkla-
ması son derece çarpıcıydı. 
Kabil, Fergana ve Horasan’dan Türkiye’ye
kadar uzanan Türk hattında yeni bir dönem
başlıyor. Taliban ile başlayan yeni dengelerin
göbeğinde Türkler olacak. 
Taliban ile değişen dengeler Türk Dünya’sının
yeni bir evrilmen önünü açabilir. Türkiye’nin
amiral gemisini üslendiği yeni bir Türk Dünyası

açılımı görebiliriz. Zaten bu durum karşısında
dağınık birbirinden kopuk bir Türk dünyası
adeta kalp krizi geçirebilir. Yeni bir 
dönüşüm şart. 

****
7 Bayraklı 

Yeni Dönem

Türk Konseyi'nin Kasım 2021 tarihinde İstan-
bul’da düzenleyeceği zirve birçok açıdan yeni
bir dönemi aralayacak gibi. Kazakistan’ın ku-
rucu Cumhurbaşkanı, Türk Konseyi Onursal
Başkanı Nursultan Nazarbayev, son gerçekleş-
tirilen Türk ülkelerinin başkanlarına bir teklifte
bulunmuştu. Nursultan Nazarbayev, Konsey’in
Türk dilinde konuşan devletler İşbirliği Konseyi
seviyesinin örgüt seviyesine yükseltilmesini
önermişti. Kabul gören yeni yapılanma için
Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek top-
lantı yine ilklere sahne olabilir. 
Toplantıda ilk kez  7 Türk Devletinin bayrakları
göndere çekilecek. Bu tarih boyunca ender ya-
şanacak yeni bir birlikteliğin işareti. 7 Türk dev-
leti İstanbul’da ilk kez masaya oturacak.
Tüm dünyaya güçlü bir mesaj olacak birliktelik
yeni bir Türk açılımının müjdesi olabilir. Bu
açıklama Türk dünyası devletlerinin tamamının
Konsey içinde yeralması anlamına geliyor. Ka-
sım’da gerçekleşecek toplantı bu açıdan değerli
Türk Devletlerinin tamamı Konsey çatısı al-
tında biraraya gelmiş olacaktır. Türk konseyi,
Türk devletleri örgütüne dönüşecek gibi. Maca-
ristan, Türkmenistan tam üye olacak. Türkme-
nistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un
bu yönde istekli olduğunu açıkladı. İstan-
bul’daki toplantı bu açıdan önemli. Bizler İs-
tanbul’dan Orta Asya’ya ve tabiki Afganistan’a
bakmayı sürdüreceğiz.
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Dünya 2 yıldır koronavirüsün pen-
çesinde. 4 milyonun üzerinde insa-
nın hayatına mal olan virüs ise yeni

mutasyonları ile gündeme gelmeye devam
ediyor. Son dönemde en çok Delta'nın adını
duyduk. Zira söz konusu varyant dünya gene-
linde baskın tür haline gelmiş durumda.
Ancak Güney Afrika'dan gelen bir haber virü-
sün mutasyona uğramaya devam ettiğini göz-
ler önüne serdi.

En bulaşıcı varyant

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere
göre, Güney Afrikalı bilim insanları 2021 yılı-
nın Mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon
tespit ettiklerini duyurdu. Yapılan ilk araştır-
malara göre, söz konusu varyantın 'en bula-
şıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyor.
Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar
Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İno-
vasyon ve Dizilim Platformu, C.1.2 dizilimin-
deki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğunu
belirledi. Bu sayı, bugüne kadar herhangi bir
varyantta görülen mevcut küresel mutasyon
oranının neredeyse iki katına denk geliyor. 
Bilim insanları ayrıca C.1.2 dizisine sahip

varyantların yaklaşık yüzde 50'sinde 14 mu-
tasyon buldu.'Bu mutasyonların işlevsel etki-
sini belirlemek için daha fazla araştırmaya
ihtiyaç duyuluyor' diyen bilim insanları, son
varyantın virüsün antikorlardan ve bağışıklık

tepkilerinden kaçmasına yardımcı olabileceği
konusunda da uyardı. 'Artan bulaşıcılık' ile
ilişkilendirilen C.1.2, İngiltere, Çin, Demo-
kratik Kongo Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni
Zelanda, Portekiz ve İsviçre'de de görüldü.

D ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko
Maas, Antalya'nın turizm bölgesi

Belek'te bir otelde ortak basın toplantısı dü-
zenledi. Toplantının açılış konuşmasını
yapan Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına Afga-
nistan'dan tahliye süreci hakkında bilgi vere-
rek başladı.Bakan Çavuşoğlu, “Diğer ülkeler
gibi biz de tahliyelerimizi gerçekleştirdik.
Tahliye konusunda bizden yardım isteyen
birçok ülkeye de destek verdik. Kabil'de yaşa-
nan terör saldırıları ülkedeki durumun ne
kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi.
Şimdi ise önceliğimiz siyasi süreç ve insanı
duruma katkı sağlamaktır” dedi.

Tekliflerini değerlendiriyoruz

Bakan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı’nın
nasıl işletileceği ile ilgili “Daha önceki yöneti-
min de bu yönde bir teklifi olmuştu değerlen-
diriyorduk. Taliban da havalimanının
işletilmesi konusunda bizden teknik olarak
destek istedi. Bizde bu konuyu kendi ara-
mızda ve diğer ülkeler ile değerlendirdik ve
değerlendiriyoruz. Ekiplerimiz havalima-

nında incelemelerde bulundu. Burada önemli
olan güvenliğin tesis edilmesidir. Aksi tak-
tirde hiçbir ülke kendi personelini tehlikeye
atmaz. Onun dışında bizim raporlarımızın
gösterdiği gibi havalimanında ciddi tahribat
var. Bunların giderilmesi gerekiyor. Bunun
için ihtiyaç duyulan tesisat sağlanmalıdır. Biz
dönmek isteyen vatandaşlarımızın hemen
hemen hepsini getirdik. Havalimanı konusu
ciddi bir konu. Bunu titizlikle değerlendiriyo-
ruz. Önümüzdeki süreçte daha sivil uçuşlara
açılması için yerinde incelemeler devam ede-
cek.

Güvenliğini kendi sağlamak istiyor

Fransa'dan gelen güvenli bölge oluşturulması
yönündeki teklifi de değerlendiren Bakan Ça-
vuşoğlu, “Fransa'dan ilginç önlemler ve tek-
lifler gelebiliyor. Bu teklif kulağa hoş geliyor.
BM'nin bir gücünün olması. Ama uygula-
mada bu kolay mı? Ona bakmak lazım. BM
burada ne yapması lazım? Farklı ülkelerden
bir güç oluşturması lazım. Bugün NATO'dan
daha güçlü bir örgüt var mı? Bu durumda bu
ülkeler buraya güç verecek. Bunu Afganis-

tan'daki taraflar ile görüşmek lazım. Buna
izin verecekler mi? Şuanda Taliban havali-
manın içerisinde ve dışarısında güvenliği ken-
disini sağlamak istiyor. Bunun çok
uygulamada mümkün olmayacağını anlattık.
Havalimanının açılması için güvenlik konu-
sunda herkesin emin olması gerekiyor” sözle-
rine yer verdi.

Bu teklif hiç olmadı

Afganların Türkiye’de tutulacağı iddialarına
ilişkin ise Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bu-
lundu: Maalesef dezenformasyon böyle du-
rumlarda çok daha yaygın oluyor, hatta
bazen de etkili olabiliyor. Özellikle ABD ve
İngiltere’nin Afganları ülkeden çıkardıktan
sonra Türkiye’de belli bir süre tutacağına
dair iddialar ortaya atıldı. O ülkeler bunu ya-
lanladı. Öyle bir şeyin olmadığını yalanladı-
lar. Gerçekten de hiçbir ülkeden bugüne
kadar ‘Göçmenleri Afganistan’dan çıkardık-
tan sonra daha doğrusu tahliye edilen kişileri
Türkiye’de belli bir süre tutalım’ teklifi hiç ol-
madı. En başta vize konusunda ABD’nin bir
açıklaması oldu, biz de zaten net bir şekilde

ona karşı çıktık. Böyle bir teklif ne Alman-
ya’dan ne de başka bir ülkeden bize gelmedi.

Maas: Türkiye önemli 
katkılar sağladı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas tahli-
yeler konusunda Türkiye'ye teşekkür eden
Maas şu ifadeleri kullandı: Bu vesile ile Tür-
kiye'nin son haftalarda Kabil havalimanında
gerçekleştirdiği çabaları için teşekkür ederim.
Türkiye tedbirleri ile tahliye uçuşlarına
önemli katkılar sağladı. Perşembe günü yaşa-
nan saldırılar karşısında bu çabaların zor ko-
şullarda yapıldığını görüyoruz. Son
günlerdeki ortak yardım kampanyalarını sür-
düreceğiz. Yeni bir sürece girdik. Afganis-
tan'da Alman vatandaşları bulunuyor. En
kısa zamanda Almanya'ya gelebilmeleri için
çaba harcamak istiyoruz. Havayolu ile gele-
bilmeleri için Kabil havalimanının tadilat ya-
pılması gerekiyor. Türkiye'nin kabil
havalimanını işletmesini önerdiği için müte-
şekkiriz. Taliban'dan güvenliği sağlaması için
vaatte bulunmasını istiyoruz. Bizde Taliban
ile görüşmek istiyoruz. Havalimanın düzeltil-

mesinde biz hem maddi ve teknik olarak kat-
kıda bulunmaya hazırız. Göç hareketinin ar-
tacağını düşünüyoruz. Kara yoluna çıkan
insanların güvenli bir şekilde ülkeden ayrıl-
malarını sağlamalıyız.

İnsani felaketi önlemek istiyoruz

Tahliye edilmesi gereken 10 binden fazla
yerel personelin olduğunu belirten Maas
şöyle konuştu: Bu insanlar için elimizden ge-
leni yapacağız. Bu insanları yasal olarak çı-
karmak için diğer ülkeler ile yollar arıyoruz.
Türkiye havalimanından faaliyetleri ile
önemli bir katkıda bulunuyor. Göç akımı
komşu ülkelere doğru ilerleyecektir. Biz faali-
yetlerimiz ile olası bir insani felaketi önlemek
istiyoruz. İnsanlar aç kaldıkları için bu ülkeyi
terk etmek istemesinler. Göç akımı konu-
sunda desteklemek istiyoruz. 100 milyon
EURO BM Göç Komisyonuna sağlamak is-
tiyoruz. Korumaya muhtaç insanları Alman-
ya'da kabul etmeye hazırız. Budan sonra
olabilecek göç akımında komşu ülkelerde 
imkanlar sağlamak istiyoruz. Asıl amacımız
göç akımını engellemek”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da Al-
manya Dış İşleri Bakanı Heiko Mass ile bir araya

gelerek Afganistan’da yaşanan son olaylar ve
Kabil Havalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu Taliban’ın Kabil havalimanının işletil-
mesi konusunda teknik destek istediklerini söy-

lerken; mevkidaşı Mass ise “Türkiye tedbirleri ile
tahliye uçuşlarına önemli katkılar sağladı. 
Türkiye'nin Kabil havalimanını işletmesini 

önerdiği için müteşekkiriz” açıklaması yaptı
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Kâbusun yeni adı: C.1.2

Bakan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı’nın nasıl
işletileceği ile ilgili “Daha önceki yönetimin de
bu yönde bir teklifi olmuştu değerlendiriyorduk.
Taliban da havalimanının işletilmesi konusunda
bizden teknik olarak destek istedi. Bizde bu ko-
nuyu kendi aramızda ve diğer ülkeler ile değer-
lendirdik ve değerlendiriyoruz” diye konuştu.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün son varyantı Güney Afri-
ka'da tespit edildi. C.1.2 olarak adlandırılan varyantın 'en bulaşıcı mutasyon' olma ihtimali bulunuyor

Cenazeleri Biden karşıladı
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’ın başkenti Kabil'de terör örgütü
IŞİD tarafından 26 Ağustos’ta düzenlenen saldırılarda hayatını kay-
beden 13 ABD askerinin cenazelerini Dover Hava Üssü’nde karşıladı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulu-
nan Hamid Karzai Uluslararası Hava-
limanı yakınlarında 26 Ağustos
Perşembe günü terör örgütü IŞİD’in
Horasan kolu tarafından gerçekleştiri-
len bombalı saldırılar sonucu 13’ü
ABD askeri olmak üzere 170 kişi haya-
tını kaybetmişti. ABD Başkanı Joe
Biden, saldırılarda hayatını kaybeden
13 ABD askerinin cenazelerini karşıla-
mak üzere Delaware eyaletinde yer
alan Dover Hava Üssü'ne geldi. Biden,
beraberinde First Lady Jill Biden, Sa-
vunma Bakanı Lloyd Austin, Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Mark
Milley ve Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken ile ABD askerlerinin cenazelerini
karşıladı. Askerlerin ABD bayrağına
sarılı tabutlarının uçaktan çıkarılması
sırasında Biden, eşi Jill Biden ve
ABD'li üst düzey yetkililer saygı duru-

şunda bulundu. Törene hayatını kay-
beden ABD askerlerinin aileleri de ka-
tılırken, Biden, üsteki karşılama
sonrası askerlerin aileleriyle görüşme-
ler gerçekleştirdi.

Afganistan Büyükelçiliğini
kapatıyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake
Sullivan yaptığı açıklamada, Taliban’ın
ABD vatandaşlarına ve bazı Afganlara
31 Ağustos’tan sonra güvenli geçiş izni
vereceğini belirtti. ABD’nin, bölgede as-
keri varlığı olmadan da Afganistan’daki
terör tehdidine engel olabileceğini kay-
deden Sullivan, IŞİD’e yönelik daha
fazla operasyon yapılabileceğini ifade
etti. ABD'nin Afganistan’daki büyükel-
çiliğini kapatacağını belirten Sullivan, 1
Eylül'den itibaren ülkede elçilik varlıkları
bulunmayacağını açıkladı.

“20 yıl önceki Taliban
değiliz" açıklamasıyla

dikkatleri üzerine çeken
Taliban aslında hiç değiş-

mediğini gözler önüne
seren bir karar daha

aldı. Taliban, üniversite-
lerde kadın ve erkeklerin

şeriat kapsamında ayrı
sınıflarda eğitim 

göreceğini duyurdu

Afganistan yönetimini ele geçiren
ve uluslararası kamuoyunda en-
dişe yaratarak tepki toplayan Tali-
ban bugün ülkedeki gidişatın çok
da parlak olmadığını gözler
önüne seren bir karar aldı.
Taliban altındaki Afganistan Yük-
sek Öğretim Bakanlığı bugün ilk
toplantısını gerçekleştirdi. Afga-
nistan’ın en büyük televizyon ka-
nalı TOLO News’ten gazeteci
Ziay Han Yâd sosyal medya he-
sabı üzerinden gelişmeyi kamuo-

yuna duyurdu. Yâd, “Bakanlığı
vekaleten yürüten yetkili kadınlar
ve erkekler artık üniversitede bir-
likte eğitim göremeyeceğini açık-
ladı. Kadınlar ve erkeklerin şeriat
kapsamında ayrı sınıflarda eğitim
göreceğini duyurdu” dedi.

Toplantıda kadın yok

Öte yandan Afganistan’da Tali-
ban bünyesindeki ilk toplantısını
gerçekleştiren Afganistan Yüksek
Öğretim Bakanlığı toplantısında
tek bir kadın olmaması da dikkat
çekti. Sosyal medyada Afganis-
tan’dan gelişmeleri aktaran basın

mensupları eskiden bu toplantı-
larda kadın/erkek oranının yarı
yarıya olduğunu söyledi. Geçici
Yüksek Öğretim Bakanı Abdük-
baki Hakkani, daha önce yaptığı
açıklamada şu an uygulanan eği-
tim sistemini eleştirmişti. Hak-
kani, “Dünya, insanlara zarar
veren bilimsel eğitimden dini çı-
karmaya çalışıyor” demişti.
Afganistan İnsan Hakları Komis-
yonu Başkanı Şehrazad Ekber de
bu gelişmeye tepki gösterdi.
Ekber, “Dünya hükümetleri, Tali-
ban’ın kadınlara haklarını verme-
leri için baskı yapmalılar” dedi.

Taliban gerçeği

Kuzey Kore’den korkutan hamle
Son dönemde uluslararası kamuoyu nez-
dinde sessiz bir duruş sergileyen Kuzey Ko-
re’nin sessizce bir nükleer reaktörünü
çalıştırdığı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler
bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslar-
arası Atom Enerjisi Kurumu, 2018’den beri
kapalı olan Yongbyon Nükleer Reaktö-

rü’nün tekrar çalışmaya başladığını du-
yurdu.Plütonyum üreten Yongbyon’daki re-
aktörün çalışmaya devam etmesiyle ilgili bir
rapor yayınlayan Uluslararası Atom Ener-
jisi Kurumu, ” Bu adım, Kuzey Kore’nin
nükleer silah yelpazesini genişletmesine
sebep olabilir” açıklamasını yaptı.
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Nilüfer Belediyesi, tarihi-kültürel mirasa sahip
çıkma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumlulu-
ğuyla kente kazandırdığı müzelere bu defa

müzik alanında bir mekan ekledi. Bursa'nın ilk Müzik
Enstrümanları Müzesi olan, Nilüfer Belediyesi Dr. Hü-
seyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi tö-
renle açıldı. Müzede Türkiye'den ve dünyanın bir çok
ülkesinden 300'e yakın enstrüman yer alıyor.

Müzikal bir gezinti alanı

REYHAN Öztaş'ın mimari olarak projelendirdiği, tasa-
rımı Ayşegül Özmen'e ait olan ve Türkiye'nin kendi ala-
nındaki en etkileyici müzesi olmaya aday olan mekanın
açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, “Genç kuşakların hiç tanımadığı, farklı coğraf-
yalara ait yüzlerce enstrümanın bulunduğu bu müze, zi-
yaretçilerini müzikal bir coğrafyada çok keyifli bir
gezintiye çıkarıyor” dedi.

Babamın hayali gerçek oldu 

MÜZENİN kavramsal çerçevesini ve proje yöneticiliğini
üstlenen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol ise, “Rahmetli
babamın hayalini hayata geçirmiş olmanın büyük mut-
luluğunu yaşıyoruz. Babamın, annesi ile birlikte dünya-
nın çeşitli yerlerinden getirdiği müzik aletlerinin hepsinin
bir macerası var. Türkiye'yi merkeze alıp, dünyayı gez-
mek üzerine bir vizyon var burada. Hacı Bektaş Veli'nin
‘72 millet bir bize' dediği gibi burada, müzik alanında
bunu ortaya koymaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

M illiyet’ten Önder Yılmaz'ın
haberine göre; sosyal med-
yada K-Pop'un yasaklanma-

sını talep eden kampanyaları yakından
izleyen Aile Bakanlığı, 7/24 sosyal
medya takibi, mahremiyet eğitimi ve
mobil ekiplerle bilgilendirme gibi bir dizi
program yürütüyor. Bakanlık, zararlı gö-
rülen içeriklerin sosyal medyada yayıl-
madan aldırılmasi/engellenmesi ve
çocukların üstün yararının korunması
amaciyla Türkiye'de temsilciliği bulunan
sosyal medya platformlarıyla görüşecek.

Kendine özgü tüketim kalıpları

İnternet ile küçülen dünyada diğer ülke-
lerin kültürleri ve müziklerinin gençleri
daha çok etkilediğini belirten Bakanlık,
“Kitle iletişim araçları, internet, teknoloji
ve dijitalleşme güçlerinden ustaca yarar-
lanan ülkelerde oluşan akımlar, bu küre-
sel dalganın akıntısına kapılan
milyonlarca hayran sayesinde bir yan-
dan bazı ülkelerin ulusal imajının olum-
luya çevrilmesinde başta rol oynarken,
diğer yandan ülke ekonomisinin geliş-
mesine önemli katkılar sağlamakta” tes-
pitini yaptı. Bakanlığın değerlendirmesin
internetteki popülerin akımların zaman

içerisinde, bütün popüler ürünlerin bir-
birini desteklediği bir nesneler sistemi
görüntüsü verdiğini belirtildi. Bu akımla-
rın; televizyon dizileri, film, müzik,
moda, estetik, yemek, dil, turizm gibi
çıktığı ülkelere ait ve aynı zamanda mo-
dern unsurlara sahip içeriklerin melez
karışımlarının metalaştırılarak sunulma-
sıyla kendine özgü tüketim kalıpları üre-
tiği vurgulandı.

Hayranların görüntülerinden
yararlanılıyor

Bakanlığın değerlendirmesinde “Böylece
birbirinden çok farklı ülke, millet, kültür,
dil ve din farklılığına sahip olan küresel
popüler akımların hayranları, gündelik
hayatlarında ortaklaşa tükettikleri popü-
ler ürünler sayesinde ortak bir yaşam
tarzına sahip olmuştur” denildi. K-Pop
benzeri akımları sürükleyici grupların
gençler arasında popülerliğinin arttığını
dile getiren bakanlık, bu grupların tüm
dünyada sosyal medya aracılığıyla genç-
ler üzerinde görüntü ve müziklerindeki
değişiklikle hayranlık uyandırdığını ve
hayran kitlelerinin günden güne arttığını
kaydetti.Bakanlık değerlendirmesinde
şöyle denildi: “Tüm dünyada bilinen po-

püler akım gruplarının Twitter ve You-
Tube gibi yer sağlayıcılarını aktif takip
eden hayranlarının sosyal medyadaki
paylaşım ve görüntülerinden de yararla-
nılmakta ve bu hayran gruplarının da
popüler akım gruplarıyla özdeşleşebil-
diği gözlemlenmektedir" Genç hayran
kitlelerinin, sosyal medya ağları vasıta-
sıyla çevrimiçi topluluklara katılabildiği
de diğer bir gerçektir. Bu hayran grupları
kendilerine özel grup isimleri koymakta,
grup, kitlelerinin duygularına, düşünce-
lerine kolaylıkla hitap ederek hayran
grubu üzerinde kuvvetli bir bağlılık oluş-
turmaktadır. Bunun sonucunda gruba
olan hayranlık pekiştirilmekte ve grubun
hayranları ile sıcak diyalog halinde ol-
ması sağlanmakta"

7/24 sosyal medya takibi

Bakanlığın çocukların popüler kültürün
zararlı etkilerinden korunmasına yönelik
koruyucu ve önleyici çalışmaları ise,
özetle şöyle: Sosyal Medya Tarama
Grubu tarafından 7/24 sosyal medya ve
basın takibi yapılıyor. Sosyal medyada
gerçekleştiren çocukların gelişimine za-
rarlı içeriklere karşı müdahale ve bilin-
çlendirme çalışmaları yürütülüyor. Adres,

kişi ve URL adresi tespiti için Emniyet
Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Müca-
dele Daire Başkanlığı ile irtibat ve işbirliği
yapılıyor. URL adresi belli olan payla-
şımlarla alakalı olarak, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumuna içeriklerin kaldırıl-
ması/engellenmesi için ivedi olarak tele-
fon, e-posta ve resmi yazışma yoluyla
başvuru yapılıyor. Bu şekilde kaldırıla-
mayan içeriklerin mahkeme yoluyla kal-
dırılması için girişimde bulunuluyor.

Mobil bilgilendirme

Sokak, okul ve benzeri ebeveyn kontrolü
dışındaki alanlar ile dezavantajlı bölge-
lerde yaşayan çocukları risklere karşı ko-
rumaya yönelik olarak, tüm illerde 637
mobil ekiple tespit, koruma ve önlemeye
yönelik izleme ve sosyal hizmet müda-
hale çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çer-
çevede bugüne kadar farklı risk
gruplarından 125 bine yakın çocuğa ula-
şıldı. 8 bine yakın okul ziyareti yapıldı. 40
bine yakın aile ile görüşme gerçekleşti-
rildi. Mobil ekiplerce yapılan saha çalış-
malarında çocuklara ve ailelere yönelik
internetteki popüler akımlar hakkında
koruyucu ve önleyici bilgilendirme
çalışmaları başlatıldı.

SeSİm reSİm!

Tarihe işiK TuTan meKTuplar

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği
yararına düzenlenecek olan “SESİM
RESİM” sergisinde, her bir tabloya ilham

olan kadınların hikayelerini ise Balçiçek İlter (Televiz-
yon Programcısı, Sunucu) Ece Üner (Haber Spikeri)
Sedef Orman (İş İnsanı) Yelda Cumalıoğlu (Destek
Medya Grubu Ceo’su) Zeynep Casalini (Ses Sanat-
çısı) Çiçek Dilligil (Oyuncu) Zeyno Eracar
(Oyuncu)Özge Uzun (Televizyon Programcısı, Su-
nucu) Gülay Özdem (Tv Programcısı, Haber Spikeri,
Oyuncu) Seyhan Arman (Oyuncu) Farah Yurdözü
(Araştırmacı, Yazar) Dilek Çelebi (Oyuncu) Seda

Kement (Oyuncu, Sunucu)
Sibel Bağcı Uzun (Hürriyet
Gazetesi Yazarı) Selda Terek
(Yazar) Banu Yüksel (Yazar,
Danışman) Aslı Balcı Şimşek
(İç Mimar) Ebru Dönertaş
(Tasarımcı) Yeşim Kaya (Gas-
tronom, Sunucu) Özden Ayyil-
diz (Seslendirme Sanatçısı,
Oyuncu) Arzu Aydemir (Sera-
mik Sanatçısı) seslendirdi.

Hikayeleri dinleyebilirsiniz

Beşiktaş Belediyesinin spon-
sorluğunda Akatlar- MKM
“Çağdaş Sanat Galerisi”nde
yapılacak sergide yer alan yirmi
bir resim çalışmasında; sanatçı

ve akademisyen Cenk Yüksel “susma” “görme” ve
“görünme” eylemlerinin bir aktarımı olarak dikkat
çekici bir yaklaşım üzerinden kadının toplumdaki
kimliğini ve sosyo-kültürel boyuttaki problematik ya-
pıları keskin biçimde aktarmaktadır. Türkiye ve Dün-
yada sesi, resimi, hikayeyi ve dijitali bir araya getiren,
sosyal sorumluluk temalı ilk sergi olan “SESİM
RESİM” sergisi, 3 Eylül’deki açılışının ardından, 30
Eylül’e kadar “Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi”’nde
sergilenecek. Sergiyi ziyaret edenler tabloların altında
yer alan QR kodlarını  telefonlarından okutarak, ses-
lendirilen hikayeleri dinleyebilecekler.Mor Salkım
Kadın Dayanışma Derneği : Mor Salkım Kadın Da-
yanışma Derneği; benimsediği; toplumsal cinsiyet
eşitliği, gönüllülük, dayanışma ve ayrımcılıkla müca-
dele ilkeleri ile 2012 yılından itibaren faaliyet göster-
mektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının
güçlenmesi, kadın hakları ve topluma pozitif etkiyi
sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

İlk kez gün yüzüne çıkan tarihi belgelerin
yer aldığı kütüphanede, en dikkat çeken ise
Osmanlı-Rus savaşında  Ruslara iki yıl bo-
yunca esir düşen Türk subayı  Mehmet
Arif Ölçen'e ait el yazması mektuplar. Kü-
tüphane ve sergi salonunda 2 binin üze-
rinde orijinal mektup, belge ve fotoğrafın
olduğunu söyleyen Mesut Özcan, şu bilgi-
leri paylaştı: “Yılmaz Güney'in öykü tas-
lakları da burada. Cumhuriyetimizin ilk
Milli Eğitim bakanlarından olan Mustafa

Necati'nin el yazması anı defteri sergileni-
yor. Nazım Hikmet'in 1959'da şiirlerini
Fransızca okuduğu plak da sergimizde bu-
lunuyor. Biz bu arşivleri toplamamış ol-
saydık, bir süre sonra bunlar yok olacaktı.
Bir ülke kendi sanatçısının arkasında bı-
raktıklarına sahip çıkmalı.”

Bu yerler şehrin prestijidir

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Maçoğlu, sergi salonu ve kütüphane için

şunları söyledi: “Bu tarz yerler bir şehrin
prestijidir. Bir şehir kendi belleğini, hatıra-
sını korumalı. Çok değerli eserler var. Şu
ana kadar hiç gün yüzüne çıkmamış eser-
ler var. Binlerce mektubun, el yazılarının,
fotoğrafların olması, geçmişi bilme, ta-
nıma adına çok önemlidir. Biz bu çalış-
mayı uzun süredir planlıyorduk ve bu sene
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Birkaç kütüphane daha gelecek ve bu yap-
mış olduğumuz çalışmayı güçlendirecek.”

Cenk Yüksel “Kadınların toplum içinde
yaşadıkları şiddetin boyutları salt fizik-
sel eylem içinde değildir. Toplum ve aile
baskısı altında şiddet gören çoğu kadın
kendini savunamamakta ve hatta olanı
anlatacak kadar dahi sesini çıkarmasına
müsaade edilmemekte ve böylece iyice
sessizleştirilmektedir. Ancak, Kadın 
susamaz, kadın hiçbir güç ve şiddet
karşısında susmamalıdır” diyor

Tunceli Belediyesi ve araştırmacı- yazar Mesut Özcan’ın ortak çalışmasıyla Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi
ve Sergi Salonu açıldı. Kütüphanede, 30 bine yakın kitabın yanı sıra Cemal Süreya'dan Ahmed Arif'e,
Adnan Menderes'ten Bülent Ecevit'e kadar birçok şair ve siyasetçinin orijinal mektup ve yazışmaları var

Aile BAkAnliği
k-PoP’u yAkin
tAkiBe Aldi
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k-PoP’u yAkin
tAkiBe Aldi
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Aile BAkAnliği
k-PoP’u yAkin
tAkiBe Aldi
Aile BAkAnliği
k-PoP’u yAkin
tAkiBe Aldi
İstanbul'da 3 kızın Güney Kore'ye gitmek için evden kaçmasına
neden olan Güney Kore pop kültürü Aile Bakanlığı'nın merceği
altında. K-Pop akımı, Türkiye'de gençleri ailelerinden uzaklaştır-
mak ve onları cinsiyetsiz bir hayata yönlendirmekle eleştiriliyor

2015’te hayata veda eden Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’un 300’e yakın enstrümandan oluşan koleksiyonu müzeye dönüştürüldü

Koleksiyonu müze oldu

Bursa'nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi olan, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürman-
ları Müzesi törenle açıldı. Müzede Türkiye'den ve dünyanın bir çok ülkesinden 300'e yakın enstrüman yer alıyor.



AfyonkArAhisAr'ın ev sahipliğinde
İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan belde-
sinde 6'ncı Geleneksel Frig Vadileri Rah-
van At Yarışı Zafer Kupası
Afyonkarahisar Valiliği, Kayıhan Beledi-
yesi iş birliğinde düzenlendi. 10 katego-
ride yapılan yarışlarda 105 at yarıştı.
Afyonkarahisar Mehter Takımı ve Halk
Oyunları gösteri ekibinin sunumları ile
başlayan program saygı duruşunda bulu-
nulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla
sürdü. Yapılan protokol konuşmalarının
ardından yarışlara geçildi. At sahiplerinin
yapılan kayıtlarının ardından başlayan
yarışlarda 4-5 ve 6'lı gruplar halinde jo-
keyler rahvan şekilde yarıştı. İlk tur yarış-
larını ilk iki sırada tamamlayan atlar final
yarışına katılmaya hak kazandı. 
Afyonkarahisar Rahvan At Spor Kulüp
Başkanı Veysel Kökhasan, yarışlar hak-
kında bilgi verdi. Afyonkarahisar'ın rah-
van at yarışlarının başkenti olacağına
dikkati çeken Kökhasan, "Yarışma 10 ka-
tegoride 105 at ile yapılıyor. 
Türkiye'de neredeyse her yerinde at yarışı
yapılıyor, 60-70 atla. Ama burada biz ya-
rışmayı 105 at ile yapıyoruz. 'Afyonkara-
hisar tarihin, termalin ve zaferin başkenti'
diyoruz ama biz rahvan atçılar olarak,
Afyonkarahisar'ın rahvanda başkent ol-
ması yolunda 4 nala ilerliyoruz" dedi.
Rahvan at yarışlarını izlemek için gelen
Erol Koçak, "6 yıldır Afyonkarahisar Ka-
yıhan beldesinde yarışmaları izlemeye ge-
liyoruz. Atlarımızı yarışlara katıyoruz.
İzlemek için geldik buraya" diye ko-
nuştu.Afyonkarahisar'da esnaflık yapan
ve yarışları izlemek için gelen Ali Günay
ise "Hava güzel, güzel bir organizasyon,
arkadaşlarla rahvan at yarışlarını izle-
meye geldik. Bir yıldır bekliyorduk bu ya-
rışları. Bugün de geldik" dedi. 
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Abdullah Öztürk 
altın madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyun-
ları Masa Tenisi Tek Erkekler'de
(Sınıf 4) mücadele eden Abdul-
lah Öztürk, Güney Koreli Young-
Kun Kim'i 3-1 mağlup ederek
altın madalya kazandı. 2016 Rio

Paralimpik Oyunları'nda şampi-
yon olarak 2020 Tokyo'ya son
şampiyon unvanıyla çıkan Öz-
türk, Tokyo'da da şampiyonluğu
kimseye bırakmadı ve unvanını
korumayı başardı. Paralimpik

Oyunları'nda toplam madalya
sayısını 3'e çıkaran para milli
sporcu Öztürk, ayrıca 2020
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda
Türkiye adına ilk altın madalyayı
da kazanmış oldu.

At yarışları
yApıldı
Afyonkarahisar 6'ncı 
Geleneksel Frig Vadileri Rahvan
At Yarışı Zafer Kupası'nda 
10 kategoride 105 at yarıştı
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Süper Lig’in 3’üncü haftasında Trabzonspor, GZT 
Giresunspor’u 1-0 mağlup ederek, 2004-2005 sezonundan
bu yana ilk kez, çıktığı ilk 3 lig maçını kazandı

FIRTINA 
GIBI ESIYOR
S ezona iyi bir başlangıç yapan Kara-

deniz ekibinde yüzler gülüyor. Ligin
3’üncü haftasında Çotanak Spor

Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada
Trabzonspor, 7’nci dakikada Nwakae-
me’nin attığı golle GZT Giresunspor’u 1-
0 mağlup etti. Karşılaşmaya Dorukhan
Toköz, Bruno Peres, Gervinho ve Corne-
lius gibi önemli oyuncularından yoksun
çıkan bordo mavililer, eksik kadrosuna
rağmen kazanmasını bildi. Bu galibiyetle
birlikte Trabzonspor, 2004-2005 sezonun-
dan beri ilk kez 3’te 3 yaparak sezona baş-
ladı. Trabzonspor deplasman maçlarında
rakiplerine zorluk çıkarmaya devam edi-
yor. Geçtiğimiz sezondan beri ligde çıktığı
son 19 deplasman müsabakasında mağ-
lubiyet yüzü görmeyen bordo mavililer, bu
maçlarda 10 galibiyet ve 9 beraberlik aldı.
Trabzonspor, en son deplasman mağlubi-
yetini Ekim 2020’de Fenerbahçe’ye karşı
3-1 yenilerek aldı. 2021 senesinde Abdul-
lah Avcı yönetimindeki Trabzonspor’dan
sonra Süper Lig'de deplasman mağlubi-
yeti almayan diğer takım ise Fenerbahçe.

Burak Yılmaz'a göz kırptı

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Ant-
hony Nwakaeme, bordo mavili kulübün
tarihine adını yazdırmaya devam edi-

yor. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 se-
zonunda bordo mavili formayı terleten
Burak Yılmaz'dan bu yana bir Süper Lig
sezonunda çıktığı ilk üç maçta da gol atan
ilk Trabzonspor oyuncusu olmayı başardı.

Uğurcan dalya yaptı

Milli ara öncesi GZT Giresunspor ile
karşılaşan bordo mavili ekipte takım
kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig’de
100’üncü maçına çıkma başarısını gös-
terdi. Milli kaleci maç sonu açıklama-
sında, “Trabzonspor formasını ligde 100
kere terlettim. Bu formayla sahaya çık-
maktan şeref duyuyorum. 100’üncü ma-
çımda kaptan olarak sahaya çıkmak ise
benim için ayrı bir gurur ve onur” ifade-
lerini kullandı.

Altınordu ateş hattında
TFF 1'inci Lig'de 3'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor'a 3-0
mağlup olan Altınordu, 1 puanda kalarak düşme hattına geriledi. Kırmızı lacivertliler,
milli maç nedeniyle verilen lige verilen araya son 4 takım arasında 16'ncı sırada girdi
istAnbulspor maçının 73'üncü dakika-
sında kırmızı kart gören Muzaffer Kocaer, İz-
mir'de oynanacak Bursaspor karşılaşması
öncesi cezalı duruma düştü. Her yıl yeniden
kurulan bir takımla zorlu bir ligde mücadele
ettiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin
Eroğlu, takımda genç oyuncu sayısının fazla
olduğunu, milli takım arasını iyi değerlendir-
mek istediklerini ifade etti. Eroğlu, "2000 do-
ğumlu üzeri 8 oyuncumuz var. Gelişimin
ilerlemesi için kazanmak gerekiyor" dedi.

Enis Destan veda etti

Türk futbolunun son yıllardaki yetiştirici ku-
lübü olup birçok ismi vitrine çıkaran Altınor-
du'nun 19 yaşındaki santrforu Enis Destan,
İstanbulspor maçı öncesi takım arkadaşları
vedalaşarak transfer görüşmesi yapmak için
Avrupa'ya gitti. Avusturya ekibi Red Bull
Salzburg ile ismi anılan Enis daha önce Bel-
çika ekibi Club Brugge ile prensip anlaşma-
sına varmış ancak çıkan pürüzler nedeniyle
resmi imzalar atılmamıştı. Enis geçen sezon
30 maçta 14 kez ağları sarstı. Kırmızı laci-
vertli kulüp daha önce bünyesinden çıkardığı
A Milli Takım'da da oynayan Çağlar Sö-
yüncü, Cengiz Ünder'i Avrupa'ya uğurlayıp,
bu yıl da Yiğit Emre Çeltik'i Fortuna Sittard'a
sattı.

Stopere Volkan geliyor

Kırmızı lacivertliler dış transferde Süper Lig
ekibi İttifak Holding Konyaspor'la sözleşmesi
sona eren stoper Volkan Fındıklı ile prensip
anlaşmasına vardı. Marmarisspor altyapı-
sında yetişen 30 yaşındaki savunmacı Darda-
nelspor ve Anadolu Selçukluspor
takımlarında da oynadı. 2014-15 sezonun-
dan bu yana Konyaspor'da top koşturan,
Süper Lig'de 96 maça çıkan 1.91 boyundaki

Volkan, Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzala-
yacak. Deneyimli defans oyuncusu İzmir eki-
binin dış transferde anlaştığı 4'üncü futbolcu
oldu. Ünal Karaman gidebilir!

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 
deplasmanda Demir Grup 
Sivasspor'la 2-2 berabere kalıp 
ilk 3 maçından galibiyet çıkaramayan
Göztepe'de teknik direktör Ünal 
Karaman'la yol ayrımına gelindi
Bu sezona büyük umut-
larla giren başkan Meh-
met Sepil'in hem alınan
sonuçlardan hem de oy-
nanan futboldan mem-
nun kalmadığı
öğrenilirken, yönetimin
deneyimli teknik adamla
masaya oturup vedalaş-
mayı planladığı bildirildi.
Sarı kırmızılılarla geçen
sezonun ilk yarısında 2.5
yıllık sözleşmeye imza
atan Karaman'ın alacağı
tazminatın hesaplana-
cağı ve tarafların karşı-
lıklı anlaşma yoluna
gideceği belirtildi. Gözte-
pe'nin başında 2020-
2021 sezonunda 21
maça çıkan Ünal Kara-
man, 7 galibiyet, 5 bera-
berlik ve 9 yenilgi aldı.

Bu sezon ise 3 maçta
görev yapan tecrübeli
teknik adam, Fraport
TAV Antalyaspor ve Si-
vasspor maçlarında ge-
riye düşüp 1'er puanla
ayrıldı. İzmir ekibi evinde
ise Öznur Kablo Yeni
Malatyaspor'a tek golle
boyun eğdi. Taraftarlar,
özellikle geçen hafta
Ünal Karaman'ı yeni
transferleri oynatmadığı
için eleştirdi. Futbolse-
verler sosyal medyada
transferlerin Karaman'ın
isteği doğrultusunda ya-
pılmadığını ileri sürdü.
Göztepe'nin sezona milli
maçlar için verilen arada
yeni bir teknik adamı 
göreve getirmesi 
bekleniyor.

Filenin
Sultanları
bir başka
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa
Şampiyonası Son 16 Turu maçında
Çekya’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek fi-
nale yükseldi. 6’ta 6 yaparak namağlup
yoluna devam eden Filenin Sultanları,
bu sonucun ardından Avrupa Şampiyo-
nası’nda üst üste 7'nci kez adını son 8’e
yazdırmış oldu. Filenin Sultanları’nda
Hande Baladın 19 sayıyla en skorer isim
olurken; ona 16 sayıyla Tuğba Şenoğlu,
15 sayıyla Ebrar Karakurt, 12 sayıyla
Eda Erdem Dündar, 11 sayıyla Zehra
Güneş, 5 sayıyla Cansu Özbay ve 1 sa-
yıyla Yasemin Güveli eşlik etti. 
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İlk hafta evinde Bandırmaspor'a 2-0 yenildikten
sonra yeni yönetimle transfer yasağını kaldırıp kısa
süre içinde 13 futbolcuya imza attıran Denizli, yeni
takviyeleriyle çıktığı ilk 2 maçta da umduğunu bula-
madı. Manisa FK'ya ikinci hafta penaltı golüyle 1-0
yenilen yeşil-siyahlı ekip, dün de sahası bakımda ol-
duğu için Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda
oynadığı iç saha maçında Ankaragücü'ne 3-0 teslim
oldu. İlk 3 maçını gol bile atamadan kaybeden De-
nizlispor, puansız eksi 6 averajla düşme hattında
son sırada kaldı. Hayal kırıklığı yaşayan Ege eki-
binde ilk kez forma giyen yeni transferlerden Mus-
tafa Çeçenoğlu, Brahim Darri, Erdal Akdari ve
Oganyi Onazi mağlubiyeti önleyemedi. İddialı yeni
transferlerden Muğdat Çelik, İsmail Assati ve Leo
Schwechlen ise henüz hazır olmadıkları için bu
maçın kadrosunda yer almadı. Denizlispor Teknik
Direktörü Serhat Gülpınar, istemedikleri bir sonuç
aldıklarını belirtti. Yeni bir takım oluşturduklarını
ifade eden Gülpınar, milli maç arasını iyi bir şekilde
değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Süper Lig'den geçen sezon son sırada kalarak küme düşen
Denizlispor, büyük sıkıntılar içinde altyapı ağırlıklı kadroyla
giriş yaptığı TFF 1'inci Lig'de de 3'te 0 çekerek dibe demir attı

denizlispor
dibe demir attı

İstanbulspor
güle oynaya
TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, Altınordu'yu ağırladı.
Müsabaka İstanbulspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi

TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, Altınor-
du'yu ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 3-0'lık üs-
tünlüğüyle sona erdi. İstanbulspor’un gollerini, Cajic,
Melih ve Berkay kaydetti. Altınordu, Muzaffer’in 73.
dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10
kişi tamamladı.Bu galibiyetle ligdeki ilk üç puanını ha-
nesine yazdıran İstanbulspor, puanını 3 yaparken, Al-
tınordu 1 puanda kaldı.

Karşılaşmanın önemli anları

GOL! 
12 Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Et-

hemi, yine ceza sahası içinde Cajic'e bıraktı. Cajic düz-
gün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

21′Orta alandan atılan topu alan Feytullah'ın ceza
sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak di-
reğin yanından auta çıktı.

42′ Uygar'ın çalımlarla ceza sahası içine girerek
yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

52′ Sol taraftan Ethemi'nin ceza sahası içine çe-
virdiği topu alan Kağan'ın vuruşunda top direğin ya-
nından auta çıktı.

GOL! 59′ Ethemi'nin pasında ceza sahası içi sol
çaprazda topu alan Melih'in düzelterek yaptığı plase

vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
GOL! 82′Oğuzhan'ın sol taraftan verdiği pasta

ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Berkay'ın yer-
den yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0

Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Şahan Yıl-

maz, Hasan Erdoğan
İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil,

Atchom, Ali, Melih, Uygar (Muammer dk. 75), Kağan
(Berkay dk. 70), Ethemi (Emir dk. 75), Cajic (Mertan
dk. 84), İbrahim (Abdullah dk. 85)Yedekler: Ljubic,
Emrecan, Ferhat, Atakan, Yusuf

Teknik Direktör: Cem Bağcı
Altınordu: Ali, Furkan (Rahmi dk. 46), Yusuf Ars-

lan, Yusuf Can (Kürşad dk. 63), Ali Dere, Recep, Sami
(Muzaffer dk. 46), Hüsamettin (Kenan dk. 78), Burak
(Şeref dk. 78), Feytullah, Ahmet İlhanYedekler: Emir-
han, Serhat, Özgür, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Cajic (dk. 12), Melih (dk. 59), Berkay (dk.

82) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Kürşad

(Altınordu)
Kırmızı kart: Muzaffer (dk. 73) (Altınordu)
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RUzgaRı
Çatalca Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde finalde Ali Gürbüz'ü mağlup

eden Recep Kara, başpehlivan oldu. Güreş ağalığını bu yıl da bırakma-
yan Şeref Tatlı ise ağalık yarışında 670 bin lira gibi rekor bir fiyata imza

attı. Başaltına yükselen en genç güreşçi ise Yıldıray Pala olurken, Pala
başaltının başpehlivanı oldu. Çatalca güreşleri Kırkpınar'ı aratmadı
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Ç atalca Güreşleri pazar günü yapıldı.
Geleneksel olarak yapılan , geçtiği-
miz sene pandemi dolayısıyla yapıl-

mayan Yağlı Güreşler adeta nefesleri kesti.
Alt kategorilerdeki yüzlerce güreşcinin yanı
sıra, Başpehlivanlıkta 38 başpehlivan kol
bağladı. Binlerce kişinin takip ettiği güreşler

nefesleri kesti. Çatalca Güreşleri ağası Şeref Tatlı,
geçtiğimiz sene yapılamayan güreşlerinin ağası ola-
rak devam ederken,  bu sene güreş ağalığı ihalesine
çıkan rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak, Çatalca
Güreş ağalını rekor bir ücretle  olan 670 bin lira ile
alarak yine Güreş ağalına devam etti.  Kupasını Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner’in elinden alan
Şeref  Tatlı,  kendisi ile İhaleye giren rakiplerini de
alarak sahada birlikte ağalık turu attılar.  

Alt kategorilerde Çatalca rüzgarı

Çatalca Belediyesi Güreş takımı alt kateforilerde
adeta rüzgar gibi estiler. Alt kategoriylerde derece
yapan Çatalca Belediyesi Güreş takımı seyircilerde
büyük alkış aldılar.  Başaltı pehlivanları arasına katı-
lan Yıldıray Pala bu yükselişinin tesadüf olmadığını
göstererek,  kendi evinde final yaptı ve finalde rakibini
mağlup ederek,Çatalca güreşlerinin Başaltı şampi-
yona aldu.

Güreşçilere hediyeler verildi

Çatalca Güreşlerinde gelen misafirlere yapılan ikram-
ların yanı sıra , seyircilerin rahat bir şekilde yapılan
güreşleri seyretmeleri için gerekli tedbirleri alan Ça-

talca Belediyesi  güreşlerde derece giren şampiyona-
lara kemer, kupa, Kemer ve hediyeler verirken,  diğer
dereceye giren sporculara da kupa,  madalya ve hedi-
yelerini verdiler.  

Finali Kara ile Gürbüz yaptı

Çatalca Belediyesinin düzelediğini geleneksel yağlı
güreşlerinin başpehlivanlığını Ünlü başpehlivanlar
Recep Kara ile Korkpınar’ın son şampiyonu Ali Gür-
büz finalde karşı karşıya geldiler. Yapılan nefes kesen
mücadelede Ali Gürbüz’ü mağlup eden Recep Kara
Çatalca Güreşlerinin başpehlivanı oldu. 

HAKAN
SONGUR

ÖZEL
HABER

Üner’e altın kemer
Çatalca Belediye Başkanına bir sürprizde Çatalca
Belediyesi bünyesinde olan Çatalca Belediyespor’dan
geldi. Öncelikle spor’a ve ardından dan Çatalca Be-
lediyesi Güreş takımana verdiği desteklerden dolayı
Belediyespor tarafından hazırlanan Altın Kemer 
Çatalca Belediye Başkanına hediye edildi.  

Bu spor başka bir spor
Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluştu-
ran Red Bull Car Park Drift’te Türkiye
Finali heyecanı Bursa’da yaşandı. 2021
sezonunun 7'nci yarışında birbirinden
hızlı 23 yarışçı, Bursa Yunuseli Havali-

manı’nda şampiyonluk için mücadele
etti. Yarışçıların güçlü otomobillerle hem
zirve mücadelesi verdiği hem de izleyen-
lere keyifli anlar yaşattığı final sonunda
Berfu Tutumlu mutlu sona ulaştı



S ilivri’de üç gün sürecek olan Yoğurt Festi-
vali’nin ikinci günü dopdolu bir program
ile geride kaldı. Silivri

Belediyesi tarafından dü-
zenlenen festivale Silivrilile-
rin ilgisi ikinci günde de
artarak devam etti. Turnuva
ve yarışmalarda kıyasıya bir
rekabetin yaşandığı festiva-
lin ikinci gününde bir de
çocuk şenliği düzenlendi.
Yoğurt Festivali’nin sahne
programında Elit Dans ve
Silivri Dans gruplarının
performansları büyük be-
ğeni toplarken ünlü şarkıcı
Koray Avcı verdiği konserle
Silivrilileri mest etti. Festiva-
lin ikinci gününde düzenle-
nen Karaoke Yarışması
eğlenceli görüntülere sahne oldu. Ömer
Eymen Esen performansıyla yarışmayı birinci
olarak tamamladı.

Kazananlar belli oldu

Yoğurt Festivali kapsamında En İyi Yoğurt Ma-
yalama Yarışması düzenlendi. Jüri üyelerinin
puanlamalarıyla sonuçlanan yarışmada birinci

Melek Ertürk, ikinci Şaziment Çelik, üçüncü
ise Bahar Arslan oldu. Yarışmanın birincisi

tam altın, ikincisi yarım altın, üçüncüsü ise çey-
rek altın ile ödüllendirildi. Festivalde ayrıca ge-
leneksel yoğurt yeme yarışması da
gerçekleştirildi. Yoğurt yeme yarışmasını kaza-
nan Fevzi Çakmak gram altın ile ödüllendirildi.

Çocuklar unutulmadı

59. Yoğurt Festivali kapsamında Mimar Sinan

Köprüsü yanında Çocuk Şenliği düzenlendi.
Çeşitli oyunlar ve etkinliklerin düzenlendiği
şenlikte aileler çocuklarıyla oldukça keyifli bir
gün geçirdi. Festivalin sahne programlarında
Elit Dans Grubu ve Silivri Dans Grubu sahne
aldı. Yöresel dansları ve şovlarıyla festivalin
ikinci gününe renk katan dans grupları izleyici-
lerin büyük beğenisini topladı.

MÜGE CESUR ÖZMEN
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başarılı şarkıcı Rana, 
geçtiğimiz ay Azka Müzik 
etiketiyle çıkardığı single 
çalışması “Ben Ne İnsanlar
Gördüm”den sonra ivme kaza-
nan başarısına başarı katmaya
devam ediyor. Ağustos ayı bo-
yunca İstanbul, Muğla, Antalya
gibi büyük şehirlerde sahne alan
Rana, 2 Eylül Perşembe akşamı
Bodrum Belediyesi Kale Kon-
serleri kapsamında sevenleriyle
buluşmaya hazırlanıyor. Türk
sanat müziği, pop, arabesk gibi
birçok farklı türden şarkıyı yo-
rumlayabilen, tüm ezberleri
bozan ve bu yeteneği ile büyük
beğeni toplayan genç şarkıcı
Rana, Bodrum Belediyesi
Kale Konseri için çok sıkı
çalışıyor. 2 Eylül akşamı
sahneye çıkacak olan
Rana, misafirlerine
tüm bildiklerini unut-
turacak ve unutul-
maz bir gece
yaşatacak.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Yoğurt Festivali’nde ikinci gün geride
kaldı. Çocuk Şenliği, Yoğurt Mayalama Yarışması ve Yoğurt Yeme Yarışmasına sahne
olan festivalin ikinci gününde eğlence Koray Avcı konseri ile tavan yaptı

FESTIVALLER
KENTI SILIVRI
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Silivri sahilindeki festival alanında sahne
alan ünlü şarkıcı Koray Avcı, birbirinden
güzel şarkılarını Silivrililer için seslen-
dirdi. Performansı ile festivali izlemeye
gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan
Koray Avcı kulakların pasını sildi. Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ünlü
şarkıcıya Silivri yoğurdu ile Silivri Beledi-
yesi tarafından yetiştirilen sebze ve mey-
velerden elde edilen doğal ürünlerin yer
aldığı bir sepet hediye ederek çiçek tak-

diminde bulundu. Yoğurt Festivali’ne; Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eşi
Ezgi Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cemil
Erim, siyasi parti temsilcileri, belediye
meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtar-
lar, basın mensupları ve vatandaşlar ka-
tıldı. Başkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz ile
birlikte Kültür Merkezi, Mahalle Evi ve
Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi ta-
rafından oluşturulan sergi alanları ile
stantları ziyaret etti.

KORAY AVCI İLE EĞLENCE DORUĞA ÇIKTI

Manga rüzgarı
Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Zafer ve Barış Haftası’ etkinliklerinin
üçüncü gününe ünlü alternatif rock müzik grubu Manga damgasını vurdu
30 ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ne-
deniyle hazırlanan programların üçüncü gününde de
Kartal birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Tüm gün boyunca süren etkinliklerde satranç turnu-
vası ve ödül töreni, günün finalinde de Manga konseri
ile Kartallılar keyifli bir pazar günü geçirme fırsatı
buldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir
kültürel etkinliklerden uzak kalan vatandaşlar müziği
ve eğlenceyi doyasıya yaşadı. ‘Zafer ve Barış Haftası’
programı kapsamında günün ilk etkinliği Mehmet Ali
Büklü Parkı'nın kültürel etkinlikler için ayrılan açık ala-
nında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç
Turnuvası oldu. İki gün süren turnuvada farklı yaş ka-
tegorilerinde genç sporcular yarıştı. İkinci günün so-
nunda kazanan sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Satranç turnuvasında dereceye girenler kupalarını
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden
aldılar.

Unutulmaz konserler oluyor

Akşam saatlerinde Kartal Meydanı günün merakla
beklenen dev konserine ev sahipliği yaptı. Ülkemizi

2010 yılında Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla
temsil eden ünlü alternatif Türk rock müzik grubu
Manga sahnedeydi. Bu önemli konser için Kartal ve
civar ilçelerden gelen on binlerce kişi alanı doldurdu.
20 yılı aşkın süredir aktif müzik yaşantısına devam
eden Manga Grubu, Kartal'da sevenleriyle birlikte
muhteşem bir konsere imza attı. İlk albümünden gü-
nümüze kadar besteledikleri şarkıları seslendiren grup,
dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Enerjimizle yürüyoruz

Konser sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel sahneye çıkarak Manga grubunun solisti Fer-
man Akgül’e plaket ve çiçek takdim etti. Başkan Gök-
han Yüksel Manga grubuna teşekkür ederek, Kartal
meydanını dolduran kalabalığa şöyle seslendi: “Birçok
olumsuzluğa rağmen; pandemiye, sele, yangınlara
rağmen ‘umut’ burada, ‘umut’ bu gençlikte. Bu
umudu, bu gençliği, bu enerjiyi Kartal'dan İstanbul'a
sonra Türkiye'ye yolluyor muyuz? Çünkü biz genciz,
biz geleceğiz arkadaşlar. 2001 yılından beri değişme-
yen hep genç kalan Manga ekibine saygılarımı sunu-

yorum. 34 yaşındayım, bizim
jenerasyonu aldı götürdü. Yeni jeneras-
yon geliyor ve daha kaç jenerasyon yetiş-
tireceksiniz bilmiyorum. Hepinizi canı
gönülden kutluyorum. 30 Ağustos Zafer
Bayramı konserlerimiz devam edecek ar-
kadaşlar. Bu zaferler kutlanmaya değer
diyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla
ve minnetle anıyoruz. Bu gençler bu
bayrağı daha ileri götürecekler hiç merak
etmeyin. Daha çok çalışmaya devam
edeceğiz. İyi ki varsınız, enerjiniz çok
yüksek.” FATİH POLAT

Konser ortasında evlilik teklif etti
Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen ve
200 çocuğun sünnet olduğu sünnet şöleninin
kapanışını Mustafa Yıldızdoğan gerçekleştirdi.
Gün boyu süren şölen sonrasında sahnede
yerel sanatçılar Hikmet Zeybek ve Ekrem
Kara’yı ağırlayan Gölbaşı Belediyesi, sonra-
sında ise sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ile ke-
yifli bir güne imza attı. Sünnet olan çocuklar ile
bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde
gerçekleşen konser programlarına da ev sahip-
liği yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan
Şimşek “Mustafa abimiz çok sevdiğimiz bir
abimiz. Hoş geldiniz sefa geldiniz. Gölbaşı hal-
kımız ve siz gönlümüzün derinlerindesiniz. Ne
yapsak siz kıymetli hemşerilerimiz için az kalır”

dedi. Başkan Ramazan Şimşek ve Mustafa Yıl-
dızdoğan mutlu bir ana da şahitlik yaptı.
Murat isimli genç sahneye çıkarak Gülcan
isimli kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Mustafa
Yıldızdoğan ile birlikte sahnede mutlu anları
paylaşan Başkan Ramazan Şimşek Murat
isimli gence “Evlilikteki en büyük sır itaat ede-
ceksin rahat edeceksin” tavsiyesinde bulundu.
Mustafa Yıldızdoğan ise genç çifte mutluluk
dileyerek “Gölbaşı Belediyesi sünnet şöleninde
nikahı da kıydık.  Allah sizi mesut bahtiyar
etsin” açıklamasında bulundu. Mustafa Yıldız-
doğan Gülcan isimli genç kızı Başkan Rama-
zan Şimşek’ten istedi ve ortaya renkli
görüntüler çıktı.


