
Soylu hakkında 
suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili
Engin Özkoç, Çubuk’ta

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na linç gi-
rişimi ile ilgili davanın ilk duruş-
ması sırasında yaptığı konuşmada,
"Bugün bir mafya bozuntusunun
kendisini Twitter’dan eleştirdiği
için eleştiren kişi
derhal tutuklan-
mış, cezaevine
konmuştur ama
ana muhalefet
partisinin genel
başkanına linç
girişiminde bu-
lunan 36 sanık-
tan hiçbiri
tutuklu değildir”
dedi. I SAYFA 7
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Engin Özkoç

TÜM Belediye ve Yerel Yönetim 
Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın

(Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine Avcılar Beledi-
yesi önünde memurlar üçüncü kez eylem
yaptı. Belediyede çalışan memurların öden-
meyen maaş ve çeşitli ödemelerinin ortalama
15 bin TL'yi bulduğu iddia etti. Sendikanın 
İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem,
Avcılar Belediyesi hakkında dava açacaklarını
söyledi. Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin
emekçilerin kazanımlarına ve haklarına saygı
duymadığını belirten Erdem, "Yasal olarak
zorunlu olduğu halde belediye personeline
yemek verilmemektedir. Personel servisinde de
kısıtlama yapılmıştır" eleştirilerinde bulundu. 

ç Damga'ya konuşan Belediye Başkanı
Turan Hançerli ise Avcılar'a karşı bir

kasıt olduğunu belirterek, "Sendika çalışanlara
gerçek dışı bilgi veriyor. Söyledikleri doğru
değil. Yasal sınırların üzerinde bir ödeme talep
ediliyor. Ben yasalara saygılı bir belediye baş-
kanıyım. Arkadaşların yasa dışı taleplerine
olumlu yanıt verme şansım yok" dedi. Sendi-
kanın, diğer belediyelere göre kendilerinden
farklı taleplerde bulunduğunu belirten Han-
çerli, "Ben Avcılar halkına karşı sorumluyum.
Eylemlerin sonlanmasını ben de istiyorum.
Ama her iki tarafın belli bir noktada uzlaşması
gerekir. Haksız bir talep etrafında yapılan ey-
leme de boyun eğmem" diye konuştu. 

ç Belediye önünde yapılan ilk eyleme ka-
tıldığı gerekçesiyle 'eylem kırıcılığı' yap-

makla suçlanan Hançerli, "Eyleme katıldım
eylem kırıcılığı yapmadım. Emekçilerin bir
hakkı söz konusuysa ben sendikacılardan
daha önde koşarım" dedi. "Maaşları değil,

maaş zamlarını değil sosyal den-
geyi konuşuyoruz" diyen Han-
çerli, "Ekonomik durumunuz 
iyi ise katkı sunarsınız. Zengin
değilseniz veremeyeceğiniz bir
şey" ifadelerini kullandı. Han-
çerli, birkaç kötü niyetli kişinin
araya girmesi nedeniyle anlaşma
ortamının bozulduğunu belirtti. 
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TÜM Bel Sen'in 
Avcılar Belediyesi

önünde gerçekleştir-
diği eylemler devam 

ederken Belediye 
Başkanı Turan Hançerli 

Damga'ya konuştu.
Sendikanın çalışanlara

gerçek dışı bilgi 
verdiğini belirten

Hançerli, “Eylemlerin 
sonlanmasını ben de 

istiyorum. Ama haksız 
bir talep etrafında 

yapılan eyleme 
boyun eğmem” dedi 

TACIZE KIMSE 
SES CIKARMADI

SAYFA 5 

Ülkemizin susuz
kalma ihtimali

Utku KIZILTAN

SAYFA 15 

Maradona’yı 
nasıl bilirdiniz?

Osman KÖSE

KAFTANCIOĞLU GÖRMEZLİKTEN GELDİ

CHP eski üyesi Özlem Hanelçi, geçmişte CHP'li 2 il başkan yardımcısı tarafın-
dan taciz edildiğini iddia etti. Taciz olayını Canan Kaftancıoğlu'na ve Genel
Merkez'e bildirdiğini belirten Hanelçi, "Maalesef hiçbir şey yapılmadı" dedi

'Eşkıya Dünyaya Hü-
kümdar Olmaz' dizisi-

nin set çalışanları ve kadın
oyuncuların üstlerini değiştir-
mek için kiraladıkları otel oda-
sında saldırı girişimi yaşandığı
ortaya çıktı. İlk olarak sözlü
tacizde bulunan saldırganlar,
daha sonra kapıya dayandı,
“Oyuncularla fotoğraf çektir-
mek istiyoruz” diyerek tacizle-
rine devam etti ve kadın
oyuncuları iteklemeye başladı.
Pencereden dışarıdaki set eki-
bine haber verilince, otele
koşan çalışanlar tarafından
kadın oyuncular kurtarıldı. 
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HAKSIZ EYLEME
BOYUN EGMEM!

ÖZEL HABER

EKREM 
HACIHASANOĞLU
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasak-
ları açıkladı. Erdoğan, "Hafta içi her gün

21.00 ile 05.00 arasında genel sokağa çıkma
yasağı uygulanacak. Cuma akşamı 21:00’den
pazartesi sabahı saat 5:00’e kadar kesintisiz
devam edecektir. Yani cumartesi Pazar artık ev-
lerimizdeyiz" dedi. Erdoğan, "Market bakkal
kasap manav gibi işletmeler ile eve paket hiz-
meti veren yerler belirlenecek, saatler çerçeve-
sinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.
Restoranlar paket servis haricinde hizmet vere-

meyecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu ta-
şıma araçlarını kullanamayacak.” dedi.
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ÖZKOÇ’TAN SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı
istifa etmelidir!

CHP Parti sözcüsü Faik Özt-
rak, gündeme dair açıklama-

larda bulundu. Koronavirüs vaka
sayılarındaki gerçek sayının gizlen-
mesine Cumurbaşkanı Erdoğan'ın
sebep olduğunu söyleyen Öztrak,
"Vaka sayılarını ve salgındaki gerçek
tabloyu gizleyerek, gerekli önlemle-

rin alınmasını
engelleyen, bin-
lerce vatandaşı-
mızın hayatını
kaybetmesine
neden olan Sa-
ray’ın kibirlisi,
bu tablonun
esas sorumlusu-
dur. İstifa etmeli-
dir." ifadelerini
kullandı.
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Faik Öztrak

CHP’DEN YENİ BİR ÇAĞRI

Bunu yapanlar 
bedelini ödemeli

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Satuk Buğra Kavuncu, Ümit

Özdağ’ın kendisine yönelttiği FE-
TÖ’cü iddiaları hakkında "Müca-
delede canınızı sıkan hoşunuza
gitmeyen bir mevzu oldu mu siyasi
rakiplerinizi bu tür ithamlarla yıp-

ratmaya çalış-
mak Türk
siyasetinde sanki
normalleşmeye
başladı ama biz
bunun normal-
leşmesine izin
vermeyeceğiz.
Bunu yapanlar
bedelini bir şe-
kilde ödemeli"
dedi. I SAYFA 8
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Buğra Kavuncu

ÜMİT ÖZDAĞ’A YÜKLENDİ

Bu vefasızlık 
değil de nedir?

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin 1.

Olağan Manisa İl Kongresi’nde ko-
nuştu. İktidar eleştirisini sürdüren
Babacan, "Sayın Erdoğan’a soruyo-
rum: Yola birlikte çıktığınız arkadaş-
larınızdan yanınızda kaç kişi kaldı?

Lafa gelince ‘Yola
çıktıklarımızı yolda
bulduklarımıza de-
ğişmedik’ diyorsu-
nuz. Bu mu
değişmeyen hâli-
niz? Bu ilkesizlik
değil midir? Bu 
vefasızlık değil
midir?" diye sordu.
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Ali Babacan

MANİSA’DA KONUŞTU

Muradını açıkladı
öyleyse sorun yok!

İYİ Parti TBMM Grup Baş-
kanı İsmail Tatlıoğlu, CHP

Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın,
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili söz-
lerine ilişkin, "İlgili milletvekilimiz
maksadını açıkladıysa bir problem
yok. Bunu esas almak durumunda-
yız. Soruşturma
olabilir ama
burada temel
olarak bir millet-
vekili konuşma-
sından ne
maksat ettiğini
ifade etmiş ise
bunu kabul
etmek durumun-
dayız" diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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İsmail Tatlıoğlu

BAŞARIR’A SAHİP ÇIKTI

Üst mahkeme
işine iade etti

Ekrem İmamoğlu göreve
geldikten sonra işten çıkarı-

lan Hasan Danalıoğlu'nun ilk 
duruşmada kazandığı işe iade da-
vası, İstinaf Mahkemesi tarafın-
dan sonuca bağlandı. "İlk derece
mahkemesi kararı usul ve yasaya
ve dosya içeri-
ğine uygundur"
diyen İstanbul
Bölge Adliye
Mahkemesi
27. Hukuk 
Dairesi, İBB'nin 
başvurusunu
reddederken,
işçinin işe iade
kararını onadı. 
I SAYFA 5
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Hasan Danalıoğlu

İBB’YE GERİ DÖNDÜ

KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER
DEVREYE GİRDİ

YASALARA SAYGILI BİR
BELEDİYE BAŞKANIYIM

AVCILAR BELEDİYESİ’NE
DAVA AÇACAKLAR

Sendika yetkilileri tarafından ‘eylem kırıcılığı’ yapmakla suçlanan Turan Hançerli, “Olur mu öyle şey. Ben
eyleme katıldım. Çalışanlarımızın hakları söz konusu olunca, sendikacılardan önce ben koşarım” dedi. 

Nar gibisi yok

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın

Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırık-
çı'nın cenaze töreninde yapılan
saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılan-
masına başlandı. Sanıklardan bazı-
larının verdiği ifadeler tepki çekti.
Kılıçdaroğlu’na yumruk atan
Osman Sarıgün, savunmasında
hakkındaki iddiaları reddederek,
"Olaydan dolayı pişmanım, Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan özür diliyorum"
dedi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal
Çelik, şüphelilerin ağır cezada yar-
gılanmasını talep etti. I SAYFA 7
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AKTARMA 
INDIRIMI

KALDIRILDI
Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indi-
rimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla

kaldırıldı. İBB’nin geçen hafta UKOME’ye getirdiği ak-
tarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yöne-
tim temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedildi. Yeni fiyat
tarifesi yarından itibaren geçerli olacak. Ancak, İBB 
karara itiraz etti, süreç devam ediyor. I SAYFA 8
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Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Anka-
ra'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İçişleri Ba-

kanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Muş'u ziyaret eden Üner, "Çatalca'ya yapıla-
cak önemli yatırımların sözünü aldık" dedi. I SAYFA 4

ç
Mesut Üner’den Ankara çıkarmasıUzun süre CHP'de siyaset

yapan Özlem Hanelçi, önemli
bir iddia ortaya attı. CHP Maltepe
İlçe Başkanlığı'nda yaşanan taciz
skandalının ardından eski Milletvekili
Barış Yarkadaş'ın olaya tepki göster-
mesi üzerine açıklama yapan Han-
elçi, "Bana da İl Başkan Yardımcıları
ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim. Tehdit

edildim. Canan (Kaftancıoğlu)
hanım hiç ses çıkarmadı bile. CHP'de
maalesef kadın olarak siyaset yapmak
çok zor" dedi. Damga'ya konuşan
Hanelçi, kendisini taciz edenlerden
birinin halen İl yönetiminde oldu-
ğunu belirterek, "Taciz edildiğim 
için ve başka gerekçelerle istifa ettim.
Çok aktif çalışan biriydim" dedi.
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Özlem Hanelçi

Recep Tayyip
Erdoğan
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GÜNÜMÜZDE tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de oldukça popüler bir trend var:
Vegan beslenme… Pek çok ünlü ismin

vegan olduklarını açıkladıktan sonra bu beslenme ti-
pine olan ilgi ve vegan ürünlere de talep arttı. Sağlıklı
yaşam konusuna ilgi duyan kişilerin yanı sıra fazla
kilolarından kurtulmak isteyenler de veganlık konu-
suna ilgi duymaya başladı. Beslenme alışkanlıkları-
mızın cilt sağlığımızı da doğrudan etkilediğini
biliyoruz. Vegan beslenme tarzı cildimiz için fayda
sağlıyor. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO,
akıllı maske terapisi cihazı UFO ve UFO ile entegre
çalışan vegan maskesi Coconut Oil ile cildin donuk
ve yorgun görünümünü azaltıp ışıltısını geri kazandı-
rıyor. Evdeki SPA bakım rutininizin vazgeçilmezi
olan akıllı maske terapisi cihazı UFO, vegan yaşam
tarzınıza da uyum sağlıyor.

Veganlık cilde de faydalı

Vegan terimi ilk defa 1944 yılında bir grup vejetarye-
nin, İngiltere’de Leicester Vejetaryen Topluluğu’ndan
ayrılıp Vegan Topluluğu’nu kurmasıyla kullanılıyor.
Vegan beslenmeyi tercih edenler et ürünlerinin yanı
sıra süt ve yumurta dahil tüm hayvansal gıdaları tü-
ketmeyi reddediyor ve sadece meyve, sebze tahıllar,
baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitki
bazlı besleniyor. Vegan beslenenler yağdan zengin
hayvansal ürünleri tüketmediği için mevcut kilolarını
korudukları gibi fazla kilosu olanlar ise daha kolay
zayıflayabiliyor. Sebze ve meyveler antioksidan açı-
sından daha zengin olduğu için erken yaşlanmaya
neden olan serbest radikallerle savaşıyor ve cildinizin
parlaklığını artırıp sivilceleri azaltıyor. Ayrıca antiok-
sidanlar cildin gençliğini koruyan kolajen ve elastin
yapısının bozulmasını önlediği için yaşlanmayı da
yavaşlatıyor. Ancak sadece vegan beslenmek cildimi-
zin sağlığını ve tazeliğini korumak için yeterli değil!
Cilt bakımını da ihmal etmemek gerekiyor. Cildi
temiz tutmak, masaj ve maske terapileriyle bakım
yapmak, nemlendirmek şart!

26 Kasım-2 Aralık Zatürre Ölümlerinin
Önlenmesi Haftası dolayısıyla sorularını
yanıtlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi

(SBÜ) Öğretim Üyesi Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nes-
rin Öcal, zatürrenin diğer bir tabirle akciğer enfeksi-
yonunun, "akciğer dokusunun gözle görülemeyen
mikroplar nedeniyle iltihaplanması" olarak tanımlan-
dığını aktardı. Bu tabloya tıp dilinde "pnömoni" is-
mini verdiklerini dile getiren Öcal, son zamanlarda
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu
terimi çok daha sık duyduklarını ifade etti. Ancak ön-
cesinde de zatürrenin, tüm dünyada önde gelen
ölüm nedenleri arasında yer aldığına işaret eden
Öcal, "Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporuna
göre de durum bu kadar ciddi” dedi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Vegan beslenme
sağlık getiriyor

Zatürre kaynaklı
ölümler çoğaldı

'Ezgi Bıcılı''; Sezen Ak-
su'nun kült olmuş şarkılar
listesine adını altın harf-

lerle yazdıran ''Yalancı Dünya'' şarkı-
sını yeniden ve farklı bir şekilde
yorumladı. Sözü ve müziği Sezen
Aksu'ya ait olan şarkının özgün ve
yepyeni düzenlemesini ise Can
Ercan ve Ateş Berker Öngören ta-
mamladı. Küçük yaşlardan beri mü-
zikle iç içe olan ve uzun yıllar piyano
öğretmenliği yapan ''Ezgi Bıcılı'', aynı
zamanda Türk Pop müziğinin en de-
ğerli isimlerinden Ajda Pekkan, Ziy-
net Sali, Ozan Çolakoğlu Orkestrası,
İzmir Kent Orkestrası gibi birçok sa-
natçı ve grup ile de uzun yıllar vokal
olarak çalıştı. ''Ezgi Bıcılı'' şimdilerde

türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan
geniş sahne repertuvarının yanı sıra
sahne performanslarıyla da dikkat
çekmeye devam ediyor. ''Ezgi Bıcılı'',
yepyeni şarkısıyla ilgili heyecanını ve
duygularını ise şu sözlerle dile ge-
tirdi;“Yalancı Dünya, tam bu dö-
nemdeki hislerimizin tercümanı
olacak bir şarkı. Sözlerdeki isyanı ve
başkaldırıyı herkesin benim kadar
hissedeceğine inanıyorum, umarım
çok seversiniz.'' Genç ve başarılı yö-
netmen Mert Özkan; ''Ezgi Bıcılı''nın
yeni projesinin yönetmen koltuğun-
daydı. Klipteki rengarenk kostümler,
makyajlar, pastalar ve dans şovlar id-
dialı projenin dikkat çeken detayları
arasında yerini aldı.

Ezgi gümbür gümbür geldi
Geçen yıl yayınlamış olduğu ''Yaz Bitmeden'' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken genç sanatçı ''Ezgi Bıcılı''; 2020’de yepyeni şarkısıyla müzikseverlerle buluştu

Koronavirüs salgınında son dönemdeki
sayı artışlarından dolayı 65 yaş ve üstü 
vatandaşların dışarı çıkma saatlerinin 
kısıtlanmasıyla fiziksel aktiviteleri de 
sınırlandı. Öğr. Gör. Muammer Çorum 
‘’Hareketsizlik insan sağlığını olumsuz 
etkileyen en büyük faktörlerden biri” dedi

65 YAS
USTU NE
YAPMALI?

İ stanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Öğr.Gör.

Muammer Çorum, “65 yaş üstü insan-
ların her şart altında fiziksel aktivitelerini
artırması gerekiyor. Ev içinde yürüyüş
yapmak, çeşitli ağırlıklar kaldırmak ve
taşımak, merdiven çıkmak, sandalyeye
oturup kalkmak, lunge (adımlama),
squat (çömelme), mekik, şınav, yoga, pi-
lates gibi dar alana ve az ekipmana ihti-
yaç duyulan, her yerde ve zamanda
uygulanabilen egzersizler ev içinde ve
sosyal izolasyon şartlarında yapılabile-
cek egzersizlere örnek olarak sayılabilir’’
diyor.

Dünya çapında problem

Yaşlılık, insan olmanın değişmez bir ka-
nunu olsa da yaşlılığı geciktirmek ya da
kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirmek için
neler yapılması gerektiğini anlatan Öğr.
Gör. Muammer Çorum, “Bunların ba-
şında olabildiğince daha fazla hareket
etmek geliyor. 2019 yılında Çin’de or-
taya çıkan ve pandemi olarak tüm dün-
yada sağlık krizi oluşmasına neden olan
KOVİD-19 salgınında yayılımını azalt-
mak ve insanların virüse maruz kalmala-
rını önlemek amacıyla yetkililer
tarafından halka evde kalmaları önerildi.
Bilimsel araştırmalar fiziksel aktivitenin
ve hareketli kalmanın sağlık açısından
yararlarını her geçen gün daha fazla
kanıt sunarak göstermektedir. Düzenli fi-

ziksel aktivite, kardiyovasküler ve pul-
moner sistemin, kas iskelet sisteminin,
endokrin sistemin ve bağışıklık sistemi-
nin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda
bulunmaktadır. Fiziksel inaktivite ise eg-
zersizin sağlamış olduğu bütün bu
olumlu etkilerden yoksun kalmamıza
neden olmasının yanı sıra birçok hasta-
lık için de davetiye çıkarmaktadır. Fizik-
sel inaktivite dünya çapında önemli bir
sağlık problemi haline gelmiştir. Tüm
nedenlere bağlı ölüm riskini en çok art-
tıran faktörün düşük fiziksel kapasite
olduğu tespit edilmiştir’ ’dedi.

Hareketsiz yaşam yaşlandırır

Dış ortam aktivitelerinin kısıtlanmasının,
düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz de
dahil olmak üzere bireylerin rutin günlük
faaliyetlerinde değişikliklere neden oldu-
ğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniver-
sitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Öğr. Gör. Muammer Çorum sözlerine
şöyle devam etti: “Uzun süre evde kal-
mak; dijital platformlarda vakit geçirme,
televizyon izleme, akıllı telefon ve tablet
kullanma gibi hareketten yoksun davra-
nışlara aşırı miktarda zaman ayırmaya
sebep olabilmektedir. Ancak, düzenli fi-
ziksel aktivitenin azaltılması ve dolayı-
sıyla daha düşük enerji harcanması,
kronik hastalıklar için potansiyel kötü-
leşme riskini beraberinde getirirken, aynı
zamanda kaygıya ve depresyona katkıda

bulu-
nan dav-
ranışları da
artırabilmektedir.”
Çorum, “Yapılan araştır-
malar ve istatistiklere göre KOVİD-19
enfeksiyonuna bağlı ölüm oranı ileri
yaşlı bireylerde, genç ve orta yaşlı birey-
lere oranla ciddi derecede daha yüksek-
tir. Bu durum ileri yaşlı bireyleri
korumaya yönelik kısıtlama ve yasakla-
rın artmasına, yaşlıların evde daha fazla
zaman geçirmesine neden olmaktadır.
Bunula birlikte fiziksel aktivite düzeyinin

düşmesi
kas iskelet

sistemi hastalık-
larının ortaya çıkma-

sına veya hasta bireylerin
daha da kötüleşmesine sebep olmakta-
dır. Fiziksel aktivitelerin yetersiz kalması
durumunda ortaya çıkan risk faktörleri
düşünüldüğünde içerisinde bulunduğu-
muz KOVİD-19 Pandemi koşullarında
toplumu özellikle de yaşlıları evinde ya
da izole ortamında uygun aktivitelere
yönlendirecek öneriler sunulması gerek-
mektedir” dedi. DHA

Fiziksel 
işlev sürmeli

Çorum, önerilerini ise şöyle sıralıyor: ’’Bireysel fiziksel
aktivite programında aktivitenin sıklığı, şiddeti ve süresi
mutlaka belirlenmeli ve hedef oluşturulmalıdır. Egzersize

yeni başlayacak bireyler için programın başlangıcında, fiziksel
aktivitenin şiddeti ve süresi düşük olmalı, kademeli olarak artırıl-
malıdır. Aktiviteler, merdiven çıkma, yürüme gibi günlük yaşam
aktivitelerinden ya da kondisyonu geliştirmek amaçlı ağırlık kal-

dırma ya da direnç bandı gibi tekrarlı egzersizlerden oluşmalıdır. Ev
içinde yürüyüş yapmak, çeşitli ağırlıklar kaldırmak ve taşımak, mer-

diven çıkmak, sandalyeye oturup kalkmak, lunge (adımlama),
squat (çömelme), mekik, şınav, yoga, pilates gibi dar alana ve az
ekipmana ihtiyaç duyulan, her yerde ve zamanda uygulanabi-
len egzersizler ev içinde ve sosyal izolasyon şartlarında yapı-

labilecek egzersizlere örnek olarak sayılabilir. Ayrıca;
internet, mobil cihazlar ve televizyon aracılığıyla, fizik-

sel aktiviteyi teşvik eden uygulamalar ve egzersiz
videolarının kullanımı, bu kritik dönemde fi-

ziksel işlevi ve sürdürmenin diğer ge-
çerli yollarıdır.’’

Hepimiz dişlerimizin bembeyaz görünmesini isteriz.
Ancak günlük yaşantımızda yedikleri-
miz ve içtiklerimizin etkisi ile dişleri-
miz zaman içinde renklenir. Nar
gibi boyama etkisi çok olan yiyecek-
ler dişlerimizin renklenme hızını
arttırabilir. Oysa ki, Narın anti-
oksidan, antiviral ve antitümör
özelliklerine sahip olduğu bi-
linmektedir. Ayrıca, anti-ok-
sidan özelliği sayesinde
vücuttaki hücrelerin ye-
nilenmesi ve iltihapların
azaltılmasına yardımcı
olabilir. Yüksek C vita-
mini içeriği sayesinde bağışıklık sistemimizi
kuvvetlendirerek Corona gibi virüslerin vücutta

hastalığa sebep olmasını önleyebilir. Ayrıca, Nar en
doğal kalp ilacı olarak kalbi ve damarları korur ve kanı
sulandırarak damar tıkanıklığının önüne geçtiği bilin-
mektedir. Bu özelliği sayesinde de Corona’nın sebep ol-
duğu söylenen damar tıkanıklığı problemini
engellemeye yardımcı olabilir. Yapılan bir araştırmaya

göre, Nar stres hormonu olan
kortizol seviyesinin düşmesine

yardımcı olmuştur ve yine bu
sayede vücudun bağışıklık
sistemi daha iyi çalışabilir.

Sonuç olarak, baktığı-
mızda nar, bir bakıma

vücudumuzu Corona’ya
karşı korumak için en

uygun, meyve bibi duruyor. O
yüzden bu aylarda bol nar tüket-

meli, dişlerimizi boyama etkisine
karşı da Nar yedikten sonra ağzımızı

bir bardak su ile çalkalamalı veya im-
kanımız varsa dişlerimizi fırçalamalıyız.

Nar gibisi yok
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bEşİktaş'ta bir lisenin bahçe-
sine giren kişi, aniden koşarak
denize atladı. Suda çırpınan

kişi, bahçede çalışan işçiler tarafından de-
nizden çıkartılarak, gelen ambulansla has-
taneye götürüldü.  Polis olay ile ilgili
soruşturma başlattı. Olay, Çırağan Cad-
desinde bulunan Ziya Kalkavan Mesleki

ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde
saat 12.00 sıralarından meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yü-
rüyen bir erkek,  lisenin önüne geldiğinden
aniden koşmaya başladı ve okulun bahçe-
sine girip denize atladı. O sırada okul
bahçesinde çalışan işçiler denizde çırpınan
kişiyi görüp hemen yardıma koştu. Kişi,

demir bir çubukla  denizden çıkarılmaya
çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık
ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra
demir çubuğa tutunan kişi sahile çıkar-
tıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de-
nizden çıkartılan kişiyi ambulans ile
hastaneye götürdü. Polis ekipleri de olay
İle ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de sokağa çıkma kısıtlaması için yapılan denetimlerde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil
sürücüsü, 50 metre sonra Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler tarafından önü kesilerek durduruldu

BirdEnBirE dEnizE atladı Kurtarıldı

Küçükçekmece'de bir kargo şirketi üz-
erinden yurt dışına gönderilmeye çalışılan
10 kilogram afyon sakızı ile Esenyurt'ta bir
adrese yapılan baskında 54 kilo 280 gram
afyon sakızı ele geçirildi. 300 liralık dikiş
makinası motorunun değerinin 12 bin lira
olarak beyan edilmesi üzerine şüphelenen
kargo çalışanın dikkati sayesinde 
operasyona start verildiği öğrenildi

EdİnİlEn bilgiye göre Küçükçekmece'de
bir kargo şirketi üzerinden Her biri 300
lira olan iki dikiş makinası motorları 12

bin lira değer gösterilerek Hollanda'ya gönderilmek
istendi. Motorlara bu kadar fiyat verilmesi üzerine
kargo şirketi çalışanı durumu polise haber verdi.
Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine kargo
açıldı. Kargo şirketine gelen ekipler her iki motoru
açtıklarında içlerinde 10 kilogram afyon sakızı oldu-
ğunu belirledi. Ekipler Esenyurt'ta da bir depoya
operasyon düzenlerken burada da 54 kilo 280 gram
afyon sakızı ele geçirdi. İstanbul Narkotik Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'daki
bu operasyonun ardından yaptığı çalışmalar sonu-
cunda 25 Kasım'da da Esenyurt'ta bir depoya bas-
kın düzenledi. Operasyonda toplam 64 kilo 280
gram afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonda ismi
açıklanmayan bir kişinin gözaltına alınıp tutuklan-
dığı bildirildi. Polisin paketi kargoya veren diğer şüp-
helileri yakalamak için çalışması sürüyor. Operasyon
anları ve uyuşturucunun motorların içinde bulun-
ması kameraya yansıdı.

alkollU sUrUcU
yakayI ele verdI

Herkesten kaçtı
polisten kaçmadı

sultangazİ'dE baba ve oğul arasındaki
tartışmada kan aktı. Pompalı tüfekle oğlunu
ayağından vuran baba, yanında bekleyerek

kimseyi yaklaştırmadı. Polis, babayı gözaltına alırken,
yaralı oğlu hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 12.00
sıralarında Cebeci Mahallesi Dökümcüler Sitesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre, pompalı tüfekle evden
çıkan Şahin K., telefonda tartıştığı oğlu Mehmet K.'nın
bulunduğu sokağa geldi. Baba ve oğlunun tartışması
burada da devam etti. Baba Şahin K., tartışma sıra-
sında yanında bulunan pompalı tüfekle oğluna ateş
etti. Ayağından yaralanan Mehmet K., yere yığıldı.
Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken,
yaralı gence yardım etmek istedi. Ancak Şahin K.,
elinde pompalı tüfekle oğlunun yanında bekleyerek
polis gelene kadar kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre
sonra gelen polis ekipleri Şahin K.'nın elindeki pom-
palı tüfeği alarak, onu etkisiz hale getirdi. Şahin K.,
gözaltına alınırken, yaralı gence gelen sağlık ekipleri
müdahale etti. Mehmet K., ambulansla hastaneye kal-
dırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Baba Şahin K., emniyetteki ilk ifadesinde oğlu Meh-
met K.'nın para nedeniyle kendisi ve eşini sürekli tehdit
ettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruştur-
ması devam ediyor.

Psikopat babaSahte para şüphelileri

yakalandı
Sultanbeyli'de piyasaya
sahte para sürdükleri
iddiasıyla 10 kişi
gözaltına alındı.
Şüphelilerden 5'i
tutuklanırken, 5'i
serbest bırakıldı.
Şüphelilerin 
yakalanma anı 
güvenlik kamerasına
yansıdı

İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, 24 Ka-
sım'da Battalgazi

Mahallesi'nde bir benzin istasyonuna
gelen araç içerisinde bir kişinin sahte
100 lira vererek kaçtığı ihbarını aldı.
İhbar üzerine harekete geçen polis,
25 ayrı kamera kaydını inceledi. Ara-
cın çalıntı olduğu tespit edilirken,
aracın Ümraniye Çakmak Mahallesi
üzerinde olduğu belirlendi .Araçta
bulunan S.Y., Ö.E., G.K. ve R.N.T.
yakalandı. Şüpheli S.Y.'nin üzerin-
den sahte 200 lira ele geçirildi.  Şüp-
heli S.Y. sahte parayı B.D.'den
aldığını ve tekrar görüşme yaparak
olduğu yere getirtebileceğini söyledi.
B.D. ile Sultanbeyli'de bulunan alış-
veriş merkezinde buluşma ayarlandı.
B.D. ile yanında bulunan Y.İ. ve A.S.
araç içerisinde yakalanarak gözaltına
alındı. Bu şüphelilerin üstlerinde ve
araçta yapılan aramada sahte çok sa-
yıda sahte banknottan oluşan 14 bin
lira, A.S.'nin üzerinden 4 parça ha-
linde 1,7 gram metamfetamin mad-
desi ele geçirildi.  B.D., sahte
paraların 1600 liralık kısmını

T.K.'dan aldığını söyledi. Daha sonra
yapılan operasyonda T.K, ile birlikte
sahte paraları piyasaya sürdüğü tes-
pit edilen M.D. Fatih'te yakalandı.
T.K'inn üst aramasında ise sahte 300
, M.D.'nin üzerinden sahte banknot-
lar50 bin lira ele geçirildi. Bu şüpheli-
lerin  sahte para temini için
görüştükleri U.T. de yakalanarak

gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildiler

Şüphelilerden G.K., R.N.T. Ö.E. , Y.İ.
ve U.T. serbest bırakılırken bu kişiler-
den  Ö.E. , Y.İ. ve U.T.'ye adli kontrol
hükümleri uygulandı. Şüphelilerden
B.D., A.S., M.D., T.K. ve S.Y. ise tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

S ultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında, hafta sonu uygulanan sokağa
çıkma kısıtlaması için denetleme yapan pol-

islerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü
kaçtı. Kontrol noktasının yaklaşık 50 metre ileri-
sinde bulunan Gece Kartalları, aracın önünü ke-
serek durdurdu. Sürücü F.E.'nin alkollü olduğu
tespit edildi. Otomobil içerisinde çok sayıda alkol
şişesi çıkarken, alkol testi yapılan kişi 269 promil
alkollü çıktı.

İşten geldim dedi

Gece Kartalları ve polis ekiplerinin sokağa çıkma
kısıtlamasını hatırlatması üzerine sürücü F.E.,
işten çıktığını ve eve gittiğini söyledi. Ekipler al-
kollü araç kullandığını ve uygulama noktasında
durmadığını hatırlatması üzerine, F.E. kontrol
noktasındaki ekipleri görmediğini ifade etti. F.E.,
trafik polislerine kendisine yönelik işlem yapma-
maları için uzun süre dil döktü. Sürücüye sokağa
çıkma kısıtlamasından, maske takmamaktan, al-
kollü araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uyma-
mak suçundan toplamda 7 bin lira ceza kesildi.
Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken,
hakkında daha önce de alkollü araç kullanmaktan
cezai işlem yapıldığı öğrenildi.  DHA

Hem suçlular
hem güçlü

EsEnyurt'ta bir internet kafeden 4
kişi, hırsızlık yaptığı esnada çıkardık-
ları gürültü yüzünden vatandaşlara

yakalandı. Hırsızlar, kendilerini korkutmak için
cam şişe atan vatandaşın evinin camına taş
atıp kırarken, o anlar anbean güvenlik kamera-
sına yansıdı. Olay, 27 Kasım'da sabaha karşı
Yeşilkent Mahallesi 1914. Sokak'ta meydana
geldi. Edinilen bilgilere göre, bir internet kafe-
nin önüne arabayla gelen 4 hırsız kepenkleri
kırmaya başladı. Bu sırada  gürültüleri duyan
bir yaşlı bir adam, pencereye çıkarak, hırsızlara
bağırdı, onları korkutarak kaçırmak için evin-
deki  cam şişeyi kaldırıma fırlattı. 
Hırsızlardan biri, aldığı taşla adamın evinin ca-
mını kırdı. Vatandaşlar ise durumu polis ekip-
lerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri,
güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan
çalışmada hırsızların bir tekel bayisinden 35
bin lira değerinde sigara, internet kafeden 4
plazma televizyon, başka bir dükkandan ise
toplam değeri 120 bin lira olan inşaat malze-
mesi çaldığı belirlendi. Polis ekipleri hırsızları
yakalamak için çalışmalara başladı. Hırsızlar
ile vatandaş arasında yaşananlar ise çevredeki
bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde hırsızların kepengi kırmaya çalıştığı
anlar ve içlerinden birinin evin camına taş at-
tığı görülüyor.

Maltepe’de
tacİz İddİasI

Maltepe'de bir kafede Z.Y.(23)
adlı kadını taciz ettiği iddia edilen
Umut K. tutuklandı. Anadolu Adli-

yesi'nde Cumhuriyet Savcılığına başvuran
Z.Y.(23) adlı kadın, Maltepe'de bir kafede
oturdukları sırada Umut K. adlı kişinin kendi-
sine tacizde bulunduğunu iddia etti. Z.Y. ifa-
desinde Umut K.(40) adlı kişi ile 2-3 ay önce
tanıştıklarını, kendisini geçen hafta bir ka-
feye davet ettiğini, bir arkadaşı ile birlikte
mekana gittiklerini, kısa süre sonra diğer ki-
şinin işinin çıktığını söyleyerek yanlarından
ayrıldığını, mekanda Umut K. ile ikisinin kal-

dığını, Umut K.'nin kendisine istismarda bu-
lunmaya çalıştığını ve kendisinin direnerek
Umut K.'nin kafasına bardakla vurduğunu
söyledi. Z.Y., Umut K.'nin kendisini darp ede-
rek kafenin tuvaletine sürüklediğini ve elbi-
selerini yırtarak istismarda bulunduğunu,
kendisinin mekandan kurtulduktan sonra
savcılığa gelerek şikayetçi olduğunu ileri
sürdü. Savcılığın talimatı üzerine Maltepe
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Umut K.'yı
gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen Umut K., çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.

Gece Kartalları sarhoş
sürücünün kaçmasına

izin vermedi.
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B iz Türk'ler hırsız girmeden kapı-
mızın kilidini iyileştirmeyi, yangın
olmadan tedbirler almayı, deprem

olmadan önlemler almayı hiç düşünmeyiz.
Bilim adamlarının söylediklerine göre su
kıtlığı tehlikesi kapımızda. Eskiden bütün
evler bahçeliydi ve bahçesinde damdan
akan yağmur sularının biriktiren sarnıçlar
vardı. Bahçeler onlardan sulanırdı. Unuta-
madığım bir anı İTÜ Taşkışla binasının iç
bahçesinde arkadaşlarla top oynarken top
duvarın dibinde kayboldu. Araştırdık bir
derin çukur bulduk. O çukuru kürekle bü-

yüttük çok derindi merdiven getirttik bir
kişi indi aşağıdan bize burada 100 metre
boyunda bir sarnıç var dedi. Bir zamanlar
kışlanın kullanma suyu oradan temin edi-
lirmiş. Yağmur olukları oraya akıyormuş. 

Dedeler böyle düşünmüş. Şimdi biz ne
yapıyoruz, İstanbul'un su ihtiyacını karşı-
layan Durusu (Terkos) gölünün yanından,
sazlı derenin içinden kanal geçirmeye uğ-
raşıyoruz. Birçok hocamızın ağzından bu
kanal İstanbul'un başımıza getireceği be-
laları dinledik. Düşünün Geç vakit eve
döndük yattık. Sabah kalkınca suların ak-
madığını gördük. Tuvalete gittik su yok.
Tıraş oluyoruz su yok. Kahvaltı ettik bar-
dakları yıkamaya su yok. O zaman anlaşı-
lır suyun kıymeti. Dünyanın birçok

yöresinde, temiz içme suyu sağlanması,
yaşamın devamı için karşılaşılan en
önemli sorundur. Susuz bir dünya düşünü-
lemez. 

Bitkilerin yapısında bol miktarda su
vardır. İnsan bedeninin de yüzde 70'i
sudur. Su dünyamızda göllerimizi, nehirle-
rimizi oluşturur, buharlaştığında gaz ola-
rak atmosferde yerini alır, buz halinde

kutuplarda ve dağlarda su deposu görevi
yapar. Toprakta ve yer altında rezerv de-
posu görevi yapar. Su içmek için, yıkanıp
temizlenmek için, tarım için, sanayi için,
sayılamayacak birçok amaçlar için insana,
bitkilere, dünyaya hayat verir eğer iyi kul-
lanılıp yönetilemez ise sel olur hayat alır.
Zehirli su olur hastalık ve ölüm getirir.

İnsanların nüfusu gibi kullandıkları su
miktarı da 1950 yılından bu yana 3 kat
artmıştır. Bu gerçekler göz önünde tutul-
duğunda, bu kadar kıt olan ve yaşamımız
için vazgeçilmez olan suların ne kadar so-
rumsuzca kirletildiğine, göllerin, nehirle-
rin ve akarsuların şehir
kanalizasyonlarının bağlandığı, fabrikala-
rın, elektrik üreten santrallerin kirli sula-

rını akıttığı yerler olduğunu görmek ne
büyük akılsızlık. Ülkelerde, hızlı ken-
tleşme ve sanayileşme ile birlikte, suların
kirlenmesi de ciddi boyutlara ulaşmıştır.
Ticari olarak kullanılan 100.000'den fazla
kimyasal (tarım ilaçları, böcek öldürücü-
ler, kimyasal gübreler vs gibi) sulara ka-
rıştığında çok tehlikeli kirlilik
yaratmaktadır. Fabrikaların, santrallerin,
otoların sebep olduğu asit yağmurları da
çabası. 

Sevgili Okuyucular son aylarda Eğirdir
gölü başta olmak üzere bir çok gölde ku-
ruma haberleri alıyoruz. Devlet olarak
ciddi önlemler alınmaz ise ülkemizi susuz-
luk saracak. Hepimiz gereken önlemleri
almalıyız. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Ülkemizin susuz
kalma ihtimali

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Muş'u ziyaret eden Üner, "Çatalca'ya yapılacak önemli yatırımların sözünü aldık" dedi

ANKARA’DA ilk olarak Gazi Mec-
lisimizi ziyaret eden Çatalca Bele-
diye Başkanı Mesut Üner

milletvekilleri ile görüştü. Üner, ilçe ile ilgili
yoğun bir program uyguladığı ziyaretler kap-
samında Milli Emlak Genel Müdürü Tufan
Büyükuzun’u ziyaret etti. Görüşmede, Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un desteği
ile köy içi ve hazine yerlerinin satışıyla ilgili
uygulamada çıkan problemleri çözüme ka-
vuşturarak tapularına kavuşan vatandaşlar
dışında, kanuni müeyyideki bazı şartlara takı-
larak işlem yapılamayan vatandaşlarının so-
rununa rezerv alan yöntemiyle çözüm
üretildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı
Fatma Varank’ı da ziyaret eden Üner, ilçede
yaşayan Roman vatandaşlarla ilgili projeyi ile

ilgili önemli adımlar attı. Başkan Mesut Üner
yerinde dönüşüm olarak hayata geçireceği
projenin tamamlandığında örnek bir proje
olacağını ifade ederek Bakan Yardımcısına
desteklerinden dolayı teşekkür etti. Görüş-
mede ayrıca Çatalca’ya yepyeni bir yaşam
alanına kavuşturacak Millet Bahçesinde
devam eden çalışmalarda değerlendirildi.

Çatalca'ya müze yapılacak

Başkan Mesut Üner Ankara’da İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu’ya da teşekkür ziyare-
tinde bulundu. Ziyaret sonrası açıklama
yapan Üner, "İlçemizin güvenliği için görev-
lendirilen 32 gece bekçimiz, mahallelerimize
güvenlik kameraları sistemi ve ilçemize yakı-
şan yeni kaymakamlık binamız için İçişleri

Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’ya teşekkür-
lerimizi sunduk. Sayın Bakanımız her zaman
ilçemizle yakından ilgileniyor. Bakanımızla
görüşmemizde birde ilçemiz için çok önemli
bir müzenin yapılması onayını aldık. Vatanı-
mızı savunurken şehadete eren Alaiye Tabu-
rundan 657 şehidimiz ve tüm şehitlerimizin
anısına Yazlıkköy Mahallesi'ne, "Balkan Şe-
hitleri Müzesi” yapılacak. Ben bir kez daha
şahsım ve ilçemiz adına İçişleri Bakanımız
Sn. Süleyman Soylu’ya teşekkürlerimi sunu-
yorum” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Muş'u da ziyaret etti

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu’nu ziyaret ederek balıkçı barınağı
projesi ve her geçen gün gelişen ilçenin yol

yapımları ile ilgili istişarelerde bulunan Ça-
talca Belediye Başkanı Mesut Üner, Bakan
Yardımcısı Selim Dursun ile de görüşerek de-
ğerlendirmelerde bulundu. Ulaştırma ve Alt
Yapı Bakanlığı'nın ilçeye yapacağı çalışma-
larda en büyük destekçilerinden olduğunu
belirten Üner, vatandaşları en iyi hizmetlerle
ve yatırımlarla buluşturmaya büyük katkı
sağlayan Bakan Adil Karaismailoğlu’na te-
şekkür ettiğini belirtti. Çatalca Belediye Baş-
kanı Mesut Üner Ankara ziyaretleri
kapsamında AK Parti TBMM Grup Başkan
Vekili Mehmet Muş’a da teşekkür ziyaretinde
bulundu. Ziyaret nedeniyle bir açıklama

yapan Başkan Mesut Üner, "Çatalca’mızı İs-
tanbul’un örnek ilçelerinden biri haline getir-
mek için çıktığımız bu yolda ilk günden
itibaren yapımına başladığımız büyük ve
önemli projelerimizde her zaman destek ve il-
gileriyle yanımızda olan AK Parti TBMM
Grup Başkan Vekilimiz Sn. Mehmet Muş’a
teşekkür ziyaretinde bulunduk" açıklamasını
yaptı. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
oldukça yoğun ve verimli çalışmalar gerçek-
leştirdiği Ankara ziyareti ardından AK Parti
İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’ya da
teşekkürlerini sundu. 
DHA

B u yılın başında Su Ürünleri Ka-
nunu'nda 1971 yılından bu yana
en kapsamlı değişiklik yapıldı.

Yeni kanunla denizlerde avcılık ve ye-
tiştiricilikteki kuralları yeniden düzen-
lendi. Buna göre Marmara Denizi,
İstanbul ve Çanakkale boğazları ile
Karadeniz'de ışıkla avcılık yasaklandı.
Öte yandan en ağır ceza ise kanunlara
aykırı şekilde avcılık yapan kişilerin tek-
nelerine kalıcı olarak el konulması ve
tekrar edilmesi durumunda hapis ce-
zası verilmesi oldu. 2020 yılının ocak
ayında yürürlüğe giren yeni kanun ilk
yılında olumlu sonuçlar vermeye baş-
ladı.

Vatandaşlar memnun

İstanbul Tarım İl Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, "1280 sayılı kanunun
uzun yıllardan sonra değişmesiyle be-
raber bizim sahadaki etkinliğimiz çok
daha fazla arttı. Denetimlerde kaçak ve
ruhsatsız şekilde avcılık yapan tekne-
lere direkt olarak el koyuyoruz. Küçük
boyda tutulan balıkların tekrar piya-
saya sürülmesi yasaklandı. Bunları da
hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Işıkla
avcılığın yasaklanması balık popülas-
yonunda ciddi bir artışa neden oldu.
Balık avlama süresi de artışa geçti.

Bundan hem balıkçı hem de vatandaş-
larımız memnun. Balık bol olduğu için
hem balıkçı para kazanıyor hem de va-
tandaşlarımıza balık ulaşıyor" dedi.

15 bin 200 denetim yapıldı

Bu yıl yapılan denetimlerde tam 65
teknenin mülkiyetine el konulduğunu
söyleyen Karaca, "İstanbul'da 1 Ocak
2020'den itibaren 15 bin 200 denetim
yaptık. Yaptığımız denetimlerde 498 ki-
şiye yaklaşık 1 milyon 50 bin lira ceza
yazdık. 65 tekneye de el koyduk. 25
adet trol kapısına ve ağına el koyduk.
Sadece el koyma değil, aynı kişi ikinci
üçüncü defa yakalandıysa hapis ceza-
sına varana kadar cezalar uygulanıyor.
Yeni kanun bizim gerçekten sahada et-
kinliğimizi çok artırdı. Bunun meyvele-
rini bir yıl geçmeden gördük. Bu yıl bol
ve bereketli bir sezon yaşıyoruz" dedi.

135 ton ürüne el konuldu

Karaca, "Denizde sadece denetim yap-
mıyoruz. Terk edilmiş ağlar toplanıyor,
denize resif bırakarak denizdeki av
baskısının azalması ve sürdürülebilir
balıkçılığa katkı sunmaya çalışıyoruz.
Karaya çıkış noktalarında ve su ürün-
leri satış halinde boy ve zaman yasak-
larına dikkat ediyoruz. Balığın ilk

avlandığı noktadan, tüketiciye gittiği
zincirin halkalarını kontrol ediyoruz.
Boy ve zaman yasakları kapsamında
yaptığımız denetimlerde de 135 ton su
ürününe de el koyduk" diye konuştu.

Denizler bizim ekmeğimiz

Tezgahta balık satan, teknesiyle balık
tutanlar da yeni yasadan memnun ol-
duklarını dile getiriyor. Balıkçı Ahmet
Yavuz, "Daha önce trol yapan, kaçak
avcılık yapanlar kabahatler kanuna
göre cezalandırıldığı için cezaları ha-
fifti. O cezayı göze alıp yasak bölge-
lerde avlanıyorlardı. Bunların
yüzünden biz avlanma yapamıyorduk.
Geçen sene bu vakitlerde balık kal-
mazdı, şu anda bile balık akıyor. Özel-
likle ışıkla avcılığın önüne geçilmesi
etkili oldu. 35 senedir çıkmayan us-
kumru balığı Marmara'da var ve tutu-
yoruz" dedi. Karaköy Tarihi Balık
Çarşısı'nda balık satan Yusuf Durmaz
da "Denizler bizim ekmeğimiz. Deniz-
ler ne kadar çok korunursa biz de o
kadar sağlıklı ve bereketli yaparız. Şu
an balık bol. Bu sene palamut bolluğu
vardı, palamut bitti çinekop, lüfer bol-
luğu başladı. Denizden ne kadar çok
çıkarsa o kadar ucuz  satarız" diye 
konuştu.

Alışverişlerini
zabıta yapıyor
Tuzla’da koronavirüs salgını ne-
deniyle karantinada bulunan
vatandaşların alışverişleri Tuzla
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler tarafından yapılıyor.
Ekipler, en çok maske, dezenfek-
tan ve kolonya istendiğini söyledi

TUZLA’DA yaşayan ve koronavi-
rüs salgını nedeniyle karanti-
nada bulunan vatandaşlar,

dışarı çıkamadıkları için ihtiyaçlarını Tuzla
Belediyesi Vefa Hattı’na bildiriyor. Vefa
Hattı’na bildirilen istekler, Tuzla Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğü’ne iletiliyor. Bildi-
rim sonrası karantinada bulunan
vatandaşlara telefon yoluyla ulaşan zabıta
ekipleri, vatandaşların alışverişlerini yapa-
rak evlerinin kapısına bırakıyor. Özel ko-
ruyucu elbiseler giyinerek teslimat işlemi
gerçekleştirirken, oluşabilecek bulaş riski-
nin de önüne geçiliyor. Karantinada bulu-
nan bir vatandaş Vefa Hattı’nı aradıktan
sonra ortalama 1 saat içerisinde alışverişi
yapılıp kapısına bırakılmış oluyor.

Uzaktan teslim ediyoruz

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde
çalışan Muhammet Kaş, “Hastalarımız
Belediyemize ait Beyaz Masa’yı arayıp ta-
leplerini iletiyor. Oradan bize talepler gel-
dikçe biz kendilerine telefonla ulaşıyoruz.
Taleplerini alıyoruz ve en kısa sürede is-
teklerini karşılamış oluyoruz. Genelde
market alışverişi oluyor, maske oluyor.
Nadiren eldiven oluyor. Dezenfektan ve
kolonyada arada bir çıkıyor” dedi. Gerekli
önlemleri alarak teslimat yaptıklarını be-
lirten Muhammet Kaş, “Vatandaşlar ile
telefonda görüşüyoruz. Gerekli taleplerini
aldıktan sonra biz poşetler içerisinde eldi-
venimizi maskemizi takıyoruz. Eğer ki
temas gerektirecek bir durum olursa bizim
üniformamız var. Onları giyiyoruz ve ken-
dilerine uzaktan teslim ediyoruz” diye ko-
nuştu. Ayrıca Tuzla Belediyesi evinde
karantina altında olan vatandaşların
yemek ihtiyaçlarını da karşılıyor.  DHA

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan
değişiklikler ilk yılında olumlu

sonuçlarını vermeye başladı.
Yapılan denetimlerde 65 tek-

neye el konulurken, 498 balık-
çıya 1 milyon 50 bin lira para

ceza kesildi. Kaçak balık avcılı-
ğının yanı sıra çeşitli nedenlerle

el konularak Yenikapı'daki 
Yediemin Limanına çekildi

65 TEKNEYE 
EL KONULDU

TEKNELER YEDİEMİN LİMANI'NDA
Yeni kanun sonrası kaçak avcılık yaptığı tespit edilen teknelerin mülki-
yetine el konuluyor ve yasa gereği bu tekneler iade edilmiyor. İstanbul
Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde el konulan tekne-

lerin bir kısmı Yenikapı'da bulunan Yediemin Limanı'nda tutuluyor.

KAÇAK AVCILIK 
AZALDI AMA BİTMEDİ
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak yeni yasa ile yasa-
dışı avcılığın önüne geçildiğini ancak tamamen
bitirilemediğini belirtti. Prof. Dr. Karakulak, "Yasadışı
avcılıkta biraz azalma oldu. Balıkçı illegal bir avlanma
yaptığında av aracına el konulduğu gibi teknelere de el
koyma söz konusu. Bu yüzden azaldığını düşünüyorum
ama tam olarak bitmedi. Bit-
mesi için bakanlığın denetim ve
kontrolü daha sıkı bir şekilde
yapması lazım" dedi. Prof. Dr.
Karakulak balıkçılara da belirli
oranda balık kotası getirilmesi
gerektiğini ifade ederek, "De-
nizde belirli bir oranda avcılık
yapılması ve denizde balık bıra-
kılması lazım ki, denizde kalanlar üremelerini gerçekleş-
tirerek stoka katılımı sağlayabilsin. Hangi balık türünü
koruma altına alacaksak ona yönelik yaşam ömrü ile il-
gili bir koruma planları yapılması lazım. Örneğin ham-
sinin 4 yıllık yaşam ömrü vardır. Bir yıllık alabileceğimiz
kararlarla biz hamsiyi koruyabiliriz. Lüfer, palamut için
10 yıla, uzun ömürlü kılıç ve orkinos için de 15 yıllık ko-
ruma planlarına ihtiyaç var" diye konuştu.

Mesut Üner'den Ankara çıkarması
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İ BB'ye bağlı Spor İstanbul isimli işti-
rak şirketinde Kasım 2009'dan bu
yana çalışan ve 4 Eylül 2019 tarihinde

işten çıkarılan Danalıoğlu, işe iade davası
açtı. Danalıoğlu'nu haklı bulan İstanbul
27. İş Mahkemesi, işçinin taleplerini kabul
ederek ilk duruşmada kararını açıklayarak
Danalıoğlu'nu işe iade etti. Danalıoğlu'nun
işe dönüş davasını kazanmasının ardından
karar, davalı İstanbul Spor Etkinlikleri ve
İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi tarafın-
dan istinaf incelemesi için İstanbul Bölge
Adliye Mahkemesine taşındı. Dava dosya-
sını inceleyen mahkemenin 27. Hukuk
Dairesi, ilk derece mahkemesinin usul ve
yasaya uygun olduğunu belirterek, başvu-
ruyu reddetti. Kararın gerekçesinde, "İlk

derece mahkemesi kararının, maddi vakıa,
usul ve yasaya uygun olduğu, istinaf sebep
ve gerekçesinin yerinde olmadığı anlaşıl-
makla, davalı tarafından yapılan istinaf
başvurusunun esastan reddine karar veril-
mesi gerektiği kanaatine varılmıştır" ifade-
leri yer aldı

İstinafı da kazandım!

Avukat Fatih Danalıoğlu, babası adına ka-
zandığı hukuk zaferini Sosyal Paylaşım Si-
tesi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. 9
Temmuz'da "Bugün babamın vekili olarak
İBB'ye açtığım davayı kazandık. Tazminat
ve boşta geçen sürenin ücretini siz mi gön-
derirsiniz" ifadelerini kullanan Avukat Fatih
Danalıoğlu, "Ekrem bey tekrar selam, Bu

tivitten sonra babamın emeğini vermemek
için yargıyı da oyalamak pahasına kazan-
dığım davayı istinaf etmiştiniz. Bugünkü
kararla istinafı da kazandım. Şimdi ya taz-
minatı ödersiniz ya da sizi icraya verir
kayak takımlarınıza kadar alırım" ifadele-
rini kullandı. 

Spor İstanbul istinafa taşıdı

Hasan Danalıoğlu'nun avukatlığını üstle-
nen oğul Fatih Bilal Danalıoğlu; Sabah ga-
zetesine yaptığı açıklamada da "İlk derece
mahkemesi olan İş Mahkemesindeki
hukuk mücadelesini kazanmamızın ardın-
dan İBB iştiraki olan Spor İstanbul, kazan-
dığımız haklı davamızı istinafa taşıma
kararı aldı. İstinaftaki hukuk mücadelemi-

zin ardından elhamdülillah tekrar haklı da-
vamızı kesin olarak kazandık. İstinaf mah-
kemesi, istinaf talebinde bulunan davalı
İBB iştiraki olan Spor İstanbul'un başvuru-
sunu esastan reddetti. Yani, ilk derece
mahkemesinin lehimize verdiği karar hak-
kında esas ve usule dayalı herhangi bir ek-
siklik olmadığı, müvekkilimin işe iadesi ve
haklarının tazmini hususunda kesin nite-
likte bir karar verdi. İş kanunundan kay-
naklanan işverene başvuru prosedürünü
başlatacağız. Bu prosedürün ardından
İBB, müvekkilimin işe kabulünü veya mah-
kemenin hükmettiği tazminatı ödemesi ge-
rekecek. Aksi halde icra marifetiyle tüm
meblağı tahsil etme yoluna gideceğiz" açık-
lamasında bulundu. 

tüRK eğİtİm-Sen Genel Baş-
kanı Talip Geylan, kamuoyunda
yer alan  “Meslek liselerinde sı-

kıntılar yaşanıyor, canlı derse öğrenci gel-
miyor ek ders ücreti kesiliyor; ek ders
ücreti ödemelerinde illere göre ve hatta
okullara göre farklı yorumlamaları görü-
yoruz" şeklindeki açıklamalar üzerinden
değerlendirmelerde bulundu.  Bakanlığın
ivedi şekilde gereğini yapması gerektiğini
söyleyen Geylan, "Yeni bir düzenlemeye
gerek olmadan ve herhangi bir şarta bağ-
lanmaksızın haftalık ders çizelgesi üzerin-
den ek ders ücreti ödemelerinin
yapılmasını sağlayarak tartışmaları son-
landırmalıdır" dedi.

Karmaşayla karşı karşıyayız

"Öğretmenlerimiz, öğretim yılı başında
kendilerine tebliğ edilen haftalık ders çi-
zelgesindeki ek ders ücreti ve maaşları
üzerinden ödemelerini planlar" diyen
Geylan, "Belki kredi çekmiştir, belki taksit
ödemeleri vardır. Ancak salgın nedeniyle
tekrar uzaktan eğitime geçilmesiyle yurt
genelinde uygulama birliğinden uzak yeni
bir karmaşayla karşı karşıyayız. Meslek li-
selerinde sıkıntılar yaşanıyor, canlı derse
öğrenci gelmiyor ek ders ücreti kesiliyor;

ek ders ücreti ödemelerinde illere göre ve
hatta okullara göre farklı yorumlamaları
görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Buna kimsenin hakkı yok

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un
"Öğretmenlerimizin ek ders ücretleri öde-
necek" sözünü hatırlatan Geylan, "Nite-
kim biz de o akşam yaptığımız
açıklamada "Zaten ekonomik sıkıntılar
içerisinde olan öğretmenlerimizin ek ders
ücretlendirmeleri hususunda karmaşa
oluşturacak yeni düzenlemelere gidilme-
melidir. Öğretmenlerimizin mevcut hafta-
lık ders çizelgeleri üzerinden yürütülen
uygulama devam ettirilmelidir" demiştik.
Zaten aksi bir tutum, hem Sayın Bakanın
“Öğretmenlerimizin ek ders ücretleri öde-
necek” sözünü havada bırakmak demek,
hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
öğretmenimizin üç kuruşluk ek ders ücre-
tini ödeyemez durumda göstermektir. Ki,
buna da kimsenin hakkı yoktur! Bakanlık
ivedi şekilde gereğini yapmalı, yeni bir dü-
zenlemeye gerek olmadan ve herhangi bir
şarta bağlanmaksızın haftalık ders çizel-
gesi üzerinden ek ders ücreti ödemelerinin
yapılmasını sağlayarak tartışmaları son-
landırmalıdır" açıklamasını yaptı. 

İvedi bir şekilde 
gereği yapılmalı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı 
Talip Geylan, "Bakanlık ivedi şekilde

gereğini yapmalı, yeni bir düzenlem-
eye gerek olmadan ve herhangi bir
şarta bağlanmaksızın haftalık ders

çizelgesi üzerinden ek ders ücreti
ödemelerinin yapılmasını sağlayarak

tartışmaları sonlandırmalıdır" dedi

Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra
işten çıkarılan Hasan Danalıoğlu'nun ilk 

duruşmada kazandığı işe iade davası, 
İstinaf Mahkemesi tarafından sonuca 

bağlandı. "İlk derece mahkemesi kararı usul
ve yasaya ve dosya içeriğine uygundur"
diyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 
27. Hukuk Dairesi, İBB'nin başvurusunu 

reddederken, işçinin işe iade kararını onadı

ISTINAF ISE
IADE ETTI

Sikayetlerde azalma var
İStAnbul Büyükşehir Belediyesi İs-
tanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Ekim
ayında, İBB BEYAZ MASA’ya yapı-

lan başvuruları değerlendirdi. İBB BEYAZ
MASA’ya yapılan başvuru, aylık yüzde 2,8 ar-
tarak 1 milyon 30 bin 751 oldu. Bilgi istemi,
talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların
yüzde 15’i İGDAŞ, yüzde 25,2’si İSKİ ile ilgi-
liyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların
oranı yüzde 59,8 olarak kaydedildi.

Yüzde 68,3’ü bilgi istemi

Başvuruların yüzde 8,9’u şikâyet, yüzde 22,8’i
talep ve yüzde 68,3’ü ise bilgi istemi şeklinde
gerçekleşti. Eylül ayına göre bilgi istemi başvu-
ruları yüzde 2,5, talep başvuruları yüzde 6,6
artarken, şikâyet başvuruları yüzde 4,2 azaldı.
436 bin 414 bilgi istemi, 75 bin 801 şikâyet,
104 bin 343 talep başvurusunda bulunuldu.

Bir ayda, şikâyetlerin payı 13,4’den yüzde
12,3’e gerilerken, talep başvurularının payı ise
yüzde 14,1’den yüzde 16,9’a çıktı.

Şikâyet azaldı, talep arttı

2019 Ocak-Ekim döneminde, 4 milyon 520
bin 362 olan başvuru sayısı, 2020 Ocak-Ekim
döneminde yüzde 17 artarak 5 milyon 290 bin
571 oldu. Aynı dönemlerde, bilgi istemi başvu-
rusu yüzde 19,6 artışla 2 milyon 781 bin
701’den 3 milyon 326 bin 438’e; talep başvu-
rusu yüzde 58,5 artarak 776 bin 972’den 1 mil-
yon 231 bin 614’e yükseldi. Şikâyet başvurusu
ise yüzde 23,8 azalışla 961 bin 689’dan 732
bin 519’a düştü. Bilgi istemi başvurularının
yüzde 98,2’sine, şikâyet başvurularının yüzde
3,5’ine, talep başvurularının ise yüzde 21,1’ine
başvuru günü içerisinde karşılık verildi. Anlık
çözüm (aynı günde çözülen başvurular) baş-

vurular dışarıda bırakıldığında, ortalama
çözüm süresi, bilgi isteminde 12,9, şikâyet baş-
vurularında 4, talep başvurularında ise 10,2
gün olarak tespit edildi.

En fazla şikâyet ulaşımda

Gelen şikâyetlerin yüzde 52,2’si ulaşım, yüzde
28,8’i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi
isteminde yüzde 44,6 ile sosyal destek hizmet-
leri ilk sırayı aldı. Eylül ayında yüzde 24,4 paya
sahip sosyal destek hizmetleri taleplerinin payı
Ekim ayında yüzde 40’a yükseldi. Toplam şi-
kâyetlerin, yüzde 5,4’ü Fatih, yüzde 4,9’u Ka-
dıköy ve yüzde 4,5’i Üsküdar ilçelerinden
geldi. Bilgi isteminde, Esenyurt (yüzde 6,8),
Bahçelievler (yüzde 4,9) ve Küçükçekmece
(yüzde 4,7); talep başvurularında ise Esenyurt
(yüzde 5,4), Ümraniye (yüzde 4,8) ve Küçük-
çekmece (yüzde 4,8) ilk sıralarda yer aldı.

Ekim ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, aylık yüzde 2,8 artarak 1 milyon 30 bin 751 oldu. Başvuruların yüzde 68,3’ü
bilgi istemi, yüzde 22,8’i talep şeklinde gerçekleşti. 2019 Ocak-Ekim dönemine göre ise şikâyet başvuruları yıllık yüzde 23,8 azaldı

Sofra kültürü
bir mirastır

KüçüKçeKmece Belediyesi video içerik
kanalı Küçükçekmecem TV’ye konuk olan
Diyetisyen Melek Elmas, Küçükçekmece-

lilere sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdi.
Elmas, "Sofra kültürü bir mirastır, siz nasıl besleni-
yorsanız, çocuklarınız da o şekilde beslenir. Genetik
faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin kilo almada
çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çiğneme çok
önemli, çiğneme ve yutma dışında ağız öğütücü bir
organ. Ağızda yeteri kadar çiğnenmeyen bir besin
yeteri kadar protein emilimi sağlamaz" dedi.

Neden kilo veremiyoruz?

Diyetlerin ancak kişiye özel olarak yapılması gerekti-
ğini de belirten Diyetisyen Melek Elmas, “Sağlıksız
diyetlerde kas kaybediyor, yağ kütlesi artıyor. Yağ
kütlesi çok fazla olması halinde kişide, az yemesine
sağlıklı beslenmesine rağmen hiçbir diyet işe yaramı-
yor, kilo veremiyor. Ben diyet listelerini kişiye özel
görüyorum. Kişinin günlük yaşantısına, kas ve yağ
oranına göre yapılmasını öneriyorum” dedi. İnsan-
ların kilo almasının en büyük sebeplerinden birisinin
de psikolojik açlık olduğunu kaydeden Elmas, “Fi-
ziksel açlık ile duygusal açlığı ayırt etmeye çalışın.
Eğer duygusal açlık yaşıyorsak bunun psikolojik bir
sebebi vardır. Bir uzmandan yardım almanızı öneri-
yorum” diye konuştu.

Temassız çözüm
İSPARK, açık, katlı ve yol üstü otoparkla-
rında kısa bir süre önce başlattığı kredi
kartı ve İstanbulkart ile ödeme imkanına

bir yenisini daha ekledi. Sürücüler tüm İS-
PARK’larda temassız ödeme ile anında, kolay ve
güvenli işlem yapabilecek. İstanbul Büyükşehir Be-
lediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlat-
tığı akıllı şehir uygulamaları devam ediyor. İBB,
ulaşımın her aşamasında kentsel hareketliliğe katkı
sağlayacak projeleri hayata geçirirken vatandaşla-
rın yaşamını kolaylaştıracak dijital uygulamaları da
bir bir devreye alıyor. İSPARK’ta “Bozuk Para
Arama”, “Para Üstü Bekleme” derdini ortadan kal-
dıran yeni bir çözüm hayata geçti. Hızlı ve rahat
ödeme ayrıcalığı sağlayan “Temassız Ödeme” ile
otopark ücretleri ödenebiliyor. Temassız ödeme
özelliği bulunan kredi kartlarını otopark personel-
lerinde bulunan POS cihazlarına okutmak yeterli
olacak.

Yeniliklere geçiş sürecek

İBB’nin öncülüğünde kaliteli ve daha güvenilir bir
yapı oluşturmak amacıyla dijital bir dönüşüm baş-
lattıklarını açıklayan İSPARK Genel Müdürü
Derya Atacan, “Ödeme teknolojileri ile dijital sis-
temlerin sunduğu imkânları işletme alanlarımızda
aktif hale getirmeye başladık. Kredi kartlarıyla te-
massız ödeme sürücüler için hızlı, güvenli ve pratik
bir yöntem sunuyor. Vatandaşlarımızın memnuni-
yetini artırmak amacıyla teknolojik yeniliklere ge-
çişi sürdüreceğiz” dedi. Hızlı ve güvenli ödeme
imkânı sağlayan temassız teknolojisi sayesinde
otopark ücretleri tüm kredi kartlarıyla şifre girme-
den ve vakit kaybetmeden ödenebilecek. Vatandaş-
ların yoğun olarak kullandığı otoparklarda özellikle
çıkış noktalarında araç kuyruğu oluşmasına sebep
olan nakit ödeme zorunluluğu ortadan kaldırılıyor.
İstanbulkart ve kredi kartı ile ödenebilen otopark
ücretleri artık temassız olarak da saniyeler içeri-
sinde ödenebiliyor.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan



düzcE merkeze bağlı Darıcı Ma-
hallesi'nde ikamet eden Selçuk
Eroğlu, hobi olarak başladığı kivi

yetiştiriciliğini mesleğe çevirmeyi düşünüyor.
Şimdiden birçok kişinin kendisinden kivi fidesi is-
tediğini belirten Eroğlu, fındığın yanı sıra Düzce'nin
kivi ile adının duyulmasını istediğini belirtti. Geçen se-
neye oranla verimin yüzde 50 arttığını belirten üretici
Eroğlu, “Hobi olarak kivi yetiştirmeye başladım. Kivileri-
mizin verimi güzel. Bakım tabii ki de istiyor. 3 senedir hasat
yapıyoruz. Bu sene güzel verim aldık. Geçen sene 50 kiloya
yakın ürün toplamıştık. Bu sene budadık, hayvan gübresi verdik.
Böylelikle verim yükselmeye başladı. Burada aslında üzüm bağı
vardı. Hobi olarak başladığımız için çok özenmemiştik başlarda. Ama
şu anda verim güzel oldu talep de çok güzel. Siparişler geliyor. Siparişler çok
olduğu için ağaçları çoğaltmayı da düşünüyoruz. Hobi olarak değil de belki
meslek olarak da yapabiliriz kivi yetiştiriciliğini. Bir de kivinin şöyle bir özelliği vardır;
7 meyvenin veremediği vitamini verir. Kivi ayrı bir vitamin kaynağı” dedi.

K aradeniz'de bu günlerde hamsinin
yanı sıra diğer balık çeşitlerinin es-
kiye oranla biraz daha bol çıkması

hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü
güldürdü. Trabzon'da bugün hamsinin ki-
losu 10-12,5 TL arasında satılırken, diğer
balık çeşitlerinin fiyatı da eskiye göre daha
düşük seyrediyor.
Özellikle pandemi nedeniyle balık resto-
ranlarının bir çoğunun kapalı olması, açık
olanlarında dışarıya sınırlı ölçüde servis
hizmeti vermesi balık fiyatlarını aşağıya
çekti. Daha önce kilosu 60 TL'ye Barbun,
bugün itibariyle kilosu 30 TL'ye kadar geri-
lerken diğer balık çeşitleri de fiyatların
düşük olması dikkat çekti. Balıkçı esnafla-
rından Yakup Bektaşoğlu, pandemi süre-
cinde lokantaların sınırlı ölçüde hizmet
vermesi balık fiyatlarını aşağıya çektiğini

ifade ederek “Lokantaların kapalı oluşu,
hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin
bol olması nedeniyle talep biraz fazla. Lo-
kantalara gidip yiyemeyenler balık alıp
evinde pişiriyor. Dolayısıyla fiyat anla-
mında da düşüş oldu. Hamsinin fiyatı 7,5-
10-12,5-15 TL arasında değişiyor. Barbun
30 TL'den 30 TL'ye kadar indi. Mezgit 30-
40 TL idi 10-15 TL'ye kadar indi. Vatandaş
bol bol yesin. Lokantalar açık olsaydı bu fi-
yata yiyemezdi. Lokantaların kapalı olması
nedeniyle vatandaş balığa yöneldi” dedi.

Fiyat sıkıntısı yok

Balıkçı esnaflarından Ahmet Kudal ise
“Bugün hamsi daha iyi, diğer balık
çeşitlerimiz de bol. Vatandaşı
bekliyoruz. Hamsinin fiyatı
uygun kilosu 10 TL.

Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise Somon 35,
Palamut 25, Mezgit 25-40, Sargan 35, Çi-
nekop 50, Tirsi 25, Barbun 30 TL. Daha
önce bu çeşitler pahalı idi lokantaların ka-
palı olması nedeniyle fiyatlar biraz düştü.
Dolayısıyla lokantaların kapalı olması va-
tandaşa olumlu yansıyor. Sezon fena değil
memnunuz. Fiyatlar uygun sıkıntı yok”
diye konuştu. Balıkçı esnaflarından Samet
Bayram da sezondan memnun olduklarını
belirterek “Sezondan memnu-
nuz. Hamsi
bol.

Dün 5-7,5 TL idi bugün 10 TL. Bazı yer-
lerde 12,5-15 TL. Fiyatı değişiyor. Hamsi
bu sezon bol diyebiliriz. Hamsi 15-20 gün
sonra tam irileşir ancak fiyatı yine değiş-
mez diye düşünüyorum. Çok daha bol
olursa 5 TL'ye kadar da iner. Hamsinin fi-
yatının günlük değişmesi bizi de olumsuz
etkiliyor. Dolayısıyla bir gün önce 5 TL'ye
sattığımız hamsiyi bir gün sonra 10 TL de-
diğimiz zaman bunu müşteriye de zor an-
latıyoruz. Bazen hamsiyi aldığımız fiyata

bile satıyoruz” dedi.
DHA
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hazinE ve Maliye Bakanı Lütfi
Elvan, bu yılın üçüncü çeyreğinde
elde edilen yüzde 6,7'lik büyümede

yurt içi talep artışının etkili olduğunu bildirdi.
Elvan, Twitter hesabından, yılın üçüncü çey-
reğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.
Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın
üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 6,7'lik artış

kaydettiğini belirten Elvan, "Büyümenin
öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde
güçlü bir performansa işaret ediyordu.
Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep
artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz
ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve
fiyat istikrarını önceleyen politika çerçeve-
mizle, dengeli ve istihdam oluşturan büyüme

sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz."
ifadelerini kullandı. Elvan, üretim ve tekno-
loji altyapılarını yapısal anlamda daha da
güçlendirecek adımlar atacaklarına dikkati
çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin
sesine kulak verip, ortak akılla hareket edece-
ğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi talep artışı büyüme sağladı

PANDEMI BALIK
FIYATLARINI DUSURDU

Son dönemde 
Trabzon'da artan 
pandemi vakaları 
nedeniyle alınan
tedbirler kapsamında
balık restoranlarının
bir çoğunun
kapanması, açık
olanların da dışarıya
sınırlı ölçüde servis
hizmeti vermesi 
balık fiyatlarını 
aşağıya çekti

Büyüme 
beklentiyi aştı

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, "Üçüncü çeyrekte
elde edilen yüzde 6,7'lik büyüme ile piyasaların beklentisi de

aşılmış ve önemli bir toparlanmaya imza atılmıştır." dedi
İstanbul ticaret borsası (İstİb)
başkanı ali Kopuz, üçüncü çeyrek
büyüme rakamlarına ilişkin, "bir

önceki çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9 kü-
çülme sonrası, üçüncü çeyrekte elde edilen
yüzde 6,7'lik büyüme ile piyasaların beklentisi
de aşılmış ve önemli bir toparlanmaya imza
atılmıştır." ifadesini kullandı. İstİb'den yapılan
açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz,
türkiye'ye güvenenlerin yıllardır olduğu gibi
bu kez de yanılmadığını belirtti. Kopuz,
"ancak salgının dünyada yeniden süratle ya-
yıldığı bir dönemden geçtiğimizi unutmama-
lıyız. 2020 yılını pozitifi büyüme ile
kapatabilmek için iş dünyası olarak devleti-
miz ile el ele çalışmaya devam etmeliyiz."
ifadelerini kullandı. türkiye'nin salgınla
örnek mücadelesine rağmen dünyada ol-
duğu gibi türkiye'de de vaka sayılarının
ciddi bir artış gösterdiğini vurgulayan

Kopuz, şunları kaydetti: "bir önceki
çeyrekte gerçekleşen yüzde 9,9 kü-

çülme sonrası, üçüncü çeyrekte
elde edilen yüzde 6,7'lik bü-

yüme ile piyasaların beklen-
tisi de aşılmış ve önemli

bir toparlanmaya imza
atılmıştır. ağustos

ayında sanayi
üretimindeki

artışın
bek-

lentilerin üzerinde gerçekleşmesinin
üçüncü çeyreğin daha iyi sonuçlana-
cağının habercisi olduğunu söyle-
miştim. nitekim üçüncü çeyrekte
sanayide yüzde 8, inşaatta yüzde
6,4, tarımda yüzde 6,2'lik bir
büyüme gerçekleşti. bu bü-
yüme rakamlarında, alınan ön-
lemler kapsamında sağlanan
ucuz ve bol krediler ile iç tale-
bin de etkisinin olduğunu
unutmamak gerekiyor. bugüne
kadar hem sağlık hem de eko-
nomi alanında alınan tedbir ve
önlemlerin diğer ülkelerden po-
zitif ayrışmamızı sağladığı aşi-
kar. bu politikalarla elde edilen
büyüme başarısı bizi rehavete sü-
rüklememeli, her zamankinden
daha çok mücadele etmeliyiz."

En büyük silah hedeflerimiz

Kopuz, ekonomide istişarenin önemine işaret
ederek, "İstanbul ticaret borsası ve türkiye
Odalar ve borsalar birliği olarak ekonomi yö-
netimimiz ve bakanlarımız ile sürekli istişare
halindeyiz. Cumartesi günü de ilgili bakanları-
mızla tObb olarak bir araya geldik ve önerile-
rimizi ilettik. İş dünyasından gelen her sorunu
büyük bir dikkatle dinleyip sesimize kulak veri-
yorlar. böylesine olağanüstü şartların yaşan-
dığı bir dönemde hükümet ile iş dünyası
arasındaki sağlıklı iletişim, 2020'yi büyüme ile
kapatma hedefimizdeki en büyük silahımız-

dır." değerlendirmesinde bulundu.
DHa

Sanayi için
dev yatırım
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve
tarım alanında önemli şehirlerinden
Sakarya'da ocak-eylül döneminde,
hayata geçirilmesi planlanan 79 proje
için yatırım teşvik belgesi düzenlendi

"OtOmOtiv şehri" Sakarya'da ocak-eylül
döneminde, hayata geçirilmesi planla-
nan ve yatırım tutarı yaklaşık 5,4 milyar

lirayı bulan 79 yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği
bilgiye göre, kentte gerçekleştirilecek yatırımlar için
yılın 9 aylık döneminde düzenlenen teşvik belgesi sa-
yısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artış
gösterdi. Söz konusu dönemde başta imalat sanayisi
olmak üzere enerji, eğitim, sağlık ve gıda sektörle-
rinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçek-
leştirilecek 79 yatırım projesi teşvik kapsamına alındı.
Yatırımların 9'u yabancı sermayeli projelerden
oluştu.

2 bin 258 kişiye iş kapısı açılacak

Sakarya'da teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit
yatırım miktarı 5 milyar 380 milyon lira olarak he-
saplandı. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 2
bin 258 kişiye istihdam kapısının açılması bekleniyor.
Projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, ocak-
eylül döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin
yüzde 75,9'unu sanayi sektörü yatırımları oluşturdu.
Bu alanda teşvik alan 60 projenin sabit yatırım tutarı
2 milyar 81 milyon lira olurken, bunun 609 milyon
liralık kısmı komple yeni, 1 milyar 472 milyon lirası
da diğer ve tevsi yatırımlardan oluştu. Teşviklendiri-
len yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi
iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, güm-
rük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz yardımı
gibi desteklerden faydalanacak.

Yatırım büyüklüğünde 
enerji sektörü zirvede

Yılın 9 aylık döneminde yatırım desteği almaya hak
kazanan enerji firmasının hazırladığı rüzgar enerjisi
santrali (RES) projesi, 1 milyar 21 milyon 235 bin li-
rayla yatırım tutarı büyüklüğü bakımından ilk sırayı
aldı. Kurulu kapasitesi 120 megavat olacak santral
ile 12 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Başka
bir enerji firması tarafından hazırlanan RES projesi
ile kente 627 milyon 96 bin liralık yatırım daha ka-
zandırılacak. Kurulu kapasitesi 80 megavat olacak
santral, 12 kişiye iş kapısı açacak. Destek mekaniz-
malarından yararlanmaya hak kazanan projeler ara-
sında otomotiv sektöründeki firmaların yatırımları
da dikkati çekti.

İkinci el
pahalılığı

EskişEhir’dE pazar günleri kurulan
ikinci el oto pazarında araç sahipleri
yüksek fiyat isterken, alıcılar ise ikinci el

araç piyasasının tavan yaptığı günlerde araç almak-
tan kaçınıyor. İkinci el araba fiyatlarının deyim ye-
rindeyse "uçtuğu" son günlerde arabalarını pazara
çeken satıcılar umduğunu bulamadı. Artan vaka
sayıları ve kısıtlamalar araba pazarına da yansıdı.
Yüksek fiyatlardan dolayı pazara gelen çoğu kişi
eve eli boş döndü. Aracını satmak için pazara gelen
Cumali Ülgün, fiyatların yüksekliğini pandemiye ve
araç alıp satanlara bağladı. Araç satıcısı Gökhan
Söğütoğlu ise, "Benim arabam daha çok eder kısır
döngüsü" olduğu için yüksek olduğunu söyledi. Sö-
ğütoğlu, “Biraz pazarı dolaştım, geçen seneye göre
fiyatlar biraz yüksek. Sürekli insanlar bakıyorlar, fi-
yatlar yükseldi diye kendi aracının fiyatını da yük-
seltiyor. Mesela bir satıcı burada fiyatını 30 bin lira
diye yazarsa diğer satıcı görüyor bunu ve benimki
daha fazla eder diye daha fazla fiyat yazıyor. Böyle
böyle döngü devam ediyor, fiyatlar sürekli yükseli-
yor. Satılmayacak araba yok, normal fiyatlar yazı-
lırsa hepsi satılır" dedi.

Kİvİ
talebi çok

Lütfi
Elvan

Ali
Kopuz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde yapılan saldırıya ilişkin
36 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklardan bazılarının verdiği ifadeler tepki çekti. Duruşmaya çok sayıda CHP milletvekili katıldı

H akkari’de Irak sınırında bölücü
terör örgütü ile girilen çatış-
mada şehit olan Piyade Sözleş-

meli Er Yener Kırıkçı (26) için 21 Nisan
2019 tarihinde Çubuk’ta düzenlenen ce-
naze töreninde, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterildi.
Törene katılan bazı kişiler, Kılıçda-
roğlu’na yumruk ve sopayla vurmaya
çalıştı, tekme savurdu. Osman Sarı-
gün’ün, Kılıçdaroğlu’na yumruk vurması
cenazede çekilen görüntülere de yansıdı.

Kısıtlı sayıda izleyici alındı

Davada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun
yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Yıldı-
rım Kaya, CHP Ankara Milletvekili
Murat Emir, CHP Genel Başkan Başda-
nışmanı Deniz Demir, CHP çalışanı
Barış Bozkurt, CHP’li Kenan Nuhut ve
Cahit Yetişir ile tüzel kişilik olarak CHP
müşteki sıfatıyla yer alıyor. Davada 6’sı
kadın 36 sanık 1 yıl 8 ay 15 gün ile 28 yıl
10 ay arasında değişen hapis cezası iste-
miyle yargılanıyor. Duruşmayı izlemeye
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve
CHP Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Ali
Haydar Hakverdi, Bülent Tezcan, Le-
vent Gök, Servet Ünsal, Tekin Bingöl,
Gamze Taşçıer, Erkan Aydın, Erdo-
ğan Toprak ve CHP yöneticileri
katıldı. Pandemi nedeniyle du-
ruşma salonuna kısıtlı sayıda iz-
leyici alındı.

Olaydan dolayı pişmanım

Aralarında Osman Sarıgün’ün
de bulunduğu 36 sanığın,
Çubuk 2’nci Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde tutuksuz yargılan-
malarına başlandı. Duruşmayı
çok sayıda CHPli milletvekili iz-
lerken, adliye çevresinde yoğun
güvenlik önlemleri alındı. Duruş-
mada, sanıkların kimlik tespitinin
ardından iddianamenin özeti
okundu. Daha sonra sanık savunma-
larına geçildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk
atan Osman Sarıgün’ün kimlik tespiti
yapıldı. Sarıgün, savunmasında hakkın-
daki iddiaları reddederek, emniyette ver-
diği ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.
Sarıgün, hakimin “Olay nasıl oldu,
anlat” sözüne “Unuttum, çok zaman
geçti” diye yanıt verdi. Hakim, Sarı-
gün’ün emniyetteki ifadesini okudu. Sa-
rıgün emniyet ifadesinde yer alan
“Olaydan dolayı pişmanım, Kemal Kı-
lıçdaroğlu’ndan özür diliyorum” beya-
nını tekrarladı.

İftira suçunu işliyor

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ise
Sarıgün’ün suçtan kurtulmaya yönelik
savunma yaptığını kaydederek, Sarı-
gün’ün adam öldürmeye teşebbüsten
yargılanması gerektiğini belirtti. Şehidin
ölümünden sorumlu olarak Kılıçdaroğ-
lu’nu göstermesine ise ‘iftira’ suçunu iş-
lediğini de açıklayan Çelik, Sarıgün’ün
olay günü attığı sloganların da suç işle-
meye tahrik olduğunu vurguladı ve ek
savunma alınmasını istedi. Sanık Vahit
Delibaş, elindeki sopa ile Kılıçdaroğ-
lu’nun sığındığı eve doğru hamle yap-
masıyla ilgili “Benim köyüm ile olay
yerindeki köy arası 3,5 km. Oraya gidip
gelen herkes kendini korumak için eline
değnek alır. Köpeklerden kendimi koru-
mak için değnek elimdeydi” diyerek, ken-

dini savundu. Delibaş, “PKK çık dışarı”
diye slogan attığını ise kabul etti.

Eve girmeye çalıştı

Avukat Celal Çelik’in gösterdiği fotoğ-
raflara bakan Delibaş, sopalı fotoğraf dı-
şındakilerin kendisinin olduğunu söyledi.
Avukat Çelik, Delibaş’ın Kılıçdaroğ-
lu’nun sığındığı eve elindeki sopayla gir-
meye çalıştığını vurgulayarak, “Söylemiş

ol-
duğu
sözlerle bir-
likte kastı belli. Bir-
çok sanık tarafından ‘Yakın’
diye bağırıldığı ortamda, sanığın sopa ile
eve girmeye yönelik hamle yaptığı değer-
lendirildiğinde sanığın suçunun adam
öldürmeye teşebbüs ve halkı kin ve düş-
manlığa tahrik olduğu görülecektir”
dedi. Çelik, mahkemenin adam öldür-
meye teşebbüs suçundan delilleri değer-
lendirilmesini talep etti.

Özkoç, 'terbiyesiz' dedi

Delibaş, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çe-
lik’in sözlerine karşı çıkarken, "Bizim
öyle bir şeyimiz olsaydı, orada zaten öl-
dürülürdü. Kışkırtmaya geldik. O anki
kalabalığın yapmış olduğu bir iş. Gelme
denilmesine rağmen gelmiş. Bunu kah-
vehanede cenaze gömüldükten sonra
söylendi, cenaze evine gelme denmiş. O
da çıkmış gelmiş. Kılıçdaroğlu’nu öldür-
mek isteseydik, zaten çıkamazdı. O
kadar kalabalık vardı" savunmasını
yaptı. Buna tepki gösteren CHP Grup
Başkanvekili Engin Özkoç sanığa "Terbi-
yesiz" dedi. Sanık avukatlarından birisi
“Duruşma öncesinde bana omuz atıldı,

kalabalık gelmişler. Biz de kalabalık ge-
lirdik" dedi.

Olay yerinden kaçmadım

Sanık Ayhan Onbaşı, çiftçi olduğunu ve
aylık gelirinin olmadığını beyan etti. On-
başı, emniyetteki ifadesini tekrar eder-
ken, "Ben olay yerinden kaçmadım" dedi.
Hakim Onbaşı’nın emniyet ifadesini
okudu. Onbaşı, Kılıçdaroğlu’na yönelik

söz-
lerini

kabul et-
medi. Avukat

Celal Çelik, CHP’nin
‘linç girişimine’ ilişkin hazırla-

dığı raporu da hatırlatarak, Onbaşı’nın
çevresindekilere “Abla yuh deyin” diye
çevresindekileri kışkırttığını söyledi ve
halkı kin ve düşmanlığa tahrikten ek sa-
vunma alınmasını istedi. Çelik, Onba-
şı’ya cenaze merasiminin bitimi
sonrasında Kılıçdaroğlu’nun sığındığı
evin etrafında olup olmadığını sordu,
Onbaşı “Yoktum, şuurum kaymıştı.
Köyde 3’üncü şehit” dedi.
Çelik, Onbaşı’nın ‘linç girişiminin’ ba-
şından sonuna kadar olay yerinde oldu-
ğuna ilişkin belgeleri sunacaklarını
açıkladı. Onbaşı ise kendisinin olay ye-
rinden ayrıldıktan sonra arbedenin baş-
ladığını savunarak, Kılıçdaroğlu’nun
sığındığı evin önüne gitmediğini öne
sürdü.

Seccade ile vurmaya çalıştı

Sanık Ayşe Ortapınar ise elindeki sec-
cade ile Kılıçdaroğlu ve Yıldırım Kaya’ya
vurmaya çalışmasıyla ilgili olarak, "Sec-
cadeyi kendimi koruma amaçlı savur-
dum. Kime geldiğini görmedim. Onun

orada olduğunu bilmiyordum. Kalaba-
lıkta linç mi edilmem gerekiyordu. Jan-
darma karakolundaki kişi aldı benim
ifademi okuyamadım. Kabul etmiyorum
bu ifadeyi" sözleriyle kendisini savundu.
Ortapınar elindeki seccadeyi süt arabası-
nın üzerinden aldığını ve Kılıçdaroğlu’na
vurmaya çalışmadığını da söyledi. Avu-
kat Celal Çelik, Ortapınar’ın elindeki
seccadeyi Kılıçdaroğlu’na yönelik savun-
duğunun görüntülerden sabit olduğunu
kaydetti. Sanık Ortapınar, Kılıçdaroğ-
lu’na kastının olmadığını ve seccadeyi
ona yönelik savurmadığını belirterek,
“Ama özür diliyorum. O da bir parti baş-
kanıdır. Şahsi bir sorunum yoktur” dedi.

Zaten havada savrulup gitti

Sanık Yusuf Bedava, elindeki toprak
parçasını Kılıçdaroğlu’na atmasıyla ilgili
savunmasında, yerde bulunan toz halin-
deki toprağı attığını söyleyerek, "O da
zaten havada savrulup gitti" dedi. Yusuf
Bedava, şehit Kırıkçı’nın teyzesinin oğlu
olduğunu açıkladı. Avukat Celal Çelik,
Bedava’nın Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘linç
girişiminin’ her noktasında olduğunu
belirterek, başka suçlardan ek savunma
alınmasını isteyeceklerini ekledi. Çelik,

Bedava’nın şehidin teyzesinin oğlu ol-
masının işlediği suça savunma ola-
mayacağını vurguladı. Bedava attığı
toprağın silah sayılmasıyla ilgili
yaptığı savunmada ise "Attığım
toprak yaralayıcı değildi. Zaten at-
tığım da öne ulaşmamıştır" dedi.
Sanık İrfan Topal ise Kılıçda-
roğlu’nun alana girdiğinde yuha-
lama seslerinin başladığını
belirterek, "O atmosferde benim
ağzımdan da çıktı, başka bir şehit
Ahmet Çam da benim arkada-

şımdı. Şehit cenazesine gelmesinden
dolayı tepkim vardı. 20 bin kişi vardı,

20 bin kişi de yuhladı. Öldürme kastım
yoktu. HDP ile yaptığı iş birliği ve şehit

cenazesine gelmesi kanıma dokundu.
HDP’lilerle alakalı ‘Barikat kuran arka-
daşlar var’ diye Kılıçdaroğlu televiz-
yonda bahsediliyordu" savunmasını
yaptı. 

Kandil’e git Kemal!

Sanık Salih Ateşyürekli de “Kandil’e git
Kemal” diye bağırması ve Kılıçdaroğ-
lu’nun sığındığı evden çıkmasını engelle-
mesiyle ilgili savunmasında şunları
söyledi:  "2000 yılında Van’da askerliğimi
yaptım. Vatan, bayrak sevgisiyle operas-
yonlara, görevli gitmek istedim. Kara-
kolda askerliğimi yapmadığım için bana
güldüler. Beni buraya getiren tek şey
vatan, bayrak sevgisidir. Televizyonlara
bakıyoruz. ‘Kandil’e git, Kandil’e’
dedim. O kalabalıkla arkalarından ben
de evin önüne gittim. Pişmanım. Keşke o
cenazeye gitmeseydim. Benim tek ağı-
rıma giden bize terörist denilmiş. Guru-
ruma ve onuruma dokundu." Avukat
Celal Çelik, sanığın işlediği suçu haksız
tahrik altında yaptığına ilişkin savunma
yaptığına vurgu yaparak, "Şehit ile Genel
Başkanın ne alakası var. Normal şartlar
altında genel başkanımız tüm şehit cena-
zelerine katılıyor. Bunun siyasi boyutu
yoktur. Görevdir. İçişleri Bakanı o
dönem CHP’lileri cenazeye almama tali-
matı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
‘Bay Kemal’ sözü vardı ve birçok sanık
da bundan etkilendi" dedi.

LINC DAVASI BASLADI
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Sanık Oğuz Şimşek ise Kılıçdaroğlu’nun şehidin cenazesinin konulduğu top
arabasının arkasından yürürken elektrik direğine çıkarak ona tekme atmaya çalışma-

sına ilişkin “Kalabalıkta kendimi korumak için direğe çıktım. O sırada uzun boylu insan-
lar geçiyordu, ayağım kimseye vurmasın diye kaldırdım. Zarar vermek için gitmedim.

İnsanlık olsun diye şehit cenazesine gittim. Bir sefer yuh çektim o" dedi. Avukat Celal Çelik,
Şimşek’in Kılıçdaroğlu’na vurmaya, yaralamaya çalıştığını belirterek, "Sanık her yerde, evin ol-
duğu yerde de var” dedi. Şimşek, Kılıçdaroğlu’nun kendisinden 4-5 metre ileride olduğunu kay-
dederek, zarar vermek istemediğini yineledi. Sanık Koray Demirel de savunmasını sol göğsünün
üzene taktığı 15 Temmuz gazi madalyası ile yaptı. Demirel, Kılıçdaroğlu’nun eve sığınması sıra-
sında ona doğru taş atmasına karşı kendini şöyle savundu: "15 Temmuz sonrası Yenikapı’da 3
parti ortak miting yaptı. Biz onları böyle görmek istiyoruz. Kılıçdaroğlu Karadeniz’de saldırıya
uğradı, Sayın Cumhurbaşkanımız onu hemen aradı. Böyle bir tabloda kalsaydı, ona protesto

olur muydu? Ben ona taş atmadım. Ben şehidin cenazesine sonradan katıldım, arkadan
gelen konvoy beni öyle sıkıştırdı ki. Arabamın camına vurdular, Kılıçdaroğlu’nun koru-

masıymış. Esas tahrik eden Kılıçdaroğlu’dur. Yener Kırıkçı uzaktan akrabamızdır."
Demirel, Kılıçdaroğlu’nun “15 Temmuz tiyatrodur” sözünün gazileri üzdüğünü

kaydederek, “Ben onun orada olduğunu bile bilmiyordum. Haberim ol-
saydı adım atmazdım” diye konuştu. Demirel, kasten bir saldırıda

bulunmadığını kaydederek, "Bir yere kadar öldürmek isteyen
insan bir yerden sonra vazgeçemez ki. Öldürmek is-

teyen insan gider öldürür ve paşa paşa
yatar" dedi.

Soylu hakkında 
suç duyurusu

Maksadını açıkladı
o zaman sorun yok!

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Engin Özkoç,
duruşmayı izleyen CHP

heyeti ile birlikte kameralar karşı-
sına geçerek açıklamalarda bu-
lundu. Sanıkların “adam
öldürmeye tam teşebbüs”, “hürri-
yeti kısıtlamak”, “halkı kin ve nefret
duygularına teşvik” suçlarından
yargılanması gerektiğini söyleyen
Özkoç, daha düşük fiillerden baş-
latılan yargılama nedeniyle iddia-
nameyi hazırlayan Çubuk

Çumhuriyet Başsavcılığı’nı eleştirdi. Özkoç, "Biz CHP
olarak Çubuk Cumhuriyet Başsavcısından şikayette bu-
lunduk. Olayın bizzat içerisinde olan devletin yetkilileri
onu taktif etmişlerdir. İlgili tümen komutanı ile Ankara
Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu hakkında suç duyurularında bulunduk" dedi. 

Ağır cezada görülmeli

"Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kışkırtıp biz-
zat AKP’li bir kişinin yumruk atarak diğer kişilerin de
Cumhur İttifakı işaretlerini orada sergileyerek organize
ettikleri linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir,
adı AKP’dir" diyen Özkoç, "Bununla ilgili ben ve arka-
daşlarım sonuna kadar ciddi ve gerektiği gibi bir yargı-
lama olabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti
göstereceğiz. Az önce, Genel Başkan’ımızın avukatı
Sayın Celal Çelik duruşmada bu mahkemenin yetkisiz
olduğunu, işlenen suçların bu mahkeme tarafından değil,
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmesi gerektiğini
orada ifade etti. Biz de bu ifadenin arkasında duruyoruz.
Türkiye buradaki gerçekleri ortaya çıkarmadan asla
özgür, adaletli bir ülke olamaz" ifadelerini kullandı. 

Bir sanık bile tutuklanmadı

Özkoç, "Bugün bir mafya bozuntusunun kendisini Twit-
ter’dan eleştirdiği için eleştiren kişi derhal tutuklanmış,
cezaevine konmuştur ama ana muhalefet partisinin genel
başkanına, genel başkan yardımcılarına linç girişiminde
bulunan, yumruk atan, evin camlarını kıran yangın çıka-
rıp evi yakmak isteyen 36 sanık ve 10 reşit olmayan kişi-
nin hiçbiri tutuklu değildir. Bugün Türkiye’nin içinde
bulunduğu adalet anlayışı tam da budur" dedi. 

iYi Partili Tatlıoğlu, TBMM'de basın toplan-
tısı düzenledi. Tatlıoğlu, Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın, Covid-19 ile ilgili son verilere

ilişkin açıklamasını değerli bulduklarını, kamuoyuyla pay-
laşılan verilerin toplumda tedbirlerin alınması konusunda
önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Tatlıoğlu, "Toplum,
temmuz ve ağustos aylarından itibaren gerçek rakamlarla
yüzleşseydi, gerçek rakamlarla bilgilendirseydi bugünkü
rakamlar daha düşük olurdu" dedi.

Olumsuz yaklaşmıyoruz

Tatlıoğlu, bu hafta TBMM Genel Ku-
rul’da görüşülmesi beklenen ve çevre
ajansı kurulmasına ilişkin kanun tekli-
fini olumlu bulduklarını belirterek, "Bu
kanunda çevre ajansının kurulması ve
benzer değişiklikler var. Bununla ilgili
birçok konuya olumsuz yaklaşmıyoruz
ama bunun özel hukuk hükümlerine
göre değil, kamu hukuku hükümlerine
göre olması, çevre ajansı üyelerinin tamamının bakanlar
tarafından atanmasının doğru olmadığı yönünde önerile-
rimiz var" diye konuştu. Tatlıoğlu, Katar ile Türkiye ara-
sında yaşanan ticaret alışverişine ilişkin, "Türkiye yurt
dışına özel ve kamusal varlık satışları yapabilmiş bir ülke-
dir. Bunun Katar olmasında problem yok. Türkiye de yurt
dışında yatırım yapar. Burada temel sorun; bilgilerin kapalı
olmasıdır, ortada bilgi olmamasıdır. ‘Neden Katar’ diye bir
sorumuz yok. Bizim yer vereceğimiz husus devletin işleri
açık olmalı" ifadesini kullandı

Kabul etmek durumundayız

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Tatlıoğlu, CHP Milletvekili Ali Mahir Başa-
rır’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerinin hatırlatıl-
ması üzerine, "Biz, herkesin konuşmasından ne maksat
ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını
açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir
açıklaması var. Soruşturma olabilir ama burada temel ola-
rak bir milletvekili konuşmasından ne maksat ettiğini ifade
etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız. Sayın millet-
vekili, kendisinin ne murat ettiği hakkında açıklama yaptı.
Bunu esas almak durumundayız. Bu AK Partili, MHP’li
bir arkadaşımız da olsa, bizim milletvekili arkadaşımız da
olsa söylediğinden ne murat etmiştir, kendi söylediği esas-
tır" değerlendirmesinde bulundu. DHA

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çubuk’ta
CHP lideri Kılıçdaroğlu’na linç girişimi ile ilgili da-
vanın ilk duruşması sırasında yaptığı konuşmada,
"Bugün bir mafya bozuntusunun kendisini Twit-
ter’dan eleştirdiği için eleştiren kişi derhal tutuk-
lanmış, cezaevine konmuştur ama ana muhalefet
partisinin genel başkanına linç girişiminde bulu-
nan 36 sanıktan hiçbiri tutuklu değildir” dedi

Coronavirüsü tedavisi
sonrası akciğerlerinde oluşan
hasar nedeniyle 64 gün

yoğun bakımda tedavi gören Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü
paylaşıldı. Akdeniz Üniversitesi Hasta-
nesi’nde uzun süredir corona virüsü te-
davisi gören Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ba-

şarılı tedavi sürecinin ardından taburcu
edilmeye hazırlanıyor. Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek’i odasında ziyaret eden Akdeniz
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen
Özkan, “Başkanımız hastanemize gel-
diğinde durumu oldukça kritikti. Co-
rona virüsün etkileri bir yana, kronik
rahatsızlığı, değişik zamanlarda gelişen
ciddi enfeksiyonlar ve diğer problemler

sebebiyle ağır bir tablo ile karşı karşı-
yaydık. Çok değerli hocalarımızın ve
tecrübeli ekibimizin çabalarıyla tedavi-
sinin büyük bir kısmını başarıyla ta-
mamladık. Yakın zamanda taburcu
etmeye hazırlanıyoruz. Bundan sonra
da fizik tedavi süreci evden devam ede-
cek” dedi. Bu sürecin ardında çok
büyük bir emek ve özveri olduğunu
ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan,

“Muhittin Böcek Başkanımız iki aydan
fazla bir süreçte hastanemizde tedavi
görüyor. En büyük arzumuz ve duamız
başından beri buradan sağlıklı bir şe-
kilde ayrılması idi. Bugün Başkanımı-
zın sağlığına kavuşmasının sevincini
yaşıyoruz, mutluluğumuz tarif edile-
mez. Tüm sağlık ekibimizin üstün gay-
retleri sonucu bu aşamaya geldik” diye
konuştu.

105 gün
sonra ilk
görüntü!



T üm Bel-Sen üyesi memurlar
dün saat 12.30'da Avcılar Bele-
diyesi önünde toplandı. Sendi-

kanın İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı
Adem Erdem, memurların 10 bin TL
tutarında 9 ikramiye alacağı, sözleş-
meli memurların da 1 maaş ve 13 ikra-
miyesi olmak üzere ortalama 15 bin
alacaklarının ödenmediğini söyledi.
Erdem, ayrıca teknik personelin 2016
yılından bu yana ortalama 8 bin TL
tutarında arazi tazminatlarının öden-
mediğini ileri sürerek, "İstanbul’daki
CHP'li belediyelerde ortalama aylık
2800-3000-TL bandında toplu iş söz-
leşmesi ödemesi yapılırken, Avcılar Be-
lediyesi emekçilerine bu tutarların
yarısı ödenmektedir. Sözleşmeli me-
murlara ödenen ise bu emsallerin çok
altındadır" dedi. 

Personele yemek verilmiyor

"Belediye Başkanı Sayın Turan Han-
çerli antidemokratik yasada ısrarını
sürdürerek emekçilerin kazanımlarına
ve haklarına saygı duymadığını göster-
mektedir" diyen Erdem, "Belediye Baş-
kanı, Avcılar Belediyesi emekçilerine
demokratlığını ve emekçiden yana ol-
duğunu gösterememiştir. Sözleşmeli

memurların Ocak 2020 maaşlarına
zam yapılmadığı gibi Avcılar Belediyesi
Meclis kararıyla maaşları ortalama
300 TL düşürülmüştür. Belediye Baş-
kanı emekçinin aleyhine yasal limitleri
tanıyor, emekçilerin lehine olanları dik-
kate almıyor. Sözleşmeli memurlara,
Mahalli İdareler Sözleşmeli Personel
Ücret Tavanları Genelgesinde belirle-
nen limitlerin altında ücret vermekte-
dir. Ayrıca yasal olarak zorunlu olduğu
halde belediye personeline yemek veril-
memektedir" ifadelerini kullandı. 

Maske bile dağıtılmıyor

Sözleşmeli memurlara da yemek pa-
rası verilmemediğini dile getiren
Erdem, "Memurlara da verilen tutar
ihtiyacı karşılamamaktadır. Personel
servisinde de kısıtlama yapılmıştır. 9
adet olan servis sayısı 5'e indirilmiş,
pek çok personel servis hakkını kulla-
namamaktadır. Avcılar Belediyesinde
maske dağıtımında bile halen sorun
yaşanmaktadır. Onlarca emekçi ko-
rona (covid-19) hastası olmuştur. Dö-
nüşümlü çalışma düzenine geçilmediği
gibi 10 yaş altında çocuğu olan anne-
ler de genellikle işe gelmektedir. Bu
yanlış uygulamalar neticesinde bazı bi-

rimlerin nerdeyse tamamı hastalığa ya-
kalanmıştır" açıklamasında bulundu.
Tüm-Bel-Sen İstanbul 1 No'lu Şube
Başkanı Adem Erdem, basın açıklama-
sından sonra kısa süre içerisinde tüm
memurlardan imza toplayarak 2020
yılı sonunda alacaklarının zaman aşı-
mına uğramaması için Avcılar Beledi-
yesi hakkında dava açacaklarını
söyledi. dHa
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H DP'li Yardımcısı Cihan Yavuz'un da
gözaltına alındığı son operasyonun
ardından "Belediyemizle ilgili üze-

rinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit
hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardım-
cımızdır. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi
esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim" diye-
rek süreci partisi gibi iki silik satırla değer-
lendiren hemşerim Şişli Belediye Başkanı
Muhammer Keskin'in aynı zamanda kendi
kentinin en büyük sivil toplum örgütü AR-
DAFED'in genel merkezinin de içinde bulun-
duğu Şişli ilçesine katkısının ne kadar
olacağını beklediğimiz şu günlerde Keskin'in

başında olduğu belediye binasında ilginç bir
pankarta rastladım.

Ve Şişli Belediye Başkanının binası ve
başkanın makamının dışarıya bakan pence-
resinin karşısında bulunan parka giden
alanda bulunduğu pankartı görüp, fotoğraf-
ladıktan sonra küçük bir araştırma yapınca
geçtiğimiz gün katıldığı bir tv kanalını neden
terk ettiğini bir kez daha anladım.

Çünkü hemşo başkanın sarayın desteği ile
parti kurma çalışmaları içinde olduğu ileri
sürülen Sarıgül'ün bıraktığı harabeler başta
olmak üzere birçok sorun karşısında bir
hayli gergin bir o kadar da ne yapacağını bi-

lemez durumda olduğunu görüyor, 
anlıyordum.

Çünkü makamının hemen karşında bulu-
nan ve depreme dayanıklı mı, değil mi tartış-
maları ile yıllardır çürümeye terk edilen ve
hırsızların talan ettiği devasa binanın olduğu
gibi ona benzer birçok yapının sorununa da
çare olamadığı gibi bu sorunla kilitlenip,
partilisi Avcılar Belediye Başkanı gibi çöz-
mek için çabalamadığını anlıyordum.

Evet, makamının hemen karşısında bulu-
nan ve adeta yerde bekleyen bir cenazeye
benzeyen o devasa binanın ve diğer yapıla-
rın, trafiğin ve yeşilin sorunlarını 'Geçiş için
park içerisindeki merdivenleri kullanınız' ya-
zılı pankartla çözmeye çalışan hemşerim
Keskin'in yarısını geride bıraktığı başkanlığı-
nın devamı ve başka hemşerilerine bıraka-
cağı başarılar için soy ismi gibi keskin
kararlar alıp başta bu binanın olmak üzere
sorunların üzerine gitmesi gerekir diye dü-
şünmekteyim.

Yoksa öyle 'Hükümet engelliyor, pandemi
bırakmıyor, para yok'! diyerek Şişli'nin cad-
delerine pankart asmakla, Şişli ile uzaktan
yakından ilgisi olmayan konferans, toplantı-
lara katılmakla başkanlık olmayacağını ve

bu başkanlığın başta hemşerilerine olmak
üzere geriye kötü bir miras bırakacağını
şimdiden söylemek bir hemşerinin başarısını
isteyen bir hemşeri, bir gazetecinin 
görevidir.. 

Başkan, karşındaki binalar ne olacak?

TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı 
üzerine Avcılar Belediyesi önünde memurlar üçüncü kez kez eylem yaptı. Belediyede çalışan
memurların ödenmeyen maaş ve çeşitli ödemelerinin ortalama 15 bin TL'yi bulduğu iddia
edildi. Sendika yetkilisi Avcılar Belediyesi hakkında dava açacaklarını söyledi

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

EMEKcıLER 
DAVA AcAcAK

AKTARMA iNDiRiMi KALDIRILDI
Marmaray’da 9 aydır uygulanan aktarma indirimi, TCDD’nin itirazı sonucu mahkeme kararıyla kaldırıldı. İBB’nin geçen
hafta UKOME’ye getirdiği aktarmanın devam etmesi yönündeki teklif, merkezi yönetim temsilcilerinin oy çokluğuyla
reddedildi. Yeni fiyat tarifesi yarından itibaren geçeli olacak. Ancak, İBB karara itiraz etti, süreç devam ediyor.

İlk olarak 2013 yılında Ayrılık-
çeşmesi ile Kazlıçeşme ara-
sında 5 istasyonda yolcu

taşımacılığına başlayan Marmaray raylı
sistem hattında, ücret tarifeleri UKOME
tarafından aktarma ücreti uygulanacak
şekilde belirlenmişti. 2019 Yılı Mart
Ayı’na kadar aktarma ücreti bu şekilde
uygulanmıştı. 2019 yılında Gebze-Halkalı
arasında 43 istasyonun tamamının işlet-
meye alınmasının ardından, bir önceki
İBB yönetiminin aldığı UKOME kararıyla,
Marmaray Hattı’nın “aktarma almaya-
cağı, aktarma vereceği” karar altına
alınmıştı.

İBB İtİraz ettİ

Başkan Ekrem İmamoğlu liderliğindeki
yeni İBB Yönetiminin Şubat 2020’de
UKOME’ye sunduğu teklifle, Marma-
ray’ın yeniden aktarma uygulama-
sına dahil edilmesi sağlandı.
Böylece İstanbulluların aktarma
imkânı ile daha uygun bir ücret
ödeyerek, Marmaray’dan fay-
dalanmaları sağlandı. Hat,
diğer tüm raylı sistem hatla-
rının yanında, metrobüs,
otobüs ve minibüs hattıyla
entegre hale getirildi. Alı-
nan kararla, metrobüsün
yoğunluğun bir kısmının
Marmaray Hattına kaydığı
da tespit edildi. Ancak,
TCDD tarafından açılan
dava sonucunda; Temmuz
2020’de UKOME kararında
yer alan elektronik bilet ücret
düzenlemelerinin Marmaray ile
ilgili hükümler içeren kısımları-
nın yürütmesinin durdurulmasına
karar verildi. İBB, hemen Bölge
İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu

ve koşulları oluşmayan yürütmenin dur-
durulması talebinin reddine karar verildi.

UKOMe'de reddedİldİ

6 Kasım tarihinde ise İstanbul 10. İdare
Mahkemesi TCDD’nin açmış olduğu da-
vaya istinaden, “TCDD’ye ağır külfet ge-
tireceği ve bu düzenlemenin hangi
sebeple yapıldığı somut tespitlere yer
verilmediği” gerekçesiyle, yeniden yü-
rütmenin durdurulmasına karar verdi.
İBB, bu kararı da Bölge İdare Mahkeme-
si’ne taşıdı ve hukuki süreç devam edi-
yor. Öte yandan, İBB Ulaşım Daire
Başkanlığı; yolculukların tek biletle sağ-
lanması ve vatandaşların ulaşımının en
ekonomik şekilde sağlanması amacıyla,

Marmaray hattının aktarma almaya
devam etmesi konusunu, 26 Kasım’da
UKOME gündemine taşıdı. Ancak yapılan
oylama sonucunda, İBB temsilcilerinin
dışında kalan merkezi yönetim temsilci-
leri ile TŞOF temsilcisinin oyu ile Mar-
maray hattında “aktarma alır”
uygulamasının reddine karar verildi.

7 tl ücret ödeneceK

Bugünden itibaren Marmaray’da seyahat
eden İstanbullular, ne kadar durak gittiği
fark etmeksizin 7,00 TL ücret ödeyecek.
Marmaray’dan sora metro ve otobüs gibi
diğer toplu ulaşım araçlarında yapılan
yolculuklarda ise aktarma indirimi
devam edecek. 

Dün sona eren “Aktarma alır” uygulama-
sıyla, Marmaray’a aktarma yapan tam
İstanbulkart kullanan bir vatandaş, 3,50
TL metro ücreti ödedikten sonra 3,50 TL
daha ücret ödeyerek yolculuğunu Mar-
maray Hattı’nda ne kadar durak gittiği
fark etmeksizin 7,00 TL toplam ücretle
tamamlıyor. 
Seyahat 3,50 TL daha ucuza yapılabili-
yor. Marmaray’ın aktarma sistemine
dahil edilmesinin hemen ardından 19
Şubat 2020 tarihinde merkezi yönetimin
yayınladığı genelge ile UKOME’nin üye
sayısında değişiklik yapılarak, İBB’nin
çoğunluk oyu elinden alınmıştı. Bu karar
da İBB tarafından mahkemeye taşındı. 
MÜGE YÜCETÜRK

BEDELİNİ ÖDEMELİ
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, Ümit
Özdağ’ın kendisine yönelttiği FETÖ’cü iddiaları hakkında
"Bunu yapanlar bedelini bir şekilde ödemeli" dedi

İyİ partİ İstanbul İl Başkanı
Satuk Buğra Kavuncu, Ümit
Özdağ’ın kendisi hakkında

iddiaları üzerine açılan soruşturmada
son durumu, Kanal İstanbul projesini
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
UKOME tarafından reddedilen 6 bin
taksi projesini RS FM’de Ali Çağa-
tay’la Seyir Hali programında değer-
lendirdi. Kavuncu, Özdağ’ın kendisine
yönelttiği iddialar hakkında “Türkiye’de
ekonomik problemler varken, pandemi
ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşanıyorken,
bunun sürekli gündemde kalıyor olması
ayrıca rahatsız edici. Maliye Bakanı’nın
istifa ettiği bir ortamda 27 saat hiçbir
televizyon kanalı konuşmazken, yakla-
şık bir- bir buçuk aydır sürekli bu konu-
lar konuşuluyor tartışılıyor. Benim
özelimde konu yargıya intikal et-
miştir. Hoş olmayan bir
mevzu, insanın olmadığı bir
şey konusunda kendisini
ispat etmeye, anlatmaya
çaba göstermesi, iddiada bu-
lunanın bu konuda iddiayı
yaptıktan sonra çekilmesi
Türk siyasetinin yaşadığı çok
ağır bir travmadır. Mücadelede
canınızı sıkan hoşunuza gitmeyen
bir mevzu oldu mu siyasi rakipleri-
nizi bu tür ithamlarla yıp-
ratmaya çalışmak
Türk siyasetinde
sanki normal-
leşmeye baş-
ladı ama biz
bunun nor-
malleşme-
sine izin
vermeye-
ceğiz.
Bunu

yapanlar bedelini bir şekilde ödemeli"
dedi. 

Bu bir niyet meselesi

Ulaşım Koordinasyon Merkezi
(UKOME) kararı ve yapılanması hak-
kında Kavuncu, "Bu bir yaklaşım niyet
ve bakış açısı meselesidir. Halkın mut-
luluğunu ve milletin menfaatini düşü-
nen gerekirse bunu siyasi bir bedeli olsa
dahi millet için yapması gerekeni yapa-
bilen bakış açısıyla pragmatik, ‘bana ne
oy getirir? Ne oy götürür? Belli men-
faat çevrelerinin haklarını nasıl savunu-
rum da ayakta kalabilirim’ diye tarif
edilebilecek ikinci bir bakış açısı: Bu iki
bakış açısında elbette ki biz tarafız. Si-
yasi partiler bir araçtır. Hükümetler ve

iktidarlar millete hizmet
etmek için vardır. Az

önce söylediğimiz gibi
biz yerel yönetimlerle
hükümet arasında
bu iki zihniyetin
mücadelesini görü-
yoruz. Özellikle
Millet İttifakı’nın
kazanmış olduğu

belediyelerde adeta
işi siyasi müca-

deleye

döküp bu belediyelerin başarısız
görünmesi için bir çaba var" diye
konuştu. 

Yapılmaz ve yapılmayacaktır

Kavuncu, Kanal İstanbul hakkında
ise "Yasal ve hukuki olarak her
türlü hak kullanılacak, fiziki olarak
ne yapabilecek derseniz çok deta-
yını bilmiyorum. İYİ Parti İstanbul

İl Teşkilatı olarak Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’na dilekçelerimizi
verdik. Genel Başkanımızla bir-
likte gittik. Bu konuda itirazı-
mızı yaptık. Yüzbinlerce belki
milyonlarca insanda bu şe-
kilde dilekçe verdi. Bunu bir
kampanyaya dönüştürdük.
İfade özgürlüğü kapsa-
mında, bu projenin neden

zararlı olduğunu ben belki 10 farklı
kişiden dinledim, bunların çoğu da
bilim adamıydı. 
Bu projenin neden İstanbul'a ge-
rekli olduğunu ben daha bir kişi-
den duyamadım. Bu proje
yapılmaz çünkü işin temeli yok ve
vatandaş boyutunda alımı yok, in-
sanların içine sinmemiş. 
İstanbul’da anketlerde yapılmasın
görüşü çok yüksek, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye seçimlerindeki oy
oranlarına baktığınız zaman Millet
İttifakı’nın almış olduğu oyun çok
üstünde bir kesim yapılmamasını
söylüyor. Ekonomik olarak Türki-
ye’nin durumu müsait değil. Yapıl-
maz ve yapılmayacaktır. İçimdeki
his odur çünkü elimdeki veriler onu
söylüyor" değerlendirmesini yaptı. 

Temizlik ekibi sahada
Bayrampaşa Beledi-
yesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler,

korona virüs ile mücadele çalışma-
ları kapsamında ilçenin tüm cadde
ve sokaklarını bir bir temizliyor ve
dezenfekte ediyor. Gece-gündüz ya-
pılan çalışmalarda sokaklar köpüklü
suyla yıkanırken, mikro sisleme aracı
ile de dezenfekte yapılıyor. Temizlik
ve dezenfekte çalışmalarına katılan
personel “Kurallara uy, sağlıklı yaşa;
biz sizin için çalışıyoruz Bayram-
paşa” diyerek vatandaşlara mesaj
vermeyi de ihmal etmiyor.

Sözleşmeli belediye memurlarına yemek parası dahi verilmediği iddiasında bulunan Erdem, “Ortada
büyük bir mağduriyet var. Bu konuda belediyenin sorunları bir an önce çözmesini talep ediyoruz” dedi.

HAKLARINI
TALEP
ETTİLER

İYİ Parti İstanbul
İl Başkanı

Buğra Kavuncu
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ZAYİ İLANI 
Geçici koruma kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Ahmed Muhammed halil

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığım Su 
Ürünleri RuhsatTezkeremi kaybettim. Hükümsüzdür.  

Murat ÇINAr 

Yerel gazeteler 
demokrasinin 
nabzını tutar!

O lay Maltepe Zümrütevler
Mahallesi'nde bulunan bir
otelde meydana geldi. İddia-

lara göre, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar
Olmaz' dizisinin çekimlerinin yapıldığı
otelde kalan Gülcan S., Burçak Ç. ve
Bercin A. isimli set çalışanları odalarına
gittikleri sırada, otelde kalan 3 kişi tara-
fından sözlü tacizine uğradı. Kadın ça-
lışanlar, odalarına girdikten sonra dizi
oyuncuları da odaya geldi. Hemen ar-
dından ise 3 kişi de fotoğraf çektirme
bahanesiyle odanın önüne geldi. Oyun-
cular şüphelilerin alkollü olduğunu fark
ederek fotoğraf çektirmeyi kabul 
etmedi.

Kapıları tekmelediler

Oyuncular otelin lobisine inerken bir

şüpheli, set çalışanlarının kaldığı oda
kapısını tekmeledi. Çalışanlar korku
içinde kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan
S. otel odasının penceresine çıkarak
yardım istedi. Sesleri duyan dizi oyun-
cuları olayın yaşandığı kata geldi. Şüp-
heliler ile oyuncular arasında tartışma
yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis
ekipleri sevk edildi. Tarafların tartışması
lobide de devam etti. Gerginliğin ardın-
dan oyuncular ile şüpheliler arasında
kavga çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri
ise kavgaya müdahale etti. Batuhan K.,
Arif Y. ve Şiyar A. isimli şüpheliler,
polis tarafından gözaltına alındı.

Çok sayıda sabıkaları var

Şüphelilerden A.Y.'nin 16'sı evden hır-
sızlık, görevi yaptırmamakta direnme,

çok sayıda iş yerinden ve otodan hırsız-
lıktan, Şiyar A.'nın uyuşturucu madde
kullanımı ve kasten yaralama, Batuhan
K.'nın ise kasten yaralama, uyuşturucu
kullanımı, reşit olmayan kıza cinsel
ilişki ve çeşitli suçlardan çok sayıda ka-
yıtlarının olduğu öğrenildi.  3 kişi emni-
yette alınan ifadelerinin ardından
Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Öte yandan şüphelilere Umumi Hıfzıs-
sıhha Kanunları uyarınca da  toplamda
9 bin 540 lira para cezası uygulandığı
belirtildi. Yaşanan kavga  güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 ki-
şinin otel koridorunda dolaştığı, bir
şüphelinin oda kapısını tekmelediği,
dizi oyuncularının ve çalışanların kata
geldiği ve lobide yaşanan gerginliğin ar-
dından kavga çıktığı görülüyor. DHA

Y erel gazete, demokrasinin nabzını tutar; yerel
yönetimlerin nabzını tutar; bölge insanının sesi
soluğu olur; yerel yönetimlerin aynası olur, ka-

muoyu oluşturarak bölge insanının gücüne güç katar,
bölge insanının aidiyet duygularını besler, bölge için
kültürel bir hazine olur. Mülki amirine, siyasetçisine,
bürokratına ortak bir ses oluşturur. Ulusal Basınla
paralellik taşımakla kalmaz, önünde yeralır. Yerel
Basın Halkla yerel yönetim arasındaki köprüdür.
Kamu Hizmetlerini denetleyici yönü vardır. Kamuoyu
oluşturur. Köşe yazıları ile toplumsal dinamiğin tetik-
leyicisidir. Bir yönüyle de ülke basınına malzeme sağ-
layan yerel basın, aktüalite, spor, sanat, eğitim,
hukuk, ekonomi, teknoloji, haberleri ilede iç ve dış
dünyaya açılır.

Yerel Basın bir farkla daha Ulusal Basının önünde-
dir! Doğru, güvenilir haber yapma zorunluluğu...
Yerel halk ulaşılabilir haberler konusunda aldatıla-
maz.Türkiye’de binden fazla yerel gazete var ve bir-
çoğu yıllardır sadece prestij yönü ile ayakta. Bir yerel
gazeteyi ayakta tutmak azim ister, emek ister, zaman
ister, maddi güç ister, herşeyden önce, heyecan ve
coşku ister. 

ESKIYALAR
SETE INDI!

Maltepe'de bir otelde çekimler için hazırlık yapan set çalışanları, alkolün etkisinde oldukları
iddia edilen kişiler tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Çıkan kavga sonrası 3 kişi
gözaltına alındı. Saldırganların çok sayıda suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi

Cihangir’de inceleme var

Cihangir bölgesinde
esnaf ve vatandaşlarla

bir araya gelen Başkan
Yıldız, talep ve 

önerileri dinledi. Virüs
salgınına karşı alınan
tedbirleri de inceleyen

Başkan Yıldız, 
tedbirlerden olumlu

sonuçlar elde
edilebilmesi için her

bireye önemli
sorumlulukların

düştüğünü söyledi.

beyoĞLU Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, Beyoğ-
lu’nu adım adım gezerek

Covid 19 salgınına karşı alınan tedbir-
leri yerinde inceliyor. Her gün ilçenin
farklı bir bölgesini ziyaret eden Başkan
Yıldız son olarak Sıraselviler Caddesi
ile Cihangir bölgesini ziyaret etti. Bölge
esnafını tek tek gezerek hayırlı işler dile-
yen Başkan Yıldız vatandaşlarla da
sohbet ederek talep ve önerilerini din-
ledi. Başkan Yıldız bölge ziyaretinde
virüs salgınına karşı alınan tedbirleri de
inceledi. Başkan Yıldız, tüm dünyayı et-
kisi altına alan virüs salgınına karşı ülke
olarak devlet millet el ele ciddi çalışma-
lar yürütüldüğünü söyledi. Vatandaş-
lara salgına karşı alınan tedbirlere
uymaları konusunda uyarılarda da bu-
lunan Başkan Yıldız, tedbirlerden
olumlu sonuçlar elde edilebilmesi için
her bireye önemli sorumlulukların düş-
tüğünü söyledi. Beyoğlu’nda doğal
kaynakların korunması amacıyla 2007
yılında başlatılan Atık Toplama Kam-
panyalarına bir yenisini daha ekledi.
Beyoğlu Belediyesi, 21-29 Kasım Av-
rupa Atık Azaltım Haftası vesileyle ‘Or-
ganik Atık Toplama Kampanyası’
başlattı. Kampanya kapsamında ilçede
bulunan semt pazarlarının giriş ve çı-

kışlarına Organik Atık Konteynerler ko-
nuluyor. Pazarcı esnafı ve vatandaşlara
da hazırlanan broşürlerden dağıtılarak
organik atıkların çöp olmadığı husu-
sunda bilgilendiriliyor. Kampanyanın
tanıtımı Arabacılar Meydanı’nda dü-
zenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız’ın da katıldığı programda, 
‘Organik Atık Toplama Kampanya-
sı’nın tüm detayları esnaf ve vatandaş-
larla paylaşıldı.

Daha sağlıklı olacağız

Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuş-
masında, 21-29 Kasım Avrupa Atık
Azaltım Haftası’nın çok önemli oldu-
ğunu belirterek, “Biz de Beyoğlu Bele-
diyesi olarak bu haftayı bir farkındalık
oluşturulması açısından özellikle pa-
zarcı esnafımızla birlikte yapmış oldu-
ğumuz çalışma neticesinde
değerlendirmiş bulunmaktayız. Çünkü
çevrenin temiz tutulması, doğal atıkla-
rın ayrıştırılması başta iklim değişikliği
olmak üzere dünyamızı önemli dere-
cede etkiliyor. Bu bakımdan Beyoğlu
Belediyesi olarak organik atıkların çöp
olmadığını, organik atıkların kayna-
ğında ayrıştırılıp daha sonra belediye-
mizin Kompost Tesislerinde

değerlendirilmek suretiyle dönüştürül-
mesi ve buradan da ekonomiye bir
katkı sağlanması konusunda başlattığı-
mız bu çalışmayı bütün Beyoğlulu
hemşehrilerimizle birlikte yürüteceği-
mize inanıyorum. Çevremizi temiz tut-
tuğumuzda hem dünyamızın ömrü
daha uzun olacak, hem de bizler de
daha sağlıklı olacağız. Bundan hiç kim-
senin bir şüphesi olmasın.  Dört koldan
sıkıca bir şekilde yoğun olarak çalışıyo-
ruz” dedi. TACETTİN CEM SANCAR

Trakya’nın en
gözde bulvarı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu ilçesi
Ali Osman Çelebi Bulvarı’nı Trakya 
Bölgesi’nin en gözde bulvarı yapmak için
başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı

Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Tekirdağ’ın
çehresini güzelleştirirken, diğer yandan daha ya-
şanılabilir bir kent inşa etmek için çalışmalarına

devam ediyor. Bu kapsamda Çorlu ilçesi Ali Osman Çelebi
Bulvarı’nda Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi Başkan-
lığı ekiplerince geçtiğimiz eylül ayında başlatılan çalışmalar
aralıksız bir şekilde devam ediyor. yapımında büyük mesafe
kat edilen bulvarın altyapısında 600 milimetre çapında yağ-
mur suyu hattı, 3 adet yağmur suyu ızgarası ve Bülent ec-
evit Bulvarı’na bağlantı yapıldı. Bulvarın üstyapısında ise
bugüne kadar kavşakta bulunan sinyalizasyon sistemi kaldı-
rılarak kavşak çapı büyültüldü. Böylece trafik akıcı hale geti-
rilerek vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve güvenli bir
şekilde yapabilmelerine imkân sağlandı. Söz konusu kavşak
düzenlemesinde bin ton bitümlü sıcak asfalt serimi gerçek-
leştirildi. Ayrıca Ali Osman Çelebi Bulvarı-Otogar istikame-
tindeki 2 gidiş 2 geliş şeklinde olan mevcut yol,
genişletilerek 3’üncü şerit eklendi. Parklanma ceplerinin de
yapılacağı yolda yürütülen çalışmalar devam ediyor. şerit
genişletme faaliyetlerinde de kazı-dolgu çalışmaları tamam-
lanmış olup alt temel ve temel serme-sıkıştırma çalışmaları
tamamlanma aşamasına getirildi. Son aşamasına gelinen
Ali Osman Çelebi Bulvarı’ndaki çalışmalar 23 Aralık 2020
tarihinde tamamlanmış olacak. 

Büyük mesafe kat ettik

konu hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı kadir Albayrak, “Çorlu ilçemiz ile Tekirdağ
yolu arasındaki bağlantıyı sağlayan Ali Osman Çelebi Bulva-
rı’nda şerit sayısını arttırarak trafiği rahatlatmak amacıyla
yol genişletme ve kavşak düzenlemesi çalışması başlattık.
eylül ayından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda büyük
mesafe kat ettik. Çalışmalarımız tamamlandığında bu güzer-
gâh üzerindeki trafik yoğunluğu azalacağı gibi bölgenin de
çehresi değişecektir. Önümüzdeki yıl yoluna her iki tarafına
kaldırım, yeşil alan ve bisiklet yolu yapılacaktır. Buradaki ça-
lışmalarımız tamamen bittiğinde Ali Osman Çelebi Bulvarı,
Trakya Bölgesi’nin en gözde bulvarı haline gelecektir. Vatan-
daşlarımıza, çalışmalarımız esnasında gösterdikleri sabır ve
anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, bu hizmetimizin Çorlu ve
Tekirdağ’a hayırlı olmasını diliyorum" dedi. irFAN DeMir

Metruk binanın 
duvarı çöktü

FaTih'Te tarihi metruk bir binanın
yan duvarında çökme yaşandı. Ya-
şanan olayda herhangi bir can

kaybı ve yaralanma olmazken, bir otomobilde
hasar oluştu. Olay, 15.30 sıralarında Küçük
Pazar Mektebi Sokak'ta yaşandı. İddiaya
göre, tarihi, metruk binanın yan duvarı henüz
bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin yaşan-
dığı sokakta kimsenin olmaması olası bir fa-
ciayı engelledi. Çöken duvarın parçaları park
halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluştu. Haber verilmesi
üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokağın giriş çıkışlarını kapatarak be-
lediye ekiplerinin bekledi. Ekiplerin enkaz kal-
dırma çalışmaları devam ediyor. DHA

Caddeleri
yıkadılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni
tip korona virüs salgını nedeniyle
dezenfekte çalışmalarına ağırlık

veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri
Ergene’de cadde, sokak ve kaldırımlar ile va-
tandaşların ortak kullanım alanları ve toplu
taşıma araçlarını dezenfekte etti. Ergene’nin
ana caddelerini, önemli ve büyük sokaklarını,
kaldırımlarını da temizlemeyi ihmal etmeyen
ekipler cadde ve sokakları köpüklü suyla yı-
kadı. Vatandaşların ortak kullandıkları otobüs
durakları, işçi servisi bekleme alanları, ticari
taksi durakları, toplu taşıma araçları gibi
alanları ile mahalle muhtarlıklarını dezenfekte
eden ekiplerin Ergene ilçesinin diğer tüm ma-
hallelerinde de dezenfekte işlemi yapacağı bu
işlemlerin periyodik aralıklarla tekrarlanacağı
kaydedildi. 

13 ülkede askeri
varlığımız var

Libya ve Suriye'den sonra Azer-
baycan'da asker konuşlandıran
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve

Ege'de de elini güçlendireceğine dikkat çeken
Dr. Eray Güçlüer, "Ülkeler arasındaki askeri
güvenlik ve iş birliği anlaşmaları, taraflar için
bölgesel çıkarların da garantisi durumunda-
dır” dedi. Güçlüer, “Türkiye’nin bugün 13 ül-
kede askeri varlığı bulunmakta. Karabağ Türk
Görev Gücü de Azerbaycan’daki Türk askeri
mevcudiyetine ilave olarak Hazar’ın batısında
kritik bir bölge olan Dağlık Karabağ’da ko-
nuşlanarak barış gücü görevleri icra edecek.
Elbette bunun sosyo-politik sonuçları da ola-
caktır. Özellikle Zengezur bölgesinden Nahci-
van ile Karabağ arasında bir koridorun
açılacak olması Türkiye ile Kafkaslardaki
Türk dünyası arasında doğrudan bağlantının
sağlanması anlamına gelir ki önümüzdeki sü-
reçte bunun psikolojik etkilerinin de görülme-
sinin son derece muhtemel olduğu
söylenebilir" ifadelerini kullandı. 

Şüphelilerden A.Y.'nin 16'sı evden hırsızlık, görevi yaptırmamakta direnme, çok sayıda iş yerinden ve otodan 
hırsızlıktan, Şiyar A.'nın uyuşturucu madde kullanımı ve kasten yaralama, Batuhan K.'nın ise kasten yaralama,
uyuşturucu kullanımı, reşit olmayan kıza cinsel ilişki ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi.  

Eyüpsultan’da uzaktan eğitim
Korona virüs salgını nedeniyle öğ-
rencilerin eğitimlerinin aksamaması
için, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve

Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Simurg
online eğitim hizmeti devam ediyor. Eğitimler,
Youtube'da bulunan “Simurg Eyüp” kanalında
“Simurg Online Eğitim” isimli vi-
deolar aracılığıyla ve Zoom prog-
ramı üzerinden öğrencilerle
buluşuyor. Dersler, müfredat da-
hilinde, her branşın kendi eğitmeni
tarafından anlatılıyor. Bu anlatım-
lar sırasında video kayıtları alını-

yor. Bu kayıtlar daha sonra öğrencilerin kolayca
ulaşabilmesi için internet ortamına aktarılıyor.
Eğitimlerde kısa süre içerisinde, sanat ve beceri
atölye çalışmaları da yer alacak. Bilişim Akademi
bünyesinde bulunan ve Covid-19 nedeniyle yüz
yüze eğitimlere ara veren Ali Kuşçu Uzay Evi ta-

rafından başlatılan çevri-
miçi eğitimler de devam
ediyor. Online eğitimler
kapsamında, Bilgi Evle-
ri'nde ders takviyesi, Gençlik
Merkezleri'nde ders takvi-
yesi veriliyor.

Dr. Eray
Güçlüer
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ukrayna Parlamentosu Mil-
letvekili ve Ukrayna-Türkiye
Parlamentolar Arası Dostluk

Grubu Başkanı Rüstem Umerov, Türkiye
ziyaretine ve Türkiye-Ukrayna ilişkilerine
ilişkin açıklamalarda bulundu. Umerov,
2019 yazında gerçekleşen parlamento
seçimlerinden sonra yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgınının da araya gir-
mesiyle ilk ziyaretlerini ancak
gerçekleştirme fırsatı bulduklarını dile
getirdi. İki ülkenin parlamentolar arası
dostluk gruplarının temsilcileri olarak
Yıldırım Tuğrul Türkeş
ile bir araya geldi-
ğini ve ilerleyen
dö-

nemde yapılması planlanan etkinliklere
yönelik görüşme gerçekleştirdiklerini ak-
taran Umerov, her iki ülke dostluk grubu
üyelerinin tanışacağı ve ortak çalışma
alanlarını konuşacağı toplantı düzenle-
mek üzere anlaştıklarını belirtti.

Ukrayna partner olarak görüyor

Umerov, "Ukrayna Türkiye'yi stratejik
partner olarak görüyor." diyerek, ülke-
sinde olduğu gibi parlamentoda da Tür-
kiye'ye yoğun ilgi olduğuna dikkati çekti.
Türkiye'nin yalnızca stratejik partner ol-
madığını, Ukrayna'da soydaşlarının bu-
lunduğunu ve Ukrayna'nın komşusu
olduğunu vurgulayan Umerov, görüş-
mede Kırım Platformu'na ilişkin bilgi
paylaşımında bulunduğunu aktardı.
Umerov, Kırım Platformu'nu dört bo-
yutlu olarak ele aldıklarını, bunların sivil
toplum kuruluşları ve uzmanlar, parla-
menterler, bakanlar ve devlet başkanları
düzeyinde çalışmalardan oluştuğunu
ifade etti. Milletvekili Umerov, parlamen-
terler olarak kendilerinin Platform'a ne tür
katkı verebileceklerine dair milletvekili ar-
kadaşlarıyla kafa yorduklarını söyledi.

Bize her zaman destek oldu

Dostluk grubu heyetini ve TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop'u mayısta gerçekleş-
tirilecek Kırım Platformu'na davet
ettiklerini aktaran Umerov, şunları kay-
detti: "Kırım ve Donbas'taki işgal bölge-
lerinin durumlarını anlattım. Öte yandan
konuştuğumuz konular arasında siyasi

tutsaklar meselesi var. Şu ana dek 120 si-
yasi tutsağımız bulunuyor. Rusya'nın çe-
şitli bölgelerinde tutsak edilmiş 120'yi
aşkın tutsak bulunuyor ve bunların ço-
ğunluğunu Kırım Tatar Türkleri oluşturu-
yor. Türkiye siyasi tutsakların çıkarılması
için bize her zaman destek oldu ve bu za-
mana kadar 2 kişinin serbest bırakılma-
sını sağladı. Geride kalan 120 kişi ise
tamamen politik sebeplerden 15-20 sene
hapis cezasıyla karşı karşıya. Suçları Kı-
rım'ın ilhakını kabul etmemek." Umerov,
Türk üniversiteleri ile iş birliği fırsatlarını
konuştuklarını ve insan hakları, güvenlik,
ekonomi, ve sosyal meselelere dair bir
ortak konferans düzenlenme ihtimalini
değerlendirdiklerini aktardı. Ziyaretin ana
odağının bu çalışmaların nasıl planlan-
ması gerektiğine ilişkin yol haritası çıkar-
mak olduğunu ifade eden Umerov, iki
tarafın da ilişkilerin geliştirilmesi husu-
sunda mutabık olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye minnettarız

Umerov, Türkiye'nin uluslararası plat-
formlarda Ukrayna'nın toprak bütünlü-
ğünden yana tavır sergilediğine dikkati
çekerek, "Türkiye'ye, Ukrayna'nın toprak
bütünlüğünü daima desteklediği için
minnettarız." değerlendirmesinde bu-
lundu. Türkiye'nin, Ukrayna'nın hem
komşusu hem de stratejik partneri oldu-
ğunu hatırlatan Umerov, imzalanan ser-
best ticaret anlaşması ile ticaret hacminin
3 milyar dolardan 10 milyar dolara yük-
selmesini beklediklerini ifade etti.

Dr. anthony Fauci, ABD'de gelecek haf-
talarda yeni tip koronavirüs vakalarında
önemli bir artışın görülebileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü
Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'de gelecek hafta-
larda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında
önemli bir artışın görülebileceğini bildirdi. Fauci, yap-
tığı açıklamada, Noel Bayramı'ndan önce sosyal me-
safeyle ilgili kurallar ve tavsiyeler konusunda herhangi
bir rahatlama olmasını beklemediğini vurgulayarak,
Amerikalıları "Noel Bayramı'nda dikkatli olmaları" ko-
nusunda uyardı. Şükran Günü dolayısıyla yapılan zi-
yaretlerin ardından 2 ila 3 hafta içinde Kovid-19
vakalarında ciddi bir artışın olabileceğinin altını çizen
Fauci, ziyaretlerinin ardından evlerine dönen kişilerin
maske takması, sosyal mesafeyi koruması ve kabalık-
lardan uzak durması gerektiğini söyledi. Aşılar için
"tünelin sonundaki ışık" değerlendirmesinde bulunan
Fauci, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın aşıların
dağıtımının "etkili ve adil" yapılması konusuna odak-
lanması gerektiğine işaret etti.

Aşırı kalabalığa dikkat çekilmişti

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, "Şükran
Günü dolayısıyla yapılan tatil ve seyahat planlarının
iptal edilmesi" çağrısına rağmen ülkede milyonlarca
kişi, bu çağrıya uymayarak havaalanlarına akın et-
mişti. Fauci, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD ha-
vaalanlarında Şükran Günü seyahatlerinden
kaynaklanan aşırı kalabalığın, Kovid-19 vakalarının
yayılımı açısından tehlikeli bir duruma yol açabileceği
uyarısında bulunmuştu. Fauci, havaalanlarındaki aşırı
yoğunluğun, soğuk havanın etkisini iyice göstermeye
başlayacağı aralıktan itibaren salgınının seyrini şu an-
daki durumdan daha kötü hale getireceğini söylemişti.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 mil-
yon 750 bin 404 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın
nedeniyle 273 bin 77 kişi hayatını kaybetti.

Maduro’dan Filistin’e destek mesajı geldi

3 Kasım seçimlerinden ABD Başkanı ola-
rak çıkan Biden'ın, Hint-Pasifik bölgesinde
Çin'in "yayılmacı" politikaları ve Kuzey
Kore'nin "tehditkar" füze denemeleri kar-
şısında, ABD-Japonya ittifakını temel alan
politikaları sürdüreceği belirtiliyor

ABD'ye virüs
uyarısı geldi

sudan Başbakanı Hamduk, birkaç gün
içinde açıklanması beklenen yeni kabinenin
25-26 bakandan oluşacağını ve daha etkili

olacağını söyledi. Devlet televizyonuna açıklamalarda
bulunan Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "Yeni
kabine, Barış Bakanlığı da dahil 25-26 üyeden oluşa-
cak ve mevcut oluşumdaki eksikleri telafi edecek." diye
konuştu. Hamduk, bir sonraki hükümette, Ticaret ve
Sanayi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Ba-
kanlığı ile Enerji ve Madencilik Bakanlığının birbirin-
den ayrılacağını belirtti. Yeni kabine için tarih
vermeyen Sudan Başbakanı, yeni oluşumun sistem-
deki eksikleri telafi edeceğini ve daha etkili olacağını
söyledi. Sudan’ın uluslararası toplumuna dönmesinin
ülkesinin terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartıl-
masıyla bağlantılı olduğunu dile getiren Hamduk, ül-
kesinin ABD’nin terör listesinden çıkartılmasının 11
Aralık’ta tamamlanacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı
Ömer el-Beşir’in 11 Nisan 2019’da askeri darbeyle
devrilmesinin ardından 5 Eylül’de kurulan geçiş döne-
minin ilk hükümetinde 21 bakan görev yapıyor.

ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan,
hükümetin istifa etmesi ve geçici teknokrat
bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede

yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.  Armen
Sarkisyan, Rusya’da bulunan Ermeni toplumu temsil-
cileri ile yaptığı toplantıda, Ermenistan hükümetine
yönelik eleştirilerde bulundu. Ermenistan Başbakanı
Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili
Azerbaycan ile anlaşma imzalamak zorunda kalması
ve Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesini "büyük tra-
jedi" olarak nitelendiren Sarkisyan, "Böylesine büyük
bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede
çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorun-
dadır." ifadelerini kullandı. Sarkisyan, ülkedeki duru-
mun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok
daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal bir-
lik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bu-
lundu. Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat
bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hü-
kümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime
götürebileceğini belirtti.

Sudan kabine
kuruyor

Ermenistan'da kriz

Venezuela Devlet Baş-
kanı Nicolas Maduro, Fi-
listin Halkıyla Uluslararası

Dayanışma Günü nedeniyle Filistin
halkına destek mesajı yayımladı.
Maduro, Twitter hesabından paylaş-
tığı mesajında, "Filistin Halkıyla
Uluslararası Dayanışma Günü'nde
şerefle ve cesaretle direnerek müca-
dele edenlere selamlarımızı ve tak-

dirlerimizi gönderiyoruz. Venezuela,
Filistin Devleti'nin asil davasından
dolayı isyan ederek sesini yükseltiyor.
Abluka kalksın artık!" ifadesini kul-
landı. Venezuela’nın 6 Mart 2013'de
hayatını kaybeden eski Devlet Baş-
kanı Hugo Chavez, İsrail ordusunun
2008-2009’da Gazze Şeridi’ne açtığı
savaşa tepki göstererek ülkesinin Tel
Aviv’deki büyükelçiliğini kapatmıştı.

Türkiye her zaman yanımızda
Ukrayna-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Rüstem Umerov, "Türkiye'ye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü
daima desteklediği için minnettarız. "Türkiye siyasi tutsakların çıkarılması için bize her zaman destek oldu." dedi
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D iplomasi ve uluslararası ilişkiler
uzmanları, ocakta ABD Baş-
kanlığı görevini teslim alacak

Joe Biden'ın, Tokyo-Washington ilişkile-
rine bakışına ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Japonya’nın Eski Washington
Büyükelçisi Fujisaki İçiro, ikili ilişkilere
yönelik "Biden'in yeni bir anlayışa ihtiyacı
yok." ifadesini kullanarak, Çin'in bölgesel
çevreleme politikaları ve Kuzey Kore'nin
füze denemeleri karşısında, ABD ile gü-
venlik ittifakındaki ülkesinin pozisyonunu
vurguladı. Pekin ve Pyongyang'ın "yayıl-
macı" tehditlerine karşı Fujisaki, "Ja-
ponya, soğukkanlı ve dirençli kalmalı. Ne
kuvvete ne de oldubittilere değil, kural-
lara bağlı olmalıyız. ABD ile yürüyece-
ğiz." dedi. Fujisaki, Abe Şinzo'dan görevi
eylülde teslim alan Başbakan Suga Yoşi-
hide'nin kabinesinin, Biden'ın yakın ça-
lışma ekibinden birçoğunu tanıdıklarını

aktardı. Ülkesinin, yeni ABD yönetimine
iyimser tutum beslediğine işaret eden Fu-
jisaki, "Biden yönetiminin politikası
'Önce Amerika' değil. Müttefiklerine
saygı besliyorlar ve biz de ortak değerleri
paylaşıyoruz. Çok taraflı dünyaya geri
döndüklerinde, Biden yönetimini mem-
nuniyetle karşılarız." diye konuştu. Fuji-
saki, ilişkilerde çözülmeyi bekleyen
Japonya’da bulunan ABD üslerinin
Tokyo hükümetine maliyet yükünün du-
rumu ve ikili ticaret hacminin Japonya
aleyhine seyrinin yönünün değiştirilmesi
gibi konuların müzakerelerinin sürdürü-
leceğini kaydetti.

ABD-Japonya ittifakı

Sasakawa Barış Vakfı (SPF) Uluslararası
Barış ve Güvenlik Bölümü Kıdemli Uz-
manı Watanabe Tsuneo, Çin tehditlerine
karşı ABD Başkanı Donald Trump ile

Abe arasındaki ilişkilerin kimyasına dik-
kati çekerek, "(ABD-Japonya ittifakı) Bu
kimya, son zamanda bu bağlılığa katkı
sundu." dedi. Watanabe, Suga'nın bu ay
telefonda tebrik ettiği Biden'dan, Doğu
Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku
Adaları'na yönelik tehditlerin ittifak kap-
samında değerlendirileceğine ilişkin ta-
ahhüt aldığı" iddialarına ilişkin
"Böylelikle Japon halkının içi rahatladı."
dedi. Tokyo hükümetinin, Çin’in Japon-
ya’daki ABD ve Japon üslerini hedef ala-
bilecek, kısa ve orta menzilli füze
konuşlandırmasını göz önünde bulun-
durması gerektiğini belirten Watanabe,
"caydırıcılığa" dikkati çekti. Watanabe,
"Tokyo-Washington ilişkilerinde füze sa-
vunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini sağ-
layabilmek şimdiki önemli adım. Bu
adım, Kuzey Kore’nin füze geliştirmesine
yönelik de etkisini hissettirecektir." dedi.

Geniş koalisyon arayışı

Tokyo'daki Tama Üniversitesi Kural Ko-
yucu Stratejiler Merkezi (CRS) Müdür
Yardımcısı Brad Glosserman, ikili güvenlik
ittifakın önemine ve vizyonuna işaret ede-
rek, bunun ABD'den önce Japonya'nın
farkında olduğunu söyledi. Çin'e karşı ge-
liştirilen ABD, Avustralya, Hindistan ve
Japonya ittifakının (Quad) ekim başındaki
Tokyo Zirvesi'ni anımsatan Glosserman,
daha güvenli ve zengin bir dünya inşası
için ABD'nin partner arayışında olduğunu
kaydetti. Glosserman, şunları kaydetti:
"Bölgesel düzen açısından ABD de Quad
ittifakı da geniş koalisyon arayışını sürdü-
recek. Nükleer silahsızlanma taahhütlerini
tescil etmek adına ABD'nin, Kuzey Kore'ye
baskı uygulamayı sürdüreceğine inanıyo-
rum. Ancak Kuzey Kore'nin mühimmat
durumuna bakıldığında ise bu biraz zor.
Yapıcı diplomasi gerekiyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Filistin Halkıyla Uluslararası
Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Venezuela,
Filistin Devleti'nin asil davasından dolayı isyan ederek sesini
yükseltiyor. Abluka kalksın artık!" ifadesini kullandı

Rüstem
Umerov
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para birimi. 3. İstek, dilek. - Züppe. 4. Keten, kenevir, 
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U sta sanatçı, Kadırga Sanat Gale-
rileri'nde sanatseverlerle buluşan
"Ebru Sanatının Son 500 Yılı"

sergisinde açıklama yaptı. Ebru dalındaki
serginin 45 yıldır hayal ettiği konulardan
biri olduğunu belirten Başar, "Gerçekten
bu kadar eski ebruyu bir araya toplayabil-
mek, bunları günümüz teknolojisine göre
yaklaşık da olsa tarihlendirebilmek ola-
ğanüstü bir başarı. Burada sergilenen elde
bulunanın ancak küçük bir kısmı. Bu ko-
nuda çalışmalar daha da ileriye götürüle-
cek." ifadesini kullandı.

Kağıdı ilk bulanlar Uygur Türkleri

Ebrunun bilim ve teknolojiye dayalı gerçek
tarihinin gerçekleştirilecek çalışmalar so-
nucunda ortaya çıkacağını dile getiren
Başar, "Şimdiki teorik bilgimize göre Çinli-
ler ilk kağıdı bulanlar değil, kağıdı ilk bu-
lanlar Uygur Türkleri." bilgisini paylaştı.
Kağıdı milattan sonra 105 yılında Çinli bi-
rinin bulduğunun tarih kayıtlarına geçti-
ğini fakat bu tarihten çok öncesine ait
kağıt örneklerinin de bulunduğunu dile ge-
tiren Başar, şunları kaydett: "Ondan çok
öncesine ait Uygur bölgesindeki kazılarda
eski kağıt, eski ebru örnekleri cilt, minyatür
ve cilt kapağı örnekleri bulundu. Bunlar
şimdi Fransa'da, Paris'te Guimet Müze-
si'nde. Ama henüz gösterime girdi mi, gir-
medi mi bilmiyorum, ara ara yokluyorum,
henüz meydanda yok. Bu işin tarihi iki bin
yıla kadar dayanacak gibi görünüyor ama

bunu ispatlayabilmek için bu sergide gö-
rüldüğü gibi çalışmaları mutlaka yapma-
mız lazım." Kıymetli değerlerin gün
yüzüne çıkartılmasına Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın verdiği desteklerin çok
önemli olduğunun altını çizen Başar, "Bu
sergiyi bu hale getirmek için çalışan çırpı-
nan öğrencimiz, hemşerimiz, sevdiğimiz
bir kardeşimiz İbrahim Hakkı Yiğit'e haki-
katen bu konuda ebru camiası adına ben
teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Ebru köprüsü

Ebru çalışmaya başladığı yıllarda bu ko-
nuda çalışan az sayıda kişi olduğunu ifade
eden Başar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim ebruya yetiştiğim dönemlerde sa-
dece Mustafa Düzgünman vardı. Üskü-
dar'da bir aktar dükkanı çalıştırırdı, kendi
muhitinde de pek bilinip tanınmazdı. O
bir kişi bugüne 'Ebru Köprüsü' oldu. Yetiş-
tik, kendisinden istifade eden başka arka-
daşlarımız da oldu, onları da yetiştirdi.
Ben şahsen bugün yedinci kuşak öğren-
cimi görme bahtiyarlığına erdim. Samimi
olarak devam edip sanat dünyamıza bu
rengarenk sanatı kazandıracaklar. Bütün
temennimiz yozlaşmadan milli bünyemize
ve milli zevkimize uygun bir tarzda bu işi
götürmeleri. Bu meyanda şunu da söyle-
yeyim. Dünyadaki bütün sanatları, diğer
ülkelere mal eden Batı zihniyeti ebrunun
esas bir Türk sanatı olduğunu mecburen
kabulleniyor. Buradaki örnekler de onun

en iyi ispatı."

Sanatla
uğraşan
bunalıma
girmez

Başar, ebru sa-
natının sadece
renkli bir sanat
olmadığını, çeşitli
tedavilerde de kulla-
nıldığını belirterek,
şunları kaydetti: "Ebru,
zamanında Darülaceze'de
yaptığımız
çalışmalarda
MS (Multiple
Skleroz) has-
talarında dahi
olumlu sonuç
vermiş bir
meşgalemiz.
Düşünün ki
MS hastalığı-
nın bugün
tıbben teda-
visi yok. Ama
onlarda da
olumlu birta-
kım gelişmeler elde ettik, bildiri olarak
uluslararası kongrelerde sonuçlar su-
nuldu. Dahasını da söyleyeyim. Şimdi
toplumumuz öyle bir hale geldi ki parçala-
nıp bireyselleşmeye doğru gidiyor. İnsan-

ların emekli olduğunda veya çoluk çocuğu
evlendirip bir köroğlu bir ayvaz eve tıkıldı-
ğında en iyi arkadaşı sanat oluyor, herkes
bir sanatla uğraşsın. Sanatla uğraşan bu-
nalıma girmez."

KÜLTÜR SANAT 
SALI 1 ARALIK 2020

Kısadan Hisse ödüller dağıtıldı
“5. Kısadan Hisse Kısa
Film Günleri” ödülleri
genel ve lise kategorisinde

sahiplerini buldu. Genç Öncüler Genç-
lik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından
bu yıl beşincisi düzenlenen Kısadan
Hisse Kısa Film Günleri'nin ödül tö-
reni Fatih Belediyesi Kültür Sanat
Merkezinde yapıldı. Program, önceki
yıllara ait ödül töreni ve lansman gö-

rüntüleri ile ön elemeyi geçen filmler-
den kestilerin gösterilmesiyle başladı.
Açılış konuşmasını yapan Genç Öncü-
ler Gençlik Hareketi Başkanı Aşkın
Özcan, nisan ayında yapılması planla-
nan fakat ertelenen ödül töreninin yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine
uyularak gerçekleştirildiğini anımsattı.
Organizasyona her yıl yenilikler kattık-
larını dile getiren Özcan, filmlerin bu

yıl tema sınırlaması koymaksızın de-
ğerlendirildiğini kaydetti. Festivalin
Genel Koordinatörlüğünü de üstlenen
Özcan, yarışmaya katılan 433 film ara-
sından genel kategoride 24, lise katego-
risinde ise 7 filmin finale kaldığını ve 8
filmin ödüle layık görüldüğünü belirtti.
Yarışmaya katkıda bulunanlara teşek-
kür eden Özcan, "Sinemaya girilen ilk
kapı kısa film. Kısa filmin kapısı ise se-

naryo. Yarışmayla ödüllendirdiğimiz
kısa filmcileri, fikirlerini senaryoya do-
layısıyla sinema diline aktarmaları nok-
tasında da desteklemek istiyoruz. Ümit
ediyoruz ki bu tür yarışmalarla genç
yeteneklerimizi biraz daha teşvik etmiş
oluruz. İstikrarlı bir şekilde devam
eden bu kısa film yarışması kısa filmci-
ler için büyük bir şans." değerlendirme-
sinde bulundu.

13

EBru sanatı ıkı
Bın yıllık Bır ıs

Hat ve ebru sanatçısı Fuat Başar,
"Bu işin tarihi iki bin yıla

kadar dayanacak gibi
görünüyor ama bunu 

ispatlayabilmek için bu
sergide görüldüğü

gibi çalışmaları
mutlaka

yapmamız
lazım" 

dedi

Fuat Başar 
hakkında

Erzurum'da 1953 yılında dünyaya gelen Fuat Başar, tıp fakültesinden
eğitim gördüğü yıllarda ebru sanatına ilgisi dolayısıyla Mustafa Düzgün-
man'a mektup yazarak ebru çalışmalarına başladı. Aynı dönemde Hamit

Aytaç ile de mektuplaşan Başar, hüsn-i hat dersleri almaya başladı. 1980'de
İstanbul'a yerleşen Başar, Hamid Aytaç'dan hat, Mustafa Düzgünman'dan ise
ebru icazeti aldı. Yetiştirdiği talebeleri halen ebru ve hat sanatını meraklılarına
öğretmeye devam eden usta sanatçı, Amerika, Almanya, Japonya ve Malez-

ya'nın da arasında bulunduğu pek çok ülkede ebru sanatının tanıtılmasına kat-
kıda bulundu. Fuat Başar, ebru sanatındaki bilimsel çalışmalarının yanı sıra
eserlerini çok sayıda karma ve kişisel sergide sanatseverlerle buluşturdu.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen Başar,

2019 yılında "Geleneksel Sanatlar" alanında ödülünü Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ebru konusunda yayınlan-

mış "Türk Ebru Sanatı" adlı bir kitabı ve çok sayıda maka-
lesi bulunan Başar'ın eserleri yurt içinde ve yurt

dışındaki koleksiyonlarda da yer 
almaktadır.

Sanatçı Fuat
Başar, ebru
sanatının
dünü ve
bugünü 

hakkında
önemli
bilgiler

paylaştı.

Düğmeli okul yine yeniden
Antalya'nın 

kendisine özgü
düğmeli 

evleriyle ünlü
Akseki ilçesinde

yapıldığı
1926'dan beri

ayakta kalmayı
başaran okulda,

restorasyon
çalışmaları

başladı

AntAlyA'nın Akseki ilçesinde 1926'da
"düğmeli ev" tekniğiyle inşa edilen tarihi
okul, restorasyon çalışmalarıyla tu-

rizme kazandırılıyor.  Belenalan Mahallesi'nde 94
yıl önce yöreye özgü mimari tekniği olan "düğmeli
ev" biçiminde inşa edilen ve yıllarca okul olarak
hizmet veren iki katlı bina, bir süre dokuma fabri-
kası olarak da kullanıldı. İki sınıftan oluşan, içinde
atölye, müze ve okuma salonu bulunan tarihi okul,
Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuru-
lunca 2011'de "Korunması Gerekli Taşınmaz Kül-
tür Varlığı" olarak tescil edildi. Turizme
kazandırılması planlanan uzun süredir atıl durum-
daki okulun restorasyon çalışmaları başladı.

Aslına uygun malzemeler

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yaptığı
açıklamada, okulun çürüyen ve kırılan ahşap ak-
samlarının onarımının başladığını söyledi. Onarı-
lamayacak durumda olan kısımların ise aslına
uygun özgün malzemeyle restore edildiğini anla-

tan Özkan, kiremitlerini de aslına uygun şekilde ye-
nilediklerini dile getirdi. Özkan, tescilli yapının du-
varlarındaki eksilen taşların ve bozulan hatılların
bakım ve onarımına başlayacaklarını ifade etti. Kı-
rılan kapı ve pencerelerini orijinaline uygun malze-
meyle yapıp, sıva ve badana işlemi uygulanacağını
vurgulayan Özkan, şunları kaydetti: "İlçemizin ta-
rihi dokusunu, tarihi yapılarını kültür turizmine ka-
zandırmak için çalışıyoruz. Akseki'de tescil edilen,
yıkılmaya yüz tutmuş tüm bina ve evlerin restore
edilmesi için çalışıyoruz. İlk çağlardan itibaren yer-
leşim alanı olarak kullanılan Akseki'de günümüze
kadar kalabilen tarihi yapıların korunabilmesine
yönelik önemli projeleri hayata geçiriyoruz."

Başarılı iş insanları mezun oldu

Akseki Belenalan Mahalle Muhtarı Hatice Kıymet
Uz, mahallelerinin köklü bir tarihe sahip oldu-
ğunu, okulun yeniden ayağa kaldırılacak olmasın-
dan mutluluk duyduklarını kaydetti. Bu okuldan
mezun olduğunu aktaran Uz, "Eskiden bir metre

kar yağardı. Küreklerle kardan kapanan yolları
açarak okulumuza gelirdik. Diğer köylerden bu-
raya okumak için gelen öğrencilerle körebe, mendil
saklama gibi oyunlar oynardık." diye hatıralarını
anlattı. Uz, okuldan mezun olan bazı öğrencilerin
Ankara, İstanbul ve İzmir'de başarılı insanlar oldu-
ğunu, mahalleye birçok eser kazandırdıklarını söy-
ledi. Belenalan Okulu'ndan mezun olan 91
yaşındaki Mediha Uz ise okulda eskiden 40-50 ci-
varında çocuğun aynı anda okuduğunu, bazı öğ-
rencilerin kilometrelerce karda yürüyerek okula
ulaştıklarını dile getirdi.

Antik bir rahip başı!
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan
Laodikya Antik Kenti'nde devam eden kazı ve
restorasyon çalışmalarında 2 bin yıllık olduğu
değerlendirilen rahip başı heykeli bulundu

Geçmişi milattan önce 5500'e uzanan
Laodikya'da kazı ve restorasyon çalışma-
ları Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında

devam ediyor. Şimşek, yaptığı açıklamada, 15 bin ki-
şilik Batı Tiyatrosu'ndaki heyecan verici bir buluntuyu
gün yüzüne çıkardıklarını söyledi. Tiyatroyu birebir
koruyarak ayağa kaldırmaya çaba gösterdiklerini an-
latan Şimşek, "Tiyatronun sahne binasından batıya
uzanan ve milattan sonra 5. yüzyıl başında yapılan
sur duvarının kuzey yönünde 8 metrelik bir dolgu
vardı. Depremlerde yıkılan binaların atıkları diyebile-
ceğimiz dolgunun kaldırılması esnasında 2 bin yıllık
olduğunu değerlendirdiğimiz çok güzel bir rahip
portresiyle karşılaştık." Şimşek, kasım sonu itibarıyla
antik kentte kazıların tüm hızıyla devam ettiğini ve
heykel başının bu yılın en güzel eserleri arasında ye-
rini aldığını belirterek şunları kaydetti: "Geç Helenis-
tik erken imparatorluk dönemine, yani günümüzden
2 bin yıl öncesine tarihleyebileceğimiz yaşı, yaptığı
meslek ve özellikle çok canlı nitelikli bir portre olması
bakımından 2020 yılının en güzel buluntuları içinde
yerini alıyor. Kazı ekibi olarak tüm mutluluğumuzu
paylaşıyoruz. Bu heykel başı nitelik, portre ve çok üst
düzeyde bir eser bakımından önemli. Belki de şehrin
baş tanrısı Zeus'a ait tapınağın rahibi olabilir. Ya da
dokuma tanrıçası Athena olabilir. Tam net değil.
Ama bir tapınağın yöneticisi olduğu net anlaşılabili-
yor. Orta yaşın üstünde bir kişiye ait. "

Unutulmayan gelenek
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali
köylüleri, 60 yılda bir temizledikleri su ku-
yusuna bir kağıda kuyunun temizliğini ya-

panların isimlerini ve temizlik tarihini yazarak şişe
içinde kuyuya bırakma geleneğini üç kuşaktır sürdü-
rüyor. Yeşilova ilçesindeki Gençali köyü sakinleri, çeş-
melerden akan suyun kaynağının bulunduğu kuyuyu
temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Kuyunun
kapağını açan köy sakinleri, özel bir bölmede küçük
bir şişe buldu. Şişenin içinden çıkan kağıtta kuyunun
daha önce 1904 ile 1959'da da temizlendiği ve bunu
yapanların isimlerinin yazdığı görüldü. Kuyuyu te-
mizleyenler, aynı şekilde içinde isimlerinin ve o günün
tarihinin yazdığı kağıdı, önceki notları, 5 lira ve Ata-
türk rozetinin bulunduğu şişeyi yerine bıraktı.

Yeni nesil de geleneği sürdürüyor

Su kuyusunun 1959'da temizliğini yapan 86 yaşın-
daki Mehmet Koçer,  61 yıl önce kuyuyu açtıklarında
bir şişenin içinde Arapça yazılmış not bulduklarını
söyledi. Kuyuyu temizleyenlerin isimlerinin ve o
günün tarihinin yer aldığı kağıdın bulunmasıyla bu-
günlere uzanan bir geleneğin de başlamış olduğunu
anlatan Koçer, o dönem kağıtta ismi yazan 14 kişiden
üçünün hayatta olduğunu bildirdi. Bu geleneğin bir
çeşit atalarla konuşmak olduğuna değinen Koçer,
"Şimdiki arkadaşlar da kuyunun bakımını yaptıktan
sonra aynı bizim gibi şişeye not yazarak yerine bı-
raktı. Bu bir gelenek olarak sürüp, gidecek. Bir son-
raki nesilde orayı açtığında en son temizliğin ne
zaman ve kimler tarafından yapıldığını öğrenecek,
duygulanacak." dedi.
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SP  R
ryan BaBel koronavirüSü yendi

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel,
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını at-
lattı.Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada, "İyileştim ve bugün ilk antrenmanıma
başladım. Çok mutluyum. Bundan sonra sağlıklı

bir şekilde takımıma hizmet etmeye devam edece-
ğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifade-
lerini kullandı. UEFA Uluslar Ligi için Hollanda
Milli Takımı kadrosuna çağrılan Babel'in, ülke-
sinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

MUSLERA
DÖNÜYOR

TARİH YAZDIK

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık
Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile
yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya
Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen
antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında tam süre
forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yap-
tığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hare-
ketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda
dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı ak-
tarıldı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun
tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan
özel program dahilinde çalıştığı belirtildi. Geçen
sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında
ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Musle-
ra'nın kaleci antrenörü eşliğinde, kendisi için hazır-
lanan program dahilinde sahada adaptasyon
çalışmalarına başladığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı
takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 1
Aralık Salı günü devam edecek.

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Jimnastik
Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takım
yurda döndü. Kiev’de düzenlenen şampiyonada
tarihi bir başarı yakalandığına dikkat çeken Tür-
kiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen,
"Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'mız 3 çem-
ber, 2 labut branşında Avrupa şampiyonu oldu.
Biz orada olimpiyatlara kota almış 3 ülkeyi geride
bırakarak şampiyon olduk. O açıdan çok gururlu-
yuz. Bu başarıda gerçekten çok büyük bir emek
var. Bu başarının en büyük mimarları sporcuları-
mız ve aileleridir. Başta sayın Gençlik ve Spor Ba-
kanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve
sporcularımızın ailelerine çok teşekkür ediyorum"
diye konuştu. Avrupa Şampiyonası’nın 2021 yılı-
nın Haziran ayında Bulgaristan’da düzenlenece-
ğini anımsatan Çelen, olimpiyat kotası için
mücadele edeceklerini ve Kiev’de yakalanan başa-
rının kendilerini daha da motive ettiğini söyledi.

Hatalar
minimum
olmali

Hatalar
minimum
olmali

Hatalar
minimum
olmali

Hatalar
minimum
olmali

Hatalar
minimum
olmali

Hatalar
minimum
olmali
S üper Lig'in 10. haftasındaki derbide sa-

hasında Beşiktaş'a 4-3 yenilen Fener-
bahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut,

bireysel hatalar sonucunda mağlup oldukla-
rını söyledi. Bulut, maçın ardından düzenle-
nen basın toplantısında yaptığı açıklamada,
2. golden sonra oyun disiplininden koptuk-
larını dile getirdi. Maç başında önemli 1-2
pozisyonu değerlendiremediklerini vurgula-
yan Bulut, "Maçın başında gol yedik. Kale-
mize gelen ilk şutun gol olması moralleri
biraz bozdu. 2. golden sonra oyun disipli-
ninden koptuk. İkinci yarıda beraberliği ya-
kalama şansımız varken bireysel hatalardan
yediğimiz 3. ve 4. goller oldu. Yakalama po-
zisyonunda olduğumuzda yaptığımız birey-
sel hatalardan maalesef bu maçı kaybetmiş
olduk." ifadelerini kullandı.

Her zaman beraberiz

Takımın kazanırken de kaybederken de bera-
ber olduğunu aktaran Bulut, şöyle devam
etti: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız. De-
fansta çok hata yaptık, maalesef çok hata.
Bunları analiz edip, değerlendireceğiz. Raki-
bimiz çok istekliydi, biz de istekliydik ama
yakaladığımız pozisyonları değerlendireme-
dik. Rakibe bu kadar basit gol pozisyonu
vermememiz gerekiyor. Üst seviyede olmak
istiyorsanız, şampiyonluğa oynamak istiyor-
sanız hataların minimuma düşmesi gereki-
yor." Mağlubiyeti hakeme bağlamadıklarını
da kaydeden Bulut, elinde 22 kaliteli oyuncu
bulunduğunu ve mağlubiyetin çıkarılan kad-
rodan kaynaklanmadığını da ifade ederek
sözlerini tamamladı. DHA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut, "Üst seviyede
olmak istiyorsanız, şampiyonluğa oynamak istiyorsanız
hataların minimuma düşmesi gerekiyor." dedi

Alanyaspor zirveyi sevdi
Süper Lig'in 10. haftasında bir maç eksiğiyle ilk sıradaki yerini koruyan Alanyaspor,
"tek namağlup takım" ve "en az gol yiyen takım" unvanlarını 11. haftaya taşıdı

Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği İttifak Holding
Konyaspor'u 1-0 yenip, maç eksiğine rağmen liderliğini
sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk sı-
rada tamamladığı hafta sayısını 14'e çıkarttı. Ligde 5.
sezonunu geçiren turuncu-yeşilliler, teknik direktör
Çağdaş Atan yönetiminde dün Konyaspor'u mağlup
ederek istikrarlı performansını sürdürdü. Bu sezon oy-
nadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle 23 puan topla-
yan Alanyaspor, 10 karşılaşma yapan Galatasaray ile
Fenerbahçe'nin 3, kendisi gibi 9 müsabakası bulunan
Beşiktaş'ın ise 7 puan önünde bulunuyor. Aytemiz
Alanyaspor, ligde "Tek namağlup takım" ve "En az gol
yiyen takım" (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da ba-
şardı.

Yeni rekora 1 maç uzakta

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor galibi-
yetiyle sahasındaki yenilmezlik serisinde yeni rekorun
eşiğine geldi. Turuncu-yeşilli takım, 2018-2019 sezo-
nunda en uzun iç saha yenilmezlik serisine (9 maç) son
veren Konyaspor'a aynı şansı tanımadı ve bu alandaki
rekorunu egale etti. Akdeniz ekibinin 12. haftada Beşik-
taş'ı konuk edeceği müsabakada alacağı en az 1 puan,
iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve
kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA
2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D
Grubu 4. hafta maçında Hollanda'yı 73-
71 yendi. Ay-yıldızlı takım bu sonuçla
grupta ilk galibiyetini elde ederken, Hol-
landa ise ikinci kez mağlup oldu. Karşı-
laşmaya Larkin'in basketleriyle başlayan
A Milli Takım, 5. dakikada 11-5 öne geçti.
Hollanda Kherrazi ve Hammink ile skor
bulurken, Larkin ve Alperen Şengün ile
karşılık veren ay-yıldızlı takım, ilk peri-
yodu 24-14 önde bitirdi. İkinci periyoda
etkili başlayan Hollanda, Franke ve De
Vries ile üst üste bulduğu basketlerle 16.
dakikada skoru lehine çevirdi: 35-33. Ege
Arar ve Larkin'in basketleriyle üstünlüğü
tekrar eline geçiren Türkiye, soyunma
odasına da 41-37 önde gitti. Üçüncü pe-

riyodun ilk bölümünde hücumda zorla-
nan milli takım karşısında üç sayı çizgisi-
nin gerisinden sayı üreten Hollanda, 25.
dakikada skoru 46-43 yaptı. A Milli
Takım, rakibine Sertaç Şanlı ve Melih
Mahmutoğlu'nun basketleriyle karşılık ve-
rirken, son çeyreğe 55-55 berabere girildi.
Son periyoda iyi başlayan A Milli Takım,
Larkin ve Metecan Birsen'in kaydettiği
basketlerle 35. dakikada 68-62 öne geçti.
Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla
sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım,
Larkin ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle
son dakikaya 73-67 önde girdi. Kalan sü-
rede üstünlüğünü korumayı başaran Tür-
kiye, müsabakadan 73-71 galip ayrıldı. A
Milli Takım, gruptaki son iki maçını İsveç
ve Hırvatistan ile oynayacak.
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Tenisin kralı

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan
açıklamaya göre Ergi Kırkın, Uluslararası
Tenis Federasyonunun toplamda 15 bin do-
larlık para ödüllü turnuvasında set kaybı ya-
şamadan finale çıktı. Finalde Estonyalı rakibi
Kenneth Raisma karşısında 89 dakika süren
maçta 5 kez servis kırmayı başaran Ergi Kır-
kın, rakibini 1-6, 6-4, 6-1 sonuçlarla yendi.
Profesyonel kariyerinin üçüncü zaferini kaza-
nan 21 yaşındaki milli sporcu, tenise verilen
salgın arasından sonra profesyonel turda
kupa kaldıran ilk milli sporcu oldu.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Rus-
ya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın
Salzburg takımları arasında yarın oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçını yö-
netecek. Rusya'nın başkenti Moskova'daki
Lokomotiv Stadyumu'nda saat 20.55'te baş-
layacak karşılaşmada Ali Palabıyık'ın yardım-
cılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan
Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü
hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaş-
mada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalka-
van ise AVAR olarak görev yapacak.

Palabıyık'a
Şampiyonlar Ligi
maçında görev
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Maradona'yı nasıl bilirdiniz?
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S üper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi
deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, son 6
sezonda sarı-lacivertli rakibinin yanı sıra

Galatasaray ile oynadığı maçlarda daha çok
sevindi. Beşiktaş, Türk teknik direktörler
Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın
yönetiminde son 6 sezondaki 25 derbi müca-
delesinin 18'ini mağlubiyet almadan tamam-
ladı. Söz konusu karşılaşmaların 10'unda
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üstünlük kuran
Beşiktaş, 8 kez rakipleriyle berabere kaldı.
Siyah-beyazlı ekip, 7 derbi mücadelesini mağ-
lubiyetle tamamladı. Beşiktaş, 2014-2015 se-
zonunda derbilerde yaşadığı hüsranın
ardından rakipleri karşısında daha başarılı bir
görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı takım,
Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 2014-
2015'te çıktığı 4 derbi mücadelesinden de
mağlup ayrılmıştı. Galatasaray'a söz konusu
sezonda 2-0'lık skorlarla iki kez yenilen Beşik-
taş, Fenerbahçe maçlarını ise 2-0 ve 1-0'lık
mağlubiyetlerle tamamlamıştı. Söz konusu
sezondaki berbilerde rakiplerine gol dahi ata-
mayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 sezonda
daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Beşik-
taş, son 6 sezonda en çok Galatasaray'a üs-
tünlük kurdu. Sarı-kırmızılı rakibiyle 11
karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 gali-

biyetin yanı sıra 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, ra-
kibine bu süreçte 2 defa yenildi.

Fenerbahçe'ye karşı da iyi sonuçlar

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı
14 derbi maçın 9'unu yenilgi almadan ta-
mamladı. Bunların 4'ünde galibiyetle saha-
dan ayrılan Beşiktaş, rakibiyle 5 defa
berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Fener-
bahçe'ye 5 kez de mağlup oldu. Beşiktaş,
son 5 maçta ise Fenerbahçe'ye bir kez ye-
nildi. Siyah-beyazlı takım, söz konusu dö-
nemde rakibine karşı ikişer galibiyet ve
beraberlik aldı.

Kadıköy'deki hasreti bitti

Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe'ye karşı deplas-
mandaki galibiyet hasretine de söz konusu
dönemde son verdi. Sarı-lacivertli rakibini,
Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te deplasmanda
4-3 yendikten sonraki 18 karşılaşmada mağ-

lup edemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon
Kadıköy'de aynı skorla galip ayrılmayı 
başardı.

Sergen ile yenilgi yok

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı
3 derbiyi yenilgi almadan tamamladı. Ab-
dullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardın-
dan geçen sezonun ikinci yarısında takımın
başına geçen Yalçın yönetiminde 3 derbi
karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip,
bunların ikisini kazanıp birinden berabere
ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlü-
ğünde özellikle Fenerbahçe karşısında başa-
rılı sonuçlara imza attı. Son 6 sezonda
Fenerbahçe'yi 4 defa yenebilen siyah-beyazlı
ekip, bunların ikisini Sergen Yalçın'ın teknik
direktörlüğünde elde etti. Beşiktaş, Yalçın'ın
teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi geçen
sezon 2-0 ve bu sezon ise 4-3 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın dönemindeki bir

Galatasaray derbisini ise 0-0 beraberlikle
tamamladı.

Eksiklere rağmen iyi sonuçlar

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fener-
bahçe maçlarını eksiklere rağmen kazan-
mayı başardı. Sakat, cezalı ve Kovid-19
vakaları nedeniyle bazı oyuncularından ya-
rarlanamayan siyah-beyazlı ekip, iki kritik
galibiyete imza attı. Kırmızı kart cezalısı
Ersin Destanoğlu, Medipol Başakşehir ve
Fenerbahçe maçlarında forma giyemedi. Bu
oyuncunun yerine görev alan Utku Yuvaku-
ran, özellikle Medipol Başakşehir karşısın-
daki performansıyla beğeni topladı.
Siyah-beyazlı ekipte Kovid-19 test sonuçla-
rının pozitif çıkması nedeniyle Domagoj
Vida ile Ajdin Hasic, Medipol Başakşehir ve
Fenerbahçe maçlarında kadroda yer ala-
madı. Aynı durumdan dolayı Fabrice N'Sa-
kala, Welinton, Oğuzhan Özyakup ve
Valentin Rosier, Medipol Başakşehir karşı-
laşmasını kaçırdı. Beşiktaş, sakatlıkları nede-
niyle Gökhan Töre ve Adem Ljajic'i de
Fenerbahçe derbisinde kullanamadı. Doruk-
han Toköz ise sarı kart cezası nedeniyle Fe-
nerbahçe mücadelesinde görev alamadı.
DHA

osmankose@hotmail.fr

D iego Armando Maradona, futbolla ilgili
veya ilgisiz herkes mutlaka bu ismi duy-
muştur. Öyle böyle bir isim değil, futbol

oynadığı dönemlerde büyükten küçüğe futbolu sev-
diren, futbolcuların idolü küçük dev adam. Gelmiş
geçmiş en iyi futbolculardan birisi olarak kabul
edilen Arjantinli futbol efsanesi.

Boca juniorsta oynadı oradan italyaya geldi,
Napoli'yi kuruluşundan 61 yıl sonra ilk defa İtalya
Şampiyonu yaptı. 1986 dünya kupasında, birden
parlayan kısa boylu ve fazla atletik olmayan ama
futbol zekası, tekniği, sürati ile herkesi şaşırtan
bir gençti. Halen konuşulmaya devam eden, Tanrı-
nın eli adı verilen bir gol atmıştı ingiltereye, sonra
da bütün orta sahayı geçerek ikinci bir gol atmıştı
ki birinci gol için onun ahlakı, ikinci gol için de
futbolculuğu gibi denir.

Sokaktan geçen insanlara Maradona kim? diye
soracak olsanız, efsane futbolcu, top cambazı, fut-
bol dehası gibi futbolu ile ilgili cevaplar alırsınız.
Oysaki efsane futbolculuğunun yanında, insani
duyguları, kendini topluma, yardımlaşmaya ve iyi-
liklere adamışlığı futbolunun gölgesinde kalmıştır.
Futbol başarısının yanı sıra sansasyonlarla geçen
hayatı, geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucunda
son buldu.

Örf ve adetlerimizde bir söz vardır. “Ölmüş ki-
şinin arkasından kötü konuşulmaz” bugünkü köşe
yazımda Maradona’nın futbolundan, futbol kari-
yerinden, gece hayatından ve uyuşturucu bağımlı-
lığından daha çok, iyiliklerinden, insani ve
toplumsal yönlerinden bahsetmek istedim.

Bir maçta ilk defa oyundan çıkarılıyor, yerine
ortega giriyor. Saha dışında eline top veriyorlar
şov yapıyor ve kimsenın maçı izlediği yok tek ses
var Maradona Maradona!!

Dünyada sevildiği kadar ülkemizde de hayran
kitlesi küçümsenmeyecek kadar fazla olan bir fut-
bol dehası. Edremit'te yaşayan ve Maradona'nın
hayranı olan bir baba, üç çocuğuna Diego, Ar-
mando ve Maradona isimlerini verecek kadar sev-
gisi büyük.

Dünya kupası 1990 yılında İtalya’da düzenleni-
yor. Napoli San Paolo stadında yarı final maçında
İtalya-Arjantin karşı Karşıya geliyor. Maçtan bir
gün önce Maradona’nın ağzından; “Hayatınızın
364 günü İtalya'yı ve milli takımınızı tutabilirsi-
niz. Ama gelin bir günlüğüne benim dediğimi
yapın. Yarın, ne olur beni ve Arjantin'i destekle-
yin.” Sözlerinden sonra Napoli halkı, takımlarını
başarıdan başarıya koşturan Maradonaya büyük
bir vefa örneği sergiliyor. Baştan çıkaran bu söyle-
miyle statdaki İtalyanların yarısından fazlasını ya-
nına çekiyor.

Sağ kolunda, “Ben Arjantin’in çocuğuyum ve
kahramanıyım. aynen Che Guevara gibi” dediği
Che Guevara’nın dövmesini, sol bacak baldırında
ise en yakın dostum dediği Fidel Castro’nun döv-
mesini taşıyordu.

Arjantin ekibi Gimnasia’yı çalıştıran efsanevi
futbolcu corona virüsü nedeniyle gelirleri düşen ta-
kımından maaşının kesilmesini talep etti.

Venezuela başkanı Maradona'nın, ülkesine gıda
desteği dahil özel konularda çeşitli yardımlarda
bulunduğunu söyledi.

2018'de Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası
sırasında Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud
Abbas'la görüşmesinde söylediği "Kalben Filistinli-
yim" sözü,ne kadar zülüm ve baskı altında olan
halktan yana olduğunun göstergesiydi.

Düşündüğünü açıkça ifade etmekten çekin-
mezdi. Çoğu zaman sivri dili ve toplumsal çıkışları
gündem oldu. Roma’da Vatikan ziyaretinden
sonra; “evet, ben Roma Papa’sına karşı çıktım.
Neden böyle oldu? Çünkü ben Vatikan’a gitti-
ğimde oradaki çatıların saf altından olduğunu gör-
düm. Sonradan da Papa’nın vaazını dinledim ve o
diyordu ki, kilise yer yüzündeki tüm fakir çocukla-
rından dolayı üzüntü duyuyor. Külahıma anlat!!
Üzüntü  duyacağına satsana çatıları, bir şeyler
yapsana” diyecek kadar insandı.

Futbola dair kalbimizde güzellikler bırakarak
bu dünyadan bir Maradona geçti. Ruhun şaad
olsun Diego Armando Maradona.

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki galibiyetleriyle ligdeki
iddiasına tutundu. Süper Lig'de 5 galibiyet alan siyah-be-
yazlı ekip, bunların 3'ünü dış sahada elde etti. Sezonun ilk
maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen Beşiktaş,
Yukatel Denizlispor'u 3-2 ve Fenerbahçe'yi de 4-3 mağlup

etti. Siyah-beyazlı ekip, dış sahada İttifak Holding 
Konyaspor'a 4-1 ve Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu. 

Sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 ve Medipol 
Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, Fraport TAV 

Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 
Gençlerbirliği'ne de 

1-0 yenildi.

5 galibiyetin 
3’ü deplasmanda

Fenerbahçe ve Galatasaray'a 2014-2015 sezonundaki 
4 maçta da mağlup olan Beşiktaş, son 6 sezondaki 25
derbi mücadelesinin 18'inde mağlup olmadı

BESIKTAS’IN
YUZU GULDU

Birgül yeni rekorlar istiyor
Sualtı Dalış Mili Takımı sporcusu Birgül Erken, yaz boyu Antalya'nın Kaş ilçesinde yaptığı hazırlık çalışmalarının ardından yeni rekorlar için
hazırlıklarını Mısır'da sürdürüyor. Burada katıldığı bir şampiyonada yeni bir Türkiye rekoru kıran Birgül Erken, gelecek yıl yapılacak olan
Sualtı Dalış Dünya Şampiyonası'na iddialı olarak hazırlandığını belirtirken, yeni dünya rekorları için destek beklediğini de söyledi
SUALTI Dalış Milli Takımı sporcusu
Birgül Erken, bu yıl yaz boyunca
Antalya'nın Kaş ilçesinde dünya re-
kortmeni Rus sporcu Alexey Molc-
hanov ve Rus milli sporcularla
birlikte hazırlık çalışmaları yaptı.
Ardından 10 Ağustos günü Çanak-
kale'nin Ayvacık ilçesinde yaptığı
dalışta 160 metre olan 'tek nefesle
su altında paletle yatay en uzun
mesafe' kategorisinde Guinness
Dünya Rekoru'nu 165 metreye ula-
şarak geçen Birgül Erken, tekrar ça-
lışmaları için Kaş'a dönerek 28
Ekim günü Cumhuriyet'in 97. yıl
dönümü dolayısıyla 97 metrelik bir
dalış yaptı. Su altında 30 metreka-
relik Türk bayrağı açan Birgül
Erken, 10 Kasım günü de Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü-
nün 82. yıl dönümü dolayısıyla de-
nizde Türk bayrağı ve Atatürk
posteri açtı. Kaş'ta çalışmalarını ta-

mamlayan Birgül Erken, Rus spor-
cularla birlikte çalışmalarını sürdür-
mek amacıyla Mısır'a gitti. Mısır'ın
Kızıldeniz kıyısındaki Dahab şeh-
rinde çalışmalarını sürdüren Erken,
Şarm El-Şeyh'te yapılan Aida
Dünya Şampiyonası'na da katıldı.
Birgül Erken katıldığı bu şampiyo-
nada, FIM (Paletsiz sabit ağırlık)
dalında daha önce 50 metre ile Şa-
hika Ercümen'e ait olan Türkiye re-
korunu 51 metreye çıkararak, yeni
Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Tek sorun sponsor 

Milli sporcu Birgül Erken, "Burada
bana Rixos Premium Seagate Oteli
sponsorluk yaptı. O sayede burada
çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu-
rada Rus dünya rekortmenleri ile
antrenman yapıyorum. 2021 yılında
gözümü yeni rekorlara diktim. Ay-
rıca 2021 yılında Antalya'nın Kaş il-

çesinde yapılacak olan CMAS Su-
altı Dünya Dalış Şampiyonası ve
Kaş Başka Dünya Şampiyona-
sı'nda kürsüye çıkmak istiyorum.
Bayrağımızı dalgalandırmak istiyo-
rum. Sponsor bulabilirsem üç yeni
dünya rekoru denemesine hazırlanı-
yorum. Yeni kıracağım rekorlarla ül-
keme ve ülkemin insanlarına moral
ve umut olmak istiyorum. Sporun
ve sanatın iyileştirici gücüne inanı-
yorum. Tek sorunum rekorlarım
için destek verecek sponsorlar bul-
mak" dedi.

Dünya üçüncüsü olmuştu

Birgül Erken, 2019 yılında Antal-
ya'nın Kaş ilçesinde yapılan CMAS
Kaş Başka Dünya Şampiyona-
sı'nda paletli değişken ağırlık da-
lında (CWTB) 66 metre, paletsiz
sabit ağırlık dalında (FIM) 60
metre ile dünya üçüncüsü olmuştu.

Altın Kızlar yurda döndü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda mücadele
eden ve altın madalya kazanan Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil
Karabina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımı yurda döndü
AVRUPA Şampiyonası'nda Duygu
Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Kara-
bina, Eda Asar’dan oluşan Ritmik Jim-
nastik Grup Milli Takımı'nın, üç çember
artı iki labut aletinde 31 bin 150 puanla
şampiyon olarak Türkiye'ye bu kategoride
ilk şampiyonluğu getirdi. Türk Hava Yol-
ları'na ait uçakla Kiev'den İstanbul'a gelen
milli sporcular duygularını Demirören
Haber Ajansı (DHA) mikrofonlarına an-
lattı. Bu kategoride ilk kez şampiyon ol-
manın mutluluğu içinde olduklarını

belirten Türkiye Jimnastik Federasyonu
Başkan Vekili Emre Bağcı, "Duygularımızı
kelimelerle ifade etmek gerçekten çok zor.
Çok mutluyuz, gururluyuz. Tarihimizde
ilk defa böyle bir başarıyı elde ediyoruz.
Avrupa Şampiyonası'nda Ritmik Cimnas-
tik Grup Milli Takımı olarak şampiyon
olmak gurur verici. Uzun zamandır bir ça-
lışmanın ürünü bu. 2017 yılından beri bu
sporcularımız bu zaman için çalıştılar. He-
defimiz 2020 Olimpiyat Oyunları'nda
Tokyo'da ülkemizi temsil etmek” dedi.

4 GOLLE
GELEN
BÜYÜK
ZAFER



TAYLAN DAŞDÖĞEN

S ürdürülebilir Kalkınma Amaçları
konusunda farkındalık oluştur-
mak için İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi Spor Kulübü ve İBB İştirak
Şirketi Spor İstanbul ile bir araya gele-
rek 17 amaca dikkat çekmek amaçlı ya-
pılan koşunun ilki 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’nde gerçekleştirildi. Oyuncu
Kadir Doğulu, paralimpik sporcu
Burak Abacıoğlu ve milli atlet Büşra
Nur Koku ile “Nitelikli Eğitim” için 17
dakika 17 saniye koşarak farkındalığa
katkı sağladı. Koşuya başlamadan
önce projeye dair görüşlerini paylaşan
Kadir Doğulu, farkındalık yaratmak
için koşmanın yanı sıra ihtiyacı olanla-
rın sesi olabilmek için de bu koşuda yer
almayı kabul ettiğini söyledi. İnsani
temel haklardan birinin eğitim oldu-
ğuna vurgu yapan ve eğitimde eşitlik ile
nitelikli eğitimin herkesin hakkı oldu-
ğunu belirten oyuncu, “Bugün burada
bunun hareketi olsun diye koşacağız”
dedi ve bir amaçlarının da insanları ha-
rekete geçirmek olduğunu ifade etti.

En önemli hazine bilgidir

Koşu sırasında yapılan sohbette eğitim
konusuna dair görüşlerini de paylaşan
Doğulu, günümüzde Türkiye de dahil
olmak üzere herkesin eğitime eşit ola-
rak ulaşamadığına degindi ve ekledi:
“Eğitim demek gelecek demek. Gelecek
de çocukların ta kendisi. Çocukları iyi
bir içerik ve doğru bir müfredatla eğit-
mezsek her gelen global ve yerel krizde
zor anlar yaşarız. Bunun önüne geçe-
bilmenin de en önemli basamakların-
dan bir tanesi çocukları ve gençleri
doğru eğitmek”. Eğitimde içeriğin ve
niteliğin önemine de vurgu yapan
oyuncu, gelecek kuşaklara bırakılacak
en önemli mirasın bilgi olduğunun al-
tını çizdi.

Değişim için harekete geç 

Kullanıcılar bu kampanya kapsamında
#DeğişimİçinHareketeGeç etiketi ve
kampanyaya özel interaktif çıkartma-
larla sürdürülebilir kalkınma amaçları
doğrultusunda destek verebilecek.
Kullanıcılar bu kampanya kapsamında
#DeğişimİçinHareketeGeç etiketi ve
kampanyaya özel interaktif çıkartma-
larla sürdürülebilir kalkınma amaçları
doğrultusunda destek verebilecek 

SON dönemdeki üretkenliği ile dikkatleri üzerine
çeken sanatçı şenay lambaoğlu, şehrin Orta Ye-

rinde şarkısı ile iç ısıtacak bir çalışma ortaya
koyarak, sevenlerini umut dolu hayallere davet

ediyor. Sözleri kendisine ait olan şarkının
müzik ve düzenlemesinde Hakan Kurşun ile

ortak çalışma yürüten şenay lambaoğ-
lu’nun klip yönetmenliğini ise erbay Aras
üstleniyor. şarkısındaki duyguları İstan-

bul’un çeşitli cadde ve sokaklarındaki
görüntülerle birleştiren şenay lamba-
oğlu, klibinde etkileyici bir performans

sunuyor. şarkıdaki vokalleri enstrü-
manların derinliğiyle harmanlayan
şenay lambaoğlu, hafızalara kazı-

nacak bir uyum yaratıyor. şenay
lambaoğlu’nun Hakan Kurşun
ile bu yıl içinde gerçekleştirdiği
müzikal ortaklığın üçüncü şar-

kısı “şehrin Orta Yerinde”,
Ada Müzik etiketi ile 27

Kasım tarihinden itibaren
tüm dijital platformlarda

yayında!
BURAK zİHNİ

Şehrin orta 
yerinde müzik

1 ARALIK 2020 SALI www.gazetedamga.com.tr Müzik dünyasındaki başarılı
yolculuğuna yeni projeleriyle devam

eden Şenay Lambaoğlu, “Şehrin Orta
Yerinde” isimli yepyeni şarkısını 

müzikseverlerin beğenisine sundu

Oyuncu Kadir Doğulu, 
TikTok'un, 17 Sürdürülebilir

Kalkınma Amaçları
konusunda farkındalık

oluşturduğu konulardan biri
olan "Nitelikli Eğitim" için 

17 dakika 17 saniye 
koştu

EGItIm ICIn 
17 dakIka
koStu

BİRleşMİş Milletler (BM)
tarafından ilan edilen 25
Kasım Kadına Yönelik şid-
detle Uluslararası Müca-
dele Günü etkinlikleri
kapsamında Gaziosman-
paşa Belediyesi, “Kadınla-
rın Gözünden Kareler”
isimli fotoğraf sergisi dü-
zenledi. Gaziosmanpaşa
Meydanı’nda açılan ser-
gide, ilçede yaşayan ev ha-
nımı, öğretmen ve çeşitli
meslek gruplarından kadın-
ların çektiği 40 adet fotoğ-
raf yer aldı. Sergiyi ziyaret
eden Gaziosmanpaşa Bele-
diye Başkanı Hasan tahsin
Usta, , fotoğrafları tek tek
incelerken, kadınların çek-
tiği kareler ziyaretçilerden
tam not aldı. “Kadınların

Gözünden Kareler” fotoğraf
sergisi, ilçenin çeşitli nok-
talarında sergilenmeye
devam edecek. şiddetin
her türlüsünü kınadıkla-
rını ifade eden Başkan
Usta, "Bizim ne gelene-
ğimizde ne de inancı-
mızda böyle bir anlayış
yok. Bugün bir kez
daha bu özel gün vesi-
lesiyle kadına şiddete
karşı bir aradayız. Bu-
rada amaç, kadına şid-
dete karşı dayanışmayı
anlatmaktı. Kadına şid-
detin olmayacağı bir
toplumu oluşturmak
adına bir farkındalık
oluşturmak istedik”
dedi.
UFUK çOBAN

Şarkıcı Ceynur ile çalıştığı dönemde ge-
çirdiği elektrik kazasından bahseden
Erkin Arslan, o günü şu şekilde özetledi;
‘’2009 yılında Ceynur ile bir konserde ça-
larken sahnede elektrik çarptı. Bu anımı
hiç unutamam. Doktorlar spor ayakkabı-
ların olmasaydı sağ kalamayabilirdin de-
diler. Öyle ciddi bir kaza atlattım. O gün
özellikle elektrik çarptığında bilincim gidi-
yor gibi hissetmiştim. Ardından da yere
yığıldım. Olup biteni hayal meyal hatırlı-
yorum. Beni hastaneye götürdüklerinde
tüm sahne arkamdan apar topar ziya-

rete gelmişti. Onlara sahne elektriğimiz çok
yüksekti diye espri bile yaptım. O kazadan
sonra da sahneleri bırakmam gerekiyor
diye düşünüp bir süre ara vermek zo-
runda kaldım.’’ Stüdyo hayatında Zuhal
Olcay ile unutamadığı bir anısından
söz eden Erkin Arslan; ‘’1999 yılında
Zuhal Olcay ile birlikte çalışacaktık.
Tüm hazırlıklar tamamlandı. Zuhal
Hanım stüdyoya geldi ve tek se-
ferde şarkıyı okudu. O an öylece
kalakaldık. Şarkıyı kusursuzca tek
bir kerede okudu ve biz bunu şaş-
kınlıkla takip ettik” dedi.

Müzikal açıdan
şanslı biriydim
Müzikal açıdan
şanslı biriydim
Müzikal açıdan
şanslı biriydim
Müzikal açıdan
şanslı biriydim
Müzikal açıdan
şanslı biriydim
Müzikal açıdan
şanslı biriydim
Müzikal açıdan
şanslı biriydim
Müzikal açıdan
şanslı biriydim

Başarılı sanatçı Erkin Arslan, Hikmet
Demirkol’un sunduğu All Access isimli

YouTube programına konuk oldu.
Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Göksel,

Emre Altuğ ve Sibel Tüzün gibi birçok
önemli isimle çalışan Erkin Arslan,

“Müzikal açıdan çok şanslıydım” dediKadınların gözünden kareler
Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak için “Kadınların
Gözünden Kareler” isimli fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, ilçede yaşayan kadınların objektifinden fotoğraflar yer aldı

GeçtİğİMİz hafta
Rusya’nın önde gelen filo-

log, öğretmen, bilim insanları-
nın katılımıyla “Uluslararası

eğitim Keşifleri” proje kapsa-
mında Rusça dilinde etkinlikler

gerçekleştirildi. Bu Rusça dili festi-
vali için özel olarak Moskova’dan İs-
tanbul’a bir ekip geldi. etkinliğin
misafirleri birkaç saatliğine olsa da
uygulanacak olan yeni pandemi kı-
sıtlamalarını unutarak keyifli dakika-
lar geçirdiler.

Uluslararası eğitim keşifleri

Avusturya, Fransa ve türkiye'de Rus
dili, edebiyatı ve eğitime adanmış
ücretsiz kültür etkinlikleri projesi,
Rusya Federasyonu eğitim Bakanlı-

ğı'nın girişimiyle Almira ekibi tarafın-
dan yürütüldü. İstanbul’daki etkinlik
Beyoğlu Belediyesi destekleri ile ger-
çekleşti. 20 Kasım’da Rusça diline
ilgi duyan, Rus kültüründen ilham
alan tüm türkiye sakinleri, çeşitli ko-
nuşma, yarışma ve quizlere katılıp,

ünlü yazar, filolog ve bu alanda diğer
ünlü kişilerle tanışma imkânı buldu-
lar. Proje kapsamında modern Rus
kültür eğilimleri ve Rusya’da eğitim
fırsatları ile ilgili konuşmalar yapıldı,
türkiye’de Rusça öğrenimi ile ilgili
bilgiler paylaşıldı.

Defin & Cemre’nin  bu eseri tamamen iki farklı sanatçı-
nın hoş birleşimidir, sözü ve vokali Cemre'ye ait şarkının
müzik ve düzenlemesi  Defin’e ait. Folk, İndie, elektro-

nik , Chillout ve ambient müzik dinleyicisini hedef-
leyen şarkı Future Garage tarzında tamamen

farklı, sert davullarıyla ve alışılagelmişin dı-
şında vokal teknikleriyle göz önüne çı-

kıyor. İmkansız Fono Müzik
etiketiyle tüm yasal dijital

platformlarda.

Rusça Festivali
İstanbul’da oldu

İmkansız bir eser

Müzikal açıdan
şanslı biriydim

Erkin
Arslan,
Zuhal

Olcay’ın
kendisini
etkileyen

bir sanatçı
olduğunu
itiraf etti.

Kadir
Doğulu,

eğitim için
koşmanın
büyük bir

keyif
olduğunu
söyledi.


