
TEKME TOKAT
DISARI ATTILAR

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, Anayasa Mahke-

mesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu
hakkında verdiği, “hak ihlali” 
kararı sonrasında Meclis’in nasıl 
bir adım atacağı konusunda, “Bu
konuda net olarak bir hukuki görüş
ifade etmek için erken. Bunu ifade
etmek için önce
AYM’nin ihlal
kararının 
gerekçesini, o
gerekçe üzerine
Yargıtay’ın ilgili
dairesinin nasıl
bir adım ataca-
ğını görmek
lazım” ifadele-
rini kullandı. 
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Bir şey söylemek
için çok erken

BERBEROĞLU AÇIKLAMASIYENİ SİSTEME UYMALI

MHP lideri Devlet Bahçeli,
“Anayasa Mahkemesi yeni

hükümet sisteminin doğasına
uygun şekilde yeni baştan yapılan-
dırılmalıdır” dedi. AYM’nin son za-
manlarda verdiği kararları “sancalı
ve sakat” olarak niteleyen Bahçeli,
“Hak ihlali adı altında verilen ka-
rarlar telafisi imkansız zararlar ver-

mektedir. Yeni
hükümet sistemi
Parlamenter
Sistemin bütün
kamburların-
dan, bütün bağ-
larından, bütün
engellerinden
ayıklanmalı,
arındırılmalıdır”
diye konuştu. 

ç

AYM baştan
yapılandırılmalı
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İYİ Parti genel merkezi
önünde tam anlamıyla kaos

çıktı. Bazı il ve ilçelerden gelen ve
partiden ihraç edildiklerini iddia
eden grup, İYİ Parti lideri Meral
Akşener ile görüşme taleplerini 
iletmek için genel merkez binasına
girdi. Gruba, güvenlik görevlileri ve
partidekiler müdahale etti. “Yaka
paça atıldık, yumruklandık” diyen
grup daha sonra dışarıda basın
önüne çıktı. Zonguldak kurucu

Merkez İlçe Başkanı olduğunu 
belirten Serhat Yıldırım, “24 Hazi-
ran’dan sonra yenileme süreci adı
altında ‘Daha iyi olacak’ diye 
partimizden istifa ettirdiler. Sonra
yerimize atama yapıldı. Bir günlük
üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara
oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar.
Usulsüzlükler sonucu delege 
seçimlerinde, ilçe kongrelerinde
bizim haklarımızı gasp ettiler” 
diye konuştu.
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iLÇE KONGRELERiNDE 
HAKLARIMIZI GASP ETTiLER

“Türkiye'nin her yerinden
arkadaşlarımız var, buraya

geldik genel başkanımız ile görüş-
mek istedik” diyen Serhat Yıldırım,
“Görüşmeler sırasında vekilimiz
Ümit Dikbayır işaret etti, içerideki
herkes bize saldırdı. Lütfü Türkkan
bey ile görüştük. Onunla görüşür-
ken birden Ümit Dikbayır geldi,
'Yeter artık görüşme bitti, terk edin
burayı' dedi. Birden üzerimize 
saldırdılar” dedi. Yıldırım, “Gere-

kirse yargıya gideceğiz. Bizi genel
başkan ile görüştürmediler. Burada
büyük bir proje var. İYİ Parti'nin
büyümesi engelleniyor. İYİ Parti'yi
kuranları usulsüzlüklerle dışarda
bıraktılar. Ne olduğu belirsiz kişiler
partiye çöktüler. 81 ilde usulsüz 
seçimlerle başa gelen insanlar 
çoğunlukla yer almaktadır. Genel
başkanımızın yanındayız; ama bu
yapılanlara da karşıyız” ifadelerini
kullandı. 
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Devlet Bahçeli

TEDBİRLER İŞE YARADI

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Kadın Destek Uygula-

ması programını indiren 535 bin 
kişiden 42 bin 544 ihbar aldıklarını 
belirterek, “Bunlara müdahale ettik ve
olası pek çok tatsız hadiseyi engelle-

dik. Bu ve
benzeri önleyici
tedbirler 
sayesinde geçen
yılın aynı döne-
mine göre kadın
cinayetlerinde
yüzde 29 azalış
oldu” açıklama-
sını yaptı. 
I SAYFA 7
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Kadın cinayeti
yüzde 29 azaldı

Süleyman Soylu

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

CHP Grup Başkanvekili 
Engin Özkoç, TBMM’de

basın toplantısı düzenledi. Yeni 
Ekonomi Programı'nı eleştiren Özkoç,
“Hep dış güçlerden bahsediyorlar ya,
onlara mı meydan okuyorsunuz.
Hayır. Meydanı kime okuyorsunuz?
Millete okuyorsunuz. Millet sesini 
çıkarmaya kalkarsa, onları hemen 

tutuklayıp, 
cezaevine götü-
rüyorsunuz.
Sizin meydan
okuduğumuz
milletimizdir.
Ama milletimizin
de size bir cevabı
olacaktır. Gelinen
nokta, intihar
noktasıdır” dedi. 
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Gelinen nokta
intihar noktasıdır

engin Özkoç

mustafa Şentop

AK Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Emin Akbaşoğlu, 

koronavirüs testinin pozitif çıkması-
nın ardından 27 gün yoğun bakım,
20 gün entübe olmak üzere hasta-
nede gördüğü tedaviyle hastalığı
yendi. Akbaşoğlu, TBMM'de basın
toplantısı dü-
zenleyerek yaşa-
dıklarını anlattı.
Akbaşoğlu, 
“Babamın rah-
metli olduğunu
vefatından 10
gün sonra öğ-
renmiş olduk.
Cenazeye katı-
lamadım” dedi. 
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Babamın cenazesine
bile katılamadım

KORONAVİRÜS ÇİLESİ

mehmet e. Akbaşoğlu

Ankara Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi

önünde bir araya gelen HDP'li 10
milletvekili, 'Kobani olayları' olarak
bilinen 6-7 Ekim 2014 tarihlerindeki
eylemlere ilişkin yürütülen soruş-
turma kapsamındaki gözaltılara iliş-
kin basın açıklaması yaptı. Mersin
Milletvekili Rıdvan Turan, “Arkadaş-
larımızın yanındayız. Arkadaşlarımı-
zın suç olarak nitelendirilecek hiçbir
eylemi veya etkinliği olmamıştır.
Zaten bu söz konusu değildir” dedi. 
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Arkadaşlarımızın
hiçbir suçu yoktur

HDP SAVUNMASI
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Partilerinden ihraç edilen İYİ Partililer, Meral
Akşener ile görüşmek talebiyle genel merkez
binasına girdi. Yaka paça parti binasından
atılan grup, “Ne olduğu belirsiz insanlar 
partimize çöktüler” açıklamasını yaptı. Grup,
kendilerine saldırı emrini İYİ Parti GİK 
Üyesi Ümit Dikbayır'ın verdiğini iddia etti

Kadıköy'de İETT sürücüsünün tartıştığı kadın yolcunun 
burnunu kırdığı iddia edildi. İBB'den yapılan açıklamada,
yolcunun şoföre tekme tokat saldırdığı iddia edildi

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, KAGİ-

DER üyeleri ile sanal top-
lantıda bir araya geldi. İBB
bünyesinde cinsiyet eşitliği
üzerine bir masa kurulması
için çalışma arkadaşlarına
talimat vereceği bilgisini
paylaşan İmamoğlu, 1 yılda
İBB’de, kadın çalışan sayı-

sını yüzde 18, kadın yönetici
sayısını da yüzde 20 artır-
dıklarını belirtti. Kadın istih-
damının kurumsal ciddiyeti
ve saygınlığı artırdığına dik-
kat çeken İmamoğlu, “Ku-
rumumuzu eğer çağdaş bir
seviyeye ulaştırmak istiyor-
sak, bu şarttır diye düşünü-
yoruz” dedi. I SAYFA 5

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

MASASI 
KURACAK

SAYFA 5Savaş ATAK

Biz sustukça
onlar konuştu!

SAYFA 4Fakir YILMAZ

Nimetten
fasulye...
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SULTANgAZİ’DEN
AVRUPA’YA
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ASILSIZ
Milli Savunma Bakanlı-
ğı'nca, Ermenistan'ın

resmi hesaplarından kendile-
rine karşı Türk uçaklarının ve
İnsansız Hava Araçları (İHA)
ile Silahlı İnsansız Hava Araç-
larının (SİHA) kullanıldığına

dair hiçbir kanıta dayanmayan
yalan iddialarda bulunulduğu,
bunların kara propaganda 
olduğu belirtildi. Bakanlıktan
yapılan yazılı açıklamada,
“Bunlar Ermenistan’ın karşı-
sında Türkiye’nin olduğu 

algısı yaratarak arkasındaki
desteği arttırma maksatlı kara
propagandasından başka bir
şey değildir. Nitekim bu iddia-
lar kendi destekçileri hariç
kimse tarafından ciddiye 
alınmamıştır” denildi.
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BU EVLİLİK BİR
KUMPASTIR!

Eski Milli futbolcu Emre Aşık,
tehdit edildiğini gerekçe göste-

rerek yaptığı şikayet üzerine gözal-
tına alınan boşanma aşamasında
olduğu eşi Yağmur Aşık hakkında
son günlerde ortaya çıkan haberler
hakkında açıklamalarda bulundu.
Emre Aşık'ın “Evlilik birliği dahi-
linde gözüken bu evlilik tamamen
bir kumpastır. Kumpası maalesef
göremedim. Etrafımda uyaranlar,
ailem, arkadaşlarımın beni defa-
larca uyarmasına rağmen onları
dinlemedim, hata yaptım” dedi. 
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emre Aşık, ailesinin uyarılarını
dikkate almadığı için bin pişman.

ekrem
İmamoğlu

BU İDDİALARIN 
TAMAMI 
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NE OLDUĞU BELiRSiZ 
KiŞiLER PARTiYE ÇÖKTÜLER

İyİ Parti Grup 
Başkan Vekili 

Lütfü Türkkan'ın
da gerginlik 

sırasında gruptan 
birkaç kişiyi zarar
görmemeleri için
kollarına girerek,
parti binasından
çıkardığı görüldü.

İYİ PARTİ
GENEL

MERKEZ'DE
KAOS

SAYFA 
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Kadıköy'de bir kadın yolcu ile
otobüs sürücüsü arasında kart

basmama nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada otobüs
sürücüsünün vurması sonucu 
kadının burnunun kırıldığı belirtildi.
Kadın derneklerinin sosyal medya-
daki tepkisi üzerine İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi açıklama yaptı. 
Açıklamada, şoförü ile yapılan 
görüşme aktarılarak, yolcunun 
saldırdığı iddia edildi. Açıklamanın
sonunda, “Şoförün ve saha görevlile-
rinin bu beyanlarına rağmen, konu 
titizlikle ve tüm yönleriyle araştırıl-
maktadır” ifadeleri yer aldı. 

KONU TiTiZLiKLE ARAŞTIRILIYOR

ç
DOLU VURDU SANAYİ DOLDU

İstanbul'da etkili olan dolu yağışı
araçlara hasar verdi. Araç sahip-

leri tamir için oto sanayi sitelerine akın
etti. Ustalar talepleri karşılamaya çalış-
tıklarını belirterek, hasar boyutlarının
2017 yılındaki doluya kıyasla daha 
az olduğunu belirtti.  I SAYFA 8
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Sağlık Bakanlığı Bilim Ku-
rulu üyesi Prof. Dr. Tevfik

Özlü, “Pandemi süresince birlikte
yeme içme güvenli değil, aynı ma-

sada yemek yemek güvenli değil.
Herkesin kendi başına izole şekilde
yemesi lazım, mesafeyi koruyarak
yemesi lazım” dedi. I SAYFA 4

çAynı masada
yemek

yemeyİn

Sanatçıları koruyacağız
HABERİN DEVAMI SAYFA 13’TE

iETT SOFORU
BURUN KIRDI
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YAŞAM

Bir sebep yokken aniden ortaya çıkan;
göğüste sıkışma, çarpıntı, nefes daralması
gibi belirtiler gösteren aşırı korku ve kaygı

durumu olan panik atak, kadınlarda erkeklere oranla
çok daha fazla görülüyor. 10 ile 30 dakika arasında
süren bu ataklar kişinin ‘’kalp krizi’’ geçirdiğinin dü-
şüncesine kapılmasına neden oluyor. Oysa ki yaşanı-
lan durum tamamen kişinin oluşturduğu panik
halidir. Peki, panik atak krizlerinin önüne nasıl geçe-
biliriz?

Bilinçaltınızı temizleyin

Her yaştan insanın yaşayabileceği panik atak rahat-
sızlığının başlangıç noktasının bilinçaltımızda başla-
dığını belirten Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz
‘’Her insanın yaşanmışlıkları, hayata bakış açısı fark-
lıdır. Bu yüzden bilinçaltımızda oluşturduğumuz bir-
takım düşünceler hayatımızı şekillendiriyor. Kişilerin
farkında olmadan oluşturdukları düşüncelere ters
giden herhangi bir durum olduğunda ise panik du-
rumu ortaya çıkıyor. İşte burada bilinçaltı temizliği
devreye giriyor. Bu yöntemle kişilerin aldığı bazı ka-
rarlar dönüştürülerek, son derece kolay bir biçimde
yani bilinçaltı temizliği ile panik atak durumundan
da kurtulmaları sağlanıyor’’ dedi.

Paniğe kapılma
panik atak olma

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Bir kişi için çok kötü olan ve
asla kabul edilemez olarak
tanımlanan bir olay bir baş-

kası için normal ve sıradan olarak yo-
rumlanabilir. Zaman zaman
karşılaşılan olaylar karşısında çaresiz
hissedilebileceğini söyleyen Anadolu
Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog
Ezgi Dokuzlu, “Bu his orada bitme-
miş, haftalarca zihnimizi meşgul etmiş
ve hatta yaşamımızın bir parçası ha-
line gelmiş olabilir. Kurtulmak için
çıkış yolu arar veya bu düşünceleri
görmezden gelerek iyi hissetmek ister
çoğunlukla da sorunu ertelemeyi seçe-
biliriz. Ne ertelemek ne de soruna tes-
lim olarak, yani yaşam kalitemizi
bozmak doğru bir seçim değil. Negatif
düşüncelerle karşı karşıya kaldığımızda
önce bu sorunu çözebileceğimize inan-
malı ve sorunun çözümü hakkında
basit ve genel bir plan taslağı oluştur-
malıyız. Unutmayalım ki zorlukları aş-
manın ilk adımı önce kendimize
inanmaktır” dedi. Negatif düşüncelere
eğilimli olmanın beyinde nörotrans-

mitter adında birtakım maddelerin
miktarına bağlı olabileceğini veya tam
tersi bu düşüncelere sürekli maruz
kalmanın veya yaşam tarzının beyin
kimyasını olumsuz etkileyebileceğini
anlatan Uzman Psikolog Ezgi Do-
kuzlu, “Yani aslında zihnimizde sandı-
ğımız o soyut düşünceler somut
olarak sağlığımızı da olumsuz etkiler.
Bu nedenle negatif düşüncelerin etki-
lerini hafife almayalım. Tüm negatif
düşüncelerin, kaygıların, korkuların,
karamsarlıkların bizi ele geçirmesine
izin vermeden biz korkumuza kaygı-
mıza, hakim olalım. Çaresiz ve çık-
mazda hissettiğimizde duruma
olumlu taraflarından bakmaya çalışa-
bilir sorunun üzerindeki gücümüzü
sürdürebiliriz. En önemlisi negatif dü-
şüncelerle mücadele etmek için kendi-
mizi tüm yönlerimizle iyi tanımalıyız”
şeklinde konuştu.

Ne yapmak gerek?

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, nega-
tif düşünceyi önlemenin yollarını şöyle
anlattı;
Negatif düşüncelerin sizi ele geçirme-
sine izin vermeyin. Kaygılı ve olumsuz
düşünceler sizi çaresiz ve umutsuz
hissettirebilir. Nasıl heyecanlı olduğu-

nuzda veyakorktuğunuzda kalp atışı-
nız hızlanıyor, yüzünüz kızarıyor, elle-
riniz terliyorsa bu negatif düşünceler
de sağlığınızı benzer şekilde olumsuz
etkileyebilecek güce sahiptir. Bu ne-
denle olumsuz düşüncelerin hayat ka-
litenizi bozmasına izin vermeyin
onlarla barışın.
Zihninizdeki negatif düşünceleri sap-
tayın ve tanımlayın. Bu düşüncelerin
kaynağını ve size neden kötü hissettir-
diğini düşünün. Neden zihninizi meş-
gul ediyor?
Bir konu için olumsuz sonucu düşü-
nüp o yönde plan yapmak yerine bu-
güne odaklanın. Şimdi hangi
durumda olduğunuzu düşünün. Gele-
cek her zaman planladığımız gibi ol-
mayabilir, aşırı kaygı bugününüzden
çalmanıza sebep olur.
Kendinizi iyi tanıyın. Sizi nelerin kötü
hissettirdiğini mutlaka bilmelisiniz.
Daha önce olumsuzluklarla nasıl mü-
cadele ettiğinize bakın. Bu kendinizi
daha iyi tanımanızı ve negatif düşün-
celerle baş etmenizi kolaylaştırır.
Gelecek için esnek olun. Ne kadar
plan yaparsanız yapın hesaba katma-
dığınız birtakım olumlu veya olumsuz
olaylar meydana gelebilir. Bu nedenle
çok net, keskin planlardan kaçının.

D ünyada tüm ölümlerin yarıya
yakını kalp ve damar hastalık-
larına bağlı sebeplerden ötürü

gerçekleşiyor. Bu önemli riske rağmen
sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve
hareketsizlik gibi risk faktörlerini kontrol
altında tutup kalp ve damar hastalıkları-
nın gelişimini önlemek mümkün.
Dünya Kalp Federasyonu tarafından
belirlenen 29 Eylül günü her yıl tüm
dünyada Dünya Kalp Günü olarak
kabul ediliyor ve bu gün kapsamında
tüm dünyada kalp ve damar hastalıkla-
rına yönelik farkındalık çalışmaları yapı-
lıyor.

Pandemiyle farkındalık arttı

2020 Dünya Kalp Günü kapsamında
bu yıl yapılacak farkındalık çalışmala-
rına dair bilgiler Türk Kardiyoloji Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal
Erol'un ev sahipliğinde ve Türk Kardi-
yoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri-
nin de katıldığı basın toplantısında
kamuoyuna açıklandı. Toplantıda açık-
lamalarda bulunan Türk Kardiyoloji
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kemal Erol, “Mesleki ve toplumsal eği-
timi ve araştırmaları destekleyerek Türk
halkının kalp damar sağlığını korumayı
temel amaç olarak benimseyen Türk
Kardiyoloji Derneği olarak her yıl 29
Eylül'de çeşitli aktiviteler ile halkımızın
kalp damar hastalıkları konusunda bi-
linçlendirilmesi için çalışıyoruz. 2020
yılı, maalesef COVID-19 pandemisi ne-
deniyle özel bir yıl oldu. COVID-19 sal-
gını döneminde kalp ve damar
hastalıklarının önemi daha da arttı. Bu
nedenle özellikle salgın döneminde cid-
diyetini koruyan kalp damar sağlığı risk-
lerine karşı vatandaşlarımızı
bilinçlendirmeyi en önemli görevimiz
olarak görüyoruz” diye konuştu.

İnsanlar hastaneye gitmiyor

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından
ülke genelinde yapılan TURKMI-II ça-
lışmasının pandemi döneminde ülke ge-

nelinde hastaneye başvuran kalp krizi
hastalarının sayısında anlamlı sayıda
azalma olduğunu ortaya koyduğunu
söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kemal
Erol, “TURKMI-II Çalışma-
sı'nın bulgularına göre pan-
demi döneminde kalp krizi
gerekçesiyle hastaneye
başvuran hastaların sayı-
sında pandemi önceki
dönemde yapılan
TURKMI-I çalışma-
sına kıyasla yüzde
47,1 oranında azalma
bulunuyor. Bu oran
kalp krizinin ağır
formlarında yüzde 32
iken daha hafif formla-
rında yüzde 56 olarak
gerçekleşmiş bulunuyor.
Bu çalışma verileri, pan-
demi döneminde kalp krizi
geçiren hastaların neredeyse
yarısının hastaneye başvurma-
dığını gösteriyor” dedi.

Tedavide süre çok önemli

Kalp krizinin ağır formunda özellikle ilk
saatlerin kritik öneme sahip olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kemal
Erol, damarın süratle açılması gereken
ilk birkaç saatlik sürede hastaların yak-
laşık üçte birinin hastaneye hiç gelmedi-
ğinin altını çizdi. Türkiye'de hasta
şikayetlerinin başladığı andan itibaren
112 Acil'in aranmasına kadar geçen sü-
renin, pandemi öncesinde ortalama 53
dakika iken pandemi döneminde 90 da-
kikaya kadar çıktığına dikkat çeken Prof.
Dr. Mustafa Kemal Erol, “Hastaların
COVID-19 bulaşması korkusu ile 112'yi
aramadıklarını ya da aramakta geç kal-
dıklarını görüyoruz. Oysa ambulansın
ulaşması, hastanın hastaneye nakli ve
hastanede hastanın kateter laboratuva-
rına alınıp damarının açılması için
geçen süreler değişmiyor. Ambulansın
zamanında çağırılmaması nedeniyle te-
davide altın değerindeki zaman kaybedi

liyor. Bu nedenle hastaneye ulaşama-
dan evlerinde kaybettiğimiz hastaları-
mız da oluyor” dedi.

Hemen 112'yi arayın 

Pandemi döneminden kalp krizi riski-
nin öneminden bahseden Türk Kardi-
yoloji Derneği Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Kemal Erol kamuoyuna çağ-
rıda bulundu: “Kalp krizinde koroner
arterler dediğimiz kalbi besleyen da-
marlarda plak yırtılması sonrası üze-
rine pıhtı oturması ile ani tıkanma
meydana geliyor, tıkanan damarın bes-
lediği bölgede kalp kası 20 dakika içeri-
sinde ölmeye başlıyor ve 12 saat içinde
tamamen ölüyor. Kas ölümü özellikle
ilk 1-2 saatte çok hızlı ve yüksek mik-
tarda oluyor. Bu nedenle kalp krizi be-
lirtileri başlayan hastanın süratle 112'yi

arayarak ambulans ile en yakın koro-
ner anjiyo yapabilecek merkeze nakle-

dilip, damarının bir an önce açılması
gerekiyor. Göğüs ortasında beş

dakikadan uzun süre yaygın
yanıcı ve sıkıştırıcı ağrı yaşa-

yan ve diğer kalp krizi be-
lirtilerini gösteren
vatandaşlarımızdan,
hemen 112 ambulansı
arayıp yardım isteme-
lerini rica ediyoruz.
Geçer diye bekleme-
yin, COVID-19 kapa-
rım korkusu ile
hayatınızı riske atma-
yın, altın saatlerinizi
hastane dışında geçir-

meyin.”

Ani gelişen nefes
darlığına dikkat

Kalp krizi ağrısının alt çene
ile mide bölgesi arasında her-

hangi bir yerde olabileceğini ha-
tırlatan Prof. Dr. Mustafa Kemal

Erol, şu ifadeleri kullandı: “Ağrı, en sık
şekilde iman tahtası dediğimiz sternum
kemiği altında kravat bölgesinde ol-
makla birlikte, sırtta, mide bölgesinde,
kollarda özellikle sol kolda da olabilir.
Bu bölgelerde ağrısı, ani gelişen nefes
darlığı veya bayılması olan hastaların
vakit kaybetmeden ambulans ile hasta-
neye yönlendirilmeleri gerekiyor.
COVID-19 kaparım korkusu ile altın
saatlerimizi evde geçirmeyelim. Maske,
mesafe, temizlik kuralına uyulduğu sü-
rece COVID-19'dan korunabiliriz.
Pandeminin gelecekte nasıl bir yol izle-
yeceğini tam olarak bilemiyoruz, ancak
şu anda kalplerimizi korumanın her
zamankinden daha önemli olduğunu
biliyoruz. Sağlık çalışanlarının gayreti
yanında vatandaşlarımızın da toplum-
sal sorumluluğa uyması; maske, me-
safe, temizlik kurallarının tatbiki bu
pandemiyi yenmede ana silahımızdır.”
MÜGE CESUR ÖZMEN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile il-
gili bilgiler verdi. Burun estetiği tüm

Dünya da en çok gerçekleştirilen estetik operasyon-
larının başında başında yer alıyor.Burun ameliyatla-
rının başarısını etkileyecek bir çok faktör
vardır.Bunlardan bazıları;Cilt yapısı,simetrik olma-
yan yüz,çene uyumu,burun sorunları,kişinin psikolo-
jik durumu gibi...Bunlar dışında burun estetiği

öncesi doğru beslen-
mekte oldukça önemlidir.
Burun estetiği ameliyatı
öncesi ve sonrası , ödem
oluşumuna neden olacak
besinlerden uzak durul-
malıdır. Ödem, yedikleri-
miz ve içtiklerimizle ilgili
olabildiği gibi, kullandığı-
mız ilaçlar, hormon rep-
lasman tedavisi,
hamilelik, konjestif kalp
yetmezliği ya da böbrek

yetmezliği gibi birçok nedene bağlı olabilir. Beslen-
medeki önemin nedeni yanlış besinlerle beslenerek
bu besinler nedeniyle vücuda fazla tuz alımıdır. Ne-
deni her ne olursa olsun ödem, vücutta aşırı suyun
damar içinden doku arasına sızmaya başlaması ile
gerçekleşen bir durumdur. Özellikle burun ameliyatı
sonrasın da sıklıkla ve doğal olarak oluşan doku ara-
sında artan bu sıvı sorunlara neden olabilir.”

KALBINIZI
KORUYUN!
KALBINIZI
KORUYUN!
KALBINIZI
KORUYUN!
KALBINIZI
KORUYUN!
KALBINIZI
KORUYUN!
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KORUYUN!

Seferberlik
ilan edildi
Seferberlik
ilan edildi

Seferberlik
ilan edildi
Seferberlik
ilan edildi
Seferberlik
ilan edildi

Seferberlik
ilan edildi

Dünya Kalp Federasyonu tarafından her yıl 29
Eylül Dünya Kalp Gününde kalp damar sağlığına yöne-

lik yeni bir slogan belirlendiğini hatırlatan Türk Kardiyoloji
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, “Bu yılın sloganı

‘Kalp Damar Hastalıklarını Yenmek İçin Kalbi Kullan' olarak belir-
lendi. Hepimiz sağlıklı beslenerek, tütün kullanmayarak, egzersiz ya-
parak, aşırı kilo almayarak, tansiyon, kolesterol ve şekerimizi kontrol

ederek çocuklarımıza ve sevdiklerimize iyi örnek olarak kalplerimizi ko-
ruyabiliriz. Pandemi döneminde karantinalar hareketsizlik ve kötü bes-
lenmeye, kontrolsüz kilo almaya yol açmasın. Pandemide kalp damar
hastalıklarından korunmayı ihmal etmeyelim. Kalp damar hastalıkları-

nın dünyada birinci ölüm sebebi olduğunu unutmayalım. Pandemi
döneminde karantinalarda geçen günlerde hareketsizlik kalp
damar sağlığı için risk arzetmekte, bu dönemde ev içinde de
olsa hareketimizi aksatmayalım, aldığımız kaloriyi artırma-

yalım, aşırı kilo almayalım diyetimize dikkat edelim.
Pandeminin yarattığı olumsuz ortamın kalp

damar sağlığımızı bozmasına izin ver-
meyelim” dedi.

Negatif düşünceyi
önlemek elinizde

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu,
“Eğer zihnimizi pozitif düşün-
meye odaklarsak ve eğitirsek

gelecekte negatif düşünce-
lerle daha kolay başa çıkarız

bu da zamanla daha mutlu,
daha az kaygılı daha huzurlu

olmamız anlamına gelir”
dedi. Uzman Psikolog Ezgi

Dokuzlu, negatif düşünceyi
önlemenin ipuçlarını paylaştı

Burun estetiği
öncesi dikkat

Türk Kardiyoloji Derneği Dünya Kalp Gününde ‘Kalp Damar
Hastalıklarını Yenmek İçin Kalbi Kullan' kampanyasını 
başlattı. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa
Kemal Erol, “Göğüs ortasında beş dakikadan uzun süre
yaygın yanıcı ve sıkıştırıcı ağrı yaşayan ve diğer kalp 
krizi belirtilerini gösteren vatandaşlarımızdan, hemen 112 
ambulansı arayıp yardım istemelerini rica ediyoruz” dedi

Mustafa
Kemal
Erol
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TraKYa HalKININ 
gÖZdesİ ÖZ KeŞaN

Beylikdüzü'nde komşusunun
bahçesindeki 3 köpeği bıçaklaya-
rak birinin ölümüne neden olan

kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı. Olay sonrası ko-
nuşan köpeklerin sahibi Bora Bişkin, "Çok
sarhoştu. 'Sizi öldüreceğim' diye tehditler
savurdu. Elinde bıçak vardı. Köpeğimin
boğazını gözümün önünde kesti" dedi.
Olay 28 Eylül Pazartesi günü Sahil Ma-
hallesi, Marmara Caddesi'nde bulunan bir
evin bahçesinde yaşandı. Bora Bişkin'in
evinin bahçesinde bulunan üç köpeği bir
kişi tarafından bıçaklandı. Köpeklerden
biri ölürken, diğer ikisi yaralandı. Mahke-
meye çıkarılan saldırgan Faruk Ö, adli
kontrol şartıyla serbest bırakılırken köpek-
lerin sahibi Bora Bişkin, "Bize küfürler ha-
karetler etti tehditler savurdu. Camımızı
kırdı. Köpeğimi gözümün önünde öl-
dürdü" dedi. Olayın ardından yaşadığı
dehşeti anlatan köpeklerin sahibi Bora
Bişkin, saldırganı tanımadığını söyledi.
Bişkin, "Olay gece saat 01.00 sıralarında
başladı. Sarhoş bir adam bizim demir
bahçe kapımızı açarak evimizin önüne
doğru geldi. Kapımın orada duran köpe-
ğim ilk yarayı orda aldı boğazından.
Ondan sonra geldi camımızı kırdı. Tekrar
gitti 5-10 dakika gelmedi. O sırada küfür-
ler hakaretler ediyor bize tabii. Bağırıyor
bize. Hiçbir husumetimiz de olmadı. Tanı-
mıyoruz da. Biz ilk başta polisi aramıştık
zaten. Aradan 5-10 dakika geçtikten sonra
geri geldi. Yine küfürler etti. Bıçak vardı
elinde. 2 köpeğim vardı biri öldü biri kayıp.
Ölen köpeğimin direkt boğazını kesti gö-
zümün önünde. Ondan sonra geldi bura-
daki köpeğimin direkt göz altı ve boğazını
yaraladı. Onu da bıçaklamaya çalıştı ama
köpek ona saldırdığı için bir şey yapamadı"
diye konuştu.

Camı kırıp tehditler savurdu

Saldırganın kendisini tehdit ettiğini belir-
ten Bora Bişkin, "Köpeğimi öldürdükten
sonra yine bize küfürler hakaretler etti teh-
ditler savurdu. 'Sizi öldüreceğim' dedi.
Olaylar böyle gelişti. Hiç tanımıyoruz da
etmiyoruz da. Karakola götürdüler olay-
dan 20 dakika sonra. Çıkarıldığı mahkeme
tarafından serbest bırakıldı. Yaklaşık 8 yıl-
dır burada oturuyorum hiçbir şekilde tanı-
mıyorum. İlk başta burada polislere ben
yaptım demiş. Üstü başı kanlar içindeydi
zaten. Mahkemede de 'Hatırlamıyorum
sarhoştum' demiş. Bir tane yaralı köpeğim
var. Bir tanesi de maalesef vefat etti. Çok
üzgünüm" şeklinde konuştu. DHA

küçükçekmece'de otomobille
gelen pompalı tüfekli saldırgan
kahvehaneyi taradı. Olayda 1 kişi

bacağından yaralanırken, dehşet anlarını
sokakta oturanlar cep telefonu kameraları
ile görüntüledi. Olay saat 02.30 sıralarında
Küçükçekmece, Sefaköy'de meydana geldi.
Buradaki kahvehanenin önüne otomobi-
liyle gelen Tuğberk T. isimli kişi elindeki
pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Olayda
kahvehane önünde bulunan 1 kişi bacağın-
dan yaralandı. Saldırgan, geldiği araca bi-
nerek olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırı-
lırken, polis ekipleri sokağı kapatarak, kah-
vehane önü ve
çevrede çalışma
yaptı. Polis daha
önceden de sabıkası
olduğu öğrenilen
şüpheliyi yakalamak
için çalışma başlattı.

1 kişi yaralandı

Öte yandan şüpheli-
nin kahvehaneyi ta-
radığı anlar burada
oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oto-
mobiliyle sokağa gelen saldırgan, kahveha-
neye art arda ateş açıyor. Büyük korku ve
paniğin yaşandığı anlardan sonra saldır-
gan, aracına binerek kaçıyor. Görüntülerin
devamında ise sokaktaki polislerin çalışma-
ları yer alıyor.  Olayın yaşandığı caddede
esnaf olan Ahmet Gümüştepe, "Silah sesle-
rini duyduk. 1 kişiyi kurşun ayağını sıyırmış
geçmiş. Daha önce böyle bir olay yaşama-
dık."diye konuştu. DHA

Köpeğin boğazını 
kesen cani serbest!

Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde sitenin oyun salonunda arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 10 yaşındaki
kız çocuğu, maske takmadıkları için önce uyardığı sonrada Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından yetkililere
bildirmek için cep telefonuyla videolarını çektiği yabancı uyruklu kadınlar tarafından darp edildi

Hem suClular
Hem de guClu

Olay Ataşehir'de 17 Eylül
günü saat 23.30'da meydana
geldi. İddialara göre 10 yıla

yakın bir süredir Ataşehir Belediyesi'nde
çalışan Şeyda Yılmaz belediye binasının
yakınındaki bir rezidansa gitti. Yılmaz'ın
gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi
bulunan M.A.D.'ye aitti. Yılmaz'ın ce-
sedi ise, aynı akşam rezidansın toprak

zemininde bulundu. Yılmaz 18 Eylül
günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına
alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün
sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Şeyda Yılmaz'ın ölümü ile ilgili gözaltına
alınan M.A.D.'nin olayın yaşandığı rezi-
dansa geçen mart ayında taşındığı öğre-
nildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin
bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi

uyardıkları bildirildi. Şeyda Yılmaz'ın
hayatını kaybettiği rezidans 20 kattan
oluşan 480 daireli bir rezidans. Büyük
bir kısmı işyeri olarak kullanılan ofislerin
olduğu rezidans Ataşehir Belediyesi'ne
500 metre mesafede. Yılmaz'ın 17 Eylül
akşamı bulunduğu ofis ise rezidansın
8'inci katında bulunuyor. Polisin olayla
ilgili soruşturması devam ediyor. DHA

O lay Eseyurt'ta dün akşam saat
20.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Liva Yağmur Köp-

rücü isimli 10 yaşındaki kız çocuğu bera-
berindeki arkadaşlarıyla oturdukları
sitenin çocuk oyun alanına geldi. Kız ço-
cuğu ışıkları kapattı. Bu sırada oyun oda-
sında oturan ve Libyalı olduğu öğrenilen 3
kadından biri ışıkları açması yönünde ço-
cukları uyararak tepki gösterdi. Kız ço-
cuğu da odanın ışıklarını açarken,
kendilerini uyaran kadınların maskesiz ol-
duğunu görünce maske takmaları yö-
nünde uyardı. Bu duruma sinirlenen
kadınlar tepki gösterince çocuklar tekrar
başka bir odaya kaçtı.

Kız çocuğu video çekti

Bu sırada arkadaşlarıyla oyun odasına
tekrar gelen kız çocuğu da Hayat Eve
Sığar (HES) uygulamasından yetkililere
bildirmek için cep telefonuyla maske tak-
mayan kadınların videosunu çekti. Kendi-
lerinin görüntülendiğini fark eden 3
kadından ikisi küçük kızın peşinden koştu.
Başka bir odada kız çocuğunu yakalayan
2 kadın 10 yaşında ki Liva Yağmur Köp-
rücü'ye iddiaya göre vurdu. Bu sırada ka-
dınlardan biri iddiaya göre küçük kızın
telefonunu aldı. Telefonunun alındığını
gören küçük kız çocuğu da ağlayarak ka-
dının peşinden koştu. Oyun salonuna tek-
rar gelen kadınlar durumu görevlilere
bildirdi. Site görevlileri de küçük kızı otur-
duğu daireye götürerek ailesine teslim etti.
Eve gelen çocuğunun ağladığını gören
anne Çiğdem Köprücü durumu eşi Şeh-
mus Köprücüye haber verdi. Anne ve
baba küçük kızını darp eden kadınları '155
Polis İmdat' hattını arayarak şikayette bu-
lundu. Olay yerine gelen polis ekipleri her
iki tarafın da ifadesini almak üzere polis
merkezine götürdü. 

Aile inceleme bekliyor 

Polis merkezinde ki şikayetinden sonra ko-
nuşan anne Çiğdem Köprücü, "Sitemizin
çocuk alanında 10 yaşındaki kızım oynar-
ken, 3 tane yabancı uyruklu hanımefendi-
nin maskesiz oturmasını önce uyarıp
sonra da video çekmiş. Görüntü çekilme-

sine sinirlenen kadınlar da çocuğumu bir
odada sıkıştırıp dövdüler. Diz darbeleriyle
de karnını tekmeleyip boğazını da nefessiz
kalana kadar sıkmışlar. Olayı görüp odaya
gelen temizlik görevlileri kadınların elin-
den almasıyla kızım kurtuldu. Polis mer-
kezine gelerek şikayetimizi yaptık. Kızım,
babası, ben ve avukatımız ile neticelenme-
sini bekliyoruz. Olay akşam saat 20.00 sı-
ralarında oldu" dedi. Ayrıca küçük kızın
babası Şehmus Köprücü de "Dünyadaki
en önemli varlıklarımız çocuklarımız. Ben
dokunmaya kıyamazken, 3 tane yetişkin
kadın darp ediyor. Devlet hastanesinden
aldığımız raporlar da bunu söylüyor bu
asla kabul edilir bir şey değil. Devletimize
güveniyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. 

Temizlik görevlisi kurtardı

Olay sırasında yaşadıklarını anlatan 10
yaşında ki Liva Yağmur Köprücü ise, "Biz
arkadaşlarımızla oyun alanında saklam-

baç oynayacaktık. Bizim hepimizin mas-
kesi vardı. Biz ışıkları kapatınca yanımıza
gelip bağırdı. İkinci kez ışığı yanlışlıkla ka-
patınca tekrar yüksek sesle bağırdı. Biz
başka bir odaya geçince onların maske
takmadığı aklımıza geldi. Telefonu olan
tek kişi ben olduğum içinde Hayat Eve
Sığar (HES) uygulaması için cep telefo-
num ile video çektim. Kadınlar beni gö-
rünce peşimden koşarak odada yakaladı.
Beni odaya sıkıştırınca iki kadın kollarıma
ve karın boşluğuma vurdular. Diğer ka-
dında da gelerek benim telefonumu aldı ve
yere attı. Geldiler boğazımı sıktılar ve 3
dakika sürdü nefes alamadım. Beni anne
ve babama şikâyet etmek için telefonumu
aldı ve güvenlikten alırsın dedi. Temizlik
görevlisi beni kadından kurtarıp telefo-
numu da alarak evime götürdü. Bizde ka-
rakola gidip şikayetçi olduk. Yüce Türk
devletine güveniyorum. Maske takın ha-
yatınızı koruyun" dedi.  DHA

Lüks rezidansta şüpheli ölüm!
Ataşehir'de Şeyda Yılmaz (46) 17 Eylül'de 20 katlı bir rezidansın 8'inci katından
düşmüş halde bulundu. Toprak zemine düşen Yılmaz hayatını kaybederken,olayla
ilgili ofis sahibi bir kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kaldı

Yaşananlar
kameralarda
Çocuk oyun alanında yaşananlar si-
tenin güvenlik kamera görüntülerine
saniye saniye yansıyor. Görüntüler 10
yaşındaki Liva yağmur Köprücünün
4 arkadaşı ile oyun odasına girdiği
görülüyor. Salonda ilerleyen çocuk-
lardan küçük Liva ışıkları kapatıyor.
Bir kadının küçük Liva'ya bir şeyler
söylediği görülüyor. Çocuklar başka
bir odaya kaçarken küçük Liva ve ar-
kadaşları salona geri geliyor. Kadın-
lardan biri çocukları kovalıyor. Bu
sırada küçük Liva'nın da elindeki te-
lefonla kadınların videosunu çekmek
için tekrar salona geliyor. Liva'nın
elinde telefonu gören 2 kadın küçük
kızın peşinden koşuyor ve bir odada
yakalıyor. Kadınlar küçük kıza vurur-
ken Liva'da kendini korumaya çalışı-
yor. Görüntülerin devamında ise
kadınlardan biri Liva'nın telefonu
alırken, küçük kız da ağlayarak tele-
fonunu almak için kadının peşinden
koşuyor. Kadınlar ile Liva ve arka-
daşları tekrar oyun salonuna geldiği
esnada temizlik görevlisi müdahale
ediyor. Kadınları çocuklardan uzak-
laştıran temizlik görevlisi çocukları
da alarak odadan ayrılıyor. Olayla il-
gili soruşturma sürüyor. 

Pompalıyla
dehşet saçtı

Pendik'te akşam saatlerinde
mutfakta yemek yiyen ev sahi-
bine aldırmayan hırsızlar bal-

kondan girdikleri evden bir miktar
ziynet eşyası alarak kaçtı. O anlar gü-
venlik kamerası tarafından saniye sa-
niye kaydedildi. Olay dün saat 20.00
sıralarında Güzelyalı Mahallesi'ndeki 5

katlı bir binanın giriş katında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık çalı-
şanı olan Simran Hüseyinli iş dönüşü
mutfakta ailesi ile birlikte akşam yeme-
ğini yedikleri sırada kimlikleri henüz be-
lirlenemeyen iki kişi giyinme odasında
bulunan balkon kapısını tornavida ile
açarak içeri girdi. Bir kişi balkon
önünde gözcülük yaparken, bir kişi de
içeri girdi. Odada bulduğu bir miktar
ziynet eşyasını alarak dışarı çıktı. Hır-

sızlar geldikleri gibi olay yerinden kaça-
rak uzaklaştı. Hırsızlık olayının yaşan-
dığı anlar binanın güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde
cerrahi maske takan iki kişi yan binanın
merdivenlerinden atlayarak apartman
bahçesine girdiği görülüyor. Ardından
mutfak penceresinin önünden eğilerek
geçen hırsızlar balkonun önüne gelince
bir kişi demirlere tırmanırken bir kişi de
gözcülük yapıyor. DHA

Yürek yemişler!
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Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yı-
lında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi, iş ihtiyacı olan ilçe sakinlerine umut

kapısı olmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi’nin ha-
zırladığı “işe alım amaçlı” organizasyona İstanbul ge-
nelinden her sektörden 260 firma katılıyor.

Yüz yüzü görüşme yapılıyor

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran
işsiz gençlerin hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek
bir profil oluşturuluyor. Firmalardan gelen personel ta-
lebi doğrultusunda aranan özelliklere uygun başvuru
sahipleriyle iletişime geçiliyor. Feyzullah Kıyıklık Engel-
liler Sarayı’nda şirket yetkilileriyle iş arayanların yüz
yüze görüşme ortamı sağlanıyor. Gerçekleştirilen müla-
kat sonucunda belirlenen niteliklere uygun kişiler işe
alınıyor. Görüşmeleri olumsuz geçen kişilerin oluşturu-
lan özgeçmişleri rutin aralıklarla güncellenerek kayıt al-
tında tutuluyor ve uygun iş bulunduğunda kendisiyle
irtibata geçiliyor.

şİşlİ Belediyesi istihdama doğrudan katkı
yapan yeni bir girişime daha imza attı. Şişli
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şişli İlçe Halk

Eğitim Müdürlüğü, Mülteci Destek Derneği, Save The
Children, Göçmen Dayanışma Derneği ve GİZİA
Tekstil işbirliğiyle mesleki yeterlilik ve istihdam sağla-
ması hedeflenen “Şişli Dikimevi” 29 Eylül Salı günü
açıldı. Açılışa Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin,
tasarımcı ve modacı Aslı Filinta, GİZİA Yönetim Ku-
rulu Başkanı İsmail Kutlu ve kursiyerlerin yanı sıra,
farklı sektörlerden birçok konuk katıldı.

İlk etapta 25 kişi

Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin, açı-
lışta yaptığı konuşmada
“Pandemi sürecinin ya-
rattığı olumsuz etkileri
en aza indirmek ama-
cıyla kriz ortamına en
uygun çözümleri üret-
meye odaklandık. Bu
kapsamda salgın döne-
minde en çok ihtiyaç du-
yulan maske ve tıbbi
giyim malzemeleri ürete-
rek çalışmalara başladığımız dikim evimizin açılışını
yaptık” dedi. Keskin, komşularının tekstil ve dikim ala-
nında eğitim almalarını ve istihdamlarının sağlanarak
sosyo-ekonomik açıdan desteklenmelerini hedefledikle-
rini vurguladı. Dikimevi’nde ilk etapta, MUDEM ve
Save The Children işbirliğiyle İŞKUR üzerinden 25 kişi
istihdam edilecek. UFUK ÇOBAN

AYNI MASADA 
YEMEK YEMEYIN
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Günümüzde pandemi
süresince birlikte yeme içme güvenli değil, aynı masada yemek yemek güvenli değil. Herkesin
kendi başına izole şekilde yemesi lazım, mesafeyi koruyarak yemesi lazım" diye konuştu

K oronavirüs Bilim Kurulu üyesi
ve Karadeniz Teknik Üniversi-
tesi Farabi Hastanesi Göğüs

Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik
Özlü, sosyal medya hesabından yayınla-
dığı video ile toplu halde yeme içmenin
bulaş açısından risk oluşturduğunu söy-
ledi. Özlü, birlikte yeme içme kültürünün
koronavirüsün yayılması için çok uygun
koşul oluşturduğunu belirterek, "Gerek
ev davetleri, eş dost bir araya gelip yeme
içme, günler, birlikte oturmalar, toplu
sünnet ve düğün yerlerindeki yemek da-
vetleri, yemekhaneler, gerekse de resto-
ran ve kafelerde bir masada karşılıklı
oturarak birlikte yeme içme bulaşma için
bulunmaz bir fırsat. Bu sırada kimse
doğal olarak maske takmıyor. Maske
takmadığınız zamanda bulaşma kolay
oluyor, korunmasız oluyorsunuz. Zaten
bir masada ya da bir sofrada oturuyor-
sanız mesafe de korunamıyor. Karşılıklı
sohbet ediliyor, o sohbet sırasında bir
kişi pozitifse eğer oradaki pek çok kişiye
virüs bulaşır, bulaşıyor da zaten. Sadece
bizde görülen bir durum değil Avrupa'da
da restoran ve kafelerin bulaşmada çok
büyük rol oynadığı gösterilmiş" dedi.

Mesafe korunmalı

Prof. Dr. Özlü, "Günümüzde pandemi
süresince birlikte yeme içme güvenli
değil, aynı masada yemek yemek güvenli
değil. Herkesin kendi başına izole şekilde
yemesi lazım, mesafeyi koruyarak ye-
mesi lazım. Maske yerken, içerken takıla-
madığı için tek koruyucu yöntem
mesafe. Mesafenin mutlaka korunması
lazım. Herkesin kendi başına ayrı bir
odada, ayrı bir köşede yemesi mümkün,

bu güvenliği kısmen sağlar" diye ko-
nuştu.

Hane halkı ile yiyin

Bilim Kurulu üyesi Özlü, bir masada
karşılıklı yemek yerken, bir şeyler içerken,
karşıdaki kişinin konuşması ile ağzından
çıkacak damlacıklar sayesinde bulaşın
olacağına dikkat çekip, "En kolay yaygın
bulaşma şekli bu zaten. Bu dönemde
çok dikkat etmek lazım. Hane halkı ile

yemek yemeyi tercih edin. Diğer dostları-
nız, arkadaşlarınız, yakınlarınız ile aynı
masada yemek yememeye çalışın. Bir
araya geldiniz, bir şeyler yemeniz gereki-
yorsa herkes tabağını alıp ayrı bir köşede
mesafeyi koruyarak yesin. Restoran ve
kafelerde garsonların ve mutfakta çalı-
şanların da damlacıklarının yemeğe bu-
laşmaması gerekiyor. Restorana
gittiğinizde görebiliyorsanız mutfağına
bakın. Garsonlara bakın, eğer ağzı,

burnu maske ile usulüne uygun örtü-
lüyse mutfakta çalışanlar, çalışırken
maske kullanıyorlarsa işte o zaman gü-
vendesiniz demektir. Yoksa o yemek
önünüze gelirken ya da mutfakta sizin
için hazırlanırken orada çalışan insanla-
rın damlacıkları tabağa, yemeğe bulaşa-
caktır, o açıdan risk var. Garsonların size
yaklaşıp, masanıza servis yapması sıra-
sında bulaştırma riski var" ifadelerini
kullandı. 

İçİşlerİ Bakanlığı 81 il
valiliğine “Şehir içi toplu
ulaşımda HES kodu

sorgulama” ve “Konaklama tesis-
lerinde HES kodu zorunluluğu”
konulu iki ayrı genelge gönderdi.
"Şehir içi toplu ulaşımda HES
kodu sorgulama" genelgesi kapsa-
mında; şehir içi toplu ulaşım araç-
larında kişiye özel elektronik/akıllı
seyahat kart sistemleri, Sağlık Ba-
kanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES)
uygulamasına entegre olacak. En-
tegrasyon ile Covid 19 tanılı ya da
temaslısı olanların varsa kişiselleş-
tirilmiş seyahat kartları, izolasyon
süresi boyunca otomatik olarak

askıya alınacak.

Gerekli tedbirler alınacak

Covid 19 tanılı ya da temaslısı olan
ve izolasyonda olması gerektiği
halde toplu ulaşım aracı kullanan-
lar hakkında suç duyurusunda bu-
lunulacak. “Konaklama tesislerinde
HES kodu zorunluluğu” genelgesi
kapsamında dünden itibaren kamu
ve özel tüm konaklama tesislerine
kabullerde HES kodu zorunluluğu
getirildi. HES kodu sorgulaması,
müşterilerin konaklama tesisine ka-
bulü sırasında yapılacak ve sorgu-
lama sonucunda herhangi bir risk
bulunmayan (tanılı ya da temaslı

olmayan) kişilerin tesise kabul iş-
lemleri gerçekleştirilecek. Sorgula-
malarda Covid-19 tanısı konulan
ya da temaslısı olduğu anlaşılan
müşteriler, “Güvenli Turizm Sertifi-
kası” uygulaması gereği oluşturu-
lan “misafir izolasyon odalarına”
yerleştirilecek. “HES kodu sorgula-
ması yapılmaksızın veya sorgulama
sonucuna göre kabul edilmemesi
gereken müşterilerinin konaklama-
sına izin veren tesisler 10 gün süre
ile faaliyetten men edilecek." Misa-
fir izolasyon odalarının sayıca 
yetersiz kaldığı durumlarda ise
Vali/Kaymakamlarca gerekli 
tedbirler alınacak

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada corona virüsü tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu getirildi

3 yılda 1354 kişi
iş sahibi oldu

Şişli Dikimevi
hizmete açıldı

E lbette ki bu yazının muradı fasulye-
nin faydalarını sayıp dökmek değil.
O eskidendi. Şimdi olsa olsa, bün-

yeye ve cebe zararları anlatılır kendini ni-
metten sayan fasulyenin…' diye yazısına
başlayan Neşe Doster'in 2019 yılının 10
Mart'ında ele aldığı yorumunu okurken
bende bu konuya yani kendini nimetten sa-
yanları farklı bir yönden kendi iç dünyamla
ilgili bir şeyler anlatmak istedim.

Çünkü basın ve medyanın havuzuna düş-
meden önce fikir ve kalemleri ile mesleği-
min önemli kalemi olan ama şu an iktidara
yaranma kulaçları içinde yüzen havuzun
dalgaları arasında kaybolup, gündemde ol-
mayan birçok önemli kalemlerinden olan
Doster'in kendisini, beni, seni, onu, onların
yaşadıklarını farklı bir şekilde anlatıyordu.

Ve Doster'in 'fasulye de kendini nimetten
sayarmış' başlıklı yazısının son yıllarda ya-
şadıklarımı bir kez daha anlatmaya çalışa-
cak olan yaşadıklarımı bana yazdıran
bugünkü yazıma ilham oluverdi.

Ve yine benim de arada bir ele aldığım
ve çoğunlukla kendi özel hayatımı anlattı-
ğım cumartesi günleri yazılarım hariç 35
yıla yaklaşan ve "Her Gün Yazıyorsam Se-
bebi Var'' başlıklı köşemde ele aldığım ya-
zılarıma zaman zaman konuk olan

konuların başında yine bu kendilerini 
fasulye sananlar ve özel hayatım gelir.

Evet, bir gazeteci sayılırsam benim de
aralarında olmasam da kenarında, kıyı-
sında olan bir aydın, toplum önderi, lideri
olanların özel hayatlarının yine o toplum,
kamuoyu denilenlerce çok merak edildiği
ama ben dahil o aydın, toplum önderi, 
lideri diye bilinenler de baskıcı toplumun 
etkisinden kendilerini kurtaramayıp, sakla-
dıkları, öteledikleri ve bunu yaparken de
daha da gizemli hale getirdikleri özel 
hayatları ile savaşır, dururlar.

Şimdi  siyaset ve ekonomi ilgili esaslı
yazılar yazmaya çalışan biri olarak tanı-
nan benim durup, durduk yerde buna
neden ihtiyaç duyduğumı soranlar da 
olacak biliyorum.

Ve “Bu nerden çıktı, ekonomi çok kırıl-
gan durumda, ne ilgisi var özel yaşananları
sık sık dile getirmenin?” diyebilirsiniz?
Çok ilgisi var anlatayım! Ancak benimde
aralarında olduğum birçoklarının hataları,
günahları sebebi ile işlemek isteyişleri do-
layısıyla fasulyeyi doların değerine kadar
liraya çıkarıp onore edenleri kutlayarak
başlayayım…

Ve tam da burada; Onca fabrika, iş yeri
kapanıp, kiracı arandığı bir zamanda bir
günde bir ilde 300 fabrika açma törenleri
yapanların ülkeyi üçe katlayan, görmediği-
miz bolluğu yaşatan, varlık kuyruklarıyla
tanıştıran, çevreyi- yeşili- ağacı- ormanı
koruyan, çiftçiyi abad eden, ülkemize top-

yekun çağ atlatan, bizi sarayla, köprüyle,
alt geçitle, duble yolla, AVM’yle, gökde-
lenle tanıştıran yönetime değil de özel ha-
yata dokunmak geldi içimde kaynayan ve
her an patlayıp beni ve patlatanları da 
yakacak olan volkanı az da olsa soğutmak
için..

Aslında benim yaşadıklarımı yaşayan
ama ''sus ya, dur kız, etme oğul'' baskıları-
nın etkisiyle özelleriyle, iç dünyaları ile hep
savaşanların sayısı da pek fazladır, benim
gibi bu konuya da cesaret edip, dem
vuranlardan.

Yani, "Özel hayatın özgürlüğü var'' deyip,
başka ülkelerin özgürlüklerine müdahale
etmekle geçinen sözde medeni batı dünya-
sının gazına gelip, kardeşi, kardeşe kırdır-
maktan çekinmeyen ülkelerin başında
gelen Irak'tan, Suriye'den ve Ermenis-
tan'dan daha şiddetli bir şekilde iç dünyala-
rında savaşanlar hakkında bazı bilgiler
vermeye çalışalım!

Söz buraya gelmişken; İktidarın nimet-
leri ile televizyon ekranlarına sıkça çıkan,
mitinglerde konuşan, bilboardlara yerle-
şen, reklam afişlerinden, otobüs durakla-
rından, bina cephelerinden, üst geçitlerden,

köprülerden dev posterleriyle el sallayan,
seçim kampanyasını tek adaymış gibi götü-
ren, bağıra çağıra yaptığı tüm konuşmala-
rında; yüzüne gergin bir ifade, çatık kaşlar,
sert ifadeler yerleştirenler gibi bende biz-
lere gerçekleri hatırlatmayı görev saydığı-
mın da bilinmesini isterim.

Yeri gelmişken; “Ekonomik krizden güç-
leerek çıktık!” diyen damat bakanın esip
gürlemesini, Ortadoğu, Arap Baharı, Ak-
deniz ve Ege'den sonra Kafkaslara uzanıp,
kapısını kapatarak, dünya ile ilişkisini kes-
tiğimiz Ermenistan'ın bir kez daha saldır-
dığı "Azerbaycan kardaşımızın arkasında
dağ gibiyiz” sözlerini bir kez daha 
düşünelim!

Çünkü bu şekilde gürlediğimizde olayın
üzerinden kısa bir süre geçmeden bir anda
sus-pus olan ardından en önce masaya otu-
ran yine biz oluruz ama iktidarımızın da
ömrü uzar her ne hikmetse..

Neyse gülmeyen, kahkaha atmayan, ne-
şesiz insanlar artmışsa, insanımız hep te-
dirgin, hep sert, hep somurtkan hale
gelmiş, ya da getirilmişse orda durup derin
derin düşüneceğiz. Bunun nedeni nedir, ya
da niye böyle oldu sorusuna özelimizde ya-
şananlara kafa yormalı, hatta cami ima-
nına olmazsa da günah çıkarma kafesi
olarak bildiğim Kilise'ye gidip papaza 
pardon medeni adıyla psikoloğa gidip 
içimizdeki yanan volkanın nedenini 
anlatmalıyız diye düşünürüm.

Tabi, dün tesadüfen rastladığım o 

psikoloğa yaşadıklarımı ayak üstü anlat-
maya çalışıp, merhem isterken yaşadıkla-
rımla, anlattıklarımla bir anda onunda
benden beter kendi iç dünyasında yaşadık-
larıyla savaştığını ve anlattığım özellerimle
onun yaşadıklarıyla kendisini baş başa bı-
raktığımı ve ''Sen sadece kendin mi sanır
sın?'' dercesine ''topuğa kuvvet'' bir anda 
yanımdan kaybolup gideceğini de hesaba
katarak...

Ha unutmadan kendi hata ve günahla-
rım yüzünden tanışıp, değer verdiğim ve
birçokları gibi onunda kendisini dev ayna-
sında görerek, akıllı, sadık diye kendisini
yutturan ve beni, çevresini, sanalda bol bol
paylaştıklarını sözde beğenip, gaz verenleri
kandıran fasulyenin faydalarını, zararlarını
ve nasıl olup bir anda kendisini nimet 
saymasını bir dahaki yazıma bıraktığımı
da bilmenizi isterim.

Çünkü güneşe doğru uzanırken yanında-
kinin omuzuna bastığını fark edemeyen 
Ayçiçeği gibi kendisini nimetten sayan ama
sadece ilkokul öğrencilerinin aldıkları öd-
evin ardından pansuman pamuğun içinde
yetiştirdikleri bir Fasulye olan ve yaşamı
boyunca görmediği, tatmadığı ve senin gibi
birilerini benzettiği, yüzü parlak, sıcak
ama içi karanlık ve kor dolu güneşe uzan-
mak için avını yemek, yutmak için ağaç
dallarında gezen Yılan misali sana sev-
giyle, saygıyla sarıldığını hisseder gibi 
yaparken, aslında seni boğduğunu bilen
biri olarak...

Fasulye de kendini
nimetten sayarmış Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Toplu ulaşımda HES zorunlu

İş arayanlar ile iş verenleri buluşturan Bağcılar
Belediyesi Kariyer Merkezi, kurulduğu günden
bu yana binlerce kişinin evine ekmek götürme-
sine aracılık etti. Bu proje sayesinde son üç
yılda sağlıktan güvenliğe ve temizliğe kadar
farklı sektörlerde 1354 kişi istihdam edildi
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Y azılarımı takip edenler mutlaka hatır-
layacaktır, Çatalca Meydan Projesi,
Millet Bahçesi Projesi ve Pazar yerinin

değiştirilmesi ile ilgili yazılarımda Çatalca
Belediyesi’nin projelerini yorumlamıştım. 
Ardından Çatalca Belediyesi geçmiş dönem
Belediye Başkanı Sayın İ. Fırat Aykut bu ya-
zılarım sonrası çeşitli yorumlar da bulun-
muştu. Sayın Aykut’un bu yorumlarını da
buradan kelimesine dahi dokunmadan sizlerle
paylaştım. Önceki gün Çatalca Belediyesi ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Mec-
lis Üyesi Sayın A. Rasim Yücel ile görüştüm.
Yazılarımı takip ettiğini ancak tüm yazılanlar
ve konuşulanlar sonrası kendisinin de söyleye-
ceklerinin olduğunu ifade etti. Bende kendi-
sine Sayın Aykut’ta olduğu gibi söylemek
istediklerini, yorumlarının noktasına dokun-
madan köşemde aynı şekilde yayınlayabilece-
ğimi belirttim. Sayın Yücel “Yeter artık! Biz
de bu ilçede yaşıyoruz. Geçmişte bu ilçeyi yö-
netenlerin neler yaptığını çok iyi biliyoruz”
dedi. A. Rasim Yücel’in son günlerde Çatal-
ca’da tartışılan belediyenin projeleri ile ilgili
çeşitli fotoğraflarla desteklediği, 'geçmişte bu
ilçenin yönetiminde bulunmuş ve bir çivi dahi
çakmamışlar' şeklinde devam eden 
açıklaması; 

Bu ilçenin yönetiminde bulunmuş ve 
bir çivi dahi çakmamışlar

Çatalca'da bazı çevreler göreve geldiğimiz
günden itibaren sürekli Çatalca Belediyesi’nin
yapmış olduğu her çalışmaya karşı çıkıp, 
çeşitli sebepler göstererek eleştirmektedirler. 

Karşı çıkan, eleştirenlerin
birçoğu bu ilçede yaşamla-
rını sürdürmezken, bir kısmı
geçmişte bu ilçenin yöneti-
minde bulunmuş ve bir çivi
dahi çakmamışken bizim ha-
yata geçirmeye çalıştığımız
projeleri, yatırımları ve hiz-
metleri sürekli eleştiriyorlar. 

İstiyorlar ki yan gelip
keyif çatalım, boş boş oturup
etliye sütlüye karışmayalım,
birilerinin anılarının yaşa-
ması için bir çivi dahi 
çakmayalım. 

Çok bekleyecekler...  
Bu güne kadar hep sustuk.

Biz sustukça onlar konuştular. Ama yeter
artık..Biz de bu ilçede yaşıyoruz. Geçmişte 
bu ilçeyi yönetenlerin neler yaptığını çok iyi
biliyoruz. 

Geriye dönüp bakmıyoruz. Kaybedecek 
zamanımız yok. Ne yaptığımızı, ne yapacağı-
mızı biliyoruz. 

Çatalca’yı herkes kadar biz de çok
seviyoruz. 

Bölgemizdeki tüm ilçelerden geri kalmış
ilçemizi,  modern ve çağdaş, yaşanabilir bir
kent yapmak için çalışıyoruz. 

Biz yola çıkarken nerede, hangi projeyi uy-
gulayacağımızı, projelerimizin hangi işlevleri
içereceğini halkımıza sunduk.  

30 Mart Yerel Seçimler öncesi Cumhuriyet
Meydanı’na büyük bir çadır kurduk. Bu ça-
dırda Çatalca için yapacağımız projeleri tek
tek sunduk. O çadır çok uzun süre o meyda-
nın orta yerinde kaldı. Bizler çadırda nöbet
tutarak sorulan sorulara cevaplar verdik.
Halkımızın önerilerini aldık, değerlendirdik.
Merak eden vatandaşlarımızın yoğun katılım-
larıyla Proje Çadırımız doldu taştı. Sonuç
olarak "Proje Çadırımız" halkımız tarafından
büyük bir beğeniyle takip edildi. 

Ve halkımız , bu projeleri hayata geçirece-
ğimize inanarak Belediye Başkanımızı ve biz-
leri göreve getirdi. Biz de şimdi verdiğimiz
sözleri ve beğenilen projelerimizi hayata ge-
çirmek için gecemizi gündüzümüze katarak
çalışıyoruz. 

Doğruyu söylemiyorlar 

Kimseden gizlimiz saklımız yoktur.her şey
halkımızın gözü önünde oluyor. 

Dolayısıyla , "Halka bilgi vermiyorlar" , "
Ben yaptım oldu mantığıyla hareket ediyor-
lar" , "Projeler Çatalca dışında yapılıyor" diye

söyleyenler doğruyu 
söylemiyorlar.  

Dünyayı ve ülkemizi sarsan Covid-19 sal-
gını olmasaydı, şu anda çalışmaları devam
eden Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bahçesi
Projemizi kapalı-açık salon toplantılarıyla
halkımıza sunmayı planlamıştık. Ama ol-
madı. Halkımızın sağlığı her şeyden daha
önemli. Projemizi ancak sosyal medyadan ve
Belediye Meclis Salonu’ndan sunabildik. 

Söz Cumhuriyet Meydanı ve Millet Bah-
çesi Projesi’nden açılmışken birkaç söz de
onun için söylemek istiyorum. Uzun yıllar
önce Çatalca’dan kopmuş, Çatalca’da otur-
mayan, dolayısıyla neyin ne olduğunu son ge-
lişmeleri bilmeyenler ile  burada oturup da
her şeye siyasi gözlükleriyle bakanlar, halkı-
mızın bu projeye karşı çıkmalarını sağlamak,
projeyi kötülemek için çok çaba sarf edip, çok
uğraştılar.  

Ama başaramadılar. Başaramayacak-
larda... 

İstiyorlar ki Çatalca, hep onların anılarını
yaşadıkları Çatalca olarak kalsın.  

Bu insanlar maalesef sadece kendilerini
düşünmekteler. Çatalca’nın çocuklarını, genç-
lerini ve gelecek nesilleri düşünmüyorlar. 

Varsa yoksa çocukluklarında tiyatro oyna-
dıkları, düğün, nişan törenlerinin olduğu , kı-
sacası anılarının olduğu Arda Okulu dedikleri
Halk Eğitim Binası orada kalsın yıkılmasın. 

Bilmezler ki, 80-90 yıllık, artık ihtiyaca
cevap vermeyen, köhnemiş, duvarları çatla-

mış, ayakta durmakta zorla-
nan, Depreme Dayanaksız
Raporu olan o binanın , son
zamanlarında Tiyatro Salo-
nunda yıkılma tehlikesi nede-
niyle hiç bir etkinlik
yapılamadığını, bilmezler. 

Bilemezler. Çünkü o bi-
naya en son ne zaman gittik-
lerini de bilmezler.
Hatırlamazlar. Ama olsun.
Yeter ki anıları yaşasın.Yeter
ki bizleri engellesinler. 

Hele biri var ki uzun yıllar-
dır Çatalca dışında yaşayan
mesleği de mimar olan biri.
Sosyal medyadan şöyle bir

paylaşım yapıyor ; " Daha yıllarca hizmet ve-
rebilecek bir yapıyı Millet Bahçesi yapmak
üzere yıkmak aklın alabileceği bir iş değil "
diyor. Binayı hala çocukluğunun binası olarak
kaldığını zannediyor. Oranın olası bir dep-
remde ilk yıkılacaklar arasında olduğunu bil-
miyor. Ya da biliyor,  olaya siyasi
gözlüklerinle bakıyor. Bir başka biri de "Ta-
rihi Binaları nasıl yıkarlar" diyor. Bir diğeri,
"Biz orada sosyalleştik" diyor. Sanki kendi 
çocukları o köhne binada 
sosyalleşti.  

Sizin sosyalleştiğiniz binalarda bu çağda
bugünün gençleri, çocukları sosyalleşebilir
mi? Siz hangi devirde yaşıyorsunuz. 

Ne Halk Eğitim Binası, ne de Stad tarihi
yapılar değildir. 

Tarihi yapılar olmadığı için gerek Kültür
Varlıkları Koruma Kurulu Müdürlüğü ve ge-
rekse KUDEP tarafından ilçemizde yapılan
Kültür Varlıkları Envanteri çalışmaları liste-
lerinde bu yapılar bulunmamaktadır.Zaten ol-
salardı bırakın yıkmayı dokunamazdık bile. 

Biz, gerçek tarihi yapılarımızın kimlerin
döneminde yıkıldıklarını da çok iyi biliriz.
Esas tarihi yapılar onlardı. Onlara yazık ol-
muştur. O gün onların yıkılmalarına göz yu-
manlar bu gün bizlere öğütler vermeye
çalışmasınlar. 

Biz, bize bırakılan beton yığını Çatalca’yı
yemyeşil yaparak yaşlısı ve genciyle daha ya-
şanabilir bir kent yapacağız. 

Biz, gelecek nesillerimize, bizlere bırakılan
Çatalca’dan çok daha güzel ve çok daha ya-
şanabilir Çatalca bırakacağız. Cumhuriyeti-
mizin 100.yıl dönümünde geriye dönüp
bakıldığında bizim yönetimimizdeki Çatalca,
parmakla gösterilen örnek bir ilçe olarak 
görülecektir. 

Biz sustukça onlar 
konuştular ama yeter! 

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, KAGİDER’in (Tür-

kiye Kadın Girişimciler Derneği)
sanal toplantısına katıldı. Telekon-
ferans yöntemiyle gerçekleştirilen
toplantıda ilk konuşmayı yapan
KAGİDER Başkanı Emine
Erdem, İBB yönetiminden bek-
lentilerini sıralayıp, taleplerini dile
getirdi. Toplantının moderatörlü-
ğünü gerçekleştiren İBB Başkan
Danışmanı Necati Özkan, sözü
İmamoğlu’na verdi. Cinsiyet eşit-
liği konusunun bütün dünyanın
ortak sorunu olduğunu belirten
İmamoğlu, Ülkemizde bunun şid-
deti, oranı daha yükseklere çıkı-
yor. Zira temsiliyet, kadının
ekonomiye katılımı, sahadaki ve
siyasetteki etkinliği konusunda
çok gerilerdeyiz. Bu, çok üzücü.
Buna eğilmeden, özel bir kısım
pozitif ayrımcılıklar yapılmadan
bunun düzelme şansı yok” dedi.

Zira, toplumun yarısı kadın

İstanbul’dan dünyaya örnek uy-
gulamalar geliştirme zorunluluk-
ları olduğunu vurgulayan
İmamoğlu, “Bu zorunluluk, en
başta toplumun sıhhati ve huzuru
için. Kadın, toplumda hak ettiği
yeri bulmadığı taktirde, o toplu-
mun huzurlu olacağına ben asla
inanmıyorum. Ya da iyi bir ülke,
üreten bir ülke olacağına da inan-
mıyorum. Zira, toplumun yarısı
kadın” ifadelerini kullandı. Birçok
alanda üstün yetenekli kadınlar
olduğunu bildiklerini kaydeden
İmamoğlu, “Böylesi bir ortamda,
eşitliği sağlayacak mekanizmaları
cesurca harekete geçirmek zorun-
dayız” diye konuştu.

Burada durmak istemiyoruz

Kurumsal anlamda özellikle kadın
yöneticilerin artması konusunda
hassas davrandıklarının altını çizen
İmamoğlu, “Sadece 1 yılda
İBB’de, kadın çalışan sayısındaki
artış, 2000 kişi. 11 binden, 13 bine
çıktı. Yüzde 18’e yakın bir artıştan
bahsediyorum. Kadın yönetici ar-
tışı ise yüzde 20. Biz, burada da
durmak istemiyoruz. Devam ede-
ceğiz buna özel ilgi ve özel ala-
kayla” bilgilerini paylaştı. Kadın
istihdamının kurumsal ciddiyeti ve
saygınlığı artırdığına dikkat çeken
İmamoğlu, “Kurumumuzu eğer
çağdaş bir seviyeye ulaştırmak isti-
yorsak, bu şarttır diye düşünüyo-
ruz” dedi. İmamoğlu, İBB
bünyesinde cinsiyet eşitliği üzerine
bir masa kurulması için çalışma
arkadaşlarına talimat vereceğini
aktardı.

Amacımız yüzde 
50’ye erişmek

İmamoğlu, değerlendirme konuş-
masının ardından katılımcılardan
gelen soruları yanıtladı. İmamoğlu,
kadın istihdamı konusunda 5 yıl
sonrası için yaklaşımının ne olaca-
ğına yönelik soruya, şu yanıtı verdi:
"Tabii amacımız, yüzde 50’ye eriş-
mek. Ama yüzde 50’ye erişmek, bu
kadar kısa zaman diliminde kolay
mı? Elbette zor. Fakat elimizden
geleni yapacağız. Şu anda ortaya
koyduğumuz istatistikler bile çok
kıymetli istatistikler. Bu hızla
devam edersek, eminim ki, bence
Türkiye’de, hatta dünyada çok sıkı
bir orana sahip olacağımızı görü-
yorum görev dönemimizin so-
nunda. Bu hem Türkiye’ye hem de
dünya çapındaki şehirlere anlatıla-
cak bir motivasyon verisi olacaktır
diye de altını çizmek isterim."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KAGİDER üyeleri ile sanal
toplantıda bir araya geldi. İBB bünyesinde cinsiyet eşitliği üzerine
bir masa kurulması için çalışma arkadaşlarına talimat vereceği 
bilgisini paylaşan İmamoğlu, 1 yılda İBB’de, kadın çalışan sayısını
yüzde 18, kadın yönetici sayısını da yüzde 20 artırdıklarını belirtti.
Kadın istihdamının kurumsal ciddiyeti ve saygınlığı artırdığına
dikkat çeken İmamoğlu, “Kurumumuzu eğer çağdaş bir seviyeye
ulaştırmak istiyorsak, bu şarttır diye düşünüyoruz” dedi
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İmamoğlu, “arıcılık ve tarımsal anlamda kadın girişimcileri
desteklemek ve güçlendirmek adına proje yapılabilir mi” so-
rusunu ise şöyle yanıtladı: "aslında bu işbirliğini başlattık.
Hatta geçen yıl sağladığımız 3 mil-
yonun üzerindeki fide desteği, müt-
hiş bir ivme kazandırdı. bu ‘yok’
zamanda ailelerin bütçelerine inanıl-
maz katkılar sundu. sunduğumuz
fide desteğinde en önemli pay, as-
lında yine kadınlara düştü. Köyleri zi-
yaret ettiğimde, üreticilerin ciddi bir
bölümü kadındı. Yüzlerindeki mutlu-
luğu tarif edemem. bu veya buna
benzer tarım girişimleriyle ilgili sü-
reci devam ettiriyoruz. Örneğin, in-
şallah yakında müjdeleyeceğiz; ilk
defa burada söylemiş olalım: Yakla-
şık 6 bin metrekareye yakın bir sera alanı oluşturuyoruz ve bu
serada, inşallah kendi fidesini üreten bir şehir haline dönüşe-
ceğiz. bu adımları attık. arıcılık ve tarımsal anlamda her türlü
fikre açığız. sıkı bir birimimiz var bu konuda. İştiraklerimizden
İsYÖn’ü, tamamen tarım odaklı bir iştirak haline getirme ça-
bası içerisindeyiz.”

EN ÖNEMLİ PAY
YİNE KADINLARIN

İkinci bir şans ver!
Doğa dostu projeleri ile dikkat
çeken Avcılar Belediyesi, geri
dönüşüm konusunda örnek bir
projeyi daha hayata geçirdi.
Avcılar Belediyesi, “Kıyafetlerine
ikinci bir şans ver” söylemi ile
başlattığı geri dönüşüm projesi ile
hem çevrenin korunmasına hem
de ekonomiye destek olacak

avcılar Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğü’nün kentteki teks-

til kaynaklı atık miktarını azaltmak,
doğal kaynakları korumak amacıyla
hayata geçirdiği ‘Tekstilde Geri Dö-
nüşüm’ projesi aynı zamanda ihtiyaç
sahibi kişilere kıyafet desteği de sağ-
lamayı hedefliyor. 

Doğayı korumaya davet 

Proje göre, ilçe genelinde pek çok
noktaya yerleştirilen giyim, ayakkabı
tekstil ürünleri kumbaralarından
toplanan ürünler ayırma tesisine ge-
tirilerek kullanılabilirlik durumlarına
göre burada ayrıştırılıyor. Ayrıştı-
rılma işleminden sonra kullanılabilir
durumda olan ürünler temizlenip
bakımları yapılarak ihtiyaç sahiple-
rine ulaştırılmak üzere paketleniyor.
Kullanılmayacak durumda olanlar
ise çadır, çuval, ısı ve ses yalıtımı gibi
kaplama ve ya izolasyon malzemele-
rine dönüştürülüyor. Avcılar Beledi-
yesi, geri dönüşüm kapsamında bir
yandan doğayı insan faaliyetleri so-
nucu kirlenme ve olası zararlardan
koruyan projeler üretirken öte yan-
dan bireylerin bilinçlenmesi için de
eğitimlerini sürdürerek vatandaşları
doğayı korumaya davet ediyor.

Başvuranların yüzde 55’i kadın
İBB Bölgesel İstihdam Ofislerine bir yılda yapılan 51 bin 770 başvurunun, yüzde 69’unu 35 yaş
altı kişiler oluşturdu. Yüzde 48’i yükseköğrenim ve daha üstü bir eğitim düzeyine sahip olan
başvuranların, yüzde 13’ü işe yerleştirildi. Başvuranların yüzde 55’i kadınlardan meydana geldi

İstanbul büyükşehir
belediyesi İstanbul
İstatistik Ofisi, İbb

bölgesel İstihdam Ofisi İstatistik-
lerini değerlendirdi. İstanbul bü-
yükşehir belediyesi tarafından, ilki
temmuz 2019’da faaliyete geçiri-
len bölgesel İstihdam Ofislerine
toplam 51 bin 770 kişi iş başvuru-
sunda bulundu. başvuruda bulu-
nanların yüzde 55’ini kadınlar,
yüzde 45’ini erkekler oluşturdu.

Yüzde 69’u 35 yaş altı

başvuranların, yüzde 2’sini 15-19
yaş arası, yüzde 25’ini 20-24 yaş
arası, yüzde 42’sini 25-34 yaş
arası, yüzde 29’unu 35-54 yaş
arası ve yüzde 2’sini 55 yaş üstü
kişiler oluşturdu. başvuruda bulu-
nan kadınların yüzde 72’sini, er-
keklerin yüzde 65,6’sını, 15-34
yaş arası kişiler teşkil etti.
başvuranların, yüzde 14’ü lise ve

altı, yüzde 38’i lise ve dengi,
yüzde 48’i ise yükseköğrenim ve
daha üstü bir eğitim düzeyine
sahip. Kadınların yüzde 35’i, er-
keklerin yüzde 26’sı yükseköğre-
nim mezunu.

Birinci Küçükçekmece

İlk bölgesel İstihdam Ofisi’nin açıl-
dığı Küçükçekmece, 9 bin 861 kişi
ile en çok başvuru yapılan ilçe
oldu. Küçükçekmece ilçesini sıra-
sıyla Kartal (2 bin 688), Pendik (2
bin 352 ile Pendik), bağcılar (2
bin 121) ve Esenyurt (2 bin 93)
takip etti. En fazla iş arayan mes-
lek kolu ön muhasebeci oldu. Ön
muhasebeciyi sırasıyla; sekreter,
garson, satış danışmanı ve kasi-
yer izledi. bölgesel İstihdam
Ofisi’ne başvuran firmaların en
çok aradığı iş pozisyonu ön muha-
sebeci oldu. Ön muhasebecilikten
sonra temizlik görevlisi, çağrı

merkezi müşteri temsilcisi, garson
ve aşçı geldi. En çok çalışan ara-
nan sektör ise hizmet sektörü
oldu. Hizmet sektörünü sırasıyla
tekstil, hazır giyim ve deri, gıda,
eğitim ve turizm, konaklama ve yi-
yecek-içecek hizmetleri takip etti.
İşverenlerin bölgesel İstihdam
Ofisi üzerinden yaptıkları iş ilanı
başvurularında en çok aradıkları
ikametgâh bölgesi Ümraniye oldu.
Ümraniye’yi sırasıyla Esenyurt,
Küçükçekmece, Pendik, bağcılar,
tuzla, sultangazi izledi.

39 ilçede 800 ekip
İstanbul tarım ve Orman
Müdürlüğü ekipleri Kadıköy
Bağdat Caddesi’ndeki kafe ve lo-

kantlarda denetim gerçekleştirdi. İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın
da katıldığı denetimlerde koronavirüs ön-
lemlerine uyulup uyulmadığı incelendi. De-
netimlerle ilgili
açıklamalarda bulunan Ka-
raca, İstanbul’un 39 ilçe-
sinde 800 farklı ekip ile
denetimlerinin sürdüğünü
belirterek, "Biz denetimleri-
mizi 7/24 esasıyla gerçekleş-
tiriyoruz. Buna rağmen

işletmelerde vatandaşlarımız bir eksiklik ya
da sıkıntı gördüklerinde bize haber verirlerse
bunların giderilmesi için elimizden geleni
yaparız. Denetimler sırasında hijyen, depo-
lama ve doğru gıda kullanımı açısından sı-
kıntıları olan bir işletmeye, eksiklerini
gidermesi için 15 gün süre verilirken, bir lo-

kantanın mutfak kısmı gıda
hazırlamaya uygun bulun-
madığı için idari para ce-
zası uygulandı. 39
ilçemizde 800 denetçimizle
120 bin işletmemizde de-
netimlerimiz devam edi-
yor" açıklamasını yaptı. 

A. Rasim Yücel
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Tüm Girişimci Emlak Müşavir-
leri Derneği (TÜGEM) Kurucu
Başkanı Hakan Akdoğan,”İstan-

bul dışında bu durum piyasaları oldukça et-
kiledi. Özellikle öğrenci illeri olarak
Eskişehir, Edirne ve Bursa’da genellikle öğ-
renciler tarafından tercih edilen 1+1 daire-
lerde arz fazlası söz konusu” dedi. Uzaktan
eğitime geçilmesi nedeniyle bu evlerde
boşluk oranı artığı gibi kiralarda da gerile-
melerin yaşandığına dikkat çeken Akdoğan,

“Özellikle yatırımcılar tarafından tercih edi-
len bu tür taşınmazlarda pandemi nedeni
ile boşluk oranı gelirleri azaltacak. Bu
durum sadece konut türü taşınmazlarda
değil, yurt gibi yatırım yapılan diğer taşın-
maz türlerinde de gelirlerin düşmesine
neden olacaktır” diye konuştu.

Aidatlar mülk sahiplerini zorluyor

Hakan Akdoğan, boş kalan evlerin aidatları-
nın da mülk sahiplerini zor durumda bıraktı-

ğına dikkat çekti. Akdoğan konuyla ilgili
şunları söyledi: "Öğrencilerin evleri boşalt-
ması piyasaya olumsuz yansıyor. Yatırımcı-
lar bir gelir modeli olarak bu bölgelerden
ev tutuyordu. Boşalan bu evlere şimdi ki-
racı bulmak zor olduğu gibi aidat giderleri
de mülk sahiplerini zorluyor. Havuzlar, spor
salonları, hamam, sauna gibi hizmetler kul-
lanılmamasına rağmen aidatlara yansıtılı-
yor. Ev sahipleri en azından bunlara indirim
yapılmasını talep ediyor."

Öğrenciler gitti kiralar düştü! Kredi hacmi
çok büyüdü
Koranavirüse karşı alınan ekonomik önlemler
kapsamında son 5 ay içerisinde kamu bankalarının
düşük faiz oranları ile sunduğu destek kredilerinin
ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinin 
hacminde büyük artış yaşandı. Tüketici kredilerinde
geçtiğimiz 5 ay içinde %28,7 büyüme gerçekleşerek
toplamda 146 milyar TL’lik artış gerçekleşti

Türkiye’de ilk korona-
virüs vakasının görül-
düğü Mart ayından bu

yana HangiKredi verilerine göre in-
ternetten yapılan kredi araştırmala-
rında yaşanan artış, bir önceki yılla
kıyaslandığında %7kadar yükseldi.
Yine HangiKredi verilerine göre, in-
ternette yapılan kredi aramalarında
Covid 19 dönemini kapsayan Nisan-
Ağustos aylarında bir önceki dö-
neme göre ihtiyaç kredisi ve konut
kredisinde 2.5 kat, taşıt kredisinde ise 3.5 kat artış yaşandı.

Kredi alırken nelere dikkat etmeli?

Krediler, özellikle yüksek tutarlı satın almalar konusunda
işimizi kolaylaştırsa  da ödenmeme durumunda tüketiciler
için büyük sıkıntılara yol açıyor. Destek Paketi kapsamında
verilen 6 ay ertelemeli krediler için ödeme döneminin gel-
diği bu günlerde, tüketiciler geri ödemelerle ilgili sıkıntı ya-
şayabiliyor. Tam bu noktada kredi hesaplama ve
karşılaştırma sitesi HangiKredi’nin CEO’su Oray Durma-
zoğlu’ndan tüketicilere bir çağrı var: Akılcı Kredi Kullanımı
için dört maddeye dikkat edin “HangiKredi olarak kullanı-
cılarımızın en avantajlı krediye en hızlı ve güvenli şekilde
başvurmalarını sağlarken bu konuda bilinçli hareket etme-
lerini de sağlamaya çalışıyoruz. Genel olarak yanlış kredi
kullanımı tüketicilerin başına kredi notunun düşmesi, yasal
takip ve haciz gibi sorunlar açsa da özellikle pandemi dö-
neminin telaşı ile pek çok tüketici krediye yöneldi. Biz bu
noktada kullanıcılarımıza 4 adımdan oluşan Akılcı Kredi
Kullanımı’nı öneriyoruz ve diyoruz ki:
Gerçekten ihtiyacınız varsa kredi kullanın,
Aylık gelir gider dengenize göre taksit belirleyin,
Kısa vadeli kredi çekin,
Borcunuzu eksiksiz ve zamanında ödeyin!

Koronavirüs nedeniyle
üniversitelerin uzaktan

eğitime geçmesiyle
öğrenciler de ailelerin
yanlarında kaldı. Bazı

öğrenciler bu sürecin
uzama ihtimaline karşı

boşa kira vermemek için
üniversitelerinin

bulunduğu şehirdeki 
evlerini boşalttı

Otomobillerdeki yeni düzenlemeyi değerlendiren 
BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir Örücü, “ÖTV 
düzenlemesiyle alım gücü olumsuz yönde etkilenen 
vatandaş sıfır kilometre araç almakta zorlanacaktır. 
Yenisini alamadığımız, değiştiremediğimiz 
araçlarımıza en iyi şekilde bakmayı, 
araçlarımızın fiyatı kadar, değerini de 
bilmek, öğrenmek zorundayız” 
şeklinde konuştu
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G eçtiğimiz Ağustos
ayında gece duyurulan
ÖTV düzenlemesi pan-

demi nedeniyle zor günler geçi-
ren otomotiv sektörünü olumsuz
etkiledi. 30 Ağustos gecesi Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesiyle
açıklanan yeni özel tüketim ver-
gisi (ÖTV) düzenlemesiyle en alt
ÖTV dilimlerinde matrah tutar-
ları 15 bin TL arttırılarak 70 bin
TL’den 85 bin TL’ye çıkartıldı.
ÖTV yüzdeleriyse 60’dan, 80’e,
100’den, 130’a, 110’dan, 150’ye
ve 130’dan 220’ye yükseltildi.
Yeni ÖTV düzenlemesi fiyatlara
sadece artırım olarak yansımadı.
Küçük hacimli yerli üretim oto-
mobillerde yüzde 3 ila 6 ara-

sında indirim gerçekleşirken,
orta ve üst sınıf, yüksek hacimli
otomobillerin fiyatlarına yüzde
13 ila yüzde 23’lük zam geldi.
Son ÖTV düzenlemesiyle 1600
santimetreküp ve üstü hacimli
ithal bir aracın fiyatının yüzde
60’ını vergi oluşturuyor.

Eskisi daha değerlendi 

ÖTV oranlarındaki değişimi de-
ğerlendiren dünyanın en büyük
alternatif yakıt sistemleri üreticisi
BRC’nin Türkiye CEO’su Kadir
Örücü, “Yeni ÖTV düzenleme-
siyle birlikte, 2019 yılını zorlu ka-
payan ve 2020 yılında pandemi
nedeniyle beklenilen rakamları
yakalayamayan otomotiv sektö-
rünün olumsuz etkileneceği aşi-
kâr görünüyor. Sıfır araçlardaki

fiyat artışı, uzun bir süredir artış
eğiliminde olan ikinci el piyasa-
sını daha da ulaşılamaz kılıyor.
Yeni araç alamayan, aracını de-
ğiştiremeyen vatandaş ise eğer
araç sahibiyse elindekinin değe-
rini bilmek zorunda kaldı. Vatan-
daşın bindiği otomobil, hiç
olmadığı kadar değerlendi.
Oscar Wilde’nin belirttiği gibi:
Bazı insanlar her şeyin fiyatını
bilirler ama hiçbir şeyin değerini
bilmezler” şeklinde konuştu.

Yakıt tasarrufu isteniyor

Özellikle yakıt tasarrufu nede-
niyle sıfır kilometre otomobillere
yönelen ancak son zamlarla ara-
cını değiştiremeyen tüketicilerin
araçlarında LPG dönüşümünü
düşünmeleri gerektiğini belirten

Örücü, “Kur şoku nedeniyle
akaryakıt fiyatlarında yaşadığı-
mız artış, tüketiciyi küçük ha-
cimli, yakıt tasarrufu yüksek
araçlara yönlendiriyor. Sıfır kilo-
metre araç tercihlerinde Otomo-
tiv Distribütörleri Derneği’nin
(ODD) verilerine göre tüketiciler,
1600 cc ve altı küçük hacimli
araçları, geçtiğimiz yıla
göre yüzde 31 daha fazla rağbet
gösterdi. 2020 yılının ilk altı
ayındaki satış verilerine göre sa-
tılan araçların yüzde
95’ini küçük hacimli araçlar
oluşturdu. ÖTV düzenlemesiyle
tüketicinin sıfır kilometre yakıt
tasarruflu araçları alamayaca-
ğını, ikinci elde de seçeneklerinin
tükendiğini görüyoruz” ifadele-
rini kullandı.

UZMAN
TAVSİYESİ

GELDİ

LPG’nin yüzde 40’a varan
yakıt tasarrufu sağladığının
altını çizen Kadir Örücü,
“Doğru uygulamayla
LPG’ye dönüştürülen araç-
lar yüzde 40’a varan tasar-
rufa kavuşuyor. Gerek
LPG’nin fiyat avantajı ge-
rekse yeni dönüşüm sistem-
lerinin çok daha az yakıtla
uzun yollar gidebilmesi
LPG’yi çekici kılıyor. Normal
şartlarda kilometre ba-
şına 50-60 kuruş benzin tü-
keten bir aracın BRC ile LPG
dönüşümünü sağladığı-
mızda kilometre başına
yakıt tüketimi 25-30 ku-
ruşa düşüyor. Kabaca bir
hesaplamayla günde 50 ki-
lometre yapan bir araç sa-
hibi günde 10 liraya varan
bir tasarruf sağlıyor” dedi.

NERGİS DEMİRKAYA
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Ford 9 ödül birden aldı
Ford Otosan, Ford Motor Company'nin geleneksel İş Sağlığı Güvenliği Ödülleri organizasyonu “President Health
and Safety Award (PHSA)” tarafından bu yıl Avrupa bölgesinde 9 ayrı dalda ödüle layık görüldü

TüM operasyonlarında iş sağ-
lığı ve güvenliği (İSG) önceli-
ğiyle hareket eden Ford

Otosan, global Ford dünyasında da ba-
şarılı çalışmalarıyla takdir görmeye
devam ediyor. Pandemi sürecinin en ba-
şından itibaren çalışanların sağlığını ön-
celiklendirerek planlamalarını titizlikle
yürüten şirketin Sağlık Birimleri de bu
olağanüstü dönemde 10 bini aşkın çalı-
şanın tamamını kapsayan planlamalar ve
müdahaleler ile kritik rol oynadı. Prog-
ramlı ve planlı olarak yapılan bu çalışma-
lar global çapta öne çıkarak ödülle
taçlandırıldı. “Yılın İş Sağlığı ve Güven-
liği Lideri” ödülü Ford Otosan Genel
Müdür Yardımcısı Cem Temel’in olur-
ken, “Yılın İş Sağlığı ve Güvenliği Profes-
yoneli” ödülü ise Ford Otosan Sağlık
Hijyen ve Ergonomi Yöneticisi Dr. Gür-
sel Gökmen’in oldu. Üretim tesislerinde
çalışanların şahsi insiyatifleriyle gerçekle-
şen “Hayat Kurtarma” başarıları ise iki
ayrı ödülle Ercan Taşkın ve Tekin Bin-
göl’e verildi.

En iyi fabrika ödülü geldi 

Ford Otosan ayrıca, FST 10 Testi için
güvenli ve ergonomik laboratuvar gelişti-
rilmesi projesi ile “Üretim Dışı Alanda
Güvenlik İnovasyon Ödülü”nün sahibi
olurken, Türkiye genelinde güvenlik kül-
türü seminerlerinin verildiği ‘Yaşam için
güvenlik kültürü projesi’ ile “Üretimde

Güvenlik Tanıma ve Katılım Ödülü”ne
layık görüldü. Ford Otosan Yeniköy Fab-
rikası ise “Üretimde ve Ergonomide İno-
vasyon Ödülü” ve “Endüstriyel Hijyende
Mükemmellik Ödülü”ne de layık gö-
rüldü. Buna ek olarak, “Araç Operasyon-
ları – En Düşük Kayıp Zaman” başarısı
ile de “En iyi fabrika” ödülünün sahibi
oldu. Yeniköy Fabrikası, bu önemli ödülü
2017 – 2019 yılları arasında en düşük
kayıp zaman vakası (LTC) oranı (0.073)
ile almaya hak kazandı.

MeTro Türkiye’de 20
yılı aşkın bir süredir çe-
şitli görevlerde bulunan

Sinem Türüng 1 Ekim tarihinden iti-
baren geçerli olmak üzere Metro
Türkiye’nin yeni CEO’su olarak
atandı. 2018 yılından bu yana Metro
Türkiye’de CEO’luk görevini yürü-
ten Boris Minialai ise Metro’nun
FSD (Gıda Sevkiyat Operasyonları)
şirketlerinden biri olan Pro à Pro’ya
Genel Müdür olarak atanmıştır.
Metro Türkiye, Sinem Türüng liderliğinde, Türk mutfa-
ğına sahip çıkarak, Türk mutfak kültürünün gerçek potan-
siyelini ortaya çıkarmayı ve Türk şeflerinin gelişimine
katkıda bulunarak dünyada hak ettikleri yere gelmelerini
sağlamak amacıyla çalışmalarına güçlü bir şekilde devam
edecek.

Ne tür görevler aldı?

Metro Türkiye’ye Ekim 1999’da Türkiye’de Bütçe Plan-
lama ve Raporlama Departmanı’nda katılan Türüng, geç-
tiğimiz yıllarda hem yurt içi hem de yurt dışı görevlerde yer
aldı. Metro Global’de Asya, Rusya ve Ukrayna Bölgesi
Bütçe Planlama ve Raporlama Grup Müdürlüğü yapan
Türüng, Mayıs 2006 tarihinde, Metro Hırvatistan’a İdari
İşler Grup Müdürü olarak atanmasının ardından Nisan
2008 tarihinde, Metro Hırvatistan’da Finans Direktör-
lüğü’ne terfi etti. 2014 yılında Finans Direktörü olarak gö-
reve getirilen Türüng, son olarak 2018 yılından bu yana
Metro Türkiye Operasyon Direktörü görevini 
yürütüyordu.

Metro'ya kadın
eli değecek

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alış-
kanlıkları ve satın alım davranışlarına, iyi ya-
şamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren

değerlerine odaklanan “Türkiye İyi Yaşam Araştırması” so-
nuçları açıklandı. Sustainable Brands Turkey için Nielsen
Türkiye tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen araş-
tırma sonucunda belirlenen “Good Life Brand-İyi Yaşam
2020” markaları içerisinde Samsung, tüketiciler tarafından
teknoloji kategorisinde lider marka seçildi. Aldıkları ödülle
ilgili değerlendirmede bulunan Samsung Electronics Tür-
kiye Kurumsal Marka ve Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar, “Teknoloji en-

düstrisinin liderleri olarak, top-
lumun ilerlemesine, insanların
yaşamlarını kolaylaştırmaya
yardımcı olma konusunda
özel bir sorumluluğumuz var.
İnsanlar, onlara yeni iletişim
yolları, yeni çalışma yolları ve
yeni bağlantı kurma yolları
sunacağımız konusunda bize
güveniyor. Tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de de Sam-
sung’u tercih etme eğiliminin
yüksek olduğunu memnuni-
yetle görüyoruz.” dedi.

Samsung 
lider oldu
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İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da
Polis Akademisi Başkanlığı’nda düzenlenen
‘Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi

Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Bakan Soylu burada
yaptığı konuşmada, önceden il düzeyinde bulunan
Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro
Amirliklerini ilçe düzeyine yaydıklarını ve ilave et-
tikleri bin 5 adet yeni büro amirliğiyle bu alanda
vatandaşlarla olan teması arttırdıklarına ifade etti.

42 bin 544 ihbar aldık

Soylu, “Bu başvuru kolaylığı sayesinde geçen yılın
aynı dönemine oranla koruyucu tedbir sayısı bu yıl
yüzde 49, önleyici tedbir kararı sayısı da yüzde 63
oranında arttı. Aynı şekilde KADES programı va-
sıtasıyla da benzer bir iletişim kurduk ve programı
indiren 535 bin kişiden 42 bin 544 ihbar aldık, bun-
lara müdahale ettik ve olası pek çok tatsız hadiseyi
engelledik. Bu ve benzeri önleyici tedbirler saye-
sinde geçen yılın aynı dönemine göre kadın cina-
yetlerinde yüzde 29 azalış oldu” diye konuştu.

28 bin 773 bekçi

Önleyici hizmetler kapsamında da personel ve araç
kapasitesine artırdıklarını vurgulayan Soylu, “Ön-
leyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonra-
sındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve
mahalle bekçileri konusunda olmuştur. Bugün
mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte top-
lam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak. Biz, asayiş
konusunda bir uzmanlaşmanın da gerekliliğine
inanıyoruz. Çarşı ve mahalle bekçiliği, sadece gece
sokaklarda gezip düdük öttürmekten ibaret basit

bir iş değildir. Tehlikenin nereden gelebileceğini sez-
mek, olaylara kanunlar çerçevesinde ve etkin şe-
kilde müdahale edebilmek, anlık ve sağlıklı kararlar
verebilmek, bölgesini tanımak ve risk analizini
buna göre yapmak bu işin başarısını arttıran un-
surlardır. Türkiye, bu adımdan ciddi bir verim al-
mıştır. Çok net bir göstergemiz var. Çarşı ve
mahalle bekçilerimizin sahada görev yapmaya
başladığı 2017 yılında ülkemizde günlük evden hır-
sızlık ortalaması 282’ydi. Bugün itibarıyla bu orta-
lama 148’dir. Allah nasip ederse 2021 yılının
sonunda biz 100’e çekmiş olalım. Böylece Avrupa
ve dünyada bu noktada tek olalım.” değerlendir-
mesi yaptı.

Hırsızlık geriledi

Büyükşehirlere ilişkin hırsızlık olayları rakamlarını
paylaşan Bakan Soylu, "Büyükşehirlerimiz bazında
da günlük evden hırsızlık ortalaması 2017-2020
arasında İstanbul’da 78’den 33’e, Ankara’da 34’ten
3’e, İzmir’de ise 21’den 6’ya gerilemiştir. 
Çarşı ve mahalle bekçilerimiz 1 Eylül 2018-31
Ağustos 2020 arasında toplam 5 bin 630 hırsızlık
olayına müdahale etmiş, bin 294 kayıp çocuğun
bulunup ailesine teslim edilmesini sağlamış, 18
yaşın üstündeki 4 bin 165 şahsın bulunmasını ve
aranma kaydı olan 88 bin 746 şahıs hakkında da
işlem yapılmasını temin etmişlerdir. Bunun hari-
cinde el bombasından uzun namlulu silaha kadar
pek çok suç aletinin yakalanmasına, ciddi miktarda
da uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde de
yine bu arkadaşlarımız rol almışlardır" bilgisini
verdi.  DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması programını
indiren 535 bin kişiden 42 bin 544 ihbar aldıklarını belirterek, "Bunlara
müdahale ettik ve olası pek çok tatsız hadiseyi engelledik. Bu sayede geçen
yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu" dedi

KADIN CINAYETI
YUZDE 29 AZALDI

Mansur Yavaş'tan kurultay tebriği
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener’e 2. Olağan Kurultay’ın ardından tebrik ziyaretinde bulundu

ChP'li Ankara Büyükşe-
hir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş, İYİ Parti

Genel Başkanı Meral Akşener’i ziya-
ret etti. Akşener, Mansur Yavaş’ı

genel merkez binasında ağırladı.
Meral Akşener, Mansur Yavaş gö-
rüşmesine İYİ Parti Genel Sekreteri
Uğur Poyraz ve Muğla Metin Ergun
da eşlik etti. Yavaş, İYİ Parti 2. Ola-

ğan Kurultayı’nda yeniden genel
başkan seçilerek güven tazeleyen İYİ
Parti liderini tebrik etti. Yaklaşık bir
saat süren görüşme sonrası her-
hangi bir açıklama yapılmadı. 

15 Temmuz darbe girişiminden sonra
Türkiye'de güvenlikle ilgili kamu görevi
yapan herkesin tarihi bir değişimin
içinde yer aldığını belirten Süleyman
Soylu, "Çünkü Türkiye pek çok sahada
olduğu gibi güvenlik sahasında da
yeni bir stratejik değişim ortaya koy-
muştur. Yılbaşından bugüne kadar diji-
tal sahada toplam 242 operasyon
yaptık, bin 544 kişi gözaltına alındı ve
bunların 466'sı tutuklandı. Organize
suçlarda geçen yıl ulusal ölçekte 7
örgüt çökertmiştik, bu yıl henüz yıl ta-
mamlanmadan 8 ulusal ölçekte orga-
nize suç örgütü çökertildi. Bölgesel ve
yerel örgütlerle beraber sayı şimdilik
277'dir. Yılbaşından bu yana yaptığı-
mız uyuşturucuyla ilgili 153 bin göz-

altı, aynı hassasiyetin bir sonucudur.
Kriminal daire başkanlığımızda başlat-
tığımız çalışmayla farklı veri tabanla-
rında çeşitli sebeplerle tutulan
yaklaşık 2.5 milyon parmak izi verisini
11 ayda inceledik, Nüfus Genel Mü-
dürlüğü veri tabanı ile eşleştirdik ve
toplam 73 bin şüpheli şahsın tespitini
yaptık" dedi. 

DİJİTAL SAHADA 242 OPERASYON

GÖRÜŞ iÇiN HENÜZ ERKEN
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu 
hakkında verdiği, “hak ihlali” kararı sonrasında Meclis’in nasıl bir adım atacağı 
konusunda, “Bu konuda net olarak bir hukuki görüş ifade etmek için henüz erken” dedi

Bir televizyon kanalında soru-
ları yanıtlayan TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, Berberoğ-

lu’nun düşürülen milletvekilliğiyle ilgili tar-
tışmaya ilişkin, "Bu konuda net olarak bir
hukuki görüş ifade etmek için erken. Bunu
ifade etmek için önce AYM’nin ihlal kararı-
nın gerekçesini, o gerekçe üzerine Yargı-
tay’ın ilgili dairesinin nasıl bir adım
atacağını görmek lazım" ifadelerini
kullandı. 
Meclis’in, Berberoğlu’yla ilgili bir karar al-
madığını, sadece Yargıtay’dan gelen kesin-
leşmiş hükmün Genel Kurul’a bildirildiğini
ifade eden Şentop, “bireysel başvuru so-
nucu verilen hak ihlali kararı sonucundaki
gelişmelerin, bu kesin hükmü ortadan kal-
dırıp-kaldırmayacağı, kalktığı zaman da
bunun ne zaman, hangi tarih itibarıyla or-
tadan kalkacağının” önemli olduğunu söy-
ledi. Şentop, “Bundan sonra ancak

milletvekilliği konusu bir tartışma konusu
olarak gündeme gelebilir” diye konuştu.

Sınırları iyi çizilmeli

Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği idam
cezasıyla ilgili de, “sınırları iyi çizilmek kay-
dıyla idam cezasından yana” olduğunu
söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
mine geçilmesinin ardından bazı alt düzen-
lemelerin yapılması gerektiğine işaret eden
Şentop, şunları kaydetti: “Siyasi Partiler ve
seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta
yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde,
özellikle 2023’e kadar bu düzenlemelerin
yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yeni
sistemin farklı bir paradigması var. Buna
uygun olarak, bu temel siyasi sistemi dü-
zenleyen kanunların ve içtüzüğün de göz-
den geçirilmesi, yeniden ele alınması
gerekir”

İSTİFA EDECEĞİM!
Kobani eylemleri soruşturması kapsamında
yaklaşık bir haftadır gözaltında tutulan
HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan 
Bilgen istifa edeceğini duyurdu

AnkArA Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 2014 yılında düzenlenen
‘Kobani eylemleri’ne yönelik yürütü-

len soruşturmada gözaltına alınan Kars Bele-
diye Başkanı Ayhan Bilgen, “Keyfi gözaltılarla
bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem.
İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı
sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa
belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim”
açıklamasını yaptı.

Kars kendisini yönetir

Bilgen “Herkese selamlar, birazdan emniyet ifa-
desine gireceğim. İfade öncesi kamuoyuna ilet-
mek istediğim mesajı paylaşıyorum” notuyla
Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ben
demokrasicilik oynanacak yaşı geçtim. Türki-
ye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama
sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi
ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın,
ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar
kayyım atanmamış olursa Belediye Başkanlığı
görevimden istifa edeceğim. Kars, kendisini yö-
netecek liyakattadır. 1,5 yıldır oy birliği ile karar
alma olgunluğu gösteren bir mecliste 5 parti
uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Herkes
seçimlerde şehri yönetmeye talip olduğuna göre
şimdi kimse sorumluluktan kaçmamalıdır. Bu
bir mevzinin terkedilmesi değil, seçim kampan-
yasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle de-
mokrasi sınavının verilmesidir" ifadelerini
kullandı. 

Kitap yazacak

"Tutuklanırsam 3. kitabımı yazmak, tutuklan-
mazsam kooperatif çalışmalarına katkı sun-
mak, belediye başkanlığından daha az önemli
değildir" diyen Ayhan Bilgen, "Bu süreçte bize
oy veren vermeyen tüm hemşerilerime, başta
saha personeli olmak üzere tüm çalışma arka-
daşlarıma teşekkür ederim. Kars'ta bir kadın
belediye başkanı ile yola devam edilirse, sadece
siyasal değil, toplumsal bir eşik aşılmış olur.
Hiçbir şey eskisi gibi olmamalı" açıklamasında
bulundu. 
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 
Suudi Arabistan’ın 1 Ekimde Türkiye 
menşeli ürünlere başlatacağı ambargonun,
bu ülkeye ihracat yapan firmaları büyük
ölçüde olumsuz etkileyeceğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, dış politi-

kada Cumhuriyet tarihinin en sorunlu
dönemini Cumhurbaşkanlığı sistemine
geçiş ve 100 yıllık dış politikada devlet ge-
leneğinden uzaklaşma ile yaşandığını be-
lirtti. Gürer, "Abartılı dostluk gösterilerinin
cilası döküldükçe sorunlar ne yazık ki acı
biçimde ortaya çıkıyor" dedi.

İhracatçılar tedirgin

Suudi Arabistan’ın, ülkemize bir süredir
uyguladığı dolaylı ambargonun 1 Ekim-
den itibaren resmi hale getireceğini du-
yurduğunu hatırlatan CHP Niğde
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Suudi hü-
kümetinin bu kararını, Ülke ekonomisi
için sorun oluşturabileceğine dikkat çekti.
Türkiye’nin 3.3 milyar dolar ile en çok ih-
racat yaptığı ülkelerden biri olan Suudi
Arabistan’ın ülkemizden mobilya, yaş
sebze, narenciye, gıda ve tekstil ürünleri
başta olmak üzere yüzlerce kalem ürün
aldığına vurgu yapan CHP Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, yarından itibaren baş-
layacak ambargonun, ülkemizden Arabis-
tan’a ihracat yapan çok sayıda firmayı
olumsuz etkiyeceğini kaydetti.

İktidar ne yapıyor?

Suudi hükümetinin, Türkiye’ye karşı baş-
latacağı ambargo kararıyla bu ülkeye ih-

racat yapan firmalar ile ürünleri taşıyan
nakliye firmalarının kaygılanmaya başla-
dığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili
Ömer Fethi Gürer, "3.3 milyar dolarlık bir
ekonominin kapılarının kapanması
olumlu bir durum değildir. AKP iktidarı
bugüne kadar neden bu sorunu çözeme-
miştir? Mısır, Suudi Arabistan, Suriye ile
sorunlu hale gelen iktidar, müslüman ül-
kelerin Yunanistan ile işbirliği tutarken
neden Türkiye’ye sırtlarını döndüklerini
nasıl değerlendirmektedir? Neden Arap
ülkeleri birlikte aldıkları kararlar da ülke-
miz karşıtı politikalara yönelmektedirler?
Süreçte AKP’nin uyguladığı dış politika-
lar ile oluşan olumsuz gelişmeler partiye
değil ülkemizin milli menfaatleri yönün-
den sorun yaşanmasına neden olmakta-
dır. Bu bağlamda parlamenter sistemin
önemi bir kez daha öne çıkmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş ile
parti devletine dönen yönetim tarzı iç ve
dIş sorunlarda artış yaratmıştır. Çözüm
parlamenter sisteme dönüş ve muhalefet
partileri önerilerini de dinleyip, 100 yıla
yaklaşan devlet geleneği olan dış politi-
kayı doğru okumaktır. Komşularla sıfır
sorun anlayışından sıfır komşuluk ilişki-
sine dönen ülke durumuna nasıl savrul-
duk, bunun nedenlerini AKP iktidarının
dış politika ve uygulamalarının sonu-
cunda ortaya çıkmış bir durumdur" 
diye konuştu.

Ambargo
bizi olumsuz
etkiler

CHP Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun,
Akdeniz Üniversitesi

Hastanesinde yeni tip koronavirüs
tanısıyla tedavi gören Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Muhit-
tin Böcek'i ziyaretinin ardından
gazetecilere açıklamalarda bu-
lundu. Torun, "Bir tık daha iyi du-
rumda ve süreç yakından takip
ediliyor. Her şey kontrol altında ve

tedavide herhangi eksiklik yok.
Sağlığı belli periyotta iyileşme yö-
nünde devam ediyor. Bilinci ye-
rinde. Tepki veriyor, konuşulanı
anlıyor. Yoğun bakımda olması ge-
rekir süreç devam ediyor" ifadele-
rini kullandı. Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
sosyal medya hesabından 17
Ağustos'ta yaptığı paylaşımla
Kovid-19 test sonucunun pozitif

çıktığını duyurmuş, herkese
maske, hijyen ve sosyal mesafe
kurallarına uyması için uyarıda
bulunmuştu.

Bir tık daha iyi durumda

Süleyman
Soylu

Ömer 
Fethi 
Gürer

Mustafa
Şentop
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İstanbul'da etkili olan dolu
yağışı araçlara hasar verdi.
Araç sahipleri tamir için oto

sanayi sitelerine akın etti.
Ustalar talepleri karşılamaya

çalıştıklarını belirterek,
hasar boyutların 2017

yılındaki doluya kıyasla
daha az olduğunu belirtti 

tuzlaBelediyesi, koronavirüs pandemisi
sürecinde sosyal medya platformu üzerin-
den "Aslı Hünel ile Rengarenk" programı

başlattı. Ünlü sanatçı Aslı Hünel'in her salı akşam
saat 21.30'da canlı olarak sunduğu programa ünlü
sanatçılar konuk oluyor. Geçen hafta ilk bölümü ya-
yımlanan programa Serkan Kaya konuk olmuştu.
Dün akşam yayımlanan ikinci programa ise şarkıcı
Serdar Ortaç ve Seçil Gür katıldı. Tuzla Belediye-
si'nin İnstagram sayfasında canlı yayınlanan prog-
rama izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Bu kampanya bir ilk 

"Aslı Hünel ile Rengarenk" programının açılışına
konuk olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
Hünel’in ilk olarak Tuzla Belediyesi’nin başlattığı 'As-
kıda Tablet' kampanyası ile ilgili sorusunu şöyle
cevap verdi; "Askıda Tablet kampanyası bir ilk. As-
kıda projesi tarihi bir hadisedir. Avrupa'da bir ülkede
başlamıştır. Bizim de 2016'da Askıda Ekmek ve As-
kıda Pasta diye kimsesiz, yetim ve engelli vatandaşla-
rınız için yapmış olduğumuz projeler vardı. Bu defa
EBA'ya bağlanma konusunda çok fazla şikâyetler alı-
yorduk. Tuzla sınırları içerisinde her gün 5-10 tane,
"Bağlanamıyorum, sorunlarım var, tabletim yok" gibi
mesajlar alıyordum. Biz salgın öncesi bile bazı bilgi-
sayarları güncelleyip ihtiyacı olan öğrencilerimize ve-
riyorduk ama bu defa 'Askıda Tablet' diye bir proje
yapalım dedik. 'Bilgisayarım yok, ders çalışmak isti-
yorum, araştırma yapmak istiyorum' diyen gençleri-
mize, bine yakın bilgisayarı güncelleyip verdik" 

Ortaç'tan albüm açıklaması

‘Aslı Hünel ile Rengarenk' programının dün akşamki
bölümüne Seçil Gür ile konuk olan Serdar Ortaç, ke-
yifli bir sohbet gerçekleştirdi. Ortaç, 24 saat stüdyo-
dan çıkmadığını belirterek, " Bütün gün stüdyoda
bilgisayarda bulunan şarkılara bakıyoruz ve bir sürü
şarkı yapıyoruz. İnsanların mutluluğunu bekliyoruz.
Ne zaman mutlu olurlar ise o zaman yeni albüm çı-
kartacağız" diye konuştu. DHA

istanBul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
eğitime verdiği destekle çocuk ve gençle-
rin yanında olmaya devam ediyor.

İBB’nin ücretsiz bilişim, teknoloji ve internet hiz-
meti verdiği Belnet şubeleri ve Gençlik Ofisleri, eği-
timlerinde aksama yaşamaması için öğrencileri
dersleriyle buluşturuyor. Bilgisayar ya da internet
imkanı olmayanlar, Belnet şubeleri ve Gençlik Ofis-
lerinde saat 16.30’a kadar derslerini takip edebili-
yor.

21 ilçede 35 Belnet şubesi

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hiz-
met veren Belnet’ler, uzaktan eğitim döneminde
tüm öğrencilere kapılarını açtı. İstanbul’un 21 ilçe-
sinde hizmet veren 35 Belnet şubesi, pandemi ted-
birleri ile öğrencilere uzaktan eğitim sistemine
bağlanma hiz-
meti veriyor. Ai-
leler, tehlikeli ve
zararlı içeriklere
karşı korumalı
internet bağlan-
tısı bulunan
Belnet’lere, ço-
cuklarını gönül
rahatlığı ile
gönderebiliyor.

Ünlüler evlere
konuk oluyor

S evgili Okuyucular. Bu hafta 6. sını ya-
yınlayacağımız bu yazı dizine, bu hafta
özellikle hanımları ilgilendiren tehlikeli

maddelerle son veriyoruz. Birçok hastalık-
lara, Antalya'da Bir hanımın ölümüne sebep
olan bu maddeleri bir bir tanımakta fayda gö-
rüyoruz.

SAÇ BOYALARI: Tehlikeli bileşeni: Kad-
miyum klorür, kobalt klorür, bakır klorür, kur-
şun asetat ve gümüş nitrattır. Potansiyel
tehlikeleri: Gazı gözlerde ve akciğerde iritas-
yona neden olur. Yutulması halinde çok tehli-
kelidir. Kullanımı ve depolanması: Kullanımı

hususunda etiket bilgilere uyulmalı ve dik-
katle uygulanmalıdır. Çocukların ve ev hay-
vanlarının ulaşamayacakları yerlerde
saklanmalıdır. Atıklarının bertarafı tamamen
tüketilip, ambalajı suyla çalkalanarak geri
dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Ürün tama-
men tüketilmemişse, kendi ambalajı içersinde
saklanmalı ve belediyenin atık yönetimi biri-
miyle görüşülmeli ve evsel tehlikeli atıkların
yönetimi çalışması kapsamında toplanması ve
bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderilmesi
sağlanmalıdır.

SAÇ JÖLESİ: Tehlikeli bileşeni: Amonyum
tiyo glikolattır. Potansiyel tehlikeleri: Ciltte
döküntüye, cilt altında ise kılcal damar kana-
malarına neden olabilir. Kullanımı ve depo-
lanması: Kullanımı hususunda etiket
bilgilerine uyulmalı ve dikkatle uygulanmalı-

dır. Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşama-
yacağı yerlerde saklanmalıdır. Atıkların ber-
tarafı: Ürün tamamen tüketilip, ambalajı
suyla çalkalanarak geri dönüşüm kutusuna
atılmalıdır. Alternatifi: Amonyak içermeyen
ürünler kullanmalıdır.

SAÇ SPREYİ: Tehlikeli bileşeni: Aerosol-
ler, polivinilprolidindir. Potansiyel tehlikeleri:
Akciğer ve böbrek rahatsızlıklarına neden
olur. Kullanımı ve depolanması: kullanımı hu-
susunda etiket bilgilerine uyulmalı ve dikkatle

uygulanmalıdır. Çocukların ve ev hayvanları-
nın ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
Atıklarının bertarafı: Ürün tamamen tüketi-
lip, ambalajı geri dönüşüm kutusuna atılabi-
lir.

YAPIŞTIRICILAR VE TUTKALLAR:
Tehlikeli bileşenleri: Naftalin, fenol, etanol,
vinil klorit, formaldehit ve akrilonitrittir. Po-
tansiyel tehlikeleri: Solvent bazlı yapıştırıcılar
en tehlikeli tip olup etiketinde "yanıcı", "kolay-
lıkla tutuşabilir" ya da "petrol distineleri içerir"
bilgileri bulunur. Yanıcı, patlayıcı, cildi tahriş
edici olup, ciğerlere zarar verici, korozif, cilt
ve gözleri yakıcı etkileri vardır. Kullanımı ve
depolanması: Beyaz yapıştırıcı, stik yapıştırı-
cılar ya da mümkünse sarı yapıştırıcılar kul-
lanılmalıdır. Solvent bazlı yapıştırıcılar
kullanımı esnasında lens kullanılmamalıdır.

Yapıştırıcı tamamen tüketilmelidir. Kapağı sı-
kıca kapatılarak, ateşten uzak, çocukların
ulaşamayacağı kapalı bir ortamda saklanma-
lıdır. Atıklarının bertarafı: Ürün tamamen tü-
ketilip, ambalajı geri dönüşüm kutusuna
atılabilir. Alternatifi: Solvent bazlı yapıştırıcı-
lar yerine stik yapıştırıcılar ya da daha az teh-
likeli olanlar tercih edilmelidir.

Sevgili Okuyucular, 6 haftadır devam etti-
ğimiz, sanki koynumuzda taşıdığımız bu tehli-
keli maddeler ömür törpüsü gibi bazen sıkıntı
veren hastalıklar, bazen sinsi sinsi etkilerle
sağlığımızı bozuyorlar. Bu yazı dizisinden
çıkan ders aldığımız her maddenin etiketini
dikkatle okuyup yerine getirmek, atıklarını
suyla çalkalayıp sonra geri kazanım kutusuna
atmaktır. Sağlıklı yaşamak için bunlara dik-
kat etmeliyiz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Evimizdeki tehlikeli
maddeler (6)

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

İ stanbul'da dün bazı ilçelerde etkili
olan dolu yağışı nedeniyle çok sa-
yıda otomobilde hasar oluştu. Araç

sahipleri otomobillerindeki hasarları
tamir ettirmek için bugün oto sanayi site-
lerine gitti. Özellikle boyasız göçük dü-
zeltme dükkanlarında yoğun talep
yaşandı. Kadıköy, Üsküdar ve Ataşe-
hir'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu
nedeniyle Bostancı ve Ümraniye Oto Sa-
nayi siteleri doldu taştı. Ustalar talepleri
karşılamaya çalıştıklarını belirterek, hasar
boyutların 2017 yılındaki doluya kıyasla
daha az olduğunu belirtti. Göçük dü-
zeltme işleminin fiyatı ise bin liradan
başlıyor, hasar durumuna göre üst sınır
belirleniyor.

Daha yoğun bir talep vardı

Bostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük us-
tası olan Ercan Aydın, "Ciddi bir dolu
hasarı yoğunluğumuz var, talebi karşıla-
maya çalışıyoruz. Biz araçlara boyasız
onarım uyguluyoruz. 2017 dolusunda
daha yoğun bir talep vardı. 2017'ye göre
alışılmış bir durum var insanlarımız daha
sakin, duyarlı bir şekilde yaklaşmaya çalı-
şıyor. Kasko veya anlaşmalı servislerden
yaptırılabilir. Mini onarımla hasar karşı-
lanabilir. Mağduriyetler giderilebilir.
Bizde şu an yaklaşık 100'e yakın araç sı-
rada" dedi.

Fiyatlar bin TL'den başlıyor

Bostancı Oto Sanayi Sitesinde göçük us-
tası olan Hüseyin Özer ise, "Bugün
20'nin üzerinde araç geldi. Talep çok
yoğun. Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar ta-
rafında şiddetli bir dolu yağışı oldu.
Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz bo-
yasız bir şekilde düzeltiyoruz. Bunu
böyle düzeltemeseydik, maddi anlamda

insanlara çok zarar verecekti. Şu an in-
sanlar bunun için verdikleri paraları so-
kağa attıklarını düşünüyorlar ama
arabaları orijinal, boyasız şekilde eski du-
rumuna dönüşüyor. Ustalarımız da çok
az olduğu için talep ve yoğunluk çok
yüksek oluyor. Yaklaşık bin tane dolu ha-
sarı olan aracım var. Bu hasarların hep-
sini biz tek tek düzeltmeye çalışıyoruz.
Kaskodan yapıldığı zaman, kasko bozu-
luyor, TRAMER'e yansıyor. Ekspertize

gittiği zaman çıkıyor. Ama kaskoya yan-
sıtmazsa, iyi bir ustaya yaptırırsa hiç
kimse anlamaz arabanın başına dolu ha-
sarı geldiğini. Taban fiyatım bin lira,
hasar durumuna göre 8-10 bin liraya
kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Yoğunluk yaşanıyor

Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'de de tablo
farklı değil. Dolu yağışı nedeniyle hasar
gören araçlar sanayideki göçük ustala-

rına geliyor. Usta Yılmaz Aksakal, dolu
hasarı nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını
belirterek, "Dolu yağışından dolayı ciddi
bir yoğunluk oluşmuş durumda. Şu ana
kadar 25 aracımız var mevcut. Ama tele-
fonla bize ulaşan müşterilerimizin hasar
durumlarını bilmediğimiz için gelmesini
beklediğimiz müşterilerimiz de var. 2017
yılında yağan doluyla hemen hemen aynı
yoğunlukta olacağını tahmin ediyoruz"
ifadelerini kullandı. DHA

DOLU VURDU
SANAYI DOLDU

Bostancı Oto Sanayi Sitesi’nde göçük ustası olan Hüseyin Özer, “20 kadar araç geldi. Talep çok yoğun. Kadıköy, Ümraniye, 
Üsküdar tarafında şiddetli bir dolu yağışı oldu. Araçlar çok hasar görmüş. Bunu biz boyasız bir şekilde düzeltiyoruz.” dedi.

Bin 400 öğrenciye
okul malzemesi 
Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü’nden destek alan ve sosyal inceleme neticesinde
ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelerin çocuklarına çanta, spor ayakkabı
ve kırtasiye desteği sağlıyor. Toplam bin 400 çocuğa okul çantası ulaştırıldı

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yeni eği-
tim-öğretim döneminin başlaması ile

birlikte sosyal inceleme sonucu tespit ettiği bin
400 çocuğun okul malzemesi ihtiyacını karşılı-
yor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yapılan
destek, velilerin eğitim bütçesine katkı sağlıyor.
Okul çantalarının içerisinde Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın çocuk-
lara başarılar dilediği kısa bir not konuşdu. 

Desteğimiz sürecek

Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitime destek
vermeyi çok önemsediklerini söyleyen Kadın ve
Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba,
“Sosyal hizmet uzmanlarımız tarafından, sos-
yal inceleme sonucu belirlenen 708 ihtiyaç sa-
hibi ailenin ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki
1400 çocuğuna okul çantası, spor ayakkabı ve
kırtasiye gereçlerinden oluşan malzemeleri
ulaştırmaya başladık. Ülke ve milletçe zor gün-
ler geçirdiğimiz Covid-19 pandemisi sürecin-
den, ihtiyaç sahibi ailelerimiz de çok olumsuz
etkilendi. Ailelerin ekonomisine katkı sağlamak
ve çocukların okul malzemesi eksiklerinin ta-
mamlanması için ihtiyaç sahibi ailelerimize ve
öğrencilerimize destek olmayı sürdüreceğiz.
Onların her zaman yanındayız" diye konuştu. 

Okul çağındaki çocuk ve gençlere eğitim
desteğini arttırarak sürdüren Sarıyer Bele-
diyesi, yıllarca Sarıyer İsmail Akgün Devlet

Hastanesi'nin kullanımına sunulan ve uzun yıllar
sağlık hizmeti veren binayı yapılan onarım sonra-
sında Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) ola-
rak hizmete açtı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle
çalışmalarını sürdüren Sarıyer Belediyesi, okul önce-
sinden başlayan eğitime destek çalışmalarını üniver-
site sıralarına kadar devam ettiriyor. Verilen hizmetler
ile Sarıyerli çocuk ve gençler, seçkin okullarda kaliteli
bir eğitim alarak hayata hazırlanıyor. Bu amaçla
oluşturulmuş, sosyal çalışmalar alanında özgün ve
örnek bir proje olan Sarıyer Belediyesi Gençlik Eği-
tim Merkezi (SAGEM) de 11 şubesiyle farklı mahal-
lelerde hizmet vermeye devam ediyor. Daha önce
küçük bir binada eğitim veren Sarıyer Merkez
SAGEM şubesi, daha önce Sarıyer İsmail Akgün
Devlet Hastanesi tarafından kullanılan binada hiz-
met vermeye başladı. Pandemi dolayısıyla açılış tö-
reni yapılamasa da Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç,İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin
Özcanlar,MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed
Şahin, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri,
meclis üyeleri, muhtarlar ve okul müdürlerinin katılı-
mıyla temsili bir kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Çocuklar çok etkilendi

İç ve dış onarımı yapılan binanın açılışını yapan Sarı-
yer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eğitime verdiği
desteği bir kez daha belirterek, "Eğitim sistemimize
bir basamak daha koyuyoruz. Sırası geldiğinde etkin-
liğini yapabilmesi için, ders çalışabilmesi için, çeşitli
sosyal etkinliklerde bulunması için çocukların içinde
bulunduğu durum tespit edildi.

Tuzla Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde sosyal
medya hesabından başlatmış olduğu canlı yayın-
lara sanatçılar ilgi gösteriyor. Moderatörlüğünü
Aslı Hünel’in yaptığı, "Aslı Hünel ile Rengarenk"
programına bağlanan Tuzla Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı, "Pandemi öncesi bine yakın bilgi-
sayarı güncelleyip gençlerimize verdik" dedi.

SAGEM hizmete girdi
İBB’den uzaktan
eğitime destek
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Mehmet Ali Gün 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), “Bölgesel İstihdam
Ofisleri”nin 6’ıncısını Bağcılar’da,

7’ncisini Ümraniye’de açtı. İmamoğlu,
Ümraniye ile birlikte eş zamanlı olarak
açılan ve Ebu Bekir Kültür Merkezi bün-
yesinde konumlandırılan Bağcılar Bölge-
sel İstihdam Ofisi’nin açılışına katıldı.
İSPER A.Ş. Genel Müdürü Ayşe Banu
Saraçlar’dan çalışmalarla ilgili bilgi alan
İmamoğlu, incelemelerde bulunduğu
ofiste çalışanlarla tanıştı. Açılış öncesinde
bir konuşma yapan İmamoğlu, her İstih-
dam Ofisi açılışının kendisini çok mutlu
ettiğini vurguladı. “Çünkü orada elde
edeceğimiz başarıyı, mutlu edeceğimiz
insanları, aileleri, gençleri görür gibi olu-
yorum” diyen İmamoğlu, hedeflerinin yıl
sonuna kadar 12 ofise ulaşmak olduğu-
nun altını çizdi.

3 ilçenin birleştiği yerde

İstihdam ofisleriyle iş gücü ihtiyacını
doğru kimliklerle buluşturma modelini
oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çeken
İmamoğlu, “Gençlerimizin ya da işe ihti-
yacı olan hemşehrilerimizin iyi bir mes-
leki eğitimden geçirilerek, keyifli, hak
ettikleri işe girebilmenin gururunu yaşa-
malarına vesile olacak merkezler oluşu-
yor. ‘200 bin insana iş bulacağız’ derken,
alışılmışın dışında bir modeli anlatmaya
çalışıyoruz. Hakkımız olan iş gücünden
doğru bir şekilde faydalanmanın en çağ-
daş, en uygar, en adil metodunu bölgesel
istihdam ofislerinde var ediyoruz” dedi.
Bağcılar’daki ofisin, Esenler ve Göngören
ilçelerine yakın stratejik bir noktada ku-
rulduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu,
“Arkadaşlarımız burada, neredeyse 1,5
milyon insanın daha da üzerinde bir nü-
fusa hitap edecek bir merkez oluşturdu-
lar. Ofisimizin burada konumlanması,
Ümraniye gibi yoğun bir ilçede başka bir
ofisimizin konumlanması yeterli değil.
Biz bu ofisleri duyuracağız, tanıtacağız ve
buradaki çalışma arkadaşlarımız da çok
değerli ve kaliteli bir hizmet verecekler”
diye konuştu.

Umudunuzu hiç kesmeyin

Ülke olarak ekonomik anlamda sıkıntılı
günler geçirdiğimize dikkat çeken İma-
moğlu, pandemi süreciyle birlikte yaşa-
nan sorunların daha da büyüdüğüne
vurgu yaptı. “Bu açıdan biz, burada bir
mucize yaratmanın peşinde elbette deği-
liz” diyen İmamoğlu, “Biz, bu ekonomik
veriler üzerinden Türkiye’nin ya da İstan-
bul’un istihdam sorununu çözecek deği-

liz. Bir ülkenin ekonomisini, istihdam so-
rununu, işsizlik sorununu çözecek olan, o
ülkenin hükümetidir. Sorumlusu da hü-
kümetidir, çözecek olan da hükümetidir;
başarısı da. Bunun altını net çizelim” ifa-
delerini kullandı. Amaçlarının umutsuz
gençlere “umut aşılamak” olduğunu be-
lirten İmamoğlu, “Vatandaşıyla, torpilsiz,
kayırmacılık yapılmaksızın, eşitlikçi bir
anlayışla nasıl buluşturulabileceğinin
somut bir örneğini burada vermek arzu-
sundayız ve bunu yapıyoruz. Onun için
vatandaşlarımıza hep söylüyoruz; ‘Umu-
dunuzu hiç kesmeyin”. Bu zor günleri
hep beraber aşacağız; el birliği ile aşaca-
ğız, seferberlik duygusu ile aşacağız” ifa-
delerini kullandı.

İSMEK’ler sürece katılacak

Genç işsizliğinin en önemli sorunların
başında geldiğini vurgulayan İmamoğlu,
“Gençlerimiz, özellikle iyi eğitim almış
gençlerimiz, ülkeyi terk etme konusunda
tereddüt etmiyorlar. Bu olmaz. Ülkesini
terk etmek ne demek? Onlara saha
açmak, onları bu ülkede verimli hale ge-
tirmek bizlerin, yöneticilerin sorumlu-
luğu. O açıdan biz, bu ümitsizliği de sona
erdiriyoruz” şeklinde konuştu. İSPER’in
yanı sıra İSMEK’i de bu sürece katacak-

ları bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları
söyledi: “Tarihinde olmadığı kadar,
günün teknolojilerine uygun, günün ihti-
yaçlarına uygun, günün gereksinimlerine
uygun bir şekilde vatandaşlarımızın mes-
lek edinmesine de katkı sunacağız. Bütün
bunları yaptığımız zaman işte o yurt dı-
şına gitmek isteyen ya da bir an önce bu
ülkeyi terk etmek isteyenin, tam aksine bu
cennet vatanın, bu güzel ülkemizin, dün-
yanın en güzel şehri olan İstanbul’umu-
zun bütün nimetlerinden, eşitlikçi ve adil
bir şekilde faydalanabilecek bir atmosferi
insanlarımıza vaat etmiş oluyoruz bu tür
merkezlerimizle ve eğitim kurumları-
mızla. Az önce 8000’e doğru giden bir iş
sayısını verdi kıymetli Genel Mü-
dür’ümüz. Bu manada, bu sayının hızlıca
artmasını, verimli bir şekilde görüşmele-
rin sürmesini çok diliyorum. Az önce bu
ofisin açılışında bize eşlik eden işveren
temsilcilerimiz vardı. O işveren temsilcile-
rimizin memnuniyetini görmek, hatta
bizim orada iş bulmasını sağladığımız
genç çalışanımızın orada verimli bir şe-
kilde işlerini yapıyor olmasını görmek
tam da işte bizim gurur kaynağımız. Bu
manada sayının artırılması özellikle her
meslek dalında iş imkanının yaratılması
bizim için çok çok önemli.”

BIZIM AMACIMIZ
UMUT ASILAMAK
İBB, “Bölgesel İstihdam Ofisleri”nin 6’ıncısını Bağcılar’da, 7’ncisini Ümraniye’de açtı. Bağcılar’daki 
açılışı, ofisler aracılığıyla iş bulan 3 emekçi ve bu yolla eleman kazanan 3 işveren temsilcisiyle birlikte
gerçekleştiren İmamoğlu, amaçlarının umutsuz gençlere “umut aşılamak” olduğunu vurguladı
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İŞ BULANLAR VE İŞ VERENLERLE BİRLİKTE AÇTI
Konuşmaların ardından, Bağcılar ve Ümraniye Bölgesel istihdam 
Ofisleri’nin açılışı gerçekleştirildi. İmamoğlu, açılış kurdelesini ofisler
aracılığıyla iş bulan 3 emekçi ve bu yolla eleman kazanan 3 işveren 
temsilcisiyle birlikte kesti. İBB, daha önce de Küçükçekmece, Şişli, Kartal,
Sancaktepe ve Büyükçekmece’de istihdam ofisleri açmıştı.

TEMEL PRENSİP; LİYAKAT

Temel prensiplerinin liyakat olduğunun
altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:
“Diyoruz ki; hak eden herkes hak ettiği
değeri elde etsin, hak ettiği mevki ve
mertebede işini elde etsin. O bakımdan
liyakate önem veriyoruz, kayırmacılığa
da karşı çıkıyoruz. Eğer bir toplumda
adalet duygusunu temin ederseniz,
umutlarını beslerseniz, o zaman top-
lumda her şeyi başarma şansınız vardır.
Biliyoruz ki; her birimizin ailelerinde ço-
cuklar, doğdukları zaman eşittirler. O
bakımdan, buna da şekil vermek ve ül-
kemizin geleceğine iyi beyinler, iyi bilim
insanları akıldan ve bilimden yana tek-
nik insanlar, öğretmenler, işçiler, ustalar,
her konuda uzman insanlar yetiştirmek
de bizlerin sorumluluğu. Ve umut edi-
yorum ki; 12’sini de tamamladığımızda
inanılmaz verilere ve sayılara hep bir-
likte erişeceğiz. Ve belki de gururla
büyük büyük ortamlara sığmayacak şe-
kilde iş imkanı elde eden dostlarımızla,
hemşerilerimizle kucaklaşacağız. Bu
güzel hizmetin devamlılığını diliyorum.”

Yaşlılardan hayat dersi
Kimisi tarlada, bahçede çalışıp çiftçilik, hayvancılık yaptı kimisi fabrikada, kamu kurumunda ya da
özel bir şirkette çalıştı. Kimi de ev hanımıydı, kendi hayallerini bir kenara bırakarak, her şeyden
çok ailesine adadı kendini. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde yaşlılar önemli mesajlar verdi

BaKmayın siz onlara
yaşlı dediğimize. Biyolojik
yaşları ilerlemiş olabilir

ama annelerimizi babalarımızı ha-
yata hazırlayan büyükannelerimiz,
dedelerimiz şimdilerde de bizleri bü-
yütüyor. Hangimizin böyle kudretli
bir enerjiye yaşlı demeye hakkı var ki?
Aktif yaşamda olan, deneyimledikleri
ile huzurlu bir hayat süren ve yaşam
standartlarını yükseltmeyi başararak
birçok genci cebinden çıkarabilecek
potansiyeli olan yaşlılar bakalım biz-
lere neler tavsiye ediyor. Gelin yaş al-
mayı ve yaş alırken de kaliteli bir
hayat sürmenin tüyolarını Sarıyer’in
çınarlarından dinleyelim.

Kendinize yenilikler katın

FURTUNİ EFE: Sarıyer’de yaş al-
manın ayrı bir güzelliği olduğunu
söyleyen Furtuni Hanım her şeyin
karşılıklı saygıyla başladığını ifade
ediyor. Deneyimlerine dayanarak her
yaşın ayrı telaşları olduğunu ancak
bu telaşlara kapılarak hayatı kaçır-
mamamız gerektiğini dile getiren
Furtuni hanımın gençlere tavsiyeleri
arasında şunlar var: “Sokağa çıkın.
Kurslara gidin. Hayatı dolu dolu ya-
şayın. Bizler hayatı hep dışarıda ar-
kadaşlarımızla geçiren bir kuşak
olarak pandemi döneminde hiç dı-

şarı çıkmadık. Ama hayat tecrübele-
rimiz vardı cebimizde ve evde kaldı-
ğımız günleri de dolu dolu geçirmeyi
başarabildik. Ben bu dönemde Sarı-
yer Belediyesi kurslarında aldığım
eğitimlerin ekmeğini yedim diyebili-
rim.  Belediye bizim yaşlarımızda ki
insanlara çok değer veriyor ve bizleri
düşünerek farklı çalışmalar yapıyor.
Bu kurslar sayesinde evde kaldığım
süre boyunca yaptığım el işleri beni
oyaladı. Gençler de her zaman ken-
dilerini geliştirecek yenilikler katacak
bir şeyler yapmalı.”

9 yıldır çıkmıyorum

EMEL SARIER: Çok hareketli bir iş
hayatım vardı diyen Sarıer, yoğun
olarak çalıştığı bir dönemde depres-
yona giriyor ve insanlarla iletişime

geçmeyi bir kenara bırakın evden dı-
şarı bile çıkmak istemiyor. Belki de
hayatının en zor günlerini bir başına
atlatmaya çalışan Sarıer, o depres-
yondan nasıl başarıyla çıktığını ise
gözlerinin içi parlayarak şu sözlerle
anlatıyor: “Hayatımın en zor günle-
riydi. Arkadaşım bana Sarıyer Bele-
diyesi’nin verdiği ücretsiz kurslardan
söz etti. Bana iyi geleceğini düşün-
müş. Ben de ailemin ve arkadaşımın
zorlamasıyla günde sadece iki saat
olmak şartıyla kursa gitmeyi kabul
ettim. İki saat kalırım diye şart koştu-
ğum kurstan 9 yıldır çıkmıyorum. Bu
kurslara başladıktan sonra depres-
yon ilaçlarımı kullanmayı bıraktım.
Artık hayatım daha da güzel. Genç-
lere deneyimlerimi aktarmamı isti-
yorsunuz, sizlerle paylaşabileceğim
en anlamlı deneyimim dost seçimle-
rinizi yaparken özen göstereceğiniz
noktalar olabilir belki de. Hayatınıza
aldığınız insanlar önemlidir. Onlara
küçük bir sırrınızı verin, önemli ol-
mayan küçücük bir sır. Eğer konuş-
tuğunuz şeyi bir başka yerden
duyuyorsanız dost sandığınız aslında
dostunuz değildir. Çevrenizde doğru
insanlar olmalı; hatalarınızı size söy-
lemeyen, sırrınızı başkalarıyla payla-
şan, sizi yarı yolda bırakan insanları
hayatınızdan uzak tutun.”

Kavşak yenileniyor
Silivri Belediyesi tarafından yol zemin ha-
zırlığı yapılan Bölge Trafik Köprülü Kav-
şağı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

ekiplerince dökülen 1000 ton asfaltla yenileniyor. Si-
livri Bölge Trafik İstasyon Amirliği yanında bulunan
köprülü kavşak Silivri Belediyesi tarafından gerçekleş-
tirilen yol zemin hazırlık çalışmalarının tamamlanma-
sının ardından 1000 ton asfalt dökülerek yenileniyor.
Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, Karayolları Bölge Mü-
dürlüğüne teşekkür ettiği açıklamasında, “Silivri
Belediyesi olarak yol zemin hazırlığını yaptığımız Si-
livri Bölge Trafik İstasyon Amirliği yanında bulunan
köprülü kavşaktaki asfaltlama çalışmalarını inceledik.
Yıllardır bakım yapılmayan ve bu nedenle vatandaşla-
rımız tarafından oldukça şikâyet aldığımız D-100 Ka-
rayolu ve TEM Otoyoluna bağlantıyı sağlayan bu
kavşak, 1000 ton asfalt dökülerek yeni bir görünüme
kavuşacak. Silivrili hemşehrilerim adına Karayolları
1.Bölge Müdürlüğüne teşekkür ediyor, tüm ekiplere
kolaylıklar diliyorum”  ifadelerini kullandı.

4 proje ödül aldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle;
Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği 2019
yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje

ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları
internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla
belirlendi. 39 Belediyenin 67 proje ile başvurduğu ya-
rışmada Çatalca Belediyesi Proje Ödülünü kazandı.
Belediye Başkanı Mesut Üner’in önem verdiği 4 proje
olan “Tarihi Kaleiçi Surları Restorasyon Projesi, Ka-
racaköy Mahallesi Taşmektep Restorasyon Projesi,
Kaleiçi Mahallesi Maliye Lojmanı Uygulama Projesi
ve Topuklu Çeşmesi Restorasyon Projesi” Tarihi
Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültü-
rel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özen-
dirme Yarışması’nda Proje Ödülünün sahibi oldu.
Jüri Üyelerince ödül alan projeler; Kale içinde aynı
alanda bulunan çalışmaların bütüncül bir senaryo
oluşturması ve farklı karakterde yapılarda yürüttüğü
çalışmalarında farklı kullanımlara yönelik etkileşimi
ön plana çıkaracağı belirtilirken, düzenlenen ödül tö-
reninde Çatalca Belediye’sinin ödülü, Başkan Yar-
dımcısı İkram Kaya ve AK Parti Meclis Üyesi Turhan
Uçar tarafından alındı.
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ÇÖZÜMLER



Yaşanan büyük depremler, yapı-
sal olmayan hasarların can ve mal
kaybında önemli yer tuttuğunu

göstermektedir. Ülkemizde 1999 Kocaeli ve
Düzce depremleri müze koleksiyonlarının
depreme karşı korunmasında önemli bir kı-
rılma noktası olmuştur. Geçmiş tarihimize
ışık tutan yüzyıllar öncesi uygarlık ve medeni-
yetlerimizi gün yüzüne çıkaran tarihi eserleri-
mizin korunduğu müzelerimiz yapısal
olmayan tehlikeler açısından en fazla riske
sahip yapılardır. Bu sebeple Tekirdağ Etno-
grafya Müzesinde bulunan Trakya'nın eski
medeniyetlerini ortaya koyan pek çok eserin

korunması gerektiğinden hareket eden Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yö-
netimi ve Kentsel Dönüşüm Dairesi Afet
Şube Müdürlüğünce yürütülen proje, afet
riski altında yaşayan tüm vatandaşlarımız ve
geçmişten geleceğe ışık tutan tarihi eserlerimi-
zin güvenliği adına, yerel yönetimlerin afetlere
hazırlık ile ilgili çalıştığı projeler içinde farkın-
dalık yaratan öncü ve yenilikçi bir proje olma
özelliği taşımaktadır. 

Gerekli eğitimler veriliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye
Deprem Vakfı’yla yaptığı protokol kapsa-

mında edindiği Deprem Si-
mülasyon Tırı ile
vatandaşlarımıza, okul ça-
ğındaki öğrencilerimize dep-
rem anı ve sonrasında neler
yapmaları gerektiği, yeterli
hazırlıkların yapılması konu-
sunda bireysel bilincin artı-
rılması amacıyla ve yaşam
alanında bulunan yapısal
olmayan elemanlardan kay-
naklanabilecek tehlikeler an-
latılmaktadır.
Vatandaşlarımızın isteği
doğrultusunda yaşadıkları
ortamlardaki sabit olmayan
materyallarin ve eşyaların
sabitlenmesi üzerine bilin-
çlendirme eğitimi verilmek-
tedir. Ayrıca, okullarımızda
ve kamu binalarında farkın-
dalık yaratmak yaşam alan-
larındaki riskleri azaltmak
amaçlı "Benim Evim Dep-
reme Hazır" Yarışması" dü-

zenlenmiştir. 

Mutabakat başladı

Süleymanpaşa ilçesi’nde bulunan Tekirdağ
Etnoğrafya Müzesindeki arkeolojik ve kültü-
rel mirasların olası bir deprem, sel vb. gibi
afetlerde sabit kalması adına sabitleme çalış-
maları karşılıklı yapılan yazışma ile başlatıl-
dığını belirten Tekirdağ Büyüşehir Beldiye
Başkanı Kadir Albayrak, “Bu kapsamda
müzede bulunan tarihi eserler farklı sabit-
leme yöntemleriyle güvence altına alın-
maktadır. Projemizi benzer afete yönelik
çalışmalardan ayıran en önemli özelliği,
deprem riski altında yaşayan vatandaşla-
rımızın var olan riskin farkındalığını an-
layarak güvenliklerini artırmada
bilinçlenmelerinin ve duyarlı olmaları-
nın sağlanmasıdır. Güvenli yapılarda
yaşama bilinci ile gelecek kuşaklara
sağlam olarak aktarılabilen tarihi eser-
ler, Şehirlerin gelişimine ve tanıtımına
da önemli katkılar sağlar. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi’nin afetlere
karşı yürüttüğü bu yenilikçi proje ta-
rihi ve kültürel mirasımıza ve vatan-
daşlarımıza verilen değerler
konusunda öncüdür. Projemiz sa-
dece müze ve tarihi eserlerimiz ile
sınırlı değil. Talep eden tüm kamu
kurum ve kuruluşlarımıza eşyala-
rın sabitlenmesi konusunda des-
tek vermeye hazırız. Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi, bundan
sonra da insan odaklı hizmet
anlayışıyla Tekirdağ için, Tekir-
dağ’ın geleceği için ve halkımız
için çalışmaya devam edecek-
tir” dedi.  İRFAN DEMİR

İ stanbul Büyükşehir Belesiyesi
(İBB) Şehir Tiyatroları, dünyayı
etkisine alan Kovid-19 salgınına

dair tüm tedbirleri alarak, perdelerini
yepyeni bir repertuvarla açtı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat
Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp, yönet-
tiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzel-
sin" adlı tek perdelik oyunu, Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde izledi.
Oyun öncesinde CHP İstanbul mil-
letvekili Sera Kadıgil ve İBB Şehir Ti-
yatroları Genel Sanat Yönetmeni

Mehmet Ergen ile birlikte kulisi ziya-
ret eden İmamoğlu, yeni sezon açılış
oyununda rol alan sanatçılara başarı
dileklerini iletti.

Sanatın her kolu moral

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle
bütün sahne sanatlarının zor günler
geçirdiğini aktaran İmamoğlu, oyun
öncesinde yaptığı kısa değerlendir-
mede, “Ama buna rağmen, kısıtlı ko-
şullarda, dayanışma içerisinde bir
dönemi geçirmek istiyoruz” dedi.
“Sanatın her kolu, bir moral. Tiyatro
da bunlardan bir tanesi” diyen İma-

moğlu, şunları söyledi: “Burası, ta-
rihi bir tiyatro. Ülkemizin sanat ta-
rihi, neredeyse bu sahnelerde
yazılmış diyebiliriz. O bakımdan, bu
sene Şehir Tiyatroları’nın ilk gece-
sinde bir arada olmak istedim. Aynı
zamanda, özel tiyatrolarla daya-
nışma içerisinde bir süreci başlattık-
ları için arkadaşlarıma da teşekkür
ediyorum. Bunu geliştirmemiz lazım,
özel tiyatroların yaşaması lazım.
Buna özel bütçe yapacağız. ‘Özel bir
bütçeyi, Şehir Tiyatroları’yla ve diğer
sanat alanlarıyla nasıl paylaştırırız,
nasıl yönetiriz’e bakacağız. Çünkü,

hiçbir özel tiyatronun kapanmasını
arzu etmeyiz. Bu manada arkadaşla-
rım, titiz bir çalışma yapacaklar.
Hem sanatı hem sanatçıyı, sahneleri,
tiyatroları, diğer sanat dallarını da
koruyarak, inşallah bu dönemi,
sanat adına hasarsız atlatalım isti-
yoruz. Zira sanat yaşarsa, insan
yaşadığının farkına varacaktır. Sa-
natı onun için yaşatmamız lazım,
insanlarımızın mutlu olması
için.” İmamoğlu, yeni sezonun
ilk oyununda rol alan sanatçıları
sahnede de tebrik etti ve oyun-
culara çiçek verdi. 
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Cumhurbaşkanlığı

Senfoni
Orkestrası'nın yapımı

süren yeni 
salonundaki ilk

konser, inşaatta ter
döken işçiler

için verildi

Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) önlemle-
rine uyulan konserde,

Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası'nın (CSO) yeni sanat-
çıları, W. A. Mozart'ın Küçük Bir
Gece Müziği bestesini icra etti.

Şef Cemi'i Can Deliorman yöne-
timindeki konseri, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
ile Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Özgül Özkan Yavuz da
izledi. Bakan Ersoy, konser so-
nunda işçiler ve orkestrayla ha-

tıra fotoğrafı çektirdi. 
Yeni binada incelemelerde de bu-
lunan Ersoy, salonun dünyanın
en önemli kültür merkezlerinden
biri olacağını ve genç sanatçıların
bu vizyonu en ileri seviyeye taşı-
yacağını belirtti. 

Şef Deliorman ise salonun gele-
nekten geleceğe köprü vazifesi
gördüğünü ve CSO'nun, yeni
evinde yaklaşık 200 yıllık ben-
zersiz geleneğini uluslararası
başarılara imza atarak devam
ettireceğini vurguladı.

İşçiler için anlamlı bir konser

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecine dair tüm tedbirleri alarak yeni sezonu açan Şehir Tiyatroları emekçilerini
yalnız bırakmadı. İmamoğlu, “Hem sanatı hem sanatçıyı, sahneleri, tiyatroları, diğer sanat dallarını da koruyarak, inşallah bu
dönemi, sanat adına hasarsız atlatalım istiyoruz. Zira sanat yaşarsa, insan, yaşadığının farkına varacaktır” ifadelerini kullandı

SAnAtcıLArı 
KoruyAcAgız

Tekirdağ tarihi sağlama aldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Etnografya Müzesinde sergilenen, tarihimize ışık tutan yüzyıllar öncesi uygarlık ve 
medeniyetlerimizi gün yüzüne çıkaran tarihi eserlerin olası bir afet anında korunması adına sabitleme çalışmalarına başladı

Bahçeşehir'de
dijital eğitim 

8 yıl önce başlattığı “Dijital Dünya Okulu” projesi ile
eğitimde dönüşüme liderlik eden Bahçeşehir Koleji,

kurduğu “Dijital Eğitim Merkezi” ile yeni nesil
eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor

Teknoloji ve
bilim gelişiyor,
gelişim bera-
berinde deği-

şimi getiriyor. Bu noktada
eğitim paradigmalarının da
değişmesi gerekiyor. Gele-
ceği öngörmek mümkün
değil ama paradigma deği-
şiklikleri ile geleceğe yeni ne-
siller hazırlamak mümkün.
Bahçeşehir Koleji bu değişime
yabancı değil çünkü bundan 8
yıl önce dijital eğitime geçildi.
Bahçeşehir Koleji bir yeniliğe
daha imza atıyor ve “dijital
dünya okulu” projesine, “dijital
eğitim merkezi” ile yepyeni bir
sayfa açıyor. Bu merkezde öğret-
menlere yönelik teknolojik formas-
yon eğitimlerinin yanı sıra, hibrit
öğretmen kavramı, dijital içerik ya-
ratımı, sosyal medya ve güvenlik
gibi konu başlıklarında faaliyet gös-
terilecek. Merkez bünyesinde, ders-
lerin konu içeriklerini hazırlayacak
eğitim içerik üreticileri bulunacak.
Video ve benzeri dijital içerikler geliş-
tirilecek, var olanlar ise son teknoloji
ile donatılacak.

Önemli ekipler var

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem
Dağ, öğrencilerin teknolojiyi kullanan,
üreten bireyler olarak yetiştiğine dikkat
çekiyor ve “Geleceğin liderlerini yetişti-
ren öğretmenler de bu nedenle sadece
teknolojiye entegre değil, teknolojiyi kul-
lanarak üretim ve proje yapabilecek do-
nanıma sahip. Dijital eğitim merkezi tam
olarak bunu karşılıyor.Çünkü bünyesinde
eğitim teknolojilerini barındıran donanım,
yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebile-
cek, dijital ürün geliştiren ekipler yer ala-
cak.Çünkü öğretmen ne kadar çok hayal
eder ve üretir ise öğrencilerin vizyonu o
kadar gelişmiş olacak” diyor.

Eğitim liderleri katkı veriyor

Bahçeşehir Koleji genel müdürü Özlem
Dağ, öğretmenlerin eğitim sürecinin öne-
mine vurgu yapıyor ve “Bahçeşehir Kole-
jine ilk kez adım atan her öğretmen bu
merkezde 25 saat eğitim programı ala-
cak, bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek.
Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz “di-
jital eğitim lideri” olarak yoluna devam
edecek. Öğretmenlerimiz hem öğren-
meye hem de öğretmeye hazır. Dijital eği-
tim merkezinde öğretmenlerimizin her
biri ‘hibrit öğretmen’ olacak” diyor.

ALİKEV eğitime
katkı verecek
Toplumsal barış
ve eşitliğin var ol-
duğu, insan-doğa

ilişkileri de dâhil olmak üzere her
türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir
dünyayı, gençliğin katılımıyla kura-
rak Ali İsmail'in düşlerindeki özgür
dünyayı hayata geçirmek misyo-
nuyla kurulan Ali İsmail Korkmaz
Vak fı (ALİKEV), Emel Anne ve tüm
gönüllüleriyle birlikte 42. İstanbul
Maratonu'nda eğitime katkı için ko-
şuyor. Pandemi önlemleri nedeniyle
bu yıl 15K, 10K ve 5K etapları sanal
olarak gerçekleşecek maratonun, 42K
etabı ise sınırlı sayıda katılımcıyla koşu-
lacak. ALİKEV, bu yıl sanal gerçekle-
şecek üç etapta dünyanın farklı
yerlerindeki gönüllüleriyle bulu-
şacak, adımlarını gençlerin
eğitimi için atacak.

Adımlarımız her
yerde

Pandemi süreciyle birlikte
dünyadaki eşitsizliklerin de-
rinleşmeye başladığını, eko-

nomik ve sosyal krizlerin toplumları etkiledi-
ğini söyleyen Emel Anne, “Bu süreçte en çok
etkilenen kesimlerin başında gençler geliyor.
İçinde bulunduğumuz dönemi ancak daya-
nışma ve bir araya gelerek atlatabileceğimize
inanıyoruz. Bu sene de İstanbul Marato-
nu'nda gençlerin eğitimlerine destek olmak
için adımlarımızı atacağız. Yeniden onlarca
gencin düşlerini gerçek kılmak için güçleri-
mizi birleştireceğiz. Belki bu sene yan yana
olamayacağız ama #AdımlarımızHerYerde
olacak. Sizler de 8 Kasım 2020 Pazar günü
dilediğiniz yerde adım atarak Ali İsmail'in ve
onlarca gencin düşlerindeki dünyayı kurma-

mıza destek verebi-
lirsiniz”

dedi. 

Çevrimiçi caz zamanı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı ta-
rafından düzenlenen 27. İstan-
bul Caz Festivali'nin konserleri,

3 Ekim'den itibaren çevrim içi erişime açı-
lacak.  Kültür ve Turizm Bakanlığının deste-
ğiyle Garanti BBVA sponsorluğunda
gerçekleştirilen festival
kapsamında düzenlenen
konserlerin kayıtları, çev-
rim içi platform üzerinden
Türkiye'nin yanı sıra bütün
dünyadan müzikseverler ta-
rafından izlenebilecek. 27.
İstanbul Caz Festivali, Türki-
ye'den yıldız isimlerden yeni
keşiflere birçok sanatçıyı, 3
Ekim'den itibaren festivalin
"online.iksv.org/caz" adresinde
ağırlayacak. Çevrim içi yayına
açılan konserlere 30 gün bo-
yunca erişilebilecek. İzleyiciler
bilet satın aldıkları konserleri, iz-

lemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüle-
yebilecek. Festivalde bu yıl, Selen Gülün Quintet feat.
Sibel Köse, Ece Göksu, Can Güngör, BaBa ZuLa,
Make Mama Proud, Tuğçe Şenoğul, Guguou, Kardeş
Türküler, Jülide Özçelik ve Büşra Kayıkçı'nın da arala-
rında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne almıştı.
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BASKEtBoL MESSiNA'dAN SoRuLuR

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde yer alacak
18 takım içinde en tecrübeli ve başarılı başant-
renör olarak AX Armani Exchange Olimpia
Milan'ın İtalyan çalıştırıcısı Ettore Messina
olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Ligi tarafından

"efsane" olarak nitelendirilen ve Avrupa basket-
bolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen
Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'dan ay-
rılması ve bir sezon takım çalıştırmama kara-
rıyla ligin en tecrübelisi Messina oldu. 

G alatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-
off turu maçında bu akşam deplas-
manda İskoçya'nın Rangers takımıyla

karşı karşıya gelecek. Glasgow kentindeki
Ibrox Stadı'nda oynanacak maç TSİ
21.45'te başlayacak. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oyna-
nacak müsabaka, Teve2'den şifresiz olarak
yayımlanacak. Süper Lig'de geçen sezonu 6.
bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un
Avrupa kupalarından men edilmesiyle
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan
dahil oldu. Bu organizasyondaki ilk ma-
çında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen
sarı-kırmızılı takım, aldığı 3-1'lik galibiyetle
tur atlayan taraf oldu. Üçüncü eleme tu-
runda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını
ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 yenerek
organizasyon dışına itti. Galatasaray gibi
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan
dahil olan Rangers ise bu turda Cebelitarık
temsilcisi Lincoln Red Imps'i 5-0, üçüncü
eleme turunda ise Hollanda'nın Willem II
ekibini 4-0 yenerek play-off turuna geldi.

Letonyalı hakem yönetecek

Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyo-
nundan hakem Andris Treimanis düdük ça-
lacak. Haralds Gudermanis ve Aleksejs
Spasjonnikovs'ın yardımcı hakemlik görevini
üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise
Aleksandrs Golubevs olacak.

Kazanan taraf gruplara kalacak

Rangers-Galatasaray maçını kazanan
takım, adını gruplara yazdıracak. Koronavi-
rüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar
gereği bu sezon eleme turları tek maç üze-
rinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması ol-
mayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip,
2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele
etme hakkı kazanacak.

Arda Turan forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan,
Rangers karşısında sahaya çıkamayacak.
Karşılaşma öncesinde uygulanan standart
Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen
akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal
enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoç-
ya'ya götürülmeyecek. Sarı-kırmızılı ta-
kımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando
Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akba-
ba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem
Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse
Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer al-
mıyor.

İki takım da sezona iyi başladı

Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezo-
nuna iyi bir başlangıç yaptı. Geçen sezon
koronavirüs salgını sonrasında devam eden
Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kır-
mızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çizi-
yor. Teknik direktör Fatih Terim'in
öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4
galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray,
Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şam-
piyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup
ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 bera-
bere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa
Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsil-
cisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de
Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.
Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Ga-
latasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın
çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş
yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İs-

koçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde
eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow
temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken
kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Li-
gi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Ran-
gers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.

Galatasaray'ın kadrosu belli oldu

Öte yandan Galatasaray'da UEFA'ya bildi-
rilen kadroda yer almayan Jesse Sekidika,
bu maç öncesinde listeye dahil edildi. Sarı-
kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadro-
sunda şu oyuncular yer alıyor: Omar
Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel,
Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter
Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer
Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyin-
dama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre
Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli,
Mbaye Diagne, Fatih Öztürk. 

Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başa-
rılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasa-
ray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına
mevcut teknik direktör Fatih Terim yöneti-
minde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galata-
saray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak
UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galata-
saray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı,
teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde
Real Madrid'i eleyerek kazandı.

Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper
Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli
başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Ku-
pası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek
final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şam-
piyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım ara-
sında kendisine yer buldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çey-
rek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve
İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray,
1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia

Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun
eğdi. Galatasaray, teknik direktör Mustafa
Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla
''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuc-
hatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza
attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Ku-
lüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı
ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elene-
rek final hayallerini rakibine kaptırdı. Orga-
nizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne
çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı
takım, Manchester United zaferine imza at-
tığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar
Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezo-
nunda son 8 takım arasına girmeyi başardı.
O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şam-
piyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maç-
ları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak
gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın
en iyi 8 takımı arasına girdi. Galatasaray,
teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde
2000-2001 sezonunda çeyrek finale yük-
seldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8
takım arasında kendisine yer bulan Galata-
saray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.
Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda
ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde
başarılı bir performans ortaya koydu ve
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oy-
namayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 se-
zonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde
Real Madrid'e elenerek organizasyona veda
etti. Galatasaray, Avrupa kupalarında Real
Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manc-
hester United, Liverpool, Paris Saint-Ger-
main, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi
büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak
taraftarlarının yüzünü güldürdü.

1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın
yenişememesi durumlarında geçmişte uygu-
lanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final
öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı
tarafı oldu.  Şampiyon Kulüpler Kupası'nın
1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zü-
rih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplas-
manda 2-0 kaybedip evindeki maçı ise 2-0
kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre ta-
rafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Ro-
ma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2
bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu
geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kır-
mızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampi-
yon Kulüpler Kupası 2. turunda
Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı
karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kay-
bettikten sonra rövanş maçının normal sü-
resini ise aynı skorla galip tamamladı.
Uzatma bölümünde de skor değişmeyince
yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı
taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yük-
seldi.

En farklı galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en
farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi
Netanya, en farklı yenilgilerini ise
Alman ekibi Bayern Münih ve İs-
panya temsilcisi Real Madrid karşı-
sında yaşadı. UEFA Avrupa
Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. ön
eleme turu rövanş maçında İs-

rail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden
sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda
oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupa-
ları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonunda
Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Turu'nda
Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 se-
zonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real
Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihi-
nin en farklı yenilgilerini aldı.

Rangers ile 3. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında yarın 3.
kez Rangers ile karşı karşıya gelecek. İki
takım daha önce 2000-2001 sezonunda
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında
karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'daki
maçta 3-2 yendiği rakibiyle deplasmandaki
müsabakada 0-0 berabere kaldı.

Terim'le 81'inci sınav

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza
atan teknik direktör Fatih Terim, Avrupa ku-
palarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Ga-
latasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa
kupalarında bugüne dek 80 karşılaşma oy-
nadı. Sarı kırmızılı takım, 67 yaşındaki tek-
nik adam yönetimindeki bu
karşılaşmaların 32'ini kazanırken,
17'sinde berabere kaldı, 31'ini ise kay-
betti. Sarı-kırmızılı takım, Terim yöne-
timindeki Avrupa kupası maçlarında
109 gol atıp, kalesinde ise 117 gol
gördü.

Kupa ikide 15 maç

Galatasaray, Fatih Terim idare-
sinde yarın eski adı UEFA
Kupası olan Avrupa Li-
gi'nde 16. maçını oynaya-
cak. Sarı-kırmızılı takım,
Terim yönetiminde Av-
rupa'nın iki numaralı
kupasında daha önce
çıktığı 15 maçta 7
galibiyet, 6 bera-
berlik ve 2 mağlu-
biyet yaşadı. Bu
müsabakalarda
23 gol atan
Galatasaray,
rakiplerinin
14 gole
engel
ola-
madı.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam deplasmanda Rangers ile karşılaşacak
KuKRE ASLANIM!

GALAtASARAy, Fatih terim yönetiminde
girdiği 6 Avrupa kupası ön eleme tu-
rundan da galip ayrılan taraf oldu.
Sarı-kırmızılı takım, terim yönetiminde
4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de
UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 ön
eleme turunda mücadele etti. Galata-
saray, terim yönetiminde UEFA Şampi-
yonlar Ligi ön elemelerindeki 8, UEFA
Avrupa Ligi ön elemelerindeki 2 müsa-
bakanın tamamından galip ayrıldı.
Fatih terim yönetimindeki Galatasaray,
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998
sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-
1999 sezonunda aynı ülkenin Grass-
hoppers, 1999-2000 sezonunda
Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004
sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA
Sofya takımlarını ikişer maçta da
mağlup etti. Galatasaray, bu sezon da
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu ma-
çında Azerbaycan'ın Neftçi takımını, 3.
eleme turunda ise Hırvatistan'ın Haj-
duk Split takımını tek maçta yenerek
saf dışı bıraktı. Sarı-kırmızılı takım, bu
müsabakalarda toplamda 28 gol bu-
lurken, kalesinde sadece 6 gol gördü.
UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampi-
yonlar Ligi'nde çeyrek final Sarı-kırmı-
zılı takım, Fatih terim yönetiminde
Avrupa kupalarında önemli başarılara
imza attı. Galatasaray, Fatih terim ile
1999-2000 sezonunda finalde Arse-
nal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonlu-
ğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını
kazandı. tecrübeli teknik adam idare-
sinde 2012-2013 sezonunda UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde de etkili bir per-
formans ortaya koyan sarı-kırmızılılar,
çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
Sarı-kırmızılı takım, terim ile Avrupa
kupalarında Real Madrid, Juventus,
Manchester United, Paris Saint-Ger-
main, Milan ve Borussia Dortmund gibi
önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Fatih Terim
ile elenmedi

Rangers
hakkında
detaylar

Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership)
bu sezon gösterdiği performansla dikkati çekiyor. İskoç-

ya'nın Glasgow kentinde 1872 yılında kurulan Rangers,
maçlarını 50 bin 987 kişilik Ibrox Stadı'nda oynuyor. İskoç-

ya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Rangers, son yıllarda
daha çok yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme geldi.

Borçları nedeniyle kapanma tehlikesi yaşayan ve 2. sırada bi-
tirdiği 2011-2012 sezonunun ardından 4. Lig'e düşürülen Ran-

gers, 2016-2017 sezonunda yeniden Premiership'e yükseldi.
2018 yılında teknik direktör Steven Gerrard'ın göreve gelmesiyle

çıkışa geçen Glasgow ekibi, son iki sezonu Celtic'in arkasında 2. sı-
rada tamamladı. Bu sezon şampi-

yonluğun güçlü bir adayı olan
Rangers, ligde oynadığı maçlarda ye-

nilgi yüzü görmedi. 9 hafta sonunda 7
galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan top-

layan ve maç fazlasıyla ligin zirvesinde
yer alan Rangers, bu karşılaşmalarda 22

gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Premi-
ership'te 54 kez kupa kaldıran Glasgow ekibi,

İskoçya'da en fazla şampiyon olan kulüp ko-
numunda yer alıyor. İlk şampiyonluğunu 1892-

1893 sezonunda yaşayan mavi-beyazlı takım,
son şampiyonluğunu ise 2010-2011 sezonunda

elde etti. İskoçya Kupası'nı 33 kez müzesine götü-
ren Rangers, Lig Kupası'nda da 27 kez zafere ulaştı.

İskoç kulübünün kadrosunda tanıdık isimler de yer
alıyor. Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin

oğlu Ianis, Ransgers'ta forma giyiyor. Rangers, geçen se-
zonun devre arasında Belçika'nın Genk takımından kirala-

dığı Ianis'in sezon sonunda bonservisini almıştı. 21
yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 11 maçta oynadı ve

bir gol kaydetti. Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan 38 ya-
şındaki Allan McGregor da Rangers'ın kadrosunda bulunuyor.

Rangers karşısında Galatasaray’ın en
önemli silahlarından birisi de Belhanda
olacak. Faslı yıldız, ligin başındaki
göz kamaştırıcı performansıyla
kendisinden beklentiyi de artırdı.
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8 aylık bir sürede yaptıkları çalışmalarda 2
Avrupa şampiyonluğu yakaladıklarını be-
lirten antrenör Battalgazi Özçınar, "Biz

Sultangazi ilçesi Mehmetçik İlkokulu ve Sultan-
gazi Halk Eğitim Merkezi kurs öğrencileri olarak
yaklaşık başlatmış olduğumuz kurs neticesinde
8 ay içerisinde 2 Avrupa şampiyonu çıkarttık. 2
Avrupa 3'üncüsü ve 3 Avrupa 5'inciliği alarak en
büyük dereceyi elde ettik. Şu anda çalışan spor-
cularımız arasında Avrupa şampiyonu olan spor-
cularımız var. Bu başarılar katlanarak devam
edecek 5-9 Kasım tarihleri arasında büyük bir
talihsizlik olmazsa İstanbul'da düzenlenecek olan
Budokaşo Kyokushin Avrupa Şampiyonası'na ka-
tılacağız. Ben inanıyorum ki buraya ikinci Avrupa
şampiyonluğunu getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çocukların büyük emeği var

Sporcuların, ailelerin ve kendilerinin büyük
emekler verdiğine dikkat çeken Özçınar, "Spor-
cularımız; Süper Etap Kupası, İstanbul ve Türkiye
Şampiyonası'nda dereceler yaparak Avrupa
Şampiyonası'na geldi. Büyük aşamalardan geçe-
rek milli takıma girmeye hak kazandılar. Çalış-
malarımıza her gün ailelerimizin desteğiyle, Halk
Eğitim Merkezi Müdürümüz Hidayet Aydın Bey
ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürümüz Turan
Çelik'in desteğiyle devam ediyoruz. İlçe emniyet
müdürümüz Avrupa Şampiyonası'nda büyük
destek oldu. Tuğba'nın final maçıydı, müdürü-
müzü hemen aradık ve maçı takip etti. Geldiği-
mizde de sporcularımızın hepsini tek tek kutladı,
tebrik etti. Sporcularımızın bundan sonra başarı-
ları için neler yapabiliriz diye toplantılar yapar-
ken, pandemi sürecine girdik. Bu arada yaklaşık
3 ay hiçbir şey yapamadık. Çocuklarımızın başa-
rılarını hiç anlatamadık, duyuramadık. Devlet bü-
yüklerimizin, belediye başkanlarımızın
çocuklarımızı ziyaret edip, ödüllendirmesini bek-
liyoruz. Bunları çok arzuluyoruz. Bunu ilk kez
sizin aracılığınızla duyuracağız. Bu çocuklar

büyük yetenekler, büyük emek
harcıyorlar. Bu coğrafyada ço-
cukların birlik, beraberlik içinde
olması, ailelerin sürekli olarak
birbirlerine gidip gelmeleri spor vesilesiyle oldu.
Bunun katlanarak devam etmesini arzu ediyoruz.
Maddi desteğe çok ihtiyacımız var. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyemizden, Sultangazi ilçe beledi-
yemizden, valiliğimizden, iş adamlarından
destek bekliyor, bu sporculara sahip çıkmalarını
istiyoruz. İnşallah sesimizi duyacaklar. 5-9
Kasım tarihleri arasında da inşallah Avrupa
şampiyonluğunu tekrardan getireceğiz" şeklinde
konuştu.

Dünya Şampiyonası'nı düşünüyoruz

Kasım ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyona-
sı'nın ardından Mart ayında Antalya'da Dünya
Şampiyonası düzenleneceğini belirten Battalgazi
Özçınar, "Hedefimiz 5-9 Kasım arasında düzenle-
necek Avrupa Şampiyonası. Biz Türkiye Wushu-
Kungfu Federasyonu'na bağlı Budokaşo
Kyokushin branşında görev yapıyoruz. Biz Ashi-

hara dediğimiz Japon kö-
kenli bir sporun Avrupa
şampiyonluğunu aldık.
Şimdi Kyokushin derece-

sinde İstanbul'da düzenlenecek şampiyonaya ki-
litlendik. 9 sporcumuz bu turnuvada yer alacak.
Bunun ardından Mart ayında Dünya Şampiyo-
nası var. Bu da pandemi nedeniyle Antalya'da
olacak. Burada da oldukça iddialıyız" dedi.

Hepsi ülkemizi temsil ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birçok konuda ça-
lışmalarının olduğunu belirten Özçınar, "Bu çalış-
malardan birisi de tesislerin tamamlanması.
Ayrıca sporcularımızın Avrupa ve Dünya Şampi-
yonası'na katılıp, derece yapmalarını heveslendi-
ren bir yasa çıktı. Bunlardan birisi milli
sporcuların, vakıf üniversitelerinde tam burslu
olarak öğrenim görmeleri, milli olmalarından do-
layı spor akademileri ve benzer okullarda özel
yetenek sınavın tabi tutularak okuma hakları
oldu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında alacak-
ları derecelere göre maaşlar almaları, ayrıca

okudukları okullarda aldıkları başarılara göre ek
puan alıyorlar. Güçlü bir ülke olmamız sebebiyle
ev sahibi olma avantajını kullanacağız. Dediğim
gibi şampiyonadan sonra sesimizi duyuramadık.
Bakanımızın, valimizin ziyaretini yapamadık. Bu
vesiyleyle onlardan da davet bekliyoruz. Bunlar
henüz 10 yaşında çocuklar. Milli şuura yeni var-
maya başladılar. Çoğu yerde 10 yaşındaki ço-
cuklar bakkala gidemezken, bu çocuklar ülkemizi
Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettiler" diye ko-
nuştu.

Olimpiyatlara da gidecekler

Destek verilmesi halinde daha büyük başarılar
yakalanabileceğini söyleyen Özçınar, "Fener-
bahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi değerleri tril-
yonlarla ölçülen takımlar var. Bunca masraf
yapılmasına rağmen henüz Avrupa şampiyon-
lukları yok. Bu çocuklar Avrupa şampiyonu.
Şimdi bu takımlar mı büyük, bu çocuklar mı ?
Bunun takdiri kamuoyunundur. Futbola harcanan
paranın binde birinin buraya aktarılması yeter.
Ben futbola yönelen iş adamlarımızın bu çocuk-
ları da görmesini istiyorum. Bu çocukların henüz
okul formaları bile yok. Çoğu ailemizin durumları
o kadar kritik ki ev kiralarını veremeyenler var.
Her branşta bütün antrenörlerin, uzman kişilerin
sporcu taraması yapmasını istiyoruz. Bizim İs-
tanbul'da Olimpiyat evimiz var. Olimpiyatlar 4
yılda 1 yapılıyor. Bu çocuklar şu an 10 yaşında.
Belki de 8 yıl sonra bu çocuklar olimpiyatlara gi-
decek.  Bu çocukların şimdiden tespit edilip, ayrı
bir çalışmayla olimpiyatlara kadar hazırlanması
lazım. Olimpiyat kota barajlarını aşması lazım.
Bunun için özel bir çalışma gerekiyor. İlçemizde
okulumuzun salonu var, Milli Eğitim Bakanlığı'na
bağlı. Sultangazi Halk Eğitim Merkezi bu fırsatı
verdi. Ama onların yapabilecekleri o kadar, dev-
let büyüklerimizde büyük destek bekliyoruz. Des-
tek verilirse bu çocuklar daha büyük dereceler
getirecek" ifadelerini kullandı. DHA

Sultangazi Halk Eğitim Merkezi kurs öğrencileri 19-23 Şubat 
tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Budokaido Ashihara Avrupa Şampiyonası'nda
2 Avrupa şampiyonluğu, 2 Avrupa 3'üncülüğü ve 3 Avrupa 5'inciliği yaşadı.

SULTANGAZI’DEN
AVRUPA’YA ŞAMPİYONLUK

COŞKUSU

avrupa şampiyonu olan Tuğba De-
veci, "Final maçında çok heyecanlan-
mıştım. Maçım 1 buçuk dakika sürdü.
Son 10 saniyede maçı
kazanıp, şampiyon
oldum. Mutluyum"
dedi. Avrupa Şampi-
yonluğuna ulaşan diğer
bir sporcu Selnur
Ağaya ise, "Milli spor-

cuyum, Avrupa şampiyonuyum. Hede-
fim dünya şampiyonu olmak. Görevim
ise al bayrağımızı dalgalandırmak.

Milli sporcu olmak
çok güzel bir duygu.
Maçlara çıkarken bir
heyecan kaplıyor.
Bazen kazanıp, bazen
kaybediyorsun" diye
konuştu. 

Hepsinin hayali var

Son istasyon
artık zaferdir
Tecrübeli futbolcu Gökhan İnler, Adana 
Demirspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 
36 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Demirspor
geri dönecek, son istasyon zafer olacak” dedi
Deneyimli futbolcu Gökhan İnler, TFF 1’inci Lig ekiplerin-
den Adana Demirspor ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Daha önce Türkiye’de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ta-
kımlarında forma giyen İnler’in, Türkiye’deki 3’üncü durağı
Adana Demirspor oldu. Tecrübeli futbolcu, transferi sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gökhan İn-
ler’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şe-
kilde: “Çok kıymetli dostlarım, kardeşlerim, büyüklerim ve
değerli futbol sevdalıları… Hayatımda çok önemli dönüm
noktaları, çok sayıda mutlu anlarım oldu. Şu anda bu satır-
ları yazarken ne denli heyecanlı olduğumu tahmin dahi ede-
mezsiniz. Benim için yepyeni bir sayfa açılıyor… Uzun yıllar
hikayesinin sürmesini istediğim bir başlangıca imza atıyo-
rum. ‘Çarşısı 5000 yıllık tarih kokan şehir Adana… Kolomb,
Amerika’yı ararken insanlar alışveriş yapıyordu burada…
’ İşte bu cümledeki güzel şehri yaşamak, Mavi Şimşekler’in
yüreğini hissedebilmek, şampiyon olmak ve Demirsporlularla
el ele Süper Lig’e çıkabilmek için sana geliyorum Adana De-
mirspor! Geçen yıl finalde üzüldünüz belki ama Mavi Şim-
şekler pes etmez; sonuna kadar mücadele eder. Hatırlayın; ne
diyor Yenilmez Armadamızın efsanesi Muharrem Gülergin?

Geri geliyoruz

Evet, biz de öyle yapacağız. Yastık Dayı için, Seher Ana için,
canımız ciğerimiz Ali Utku için oynayacağız. Her maç önce-
sinde onları düşünerek, Demirspor taraftarlarının desteğini
yüreğimizde hissederek ‘Şimşek gibi oynayacağız’ ve ‘Zafer
en çok bize yakışacak!’ Napoli’ye imza attığım gün hissetti-
ğim duygularım canlandı içimde… Tutkulu bir şehir, coşkulu
taraftarlar ve içimde yanan futbol
ateşi… Adana Demirspor’un 26 yıl-
lık Süper Lig hasretine son vermek
için elimden gelen mücadeleyi or-
taya koyacağım. Mavi lacivertli
formayı giymemi sağlayan ve
transferde emeği geçen en başta
başkanımız Sayın Murat San-
cak’a, Sayın Metin Korkmaz’a,
teknik direktörümüz
Ümit Özat’a, mena-
jerim ve ablam
olan çok kıymetli
Bilfer Budak ile
Güney Adatepe
ağabeyime
çok teşekkür
ederim.
Ha, bu
arada
unutma-
dan;
‘Demirs-
por geri
dönecek’,
ve ‘son is-
tasyon
zafer ola-
cak.’ ”
DHA

Josef düğümü
nihayete erdi
Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın lisans problemi çözüldü.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun lisansı bugün itibarıyla çı-
karıldı. Beşiktaş’ta Josef de Souza sevinci yaşanıyor. Geçtiği-
miz haftalarda kadroya dahil edilen ancak eski kulübü Al
Ahli ile yaşadığı sorunlar nedeniyle lisansı çıkarılamayan de-
neyimli futbolcunun işlemleri bugün itibarıyla tamamlandı.

31 yaşındaki orta
saha oyuncusunun
lisansı Türkiye Fut-
bol Federasyo-
nu’na bildirildi.
Daha önce takımla
antrenmanlarda
yer alan ancak mü-
sabaka kadrolarına
dahil edilemeyen
Josef de Souza,
teknik direktör Ser-
gen Yalçın’ın görev
vermesi halinde
Süper Lig’in
4’üncü haftasında
Gençlerbirliği ile
oynanacak karşı-
laşmada forma gi-
yebilecek.

Kolay maç yokSüper Lig 
ekiplerinden

Gaziantep Futbol
Kulübü'nün

savunma oyuncusu
Kana Biyik, ligde bu
sene her maçın zor
olduğunu, puanlar

almak için 
ellerinden geleni

yapacaklarını söyledi

Süper Lig'in 4’üncü haftasında sa-
hasında Trabzonspor ile karşılaşa-
cak olan Gaziantep FK,
çalışmalarını tesislerinde yaptığı
antrenmanla sürdürdü. Antrenman
öncesinde kırmızı siyahlı futbolcu-
lardan Kana Biyik, zorlu müsabaka
öncesi açıklamalarda bulundu.
Pandemiden sonra iyi bir hazırlık
süreci geçirmediklerini ifade eden
Kana Biyik, takım olarak adım
adım güçlenip puanlar almaya baş-
layacaklarını ifade etti. 3 haftada
sadece 2 puan toplayabildiklerini
ifade eden Kana Bıyık, "Adım adım

güçlenerek puanları toplamaya baş-
layacağız. Geçen seneki performan-
sımızı yakalayacağımıza
inanıyorum. Umarım bu hafta
güzel bir sonuç alırız çünkü ligin
büyük takımlarından birisine karşı
oynuyoruz. Bu sene her maç çok
zor. Bütün maçlara aynı şekilde ha-
zırlanıyoruz. Lig için konuşmak
erken ama elimizden geldiğince sa-
vaşıp puanları toplamaya çalışaca-
ğız. Bu sene fazla maçlar olacak
çok zor bir sezon bizi bekliyor. Biz
her hafta iyi dinlenmiş şekilde bu
maçlara çıkacağız" dedi.

Malatyalı Semih
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malat-
yaspor, son olarak Sparta
Prag'da forma giyen stoper
oyuncusu Semih Kaya ile
sözleşme imzaladı. Süper
Lig'de kadrosunu yeni se-
zonda güçlendirmek ama-
cıyla transfer çalışmalarını
sürdüren Yeni Malatyaspor,
Sparta Prag'da forma giyen
29 yaşındaki savunma
oyuncusu Semih Kaya ile
anlaşmaya vardı. Semih,

kendisini sarı siyahlı ekibe bağlayan
sözleşmeye imza attı. Yeni
Malatyaspor Kulübü'nden
yapılan yazılı açıklamada,
"Kulübümüz, milli takımı-
mızda da görev yapmış, son
olarak Sparta Prag forması
giyen defans oyuncusu
Semih Kaya'yı renklerine
bağlamıştır. Semih Kaya'ya
hoş geldin diyor, asil forma-
mızla başarılar diliyoruz"
denildi. 
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Sanatçı ve tv program yapım-
cısı Ahmet Yaşar, yeni al-
bümü için kolları sıvadı.
İddialı bir albüm hazırladı-
ğını ve 2021 yılında
damga vuracağını söyle-
yen Yaşar, “Yeni yıla
bomba gibi gireceğiz”
dedi. Şehit ve şehit an-
neleri için yaptığı bir

esere klip çekeceğini de akta-
ran Yaşar ,”Vatan için çekin-
meden canlarını veren
insanlarımızı asla unutmaya-
cağız. Vefa borcumuzu ödeye-
ceğiz” ifadelerini kulladı. Ocak
ayı içerisinde piyasada olması
beklenen albüm İş İnsanı Birol
Metin'in desteğiyle M.K Pro-
docsion etiketiyle çıkacak.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Tekin Akarken, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ek ödeme
genelgesiyle birlikte sağlık çalışanlarının ayrıştırıldığını söyledi. Damga'ya konuşan Akarken, “Büyük fedakarlık-
larla çalışan bu insanları böyle bir para tartışması içine sokmak, ayrıştırmak büyük bir haksızlıktır” dedi

Aşk şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Metin Çanak
Ankara'nın yeni gözdesi olan Fashion Tv Sahne icin
gün sayıyor. Ekim ayında dev bir Orkestra ile sahneye
çıkacak olan şarkıcı " artık sahne almanın vakti geldi.
Ankaralı sevenlerimle buluşacak olmanın heyecanını
yaşıyorum" diye konuştu. DMC 'nin yapımcılığında
bugune kadar Sevdim,Son Dileğim ve Aşk şarkılarını
kliplendiren Metin Çanak Pop, Arabesk,Halk Müzigi
ve Sanat Müziginden eserlerin yer alacağı zengin bir
repertuar ile müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Kışın en iddialı şarkısı 

“Aşk” için “Bu yazın en iddialı şarkılarından” yoru-
munu yapan Metin Çanak, diğer eserleri de iki ay
arayla sevenleriyle buluşturacak: “Koronavirüs salgı-
nının tüm dünyayı etkisi altına alması sebebiyle çalış-
malarıma uzun bir ara vermek zorunda kaldım.
Ancak önümüzdeki aylar benim için hareketli geçecek.
Pandemi sürecinde hazırladığım üç şarkıyı iki ay ara-
lıkla müzikseverlerle buluşturmayı planlıyorum.”

K oronavirüsle müca-
dele kapsamında
Sağlık Bakanlığı ta-

rafından yayınlanan; “Ko-
rona Pandemisi Nedeniyle
Ek Ödeme Yapılmasına
İlişkin Usul ve Esaslar”
isimli genelde, SAHİM-

SEN Başkanı Özlem Tekin Akarken
tarafından tepkiyle karşılandı. Söz ko-
nusu genelgenin sağlık çalışanları içe-
risinde ayrıştırmaya neden
olduğundan söz eden Akarken, “Sağ-
lık kurumlarında çalışanlar tükenmiş
ve  psikolojik olarak yıpranmıştır.Her
gün evine giderken acaba hastalık
evime götürüyor muyum  endişesi ta-
şımaktadır. Ayrıca esnek mesai uygu-
laması da olmadığı için aynı birimde
çalışan bir personelin koronavirüs ol-
ması ile diğer personellerinde risk al-
tında olacağı endişesi yer almaktadır.
Dolayısıyla böyle bir noktada perso-
neller arasında ayrım gütmek doğru

değildir” ifadelerini kullandı.

Özlük haklarını anımsattı

Sağlık urumlarında çalışan insanların
özlük haklarının verilmesi gerektiğini
de kaydeden Akarken, “Her birimde
çalışanın iş gücüne emeğine ihtiyaç
vardır bu süreçte kronik hastalığı
olanların sürüntü  triyaj filyasyon  gö-
revlendirilmeleri ile risk olasılığı art-
maktadır. Sorunlar çığ gibi
büyümektedir. Ayrıştırıldıkları bir  ek
ödeme değil sağlık kurumlarında çalı-
şanlar olarak özlük haklarında düzen-
leme beklemektedirler.Öncelikle taban
aylıklarında ve nöbet ücretlerinde iyi-
leştirme, tek kalemde emekliliğe yansı-
tılan bir maaş ,eğitim öğretime göre
bir ek gösterge düzenlemesi ,hukuk-
suzca alınan kazanılmış hak olan un-
vanların topluca bir düzenleme ile geri
verilmesi, sağlıkta şiddete yaptırımlı
cezaların gelmesini beklemektedirler”
ifadelerini kullandı.

ANIL
BODUÇ

ÖZEL HABER

Sivaslılar Beyoğlu’nda
İSDERFED’indavetlisi olarak Sivaslı hemşehrileriyle buluşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, dernek üyeleri ile Beyoğlu’nun projelerini konuştu. Saz eşliğinde türkülerin söylen-
diği ziyarette Başkan Yıldız, misafirperverliklerinden dolayı dernek üyelerine teşekkür etti
Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, İstanbul Sivas Der-
nekler Federasyonu’nun
(İSDERFED) davetlisi olarak Si-
vaslı hemşehrileriyle bir araya
geldi. Beyoğlu’nun meselelerinin
ve ilçeye değer katacak projelerini-
nana gündem olduğu ziyarette ko-
nuşan Başkan Yıldız, “Sivas
dediğimizde bizim eskilerin bir
sözü vardır, ‘Bir durup düşünmek
lazım Sivas neresi?’ diye. Anado-
lu’nun en kadim şehirlerinden biri.
Selçuklu’ya bu anlamda başkentlik
yapan. Selçuklu’nun tarihi eserle-
rinin, mimarisinin, zarafetinin ve
medeniyette zirve oluşunun sim-
gelerinin olduğu yer bugün Si-
vas’ımız. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin kurulması sırasında
milli mücadeleyi başlatan şehri-
miz” dedi.

Herkese teşekkür etti

Konuşmasında Sivas Kongresi’ne
ve orada alınan kararlara da vurgu
yapan Yıldız, “Aslında bugün
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın o tek millet, tek
bayrak, tek vatan, tek devlet anla-
yışının;yıllar önce hayat bulduğu,

bir bayrağın altında toplanma ira-
desinin, düşman işgaline karşı tek
vücut olarak durma kararlılığının,
azminin yaşandığı ildir
Sivas.  Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, silah arkadaşlarının ve
bütün toprak altında olan cümle
şehitlerimizin o ortak inancı ve
azmi sayesinde; kendi medeniyeti-

mizin, kendi inancımızın kendi in-
sanımızın harmanlandığı yerdir”
ifadelerini kullandı. İSDERFED’i
ziyaretinde, saz eşliğinde söylenen
türkülere eşlik etmeyi de ihmal et-
meyen Başkan Yıldız, Kadim şehir
Sivas’ın dost canlısı insanlarına
misafirperverliklerinden dolayı 
teşekkür etti.

AlbüM iÇin kollArı sıvAdı

SAGLIK CALISANLARI
AYRISTIRILAMAZ

Sağlıkçılar
bir bütündür

Sağlık çalışanları arasında doktor-hemşire-sağlık memuru gibi ayrımların ya-
pılmasını doğru bulmadığını da kaydeden Akarken, “Sağlık ordusu doktorun-
dan hemşiresine, teknisyeninden teknikerine ,güvenlik görevlisinden temizlik
görevlisine, hasta kabulden  tıbbi sekretere, gassalından imamına  kadar bir
bütündür. Bu nedenle ayrıştırılmak istememektedirler” diye konuştu.

Metin Çanak
sahneye çıkıyor

Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmaları ve hayırse-
verliğiyle isminden sıkça söz ettiren İş insanı Erdoğan
Uludağ tarafından kurulan ‘Umudum Olur musun’
derneği faaliyetlerine başlıyor. Bazı basın yayın or-
ganları tarafından kendisine Robin Hood yakıştırması
yapılsa da bu sıfatı şiddetle reddeden Erdoğan Ulu-
dağ, toplumun hemen her kesiminden ihtiyaç sahibi
insanlara destek olması ile tanınıyor. Kurdukları der-
nekle insanların yanında olmaya devam edeceklerini
dile getiren Uludağ,amaçlarının, insanlara destek ol-
manın yanı sıra desteğe ihtiyaç duymayan nesillerin
yetişmesi için projeler üretmek olduğunu söyledi.Ulu-
dağ, özellikle kadın ve çocuk haklarının toplum da
yerleşmesi için çaba göstereceklerini açıkladı.

Umudum olur musun?


