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İSTANBUL HALKI ÖRNEK OLDU

Bağışlar hedeflerin
çok çok üzerinde

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu,

İstanbul Vakfı'na Kurban Bayra-
mı'nda yapılan bağışın hedefin çok
çok üstüne çıktığını duyurdu. İma-
moğlu sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, "İstanbul
Vakfı’na yapılan bağışlar hedefinin
üstüne çıktı, 130 bin ihtiyaç sahibi
ailemizin evine kurban eti ulaşacak.
Kesimler noter
huzurunda ve
din görevlimi-
zin refakatiyle
gerçekleşti.
Tüm hayırse-
ver vatand-
aşlarımızı gö-
nülden kutlu-
yorum. Allah
razı olsun" ifa-
desini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu

6 YIL VURGUSU YAPTI

AK Parti içinde
sözleşme çatlağı

AK Parti'de İstanbul Sözleş-
mesi'nin kaldırılması yö-

nünde teklifler ve konuşmalar
devam ederken AK Parti İstanbul
Milletvekili Betül Sayan Kaya’dan
itiraz geldi. Kaya, “Ayasofya’nın
zincirlerinin kırıldığı, tüm dünyanın
Türkiye’yi konuştuğu tarihi bir at-
mosferde, yıllardır yürürlükte olan
bir sözleşmenin gündeme oturtul-
masını manidar buluyorum. AK
Parti olarak
bizi biz yapan
kadim değerle-
rimizi yaşat-
mak ve gelecek
nesillere akta-
rarak ülkemizi
büyütmek için
18 yıldır tüm
samimiyeti-
mizle çalışıyo-
ruz.” dedi.
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Betül Sayan Kaya

İYİ PARTİ’YE MESAJ VERDİ

Transfer olmadık
ihraç edilen olduk

MHP’den ihraç edilen Ordu
Milletvekili Cemal Enginyurt,

Twitter hesabı üzerinden dikkat
çeken bir açıklama yaptı. “Ülkücü 
ve Türk milliyetçisi kimliğimiz ölene
kadardır. Boş boş konuşmaya
gerek yok.
MHP’den ihraç
olduk, transfer
olmadık. Her-
kes bunu iyice
anlasın” diyen
Enginyurt,
başka partiye
geçeceği iddia-
larını yanıtla-
mış oldu. 
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Cemal Enginyurt

28 ŞUBAT’I ANIMSATTI

Muhalefet birçok 
şeyi büyütüyor

AK Parti Merkez Karar Yü-
rütme Kurulu (MKYK) Üyesi

Malatya Milletvekili Bülent Tü-
fenkci, muhalefetin Ayasofya hak-
kındaki tutumunu eleştirerek, “AK
Parti zincirleri kırarak milletimizi öz-
gürleştirici adımlar atarken, birileri
birtakım olumsuzlukları büyüterek
gündeme taşımaya çalışıyor. Dikkat
edin AK Parti 28 Şubat’taki zulüm
yasalarını kaldırırken gündeme gelen
tartışmalar şimdi başka bir versiyon
ile gündeme geliyor. Birileri rakam-
larla oynayarak birileri birtakım

olumsuzlukları
büyüterek gün-
deme taşımaya
çalışıyorsa biz
de Türkiye’nin
her köşesinde
yaptığımız hiz-
metleri anlata-
cağız anlatmaya
devam edece-
ğiz” dedi. 
I SAYFA 7
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Bülent Tüfenkci

KİMSE İMKANSIZ DEMESİN

Sosyal devlet 
hayal değildir

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi
Aylin Nazlıaka, CHP 37. ku-

rultayında Genel Başkan Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘İkinci
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin ev-
rensel değer taşıdığını belirterek “Bu
beyanname içerik olarak tarihi önem
taşıyor. Kamucu, halkçı sosyal devlet
anlayışını bugünün dünyasına göre
yeniden tarif ediyor. Bir kişinin iki
dudağı arasından çıkan her söze
kutsiyet atfedildiği tekçi bir anlayış-
tan kurtulup eşit, adil ve demokratik

bir sosyal devlet
düzenine geç-
mek hiç de
hayal değil. Şu 
son birkaç aylık
tablo dahi, tarihi
manifestomu-
zun ihtiyacına
işaret etmekte-
dir” ifadelerini
kullandı. 
I SAYFA 7
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İMZA BEKLENİYOR

Fenerbahçe yeni
hocasını buldu

Aytemiz Alanyaspor'daki 
teknik direktörlük görevinden

ayrılan Erol Bulut, Alanyaspor 
camiasına ve taraftarlarına teşek-
kür ederek sosyal medya hesabın-
dan bir paylaşımda bulundu.

Bulut'un yeni
rotasının 
Fenerbahçe
olduğu 
dillendirilirken,
genç hocanın
işinin imzaya
kaldığı ve bu
hafta yeni söz-
leşmesini imza-
yalabileceği
iddia edildi.
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Aylin Nazlıaka

Erol Bulut

BU NASIL OTOBUS?
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Sosyal medya hesabından hükümete
yönelik eleştirilerde bulunan İYİ Parti

Lideri Meral Akşener, kadına karşı şiddet ey-
lemlerine ve İstanbul Sözleşmesine dair ko-
nuştu. Akşener, “İstanbul Sözleşmesi'nin
yürürlüğe girişinin altıncı yıl dönümündeyiz.
Artık tartışmaları bırakıp sözleşmenin etkin
uygulanması için yapılacakları konuşmamız
gerekiyor. Anlamsız kavgalarla kaybedilen
her gün olan yine kadınlarımıza oluyor. O
yüzden artık kavgayı bırakın” dedi.
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Beşiktaş'ın ardından
Süper Lig'de Medipol

Başakşehir ile de şampiyon-
luk kupasını kaldıran Gök-
han İnler, “Şampiyonluk
gerçekten müthiş bir şey. İna-
nılmaz mutluyum, anlata-
mam” diye konuştu. SAYFA 14
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KAVGAYI 
BIRAKIN!

Şampiyonluk
müthiş bir şey

Sayfa 2

AYASOFYA Camii'nin
86 yıl sonra 24 Tem-

muz günü ibadete açılmasının
ardından başlayan ziyaretçi
akını bugün de sürdü. Camiye
girmek için gelenler uzun kuy-
ruklar oluşturdu. Ziyaretçiler,
kadınlar ve erkekler olarak iki
gruba ayrıldı. Kadınlar ve er-
keklerin oluşturduğu gruplar
sırayla içeriye alındı.
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Koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye’nin son durumunu değerlendiren bilim insanları, hükümetin turizm
sektörünü canlandırmak adına attığı adımlar nedeniyle hastalığın tüm Anadolu’ya yayıldığını ve vakaların
arttığına dikkat çekerek eylül ayında ağır bir tablo ile karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulundu

IKINCI DALGA 
BEKLENIYOR!

Türkiye'nin tatil ve bayram
süreci derken koronavirüs

konusunda iyice dikkatsiz bir
tutum sergilediğini anlatan Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıya-
man, “Eylül ayında ikinci dalga
bekleniyor. Mevsimsel grip başla-
yacak, okullar açılacak, yazlıkçı-
lar, yaylalara gidenler evlerine
dönecek, toplu taşımalar kalaba-

lıklaşacak, havaların serinleme-
siyle kapalı alanda geçirilecek sü-
reler artacak, bütün bunlar ikinci
dalgayı tetikleyecek. Bu gidiş iyi
değil” vurgusu yaptı. Hükümeti
de eleştiren Adıyaman, “Pandemi
ile mücadelede alınan tedbirler
toplum ve halk sağlığını düşüne-
rek alınmıyor, tamamen ekono-
mik ve siyasi çıkarlar gözönüne
alınarak yapılıyor” dedi.

ç Mevcut vaka sayılarının
gerçek olmadığını düşün-

düğünü belirten Halk Sağlığı Uz-
manı Prof. Dr. Nilay Etiler de,
“Sağlık Bakanlığı tarafından ilan
edilen vaka sayısının, gerçek vaka
sayısının altında olduğunu tahmin
ediyoruz. Çünkü tanı ile ilgili bir
test stratejisinde değişiklik yapıldı,
hasta ile teması olan ancak semp-
tomları olmayanlara test yapılmı-

yor. Ayrıca orantısal olarak da
yoğun bakım vaka sayısı önceki
döneme göre daha fazla ve giderek
artıyordu. Ancak 26 Temmuz’dan
sonra, bakanlık açıklanan tabloya
ağır vaka tanımı ekledi. Yoğun
bakım ile entübe hasta sayısını
artık göremiyoruz. Ağır vakanın
tam da ne olduğunu bilmiyoruz.
Tüm bunların faturası elbette
çıkacak” diye konuştu.
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MEVSİMSEL GRİPLER YOLDA VAKA SAYILARI GERÇEK DEĞİL

Bayram tatilinde İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda ortaya çıkan görüntüler de endişeleri artırdı.

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul
dışına çıkmayan vatandaşlar, Şi-

le'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dön-
mek için Ayedaş İETT durağına gelenler
yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket
etmek üzere durağa gelen İETT 139 T
Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda
doldu. Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen
yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün

şoförü, hareket etmek
istemedi. Bunun üze-
rine yolcular ile şoför
arasında tartışma ya-
şandı. Tartışmalar sıra-
sında sosyal mesafe,
maske kuralları da
unutuldu. I SAYFA 9
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Esenyurt'ta ya-
bancı uyruklu 

iki grup arasında 'laf
atma' sebebiyle başlayan
kavgada açılan ateş so-
nucu bir kişi yaralandı.
Kavgaya karışan 3 kişi
gözaltına alındı. I SAYFA 3
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Bayramda Büyükada'ya akın
eden vatandaşlar, ücretsiz
ulaşımı da fırsat bilerek yeni
araçlara binmek için uzun
kuyruklar oluşturdu. I SAYFA 5

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
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SAYFA 4

Covid-19
ve bayram

Oktay APAYDIN SAYFA 5

DSİ ve
HES’çiler...

Fakir YILMAZ

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Tatilcilerin dün akşam saatlerindeki Şile dönüşünde, belediye otobüsü
bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini
söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim
Üyesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr.
Ülker Gül, kozmetik ürünlerde kullanı-

lan maddelerin sağlığa zararlı olmaması gerekti-
ğini belirterek, "Kömür katranı, kurşun asetat,
fenol, talk, silika gibi toksik, kanserojen ve hormo-
nal etkiye neden olan maddeleri içermemelidir"
dedi. Prof. Dr. Gül, kozmetik ürünlerin günlük ya-
şamda sıkça kullanıldığını belirtti. Kozmetik ürün-
ler ile deriye uygulanan ilaçların kullanım alanları
ve kullanım sıklıkları açısından farklılıklar oldu-
ğunu ifade eden Gül, şu bilgileri verdi: "Kozmetik
ürünlerde kullanılan maddeler sadece liste olarak
yazılır; ürün içindeki maddelerin miktarları bildi-
rilmez. İlaçlarda hangi maddeden ne kadar miktar
kullanıldığı bildirilmek zorundadır. Ayrıca kozme-
tik ürünlerin satış ve saklanma koşulları ürünün
bozulmasına neden olabilir. İlaçlar eczanelerde
uygun koşullarda satılırken, kozmetikler her yerde
hatta bazen tezgahlarda yoğun güneş altında bile
satılabilmektedir. Satın alındıktan sonra ilaçlar ge-
nellikle evde ilaç dolabında saklanır. Buna karşın
bazı kozmetik ürünler çantada taşınmaktadır. Ör-
neğin yazın sahilde bazı kişiler nemlendirici, ruj,
güneşten koruyucu gibi kozmetik ürünlerini yoğun
güneş altında yanlarında taşıyabilir. Çok soğuk ya
da çok sıcak iklim şartlarına maruz kalan kozme-
tik ürünlerde hızla bozulma olabileceği unutulma-
malıdır."

Kontakt dermatit

Prof. Dr. Gül, kozmetik ürünlerin kullanımına
bağlı birçok yan etki gözlenebileceğini anlatarak,
"Kozmetik ürünler genellikle üretim tarihlerinden
sonra yaklaşık 2-2,5 yıl içinde kullanılmalıdır. Açıl-
mış ve kullanılmaya başlamış ürünlerde bu süre
daha kısadır. Satın alınmasından çok uzun zaman
sonrasında kullanılan ürünlerde bozulma olur;
bozulan ürün de yan etkiye neden olabilir" diye
konuştu. Kozmetik ürün kullanımında en sık göz-
lenen yan etkinin kontakt dermatit (temas derma-
titi) olduğuna işaret eden Gül, şöyle devam etti:
"Temas dermatitleri irritan ya da alerjik olabilir. İr-
ritan temas dermatiti her kişide ortaya çıkar. Aler-
jik temas dermatiti genetik olarak yatkın kişilerde
gözlenir ve genellikle kullanmaya başladıktan bir
ay sonra ortaya çıkar. Bu zaman farkı nedeniyle,
doktor döküntünün kozmetik ürüne bağlı oldu-
ğuna kişiyi inandırmakta zorluk çeker."

CINSEL GUC KAYBI
KALBI TETIKLIYOR
Son yapılan araştırmaların özellikle 30-50 yaş arasında cinsel güç kaybı yaşayan erkeklerin kalp damar sorunu açı-
sından risk altında olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “Cinsel bölgeye
giden damarları etkileyecek herhangi bir sorun (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol problemi, plak olu-
şumu, sigara kullanımı, aşırı alkol tüketimi, hareketsiz bir yaşam) kalbe giden damarlarda da hasar yaratıyor” dedi

A merika’da Archives of Internal
Medicine’de yayınlanan 740 erke-
ğin katıldığı bir araştırmaya deği-

nen Hattat Klinik Üro-Androloji
Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat şunları
söyledi: “Yaşam tarzında yapılacak basit
değişikliklerle gerek sertleşme proble-
mini gerekse kalp krizi geçirme riskini
azaltmak mümkün. Yapılan araştırma
herhangi bir kolesterol ilacı kullanma-
dan sadece yaşam tarzında yapılan deği-
şikliklerin sertleşme sorununu tedavi
ederken beraberinde kolesterol seviyele-
rini de düşürdüğünü gösterdi. Son yıl-
larda yapılan tüm klinik çalışmalar
cinsel sağlık ile hipertansiyon, kalp
damar hastalıkları, obezite arasındaki
ilişkiyi kurmak üzerine yoğunlaşıyor.
Ancak çok önemle altını çizdiğimiz konu
aslında cinsel problemlerin bir kalp has-
talığının ilk belirtisi olabileceği yönünde.
Özellikle kalbe göre çok daha ince ve
küçük çapta olan erkek cinsel organının
damarlarında bir sorun yaşanıyor ol-
ması ileride kalp damarlarının da mut-
laka etkileneceği yönünde ilk tehlike
sinyali” 

Kalp krizi riski nasıl azalır 

Araştırmaların sertleşme sorunu olan bir
erkeğin 5 yıl içerisinde kalp hastalığı ge-
liştirme riskinin kat kat daha fazla oldu-
ğunu gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr.
Hattat, “10 bin erkek hastada 1998-2005
yılları arasında yapılan takipte gösteriyor
ki, ereksiyon sorunu kalp damar hasta-
lıkları için sigara kadar önemli bir risk
faktörü. Yani doktora başvurmak ileride
karşılaşabileceğiniz tehlikeler için de
şart. Bunun nedenlerine gelince, cinsel-
liği etkileyen her şey kalbi de etkiliyor.
Yani cinsel bölgeye giden damarları etki-
leyecek herhangi bir sorun (şeker hasta-
lığı, yüksek tansiyon, kolesterol
problemi, plak oluşumu, sigara kulla-
nımı, aşırı alkol tüketimi, hareketsiz bir
yaşam) kalbe giden damarlarda da
hasar yaratıyor. Sigara- alkol tüketimi,
beslenme yanlışları, aktivitesi düşük bir
yaşam, aşırı ve yönetilemeyen stres, dep-

resyon, hatta uyku sorunları hem cinsel-
lik hem kalp için risk faktörleridir. Bel
çevresi, vücut kitle endeksi ve vücut yağ
yüzdelerinin ölçümleri de bizim için
önemli bulgulardır. Çünkü bel çevresi
kalınlığı, kilo fazlalığı denilen sağlık so-
runlarında özellikle hormonlar etkilendi-
ğinden cinsel performansı azalabilir. Bu
nedenle yaşam tarzında yapılacak basit
değişikliklerle gerek sertleşme proble-
mini gerekse kalp krizi geçirme riskini
azaltmak mümkün. Amerika’daki 740
erkeğin katıldığı araştırma herhangi bir
kolesterol ilacı kullanmadan sadece
yaşam tarzında yapılan değişikliklerin
sertleşme sorununu tedavi ederken bera-

berinde kolesterol seviyelerini de düşür-
düğünü gösterdi.” diye konuştu. 

Doktora başvurulmalı

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat şöyle devam etti;  “En iyisi bel
çevrenizi kadınsanız 80 cm, erkekseniz
94 cm altında tutmaya gayret edin. Aynı
şekilde Akdeniz tipi bir beslenme planı
uygulayın. Akdeniz diyeti dediğimizde
tam tahıllı ürünlerden zengin, işlenmiş
rafine şekerlerden fakir, zeytinyağı gibi
iyi yağları ihtiva eden, sağlıklı proteinle-
rin olduğu bir beslenmeden bahsediyo-
ruz. Trans ya da hayvansal yağlardan
uzak, bol sebze-meyve içeren bir bes-

lenme planı hem kalbi hem de cinsel
fonksiyonları olumlu etkiliyor. Sağlıklı
bir diyetin yanında, fiziksel olarak aktif
kalmak da çok önemli. Sigara-alkol tü-
ketimi, uyku sorunları gibi diğer risk
faktörlerini de unutmamak gerek. Tabi
duygusal ve zihinsel sağlık da bu bütü-
nün bir parçası. Cinsel güç kaybı soru-
nunuzu doktorunuza bildirmekten
çekinmeyin. Bu sorun bazen çok basit
bir sebepten kaynaklanabilir. Bazen de
önemli bir sağlık sorununun ilk belirtisi
olabilir. Sebebin belirlenmesinde ve en
uygun çözümün bulunmasında dokto-
runuzdan yardım istemenizde yarar
vardır.”  

Ebeveyne yabancılaşma
sendromu

Uzman Klinik Psikolog Ece 
Özçırak, ebeveyne yabancı-

laşma sendromunun özellikle
çekişmeli boşanmalarda ve

velayet davalarında sık karşı-
laşılan bir durum olduğunu
söyledi. Özçırak, ebeveyne

yabancılaşma sendromunun
nedenleri hakkında bilgi verdi

EBEVEYNE yabancılaşma sen-
dromunun, çocuğun beyni yı-
kanarak duygusal anlamda

diğer ebeveyne karşı yabancılaştırılması
sonucu oluşan bir psikolojik sendrom ol-
duğunu ifade eden Özel Medicana Bursa
Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece
Özçırak, "Çocukların böyle bir durumla
karşılaşması duygusal taciz olarak kabul
edilmekte. Bunun bir çocuk hakları ihlali
olmasının kabul ediliyor. EYS zamanla
üzerinde durulması gereken ve önemli bir
rahatsızlık olarak kabul edilmeye başlan-
mıştır" dedi. Özçırak, "Çocuklar, bilhassa
ebeveynleri tarafından yapılan duygusal ve
psikolojik istismara karşı savunmasızdırlar
ve çok kolay kandırılabilirler. Boşanma sü-
recinde eşler kendi aralarındaki husumeti
bilinçli veya bilinçsiz olarak çocuklarına da
yansıtarak onları bir taraf olmaya itebilir-
ler. Burada amaç, mahkeme süreçlerinin
sonunda diğer ebeveynin, çocuğun dünya-
sında karalanması, yok edilmesi, tüm ba-
ğının kopartılması hedeflenerek art niyetli
davranışlarla zafer ve zaman kazanmaya

çalışılmasıdır. Bu noktada tacizci ebeveyn,
eşiyle olan problemleri sebebiyle çocuğu-
nun da diğer ebeveyne karşı mesafeli ol-
masını ve kendi tarafında yer almasını
istemektedir. Bu hedefle bilinçli veya bilinç-
siz olarak hareket eden duygusal tacizciye
‘yabancılaştırıcı’ denir. Bu anlamda yaban-
cılaştırıcı, duygusal istismarın istisnasız so-
rumlusu ve zanlısıdır" dedi.

Yüz binlerce EYS vakası

Çocuğu diğer ebeveynden soğutmak ve
kendine bağlamak için onu şımartıcı dav-
ranışlarda bulunmak, boşanmanın so-
rumluluğunu diğer ebeveyne yüklemenin
en basit yabancılaştırıcı taktiklerinden biri
olduğunu belirten Özçırak, "Çocuğu gös-
termekte zorluk çıkarmak ve diğer ebevey-
nin icraya başvurmasına yol açmak en
bilindik yabancılaştırıcı taktiğidir. Bu faali-
yetler sonucunda çocukta diğer ebeveyn
hakkında olumsuz düşünceler belirir.
Diğer ebeveyni dikkate almamaya, önem-
sememeye başlar ve diğer ebeveynin çocuk
üzerindeki etkinliği ve rol modelliği sarsılır.

Bu sebeple yabancılaşmanın fark edildiği
ilk anda tedbir almak gerekir. Bu açıdan
bakıldığında ülkemizde belki yüz binlerce
EYS vakası olduğu söylenebilir. Hal bu ki,
her çocuk anne ve babalı büyüme hakkına
sahiptir. Bu, çocukların temel insani hakla-
rından biridir" diye konuştu.

Çocuk hakkı ihlali

Özçırak, "Çocuklar üzerinde telafisi zor
olan ciddi psikolojik sorunların eşlik ettiği
tablolar ortaya çıkmaktadır. EYS’nin bir
de diğer ebeveyn tarafı vardır. Çocuğu
kendisinden yabancılaştırılan ve uzaklaştı-
rılan ebeveyn çocuğunu özler, görmek
ister, çocuğuna ulaşmaya çalışır, bu du-
rumu tekrar tekrar sürekli yaşar. Sevgisini,
özlemini bastırmayı başarabilse bile so-
rumluluk duygusunu yadsıyamaz. Enerji-
sinin tamamını çocuğuna olan özlemini
bastırmaya, çözüm bulmaya harcar.
Sonuç olarak, her çocuğun anne ve baba
şefkatiyle büyüme hakkı tüm modern ana-
yasaların temel ilkelerindendir.” ifadelerini
kullandı.

Kozmetik
alırken dikkat!
Prof. Dr. Ülker Gül, "Kozmetik ürünler
kömür katranı, kurşun asetat, fenol, talk,
silika gibi toksik, kanserojen ve hormonal
etkiye neden olan maddeleri içermemelidir.
Kozmetik ürün alırken bu maddelerin
bulunmamasına dikkat edilmelidir" dedi



O lay, Arife Günü sabah sa-
atlerinde Sultanbeyli'de
meydana geldi. İçinde

maskeli 9 kişinin bulunduğu sahte
plakalı kapalı kasa minibüs, Recep
Yıldırım'a ait mağazanın yanına yak-
laştı. Araçtan inen şüpheliler, mağa-
zanın kapısını uzun uğraşlar sonucu
kırdı. Daha sonra  araçlarına binerek
sokaktan ayrılan hırsızlar, kısa bir
süre sonra tekrar olay yerine geldi. İş-
yerine giren hırsızlar, aldıkları bir tel-
evizyon ile olay yerinden yine
uzaklaştı. Üçüncü kez olay yerine
gelen hırsızlar, 6 dakika içerisinde
yaklaşık 50 bin lira değerinde televiz-
yon, bilgisayar, tablet ve tekstil eşya-
sını çaldı.  Vatandaşlar, durumu
mağaza sahibi Recep Yıldırım'a
haber verdi. Yıldırım, hırsızlardan şi-
kayetçi oldu. Hırsızlık anları saniye
saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Çalıntı araçlar geldiler

İş yeri sahibi Recep Yıldırım, "30 yıl-
dır Sultanbeyli'de mobilya, beyaz
eşya ticareti yapıyorum. Dün mağa-
zamız soyuldu. 9 kişi 3 sefer aynı
araçla mağazaya geliyor. Saat 07.30
ile 08.00 arası. Gündüz gözüyle 9
kişi 3 sefer mağazamıza uğruyor. Bi-
rinci seferinde mağazanın kapısını
kırıyor. Üçüncü sefer de malları alı-
yor. Yaklaşık 50 bin lira değerinde
elektronik ve tekstil ürünlerini alıyor-
lar. Çalıntı bir araçla bu olayı gerçek-
leştiriyorlar. 3 tane televizyon aldılar.
2 tane çalıştığımız laptopu, tekstil

ürünlerimizi aldılar. Yaklaşık 50 bin
lira değerinde zararımız var." dedi. 

9 müşteriyi aynı anda
görmedik

Mağaza müdürü ise, "Buralar mal-
zemelerle doluydu. Televizyonlarla,
tekstil ürünleriyle tamamen ağzına
kadar doluydu. Hırsızlar güpe-
gündüz, kar maskeli, ağızları
kapalı geldiler. Aracın et-
rafında onlarca insan,
taksi, servis aracının
beklemesine rağ-
men hiç kimse
uyarmadı. Bu
konuya vatan-
daşlarımız du-
yarsız. Hırsızlık
olur, ticaret ya-
pıyoruz ama bu
kadarını görme-
dik. Bu mağaza-
mız 9 tane müşteriyi
bir arada görmedi.
Hırsızlar mağazayı ger-
çekten iyi tespit etmişler.
Zararımız var, ciddi bir
psikolojik çöküntüye
uğradık. Şok olduk
bayram arifesi. Hır-
sızların acilen ya-
kalanmasını
talep ediyo-
ruz." diye ko-
nuştu.
DHA
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BAHÇEliEVlER'dE park halindeki oto-
mobilden içinde 5 bin 500 lira para
olan çantayı çalarak kaçan şüpheli

polis kovalamacası sonucunda yakalandı. "Oto-
dan Hırsızlık" ve "Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı

Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık" suçların-
dan iki aranma kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş
hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli tutuk-
landı. Bahçelievler Merkez Mahallesi Fevzi Çak-
mak Caddesi'nde 23 Temmuz günü saat 15.30

sıralarında park halinde bulunan araçtan içeri-
sinde 5 bin 500 lira para ve kredi kartlarının bulun-
duğu çantanın çalındı. İhbar üzerine polis
şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler
olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Rıdvan D. (35)
isimli şüpheliyi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde
gördü. Şüpheli yaşanan kısa süreli kovalamaca so-
nucunda çaldığı çanta ile birlikte suçüstü yaka-

landı. Şüphelinin yapılan üst aramasında torna-
vida ele geçirildi. Şüpheli Rıdvan D.'nin, "Otodan
Hırsızlık" ve "Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Özel
Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık" suçlarından
iki aranma kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ce-
zası bulunduğu belirlendi. Emniyette sorgusu ta-
mamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca
tutuklanarak Cezaevine konuldu.

Hırsız yakayı ele verdİ

Sultanbeyli'de Arife Günü, kapalı kasa minibüs ile bir 
mağazaya gelen maskeli 9 kişi, kapıyı kırarak içeri girdi. 
Hırsızlar, 6 dakika içinde yaklaşık 50 bin lira değerindeki 
tekstil ürünü ve elektronik eşyayı araca yükleyerek olay yerinden
kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

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

TraKYa halKının 
GÖZdeSİ ÖZ KeŞan

denİzden
ceset Çıktı

BAKIRKÖy Sahili'nde bir erkeğe ait
ceset bulundu. Bakırköy Sahili'nde
bulunan vatandaşlar, sabahın erken

saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir
kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine
şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekip-
leri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan in-
celemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda
bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. N.D.'nin
cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ar-
dından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi morguna
kaldırıldı.

ÇeÇenler
tutuklandı 

PENdiK'TE tekstil ürünü satan iş
yerinden 20 bin lira değerinde mal-
zeme çalan, Çeçenistan uyruklu 2

şüpheli Sarıyer'de gözaltına alındı. Şüphelile-
rin yakalandıkları araç içinde yapılan ara-
mada çok sayıda tekstil ürünü ele geçirildi.
19 Temmuz günü Pendik Harmandere Ma-
hallesi'ndeki bir işyerinde 20 bin lira değe-
rinde tekstil malzemesinin çalınması üzerine,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tara-
fından yapılan çalışmalar sonucunda, olayı
gerçekleştirdiği tespit edilen iki kişiyi yakala-
mak için çalışma başlatıldı. İkisi de Çeçenis-
tan uyruklu olduğu tespit edilen Shamıl G.
(46) ve Amır I. (25) isimli şüpheliler, aynı
gün Sarıyer'de yabancı plakalı bir araç içeri-
sinde yakalanarak gözaltına alındı. Araç
içinde yapılan aramada 21 adet eşofman, 4
adet çorap,11 adet spor ayakkabı, 7 adet
sporcu ceketi,  1 adet sandalet, 5 adet panto-
lon, 11 adet tişört, 2 adet gömlek, 2 adet
zıbın, 4 adet elbise, 2 adet oyuncak, 1 adet
çocuk arabası ve 2 adet aparat ele geçirildi.
Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca
tutuklanarak, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim
edildi. 

6 daKıKada 50 bın
lıra caldılar

Maskeli şüphelilerin yaptığı hırsızlık iş yerinin
güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gö-

rüntülerde mağazanın yanına bir minibüsün yanaş-
tığı, aracın içinden inen şüphelilerin dükkanın

kapısını kırarak açtığı görülüyor. Ardından olay ye-
rinden ayrılan hırsızlar tekrar mağazaya gelip tel-

evizyonla uzaklaşıyorlar. Üçüncü kez sokağa
gelen şüpheliler 6 dakika içerisinde mağa-

zadan 50 bin lira değerindeki eşyaları
minibüse yükleyip kayıplara

karışıyor. 

Kameralar
kaydetti

Polis memuru yaralandı
Kartal'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya müdahale eden, izindeki 

bir polis memuru kavga edenlerin silahından çıkan kurşunla yaralandı.
Yaralı polis hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganlar kısa sürede yakalandı
OlAy saat 21.30 sıralarında
Çarşı Mahallesi Mülayim
Sokak'ta meydana geldi. İd-

diaya göre, izinli olan polis memuru A.
Y. sokakta yürüdüğü sırada kavga eden
bir gruba rastladı. Polis memuru kavgayı
ayırmak istedi. Bu sırada kavga eden ta-
raflardan biri olan Halil S. yanındaki si-
lahı çekerek polis memuruna ateş etti.
Polis memuru kendisine isabet eden kur-
şun ile kanlar içinde yerde kalırken sal-
dırgan Halil S. bir otomobile binerek

olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine çok sayıda polis ve
sağlık ekibi sevk edildi.  Sağlık ekipleri
tarafından olay yerinde ilk müdahalesi
yapılan yaralı polis memuru, ambulan-
sla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak te-
davi altına aldı.

Saldırganlar yakalandı

Kaçan saldırgan ise polis ekiplerinin
yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalana-

rak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme
ekipleri saldırının yaşandığı yerde incele-
melerde bulundu. Polis, yerde bulunan
boş kovanlara el koydu. Olay yaşandığı
anda evinin balkonunda oturan ve kav-
gayı gören Nazan Bayrak; “Balkonda
oturuyorduk, silah sesini duyduk, bağ-
rışmaları duyduk. Sonra bir bağrışma
oldu. Polis geldi araştırma yaptılar. Bir
kişi bizim evin arasına saklanmıştı kaçtı.
Ambulans geldi yaralıyı aldı
götürdü" şeklinde konuştu.

Sultangazi'de otomobille hareket
halinde olan bir kişi, pompalı tü-
fekle havaya ateş açtı. Gözaltına

alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra sav-
cılık tarafından ser-
best bırakıldı. Olay,
Esentepe Mahalle-
si'nde geçtiğimiz
günlerde gece saat-
lerinde meydana
geldi.  Otomobilin
içinden pompalı tü-
fekle havaya ateş
eden O.İ., o anları
sosyal medya hesa-
bından paylaştı. Gö-
rüntülerin kısa
sürede yayılması
üzerine polis hare-
kete geçti. Kimliği
ve adresi tespit edi-
len O.İ., ekipler tarafından gözaltına alındı.
O.İ., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık
tarafından serbest bırakıldı. 

Zehİr 
tacirlerine
operasyon

SANCAKTEPE ve Kağıtha-
ne'de düzenlenen uyuşturucu
operasyonlarında 5 kilogram

uyuşturucu madde ile silah ele geçirilir-
ken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Operas-
yon anları polis kamerasına saniye
saniye yansıdı.İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya

uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere
yönelik yürütülen çalışmalar kapsa-
mında; 30 Temmuz ve 01 Ağustos tarih-
leri arasında Sancaktepe ve Kağıthane'de
operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7
şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Baskın yapılan adreslerde yapılan ara-
malarda ise 5 kilo 140 gram skunk, 83
gram toz esrar,  46 adet alüminyum folyo

içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot
esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet alü-
minyum folyo rulosu, 2 adet cep tele-
fonu, 28 bin 50 dolar,  36 bin 155 lira
para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler-
den 5'i sevk edildikleri adli makamlarca
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ope-
rasyon anları ise polis kamerasınca sa-
niye saniye kaydedildi.

tam bir şehir
Eşkıyası

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki
grup arasında 'laf atma' sebe-
biyle başlayan kavgada açılan

ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya ka-
rışan 3 kişi gözaltına alındı. Olay, 30 Tem-
muz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında
Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İd-
diaya göre, yabancı uyruklu iki grup ara-
sında 'laf atma' sebebiyle tartışma başladı.
Meydanda başlayan tartışma ara sokakta
silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir
kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açı-
lan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi
bacağından vuruldu.
Kavgaya ilk müdaha-
leyi o sırada mey-
danda görev yapan
bekçiler yaptı. İhbar
üzerine çok sayıda
polis sevk edildi.

Esenyurt
karıştı



R UAM hastalığı sonrası
Adalar'da faytonlar kaldırıl-
mıştı. Haftalar önce Büyü-

kada'ya getirilen elektrikli araçlar
bayramın üçüncü gününde de hiz-
met vermeye devam etti. Elektrikli
araçlar önünde uzun kuyruklar oluş-
turan vatandaşları, İETT görevlileri
maske takması ve sosyal mesafe ku-
ralına dikkat etmesi yönünde sıklıkla
uyardı. Elektrikli araçlara binmek
için sıra bekleyen vatandaşlardan ba-
zıları faytonların kaldırılmasından
memnunken, bazıları da bu nostalji-
nin  bozulduğunu öne sürdü. Adem
Yılmaz, "Burada eski tarihi anımsa-
tan bir nostalji vardı ama şu anda
hiçbir şey yok. İstanbul'un içiyle
Adalar aynı kategoriye girdi. İnsan
araç aldığı zaman bile bakımını,
muayenesini yaptırıyor ama bu atlar
üzerinde olmadı. İnsanın ekmeğine
saygısı olmadığı için atların durumu
bu hale geldi. Hayvanlara saygıları
olsaydı Adalar nostaljisini bu kadar
kaybetmezdi" dedi.

Bizim için çok iyi oldu

Hatice Taş ise elektrikli araçlardan
memnun olduğunu ifade ederek, "Bu
durum hepimiz için çok sevindirici

bir durum. Hayvanlar da bizim gibi
canlı. Elektrikli aracın Adalar'a gel-
mesi bizim için daha iyi oldu. Biz de
bir adalı olarak çok mutluyuz. Bay-
ramlarda zaten adalar kalabalık olu-
yor ama bu pandemi döneminde bu
kadar kalabalık olması güzel bir şey
değil. Aslında biz de çıkmışız ama
çocuklardan dolayı çıktık maalesef.
Sosyal mesafeye dikkat eden pek
yok" ifadelerini kullandı.  Murat Ka-
radağlı elektrikli araç kuyruğunda

yaklaşık bir buçuk saat kadar bekle-
diklerini belirterek faytonların kaldı-
rılmasıyla ilgili "İyi olmuş en azından
hayvanlar dinleniyor. Bu sıcağa
insan dayanamıyor, hayvan ne yap-
sın" şeklinde konuştu. 

Koku da yok eziyet de

Hıdır Yıldız isimli bir vatandaş ise,
"Çok memnunuz hayvanlara daha
önceden eziyet ediliyordu, duyuyor-
dum. Şimdi koku yok, gürültü yok,

hayvanlara eziyet yok" dedi. Eray
Özgüneş de "Sakin, daha çevreci.
Atlar bu sıcakta bu yollarda arkala-
rında yükle gezmiyor artık yani hiçbir
zararı yok. Bindik çok rahat keyifli bir
şekilde turumuzu attık" diye konuştu.
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K URBAN Bayramı yapılan tüm uyarı-
lara rağmen yurttaşların umursa-
mazlığı vurdumduymazlığı sayesinde

adeta bir "Corona" bayramına döndü. Sahil
kesimleri başta olmak üzere yurdun dört bir
yanında bayram süresince ne maske ne me-
safe nede hijyen kaldı.. Milyonlar sokaklara
sahillere aktı. Kurallar hiçe sayıldı. Bence
döndük başa zurnanın zırt dediği yere. Sanki
olacakları görmüş gibi Sağlık Bakanlığı da
veri tanımı değişikliğine giderek Corona va-
kalarını karartma yoluna gitti. Zaten vaka
sayıları konusunda da toplumda gerekli gü-
veni epeydir yitirmişti. Ama bence hiçbiri bu
Kurban Bayramı yaşadıklarımız gibi olmadı
sonuçları bakımından da olmayacak. Ürkü-
tücü artışlara gebe kötü günler yaşayaca-
ğız. Bunu sağlık İle ilgilenenler bu işin
uzmanları da ortak kanı olarak söylüyor
uyarıyor. Balık hafızalı bir toplum olarak
bizler ise aldırmıyoruz. Demek neymiş yaşa-
yarak öğrenecekmişiz. Ama bunu bedeli hem
maddi hem manevi olarak çok ağır. Canları-
mız yİtip gidiyor. Hastane kapılarında tedavi
olmak için bekliyoruz. Çileler çekiyoruz.
Ama bir maske takmıyoruz bıuda bize ders
olsun demekten kendimi alamıyorum.

Bakanlık verileri saklıyor

Gelelim şimdi son gelişmeleri değerlenm-
dirmeye ve uzmanlar neler söylemiş yada
söylüyor onlara bakalım. Tıpta doktorların
tek birliği TTB Merkez Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Adıyaman "Sağlık Bakanlığı veri-
leri saklıyor” diyerek ortaya çok ciddi bir
iddia attı. Başkan Prof. Dr. Sinan Adıya-
man, “Yoğun bakımdaki hasta sayısını ver-
mek istemiyorlar. Çünkü biz bunlara
bakarak çıkarımlarda bulunabiliyorduk.
Aktif hasta sayısını yoğun bakımdaki hasta
sayısına bölüyorduk. Dünyada yüzde 1,5 ci-
varındayken TTB açıkladıktan sonra Sağlık
Bakanlığı bu verileri ortadan yok etti" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Covid-
19 tablosundan yoğun bakım ve entübe

hasta sayılarını kaldırması tepki çekti. Ba-
kanlığın gün gün yayımladığı ve yeterince
ayrıntılı olmadığı gerekçesiyle bilim insan-
ları tarafından sıkça eleştirilen tabloda deği-
şikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle 1
Haziran’dan bu yana ikiye katlanan yoğun
bakımdaki hasta sayısı ile entübe hastaların
sayısı kaldırılarak yerine zatürre oranı ve
durumu ağır hastaların sayısı kondu.Türk
Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Baş-
kanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bakanlığın
verileri uluslararası standartlara göre açık-
lamadığına dikkat çekti:

“Yoğun bakımdaki hasta sayısını vermek
istemiyorlar. Çünkü biz bunlara bakarak çı-
karımlarda bulunabiliyorduk. Aktif hasta sa-
yısını yoğun bakımdaki hasta sayısına
bölüyorduk. Dünyada yüzde 1,5 civarınday-
ken TTB açıkladıktan sonra Sağlık Bakan-
lığı bu verileri ortadan yok etti.

Hasta artışı inanılmaz boyuta ulaştı

Normalleşme’ adımları nedeniyle salgının
bastırılamadığına dikkat çeken Prof. Dr.
Adıyaman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Saha-
dan gelen geri bildirimler de Sağlık Bakan-
lığı açıklamalarının üstünde bir gerçekle
karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Sağlık
Bakanı İstanbul için Türkiye’nin Vuhan’ı de-
mişti. Ancak Diyarbakır, Urfa gibi illerde
inanılmaz bir hasta artışı var.”TTB Başkanı,
sözlerini şöyle noktaladı: “Ankara’da yoğun
bakımlar dolmuş durumda. Artık özel hasta-
neler yoğun bakımda Covid-19’lu hastaları
yatırmıyor. Kamu ve şehir hastanelerinde
aşırı derecede hasta var. Bazıları dışarda
bekletiliyor. Yoğun bakımda yer olmadığı
için, anca hasta kaybı olduğunda yatabiliyor-
lar. Baktığımızda hızla bir artış var, ilk an-
lara geri dönmeye başladık. Amaç sağlık
sisteminin bunla baş edebilmesini sağlamak.
Sistemimiz bunu kaldırmayabilir. Dolayısıyla
bu iki parametrenin kaldırılmasının hiçbir
anlamı yok. Yapılan tablo değişikliği yanıl-
tıcı, halkı yanlış bilgilendiriyor.

Son durum vahim

TTB Başkanı, Adıyamansözlerini şöyle
noktaladı:“Ankara’da yoğun bakımlar dolmuş
durumda.

Artık özel hastaneler yoğun bakımda
Covid-19’lu hastaları yatırmıyor.

Kamu ve şehir hastanelerinde aşırı dere-
cede hasta var.

Bazıları dışarıda bekletiliyor.Yoğun ba-
kımda yer olmadığı için, ancak hasta kaybı
olduğunda yatabiliyorlar.

Baktığımızda hızlı bir artış var, ilk anlara
geri dönmeye başladık. Amaç sağlık sistemi-
nin bunla baş edebilmesini sağlamak. Siste-
mimiz bunu kaldırmayabilir.

Dolayısıyla bu iki parametrenin kaldırılma-
sının hiçbir anlamı yok. Yapılan tablo değişik-
liği yanıltıcı, halkı yanlış bilgilendiriyor.
Gerçekleri gizleyemezsiniz. Pandemiyi de
yanlış yönettiniz.”

Hasta sayısı patladı

Alınan tüm önelmelere yapılan bütün uya-
rılara rağmen Anormal Normalleşme dönemi
meyvelerini çabuk verdi. Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Saltık "Tür-
kiye’nin pek çok yerinden
meslektaşlarımızdan bize ulaşan, TTB’ye eri-
şen ve basına da yansıyan verilerden HASTA
SAYISINDA ANORMAL BİR PATLAMA
yaşanmaktadır. Kamuda yoğun bakım yatak-
ları dolmuştur.

Bakanlık, ölçüsüz – hesapsız – akıl dışı
“normalleşmeyi” sürdürmektedir.

Halk da Bakanlığın iyimser yansıtmalarına
dayalı olarak önlemleri savsaklamaktadır"
uyarısında bulundu. Saltık 31. Temmuz itiba-
rıyla oluşan tabloyu şu şekilde yorumladı:

"DSÖ’ne bildirilen resmi toplam olgu sayısı
17,550,515

– DSÖ’ne bildirilen resmi toplam ölüm sa-
yısı 680,159 (%6)

– Halen aktif hasta sayısı 5,925,003

– Kritik durumda (yoğun bakımda) olan
hasta sayısı 65,484 (%1)

Türkiye’de “ağır hasta sayısı” 583, zatür-
resi olan hasta oranı %8,8

– 30 Temmuz günü tanı alan yeni hasta sa-
yısı 287,343; nüfusuyla orantılı olarak Türki-
ye’de beklenen; 287,343 x %1,1 = 3,161
(saptanan 982)

– 30 Temmuz günü ölen hasta sayısı 6,418
Türkiye’de beklenen; 6,418 x %1,1 = 71

(saptanan 17)
– Türkiye’nin dünyadaki sırası : 17 (nüfus

büyüklüğü sıralaması ile aynı)
– 1 milyon nüfusta test sayısı (%40 tanı ye-

tenekli) : 56,874 (İngiltere’nin 174’ü!)"

Veriler yeterli değil

Prof Saltık açıklamasında verilerin iler –
tutar yanının bulunmadığına dikkat çekti.
Saltık yoğun bakımdaki hasta sayısının açık-
lanmadığını anımsatarak verilen bilgileri şu
şekilde yorumladı.:

"Artık verilen “bilgi” (!?) şu :
Türkiye’de “ağır hasta sayısı” 583, zatür-

resi olan hasta oranı %8,8
Ağır hasta sayısı yoğun bakım + entübe

olanlar mıdır??
Yalnızca entübe olanlar mıdır?
Bu doğru ise yoğun bakıma alınan hasta

“ağır hasta” değil midir, kim ağır hastadır?
Resmen ilan edilen toplam olgu sayısı

230,873’tür.
İyileşen (taburcu edilen demek daha

doğru.. tam iyileşme??) 214,535
Toplam ölenler 5,692. Son 2 rakamı topla-

yıp toplam olgu sayısından düşersek;
230,873 – (214,535 + 5,691) = 10,647

olarak halen yatan hasta sayısını buluruz.
Ağır hasta olan 583 kişinin, halen yatanla-

rın %5,75’i olduğunu buluruz.
Bu oran dünya ortalaması olarak %1!
Sağlık Bakanlığı’nın %8,8 zatürre oranı,

10,647 yatan hasta içinde başlı başına çok
yüksek bir orandır.

Ölümler dünya genelinde %6 iken Tür-
kiye’de 5,692 / 230,823 = %2,5!

Bakanlığın verilerinden çıkarabildiğimiz
ölçüde yoğun bakım hastalarımız (zatürre ol-
duğu bildirilen %8,8) dışında halen yatanların
%5,75’i ile dünya ortalamasının 5,75 katıdır

ama ölüm oranlarımız dünya ortalaması %6
iken bizde %2,5’tir!?

Nereye varılmak isteniyor

Uzmanların da yorumlarının ardından so-
rulacak soru "Sağlık Bakanlığı nereye var-
mak istemektedir?" olmalıdır. AB kuşkusuz
gerçekleri bilmektedir, o yüzden kapıları ka-
patmıştır. 

Rusya dünyada 4. sırada salgın içindedir ve
10 Ağustos’ta Türkiye – Rusya uçuşları ve tu-
rizmin açılması planlanmaktadır. Bu çılgın ve
sorumsuz bir davranıştır turizm gelirleri elde
etmek hatırına!

31 Ağustos’ta okulların açılması planlan-
maktadır. Eylül sonrasında influenza / grip
mevsimi başlamaktadır ve kapalı mekanlara
dönüş başlayacaktır. Dünya Sağlık Örgütü
ciddi ciddi 2. dalga uyarısı yapmaktadır, örn.
İspanya! Günlük yeni olgu sayıları ve ölümler
rekorlar kırmaktadır!

Toplum bağışıklığı yok gibidir, aşı ve ilaç
da  yoktur! Dünyada, komşularımız İran,
Irak, Bulgaristan, Rusya’da ciddi salgın var-
dır. Suriye’den güvenli veri yok ama herhalde
güllük – gülistanlık değildir. Türkiye transit
bir coğrafyadır ve 5 milyonu aşkın “sığın-
macı” sı vardır. Irak – Suriye sınırı delik –
deşiktir; Gaziantep, Batman, Urfa hasta kay-
namaktadır.

Bu gidiş iyi değildir; halktan, hatta Bilim-
sel Danışma Kurulu üyelerinden bile gerçek-
leri saklayarak varılacak yer büyük bir
hüsrandan başka bir şey olamaz!

Bir kez daha uyaralım;

BU SALGIN TÜRKİYE’ye 
DİZ ÇÖKTÜREBİLİR!

Başta AKP iktidarı olmak üzere herkes,
daha çok gecikmeden aklını başına toplamalı-
dır. İktidar, gerçekleri saklamayı bırakmalıdır,
turizm etkilenmesin deniyorsa zaten dünya –
alem gerçekleri biliyor.

Muhalefet, daha etkili yöntemlerle iktidarı
uyarmalı ve halkı bilgilendirmelidir. Örneğin
Eylül ortalarında bir ULUSAL SALGIN KU-
RULTAYI toplamalı ve çözüm önerilerini ikti-
dara ve kamuoyuna sunmalıdır. Halk da
sorunun ciddiyetini kavramalı, çok sorumlu
davranmalıdır..

Kurban bayramı corona 
bayramına döndü! Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

elektrikli 
arac kuyrugu

Elektrikli arabanın hayvanlara
eziyetin önüne geçtiğini ve
faytonların tarihe karışmasını
sağladığını aktaran Eray
Özgüneş, “Bu anlamda bunu
çok sağlıklı buluyoruz. Hem
içimiz parçalanmıyor hem de
rahatız” ifadelerini kullandı.

Hacıosman’da

sorun yok
İBB tarafından ilk etabı 19 Mayıs’ta açılan Hacıosman Atatürk Kent

Ormanı’ndaki tüm çalışmalar, imar planlarına uygun şekilde
yürütülüyor. Üstelik İBB, imar planlarına göre yapılaşma hakkı yüzde
5 olmasına rağmen, bu hakkın sadece yüzde 1,5’lik kısmını kullanıyor

istanBulBüyükşehir Be-
lediyesi tarafından “En
Büyük Proje Doğa’dır” il-

kesi ile hazırlanan Hacıosman Atatürk
Kent Ormanı Projesi’nde, ikinci etap
çalışmaları devam ediyor. Kentin eko-
lojik anlamda en değerli hazinelerin-
den olan ve yıllardır atıl durumda
bırakılan Hacıosman Korusundaki ça-
lışmalarda imar planlarına harfiyen
uyuluyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanlığı tarafından
yürütülen çalışmalar kapsamında, zi-
yaretçilerin dinlenebileceği dinlenme
alanları da yapılıyor. Akademisyen ve
alanında uzman kişilerden oluşan
bilim kurulunun görüşlerinin de alın-
dığı bu çalışmalar, imar plan notlarına
uygun, korunun doğal yapısı koruna-
rak, siluet ve emsal değerleri gözetile-
rek hayata geçiriliyor. İBB, imar
planlarında yüzde 5’lik yapılaşma

hakkı bulunmasına rağmen, sadece
yüzde 1,5 oranındaki bölümünü kulla-
narak, alanın doğal yapısını korumayı
amaçlıyor. Hacıosman Korusu’ndaki
çalışmalar kapsamında ayrıca, or-
manda geçmiş yıllarda inşa edilmiş;
şantiye, gecekondu gibi tüm kaçak bi-
nalar kaldırılarak yeşil alana dönüştü-
rüldü.

Kent ormanına dair

Sarıyer’de bulunan Hacıosman Ata-
türk Kent Ormanı, 1 milyon 80 bin
metrekare büyüklüğünde. Ormana
ulaşım, 2 farklı metro istasyonu ve
İETT durağı ile sağlanabiliyor. Hacı-
osman Atatürk Kent Ormanı, özellikle
kuş türleri açısından ekolojik öneme
sahip. Yıllardır atıl durumda bırakılan
ormanın ilk etabı, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu tarafından 19 Mayıs’ta İs-
tanbulluların kullanımına açıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, Türkiye’nin

bütünlüğü için canlarını feda eden
şehitleri unutmadı. İlçedeki

mezarlıklarda bulunan şehit 
kabirlerini, belediye protokolüyle 

birlikte ziyaret edip dua eden 
Belediye Başkanı Çalık, küçük

büyük demeden tüm
vatandaşlarla da bayramlaştı

BeylikdüzüBelediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık,
Kurban Bayramı’nın birinci

gününde, bayram namazının ardın-
dan, Belediye Meclis Üyeleri Belediye
Başkan Yardımcıları ve Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği üyeleriyle bir-
likte Yakuplu, Kavaklı ve Gürpınar
Mahalleri’ndeki mezarlıklarda bulu-
nan şehit kabirlerini ziyaret ederek şe-
hitler için dua etti. Bayram
ziyaretlerinde yaşlıları da unutmayan
Belediye Başkanı Çalık, Cumhuriyet

Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki
Aliye Alkış ile 102 yaşındaki Emriye
Baba adlı iki vatandaşı ziyaret ederek
onlarla sohbet edip “Paylaştıkça huzu-
run, sevginin, sağlığın ve bereketin art-
tığı nice bayramlarda bir arada olalım”
temennisinde bulundu. Ziyaretten
büyük memnuniyet duyduklarını dile
getiren vatandaşlar, Başkan Çalık’a
kendi elleriyle yaptıkları yiyeceklerden
ikram ettiler. Bir bardak sıcak çay eşli-
ğinde keyifle yapılan sohbetlerin ardın-
dan geriye mutluluk dolu anlar kaldı.

Dualar şehİtler İçİn Otogarlar dolup taştı
Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul dı-
şına çıkan vatandaşların dönüşüyle 15 Temmuz
Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Kur-

ban Bayramı nedeniyle 4 günlük tatilin ardından şehir dışına
çıkan vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a gelmeye
başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü
hareketlilik yaşandı. Pek çok vatandaşın kurban eti ve yiye-
cek getirdiği görüldü. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Demok-
rasi Otogarı'na gelen Gamze Baran, "Hem memlekete gittik,
hem ailemizi gördük. Kısa süreli hem ziyarete hem tatil oldu"
dedi. Mersin'den gelen Fatma Tuncer, "Mersin'den şeftali,
kurban eti getirdim. Burada
kardeşlerim yaşıyor onlara
götüreceğim" dedi. Iğdır'dan
gelen Emine Ünsal da "Tatil
bitti iş için geldik” dedi.

Adalar'da faytonla ulaşımın kaldırılmasının ardından toplu ulaşım elektrikli araçlarla
yapılmaya başladı. Bayramda Büyükada'ya akın eden vatandaşlar, ücretsiz ulaşımı da
fırsat bilerek yeni araçlara binmek için uzun kuyruklar oluşturdu

ADALAR’DA

HAREKETLİ

BİR GÜN
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 25
Şubat 2020’de gerçekleştirdiği acil

durum toplantısı ile başlayan Covid-19
pandemisi ile mücadele çalışmaları,
“yeni normalleşme” döneminde de
yoğun bir şekilde devam ediyor. Pandemi
eylem planları, pandemiyle mücadelede
organizasyon ve yönetim süreçleri, yeni-
den güncellenerek hayata geçiriliyor. İBB
Sağlık Daire Başkanlığı, pandemi ve
olası bir İstanbul depremine karşı sağlık
alanında yeni önlemler almak;personel
ve organizasyonel temelli acil eylem
planlarını güncellemek; tüm ekipler dahi-
linde belirlenen yol haritalarını izleyerek
süreci, en doğru şekilde yönetebilmek
amacıyla, “Covid-19 Pandemisi ve Afet
Acil Durum Hazırlık Eylem Planı Top-
lantısı” gerçekleştirdi. Sağlık Daire Baş-
kanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit
başkanlığında gerçekleşen toplantıya,
İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü,
İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, Sağlık

ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü yöneticileri
katıldı.

Süreci doğru yönettik

Toplantının açılış konuşmasını yapan
Eryiğit, İBB’nin Türkiye’de vaka sayısı-
nın en yüksek olduğu İstanbul’da, pan-
demiyle mücadeleyi başarıyla
yürüttüğünü söyledi. Türkiye’de görülen
ilk vakanın, Sağlık Bakanlığı tarafından
10 Mart’ta duyurulduğunu hatırlatan Er-
yiğit, “Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış ol-
duğu, ‘Türkiye’de görülen vakaların
yüzde 60’ı İstanbul’dadır’ istatistiğinin
üzerine, ekonomik, kültürel ve sosyolojik
açıdan kendine münhasır yapısı olan İs-
tanbul’un, Covid-19 pandemisine yöne-
lik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir
bilim kurulu oluşturduk. Bu kurulu oluş-
tururken İstanbul’daki tüm sağlık kurum
ve kuruluşlarından üye talep ettik. İstan-
bul Tabip Odası, Türk Toraks Derneği,
Eczacılar Odası, Türk Tabipler Birliği,
Mühendisler Odası, Epidemiyologlar

Odası, Psikiyatri Uzmanları Odası gibi,
sağlık ve sosyal hizmetlere ilişkin tüm ihti-
yaçlara cevap verebilecek, sivil toplum ku-
ruluşlarını bu kurula dahil ettik” diye
konuştu.

Bilim Kurulu rehberlik etti

Alanında uzman, 22 kişilik bir kadrodan
oluşan kurulun kanıta dayalı ve bilimsel an-
lamda pandemi ile mücadelede kendilerine
yol gösterdiğinin altını çizen Eryiğit, konuş-
masını şöyle sürdürdü:“Aynı zamanda bize,
tavsiye niteliğinde rehberlik yaptı. Bu reh-
berlik ışığında kaynakları daha verimli kul-
landık, mükerrer uygulamaların önüne
geçtik.Bilimin ışığında gerçekleştirdiğimiz
bu mücadele neticesinde, dezenfektan seçi-
minden mobil hijyen ekiplerinin çalışmala-
rına; yaşlı bakım hizmetlerinden İBB İş
Saglığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen güvenlik ve sağlık önlemle-
rine değin, süreci en doğru şekilde yönettik.
İlerleyen süreç için de bu bilinçle çalışma-
larımızı koordine ediyoruz.”

B
aşta, bir yüzü Ardahan'ın Göle ilçesine
bakan ve bu yüzde bulunan kaynaktan
çıkıp, çevredeki akarsuları toplayarak

adeta deniz yaptığı Azerbaycan Hazar Gö-
lüne kadar uzanan Kura Nehri'nin üzerinde
olmak üzere birçok nehir ve dere üzerinde ku-
rulan Hidroelektrik Enerji Santrali yani kısa
adıyla HES'lerin ne olduğuna ve yararlarına,
zararlarına bir bakalım derken şu an bulun-
duğum bölgede bana ulaşan bir haber ve bu
haberin içindeki iddialar aklımı karıştırdı.

Çünkü gelen habere baktığımda ve içeri-
ğini anlayarak okuduğumda nehir ve dereleri
özel sektöre yani HES'leri ihale eden Devlet
Su İşlerinin bu ihalenin ardından onca HES'i
yapan özel firmalara taşeronluk yani işçilik
yaptığı şüphesi içinde kaldım.

Şüphelenmemin açılımına, anlatımına geç-
meden önce kısa adı HES olan Hidroelektrik
Enerji Santrali nedir, yararlı mıdır, zararlımı-
dıra bir bakalım derim.

HES Hidroelektrik Enerji Santralinin kıs-
altılmış adıdır. HES’ler su gücünden enerji
elde edilmesini sağlarlar. HES’ler akarsulara
inşa edilerek hızlı akan suyun enerjisini elek-
trik enerjisine dönüştüren yapılardır ve genel-
likle baraj göllerinde inşa edilmektedirler.

HES’ler sağladığı yararlar kadar zararı da
beraberinde getirdiği için her zaman tartışma
konusu olmuştur. Her proje öncesi insanlar
tarafından 'HES nedir, zararları nelerdir?'
şeklinde sorular sorulmaktadır.

Cevabına baktığımızda öncelikle 'HES’in
Faydaları Nelerdir?' e bir bakalım...

1. HES kurulumu ile akarsulardaki suların
boşa akması önlenmekte ve bu akış enerjiye
dönüştürülerek insanlığa fayda sağlamakta-
dır.

2. HES’ler UNESCO ve Avrupa Birliği ta-
rafından çevre dostu olarak tanımlanmakta-
dır. Kuruldukları alanlara yeni istihdam
olanakları yaratan HES’ler aynı zamanda o
bölgenin kalkınmasını da sağlamaktadır.

3. HES projeleri, oluşturulması planlanan
yörenin ekonomisine de katkı sağlamakta ve
dışa bağımlılığı azaltmaktadır.

4. Hidroelektrik Santrali atık oluşturma-
makta bu sayede çevreyi kirletmemektedir.
Ayrıca HES’ler yüksek verim sağlayan, yeni-
lenebilir, temiz yapılardır. Uzun ömürlüdürler
aynı zamanda HES’lere yapılan yatırımların
karşılığı kısa vadede geri alınmaktadır.

5. Yerli bir kaynak olması, düşük maliyetli
olması ve çevreye uygun olması HES’leri
önemli bir kaynak haline getirmektedir. Ay-
rıca beraberinde ekonomik bağımsızlığı da
getireceği için dışa bağımlılığın azalmasına
yardımcı olmaktadır.' diye bir savunma ce-
vapla karşılaşmaktayız.

Peki, 'HES’in Zararları Nelerdir?' diye
baktığımızda ise; HES’ler sağladığı yararla-
rın dışında pek çok zarara da sahiptir ve ge-
nellikle inşa edilecekleri alanlarda
istenmediğni görmekteyiz.

Bu durum 'HES’ler neden istenmiyor?' so-
rusunu da beraberinde getirmektedir. Çünkü
yöre halkı HES’lerin yarardan çok zarar geti-
receği düşüncesindedir.

O zararlardan bazıları şunlardır;
'1. Faaliyeti sırasında çevre dostu olarak

ifade edilen HES’ler inşa edilme sürecinde
çevreye büyük zararlar verebilmektedir.
Yapım aşamasında, üzerine inşa edilecek
dere, kanallar ile başka bir yöne akıtılmakta-
dır ki bu işlem sırasında da çevre ormanlara
zarar verilmesi söz konusudur.

2. Üzerine inşa edilen dere içerisinde yaşa-
yan canlıların yaşamına müdahale edilmekte
bu durumda o canlıların ölümüne neden ol-
maktadır. Ancak bu zarar derelere can suyu
bırakılarak ve yerinde denetim yapılarak ön-
lenebilmektedir.

3. HES’in bulunduğu çevrelerde hastalık-
larda artışlar görülmektedir.

4. HES’lerin inşa edildiği bölgelerde eroz-
yon ve sel oluşumunda artış gözlenmiştir.

5. Santralin faaliyeti sırasında barajlarda
yüksek oranda buharlaşma meydana gelmek-
tedir. Bu buharlaşmada çevre yörelerdeki top-
rakların tuz oranını arttırmakta ve toprağın
verimliliğini azaltmaktadır.' diye devam eder..

Bu iki savunmayı yani HES'lerin yarar ve
zararlarını siz okurlara bırakıp, kendi şüh-
peme geleceğim.

Çünkü bunca HES'i başta çevreye zarar
vermemesi şartı olmak üzere bir çok şartla
özel sektöre ihale eden DSİ yani Devlet Su İş-
lerinin HES'lerin başlangıncından bitişine
kadar işin içinde olduğunu ve nehirleri, dere-
leri ihale ettiği özel sektöre patron olmak-
tansa taşeron, işçi olduğunu düşünüyorum..

Bu düşüncemi güçlendiren en önemli şüphe
de DSİ'nin ihale ettiği ve para kazandırdığı
HES'leri yapan özel sektörün yapması gere-
ken bir çok işi yani nehir, dere, akarları ıslah
adı altında kendisinin yaptığını ve bunu ya-
parken de milletin, halkın, devletin parasıyla
özel sektörün değirmenine su taşıdığını dü-

şünmemdir.
Yani başta Çevre Etik Raporunda olduğu

gibi ihale şartnamesinde belirtilen toplum ya-
rarı bir çok maddeyi es geçen bu yetmezmiş
gibi HES'leri yaptıkları alanın doğasını alt
üst eden özel sektörün ihaleyi aldığında taah-
hüt ettiği, vaat ettiği bir çok şeyi yerine getir-
mediği gibi DSİ aracılığı ile çevredeki dere
yataklarındaki suları da 'ıslah' adı altında
kendi değirmenleri olan HES'lere taşıdığını
görmekteyim.

Sizinde görmeniz için bu şüphemi siz okur-
larımın da anlaması için bana gelen ve yayın-
ladığım habere sesiz kalan DSİ'nin bir köyde
yaptığı son çalışma ile ilgili habere bir baka-
lım derim.

İşte o haber;
2 DEREYİ BETONLADILAR, MUHTAR

TEŞEKKÜR ETTİ!..
3 MİLYONA YAPILDI AMA ÜSTÜNE

BİR KÖPRÜ YAPILMADI!.. Bölgede yapı-
lan HES'lere daha fazla su taşımak için ıslah
adı altında irili, ufaklı tüm derelerin kontrol
altına alındığı görülen Ardahan'da bir dere
daha betonlaştırılarak, taşlandı.

Ardahan merkezdeki Alabalık Deresi başta
olmak üzere birçok irili, ufaklı derenin suları-
nın toprak tarafından emilmesini engelleyen
ve suyun olduğu gibi HES barajlarına taşın-
ması için yapılan sözde Islah çalışmalarından
biri de, Ardahan'ın Hanak İlçesine bağlı Baş-
toklu (Yukarıdikkan) köyünde betonlanıp,
taşlanarak, köyün arazisine can veren suyun
toprak tarafından emilmeden bölgedeki
HES'lere yönlendirilmesi sağlandı.

2018 yılında imzalanan sözleşme gereği
Devlet Su İşleri tarafından Islah edilen Yu-
karı Dikkan deresi, Dereçayı deresi adeta taş
kanala çevrildi.

**MUHTAR KÖYDE DSİ'YE TEPKİ
GÖSTERDİ, TEŞEKKÜR ETTİ..

Baştoklu köyünün içinden geçen, 3 Mil-
yona mal olduğu öğrenilen ve köyün arazisine
can veren derenin Islah adı altında betonlaştı-
rılıp, taşa çevrilmesine tepki gösteren köylü-
lerin yanında Devlet Su İşlerine kızan köy
muhtarının derenin betonlaşıp, taşlanması
bittikten sonra DSİ'ye teşekkür etmesi dikkat-
lerden kaçmadı.

İşte bir ajans tarafından derenin taşlanan
halini gösteren fotoğraf saklanarak yapılan
ve köylülerin yanında DSİ'e tepki gösteren,
haberde DSİ'ye teşekkür eden Yukarı Dikkan
muhtarının teşekkür ettiği diğer haber;

Ardahan'da dere ıslah çalışması
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Baştoklu

köyündeki Dereçayırı Deresi ve bağlantılı
diğer iki derenin ıslah çalışmaları tamam-
landı.

Baştoklu köyü muhtarı Gürsel Karadağ,
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlü-
ğü'nün köylerinde önemli bir çalışmayı başa-
rıyla gerçekleştirdiğini söyledi. 

Çalışmayla derenin daha sağlıklı ve düzenli
bir konuma kavuştuğunu belirten Karadağ,
"Köyümüzdeki ana dere olan Dereçayırı ile
bağlantılı derelerin ıslah çalışmaları başarılı
bir şekilde gerçekleşti. Çalışma kapsamında
yapılan istifli taş tahkimatı son derece başa-
rılı bir şekilde oldu. Hassasiyetle yapılan ça-
lışma, evcil ve yaban hayvanların dere
yataklarındaki geçişinin yanı sıra su ihtiyacını
kolaylıkla sağlayabilecekler." ifadelerini kul-
landı. Karadağ, DSİ yetkilileri başta olmak
üzere emeği geçenlere teşekkür etti.''

Evet bu habere baktığımızda '
irili, ufaklı dere sularının toprak tarafın-

dan emilmesini engelleyen ve suyun olduğu
gibi HES barajlarına taşınması için yapılan
sözde Islah çalışmalarından biri de, Arda-
han'ın Hanak İlçesine bağlı Baştoklu (Yukarı-
dikkan) köyünde betonlanıp, taşlanarak,
köyün arazisine can veren suyun toprak tara-
fından emilmeden bölgede ki HES'lere yön-
lendirilmesi sağlandı.

2018 yılında imzalanan sözleşme gereği
Devlet Su İşleri tarafından Islah edilen Yu-
karı Dikkan deresi, Dereçayı deresi adeta taş
kanala çevrildi.' satır aralarında ki 'köyün
arazisine can veren suyun toprak tarafından
emilmeden bölgede ki HES'lere yönlendiril-
mesi ' satıları bana benim duyduğum şüpheyi
yaşattı..

Yan siz de şüphelendiniz mi?
Bilmem ama bana göre  HES'leri alan ve

yapan firmaların bir çok vaatleri arasında
bulunan' ''ıslah'' çalışmaları da sanki doğayı
katlederek HES'leri yapan özel sektör tara-
fından değil, DSİ'ye yaptırıyor, hem de bizim
yani halkın parası ile..

Ha unutmadan Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının yayınladığı ve kısa adı ÇED olan ''Etik
Rehberi'' ne baktığımıza HES'leri alan ve
yapan özle sektörlerin buna ne kadar bağlı
kaldıklarını da unutmayalım lütfen..

DSİ HES’çilerin 
değirmenine su mu taşıyor? Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi VarIBB TEDBIRI ELDEN 
BIRAKMIYOR

Covid-19 pandemi süreciyle ilgili her türlü olasılığa karşı sağlık alanında 
hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren İBB, tedbiri bir an olsun elden bırakmıyor

Eryiğit, alanlarının sağlık olması sebe-
biyle kutsal bir misyona sahip oldukla-
rını belirterek konuşmasını şöyle
tamamladı: “Yaptığımız iş, aynı za-
manda siyaset üstü de. 39 ilçe ile ger-
çekleştirilen koordinasyon kurulu
toplantıları sayesinde, pandemiyle mü-
cadeleyi, İstanbul geneline yaydık. 39
ilçeden yöneticiler dahil, insanı merkez
alan bu sorumluluk anlayışına, bu du-
ruşa herkes saygı gösterdi. Her şeyin
üstünde tuttuğumuz sağlık ve İnsanımız

için taşıdığımız bu sorumluluk asla de-
ğişmeyecek. Bilim insanlarımızın salgı-
nın henüz bitmediği konusunda
uyarıları var. İnşallah olmasın; ama gö-
rüyoruz ki, şu anda bile en azından
komşumuz İran ikinci dalgayı yaşıyor.
İsrail ve Yunanistan’da da vaka sayıla-
rında büyük artış var. Ülkemizde Nisan
ayında salgının etkilerini yoğun bir şe-
kilde yaşadık; fakat Gaziantep, Konya,
Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerimizde
halen vaka artışları var. Yaz aylarında

ülkemize giriş çıkış yapan turist sayısı-
nın artması, yaz aylarında gerçekleşen
mevsimlik işçilerin iller arasındaki ha-
reketliliği; insanların, tatil ve iş dolayı-
sıyla, iller arasında mobilize olması;
memleket ziyaretleri ve havaların soğu-
masıyla birlikte, kendini gösterecek in-
fluenza gibi pek çok nedenle, ilerleyen
süreçte, vaka sayılarının artma olasılığı
var. Şubat-Temmuz döneminde sahip ol-
duğumuz tecrübeler ışığında eksiklikle-
rimizi gördük, sürecin iyileştirilmesi için
nelere ihtiyaç duymaktayız, biliyoruz ve
bunları düzenleyerek koordinasyon ve
eş güdümle, salgının seyrine göre tüm
hazırlıklarımızı tamamlayacağız.” 

Koordineli çalıştık 

İBB, sürücülere trafikte 45 dakika kazandıracak Çakmak TEM Bağlantı Yolu’nu açtı. Ankara
yönündeki yoğunluğu çözmek için inşa edilen yolun açılması sayesinde trafik güvenliğinin
yanı sıra yakıt tasarrufu da sağlanacak. Toplam 850 metre uzunluğundaki tek şeritli yol
için bin 100 ton asfalt döküldü, 25 bin metreküp kazı ve hafriyat çalışması yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent
trafiğine nefes aldıracak projelerinden birini
daha tamamladı. Ümraniye’deki yüksek yoğun-

luklu Çakmak TEM bağlantı yolunu açarak, Ankara yö-
nündeki yolculukları rahatlattı. Bağlantı yolunun
açılmasıyla birlikte Tepeüstü Kavşağı bölgesindeki trafik
yükü azaltıldı. Bağlantı yolunun yapımı sırasında 510
metreküp beton döküldü. Toplam 810 metre yaya ve 704
metre araç korkuluğu inşa edildi. Yağmur ve kar suyuna
karşı 235 metrekare harpuşta imal edilirken, 1700 metre-
karelik v kanal da hizmete alındı. Projenin hizmete alın-
masıyla birlikte sürücülere yaklaşık 45 dakikalık zaman
kazandırıldı.

Tasarrufa imkan verecek

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı
Seyfullah Demirel, yolun açılışının ardından şunları 
kaydetti: “Bu hattı kullanacak vatandaşlarımız trafik 
güvenliği ve konforunun yanında yakıt tasarrufu sağlaya-
caklardır. Bu sayede çevre kirliliğinin de önüne geçilmesi
sağlanmış olacaktır. Projemiz 850 metre uzunluğunda tek
şerit olarak yapılmış olup, 25 bin metreküp kazı ve hafri-
yat çalışması,bin 100 ton asfalt, 4 bin 900 metreküp taş
duvar imalatı, bin 160 metrekare toprakarme (donatılı
zemin duvarı) imalatı ve altyapısı da 720 metre yağmur-
suyu hattı imalatı ile tamamlanan katılım kolumuzu şehri-
mize kazandırıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük hedefi-
miz halkımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara refah
düzeyi yüksek bir hayat standardı kazandırmaktır.”

Cakmak yolu acıldı

Yabancı yatırımcıların İstanbul’a
çekilmesi için İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) çatısı altında Tür-

kiye’nin ilk yerel yatırımajansı olarak kurulan
İYAfaaliyetlerinisürdürüyor. Ulus-
lararası kuruluşlar ve yabancı yatı-
rımcılarla görüşmelerde bulunan
İYA, kentin istihdamına da katkıda
bulunmaya başladı. Hollanda
menşeliturizm firması için İBB is-
tihdam ofisleri üzerinden stajyer
sağlanması konusunda İYA tara-
fından başlatılan girişim olumlu

sonuçlar verdi. Yabancı kuruluş, İstihdam of-
isleri üzerindenturizm stajyeri ve bilgi işlem
personeliiçin temaslarını ilerletmiş durumda.
Yabancı sermaye gruplarının personel istih-
damı konusunda İBB ile çalışmayı tercih et-
melerinden memnuniyetini belirten İstanbul
Yatırım Ajansı CEO’su Nihat Narin şu açık-

lamalarda bulundu: “İYA olarak,
Hollandalı bir yabancı sermaye
grubu için İBB istihdam ofisleri üze-
rinden personel sağlanması konu-
sunda bir girişim başlattık ve konu ile
ilgili taraflar hemfikir oldu. Yabancı
yatırımcıdan aldığımız geri dönüşler
İBB’nin verdiği profesyonel hizmet-
ten memnun kaldıkları yönünde.”

İş için umut var
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerine ait iş makinelerinin İhtiyacı Olan 18 adet kolon ve
158 adet Muhtelif Ebatlarda Lastik Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İha-
leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2020/396499
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇATALCA DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Vezir Ferhatpasa Mah. Öğretmen Nevzat TEKİN 

Caddesi No:9 ÇATALCA/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2127891005 - 2127891252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Müdürlüklerine 

ait iş makinelerinin İhtiyacı Olan 18 adet kolon ve 158 adet 
Muhtelif Ebatlarda Lastik Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 18 adet kolon ve 158 adet Muhtelif Ebatlarda Lastik Mal AlımıAyrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Vezir Ferhatpaşa Mah. Öğretmen 
Nevzat TEKİN Caddesi No:9 Çatalca /İSTANBUL adresinde Çatalca 
Orman İşletme Müdürlüğü ambarına teslim edilecektir. 

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren (10) on gün içinde teslimat tamamlanacaktır. 
d) İşe başlama tarihi : sözleşme tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.09.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) 

: Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Müdür 
Yardımcısı Sait ÖZKARA odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-
mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gaze-
tesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere iliş-
kin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belge-
sine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri
tablosu uygun kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı ol-
duğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı 
Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: 
Lastikler TSE 11375 güncel ürün belgeli olacaktır. TSE Standart belgesinin bilgileri yeterlilik belge kontrol tutana-
ğına işlenecek, TSE 11375 güncel ürün TSE Standart belgesinin aslını ve/veya ilgili kurumun internet sitesinden
temin edilen çıktısı en avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan tüm belgelerin tevsik amacıyla istendiğinde İhale Komis-
yonuna sunulacaktır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları: 
Temin edilecek lastiklerin tamamının öncelikle isteklinin ürün tesliminde geçerliliği devam eden yetkili satıcılığı ile ör-
tüşmesi gerekmektedir. Lastiklerin kalitesinin belirlenmesi amacıyla marka ve modelini gösterir teknik bilgilerini de
içeren katalog ve/veya ayrıntılı resimlerin en avantajlı teklifi veren ilk iki firmadan tüm belgelerin tevsik amacıyla
talep edildiğinde ihale komisyonuna sunulması zorunludur. (Teklif edilecek lastikler katalogda işaretlenecektir)
İsteklilerin bu e-ihalede dolduracakları yeterlilik belge kontrol tutanağının 7.5.6. maddesinde aşağıdaki örneğe
uygun olarak bilgilerin yazılması gerekmektedir.
Örnek;
- 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9. kalemler; "A Markası" olup, ilgili markanın ürün katalogta 3. sayfada işaretlenmiştir.
- 6, 8, 10 ve 12. kalemler; "B Markası" olup, ilgili markanın ürün kataloğunda 2. sayfada işaretlenmiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kulla-
narak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

KOLON VE MUHTELİF EBATLARDA LASTİK SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ÇATALCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR 
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1202614)
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E skişehir- Sarıcakaya yolunda kurulan hayvan
pazarında pandemi süreci nedeniyle büyük ses-
sizlik yaşanıyor. Yaklaşık 10 gündür açık olan

pazarda besiciler, alıcı bulmakta güçlük çekti. Büyük-
baş üreticileri satamadıkları kurbanlıkları kamyonlara
yükleyip padokları boşaltırken, küçükbaş satanlar ise
bayramın ikinci gününde fiyatları düşürmesine rağmen
alıcı bulamadıklarını söyledi. Kurban pazarında küçük-
baş hayvan satan Yusuf Derici, bu yıl kurbanlıklardan
çok zarar ettiklerini ifade ederek, "Hastalıktan dolayı mı
yoksa millette para mı yok? Bu yıl böyle. Hayvanı
bin TL'ye aldım, bin liraya vereceğim. 78 hayvanımdan
6 tane kaldı. Satış oldu ama geçen seneki gibi değil. Fi-
yatlar düştü. Neden oldu bilemiyoruz. Koronavirüs et-
kilemedi. Onunla alakası yok. Koronavirüs esnafı,
bakkalı, berberi, lokantacıyı etkiledi. Bunlar çalışamadı.
Yine millet pazara geldi az da olsa aldı" dedi. Besiciler-
den Cengiz Özcan ise kurbanlıkları maliyetine satmak
zorunda kaldıklarını söyledi. Geçen yıl arife gününe

bile kurban kalmadığını belirten Özcan, "Bu sene in-
sanlar et fiyatına hayvan aldı. Allah hakkımızda hayırlı-
sını versin. 4 gündür burada çektiğim perişanlığı bir
Allah bir ben biliyorum. Hala insanlar 300, 500, 700
TL'ye hayvan almayı düşünüyor. Kuzulu koyun 2 bin
TL, şurada gül gibi malları bin TL'ye satamıyoruz. 4
gündür buradayım, bayram zehir geçti" diye konuştu.

900 liraya kurban aldı

Bursa'dan bayram için Eskişehir'e gelen Mustafa
Çukur ise bin 300 TL olan küçükbaş kurbanlığı pazar-
lıkla 900 TL'ye aldı. Kurban alımını ikinci güne bırak-
mak zorunda kaldığını ifade eden Çukur, "Bursa'dan
geldik. Nasip buradan satın almakmış. Allah kabul
ederse bugün keseceğiz" diye konuştu. Eskişehir kur-
banlık pazarında, büyükbaşlar 5 bin ile 20 bin TL, kü-
çükbaşlarda ise bin ile 2 bin 500 TL arasındaki satışa
çıkarılmıştı. Ancak bayramın ikinci gününde özellikle
küçükbaş kurbanlık hayvanlar 900 TL'ye kadar düştü.

Eskişehir'de hayvan pazarında koronavirüs nedeniyle alıcı bulamayan
besiciler, fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Bin 300 TL olan küçükbaş
kurbanlıklar, bayramın 2'nci gününde 900 TL'den satılmaya başladı. 
Besiciler zararına satış yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, 
koronavirüs nedeniyle kurban pazarına kimsenin gelmediğini söyledi

Tekstil okuyan öğrencilere karşılıksız bursTekstil ve hazır giyim 
sektörünün "eğitimli iş gücü

sorunu"nun çözümü için,
tekstil mühendisliğini

seçen öğrencilere 
karşılıksız burs verilecek

Uludağ Tekstil İhracat-
çıları Birliği (UTİB) Yö-
netim Kurulu Başkanı

Pınar Taşdelen Engin, tekstil ve
hazır giyim sektörünün en önemli
problemleri arasında "eğitimli iş
gücü" sorununun geldiğine dikkat

çekti ve ekledi:"Tekstil mühendis-
liği son yıllarda gençlerin tercih
sıralamasının sonlarında yer al-
maya başladı. Oysa sektörümüzün
nitelikli ve deneyimli mühendis-
lere ihtiyacı var. Üstelik tekstil
sektörü artık teknoloji ile iç içe

durumda. Bu yoldan hareketle
sektör olarak geçen yıl başlattığı-
mız burs projesini bu yıl da
devam ettiriyoruz. Üniversite sı-
navında ilk 20 bin arasına giren
ve tekstil mühendisliğini tercih
eden öğrencilere her ay asgari

ücret oranında burs veriyoruz.
20-50 bin arasında olan adaylar
net asgari ücretin yüzde 70’i, 50-
80 bin arasındaki adaylar ise net
asgari ücretin yüzde 50’si ora-
nında karşılıksız burs imkanından
yararlanacak.”

KURBANLIKLAR
ELDE KALDI

Ekonomik durgunluk

gEridE kaldı
Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım,
“Pandemi nedeniyle oluşan ekonomik durgunluk artık geride kaldı” dedi

Bayram öncesi mesaj
yayınlayan Yıldırım,
kötü günlerin artık ge-

ride kaldığına olan inançlarının iş
dünyasında birlik ve beraberliğin ne
kadar önemli olduğunu belirterek,
“Hoşgörü ve bereket anlamına
gelen bayramlar birlikteliğimizi pe-
kiştirecek ve daha
güzel günlere giden
yolların önünü aça-
caktır. TÜGİAD An-
kara şubesi her zaman
olduğu gibi zor za-
manlarda da iş dünya-
sının yanında
olmaktan, zor gün-
lerde bile sizinle bir-
likte çalışmaktan

büyük bir mutluluk duymaktadır.”
diye konuştu.

Geleceğe umutla bakalım

Zafer Yıldırım açıklamasına şöyle
devam etti: “Kurban Bayramına ka-
vuşmuş olmanın sevinci içerisinde,
normale dönüş sürecinin iş dünya-

sına olumlu bir yönde yansıya-
cağına olan inancımız tamdır.
İnsanlık tarih boyunca başına
gelen musibetlerden güçlenerek
kurtulmasını bilmiştir. İşdünyası
da bu zor zamanları atlatacak,
daha iyi işler yapmak için ken-
dinde kuvvet bulacaktır. Bunu
sağlamanın en kolay yolu bay-
ramların özünde yatan birlik ve
beraberlik anlayışını sürekli ya-

şatmak, bu duyguyu hayatın her
anında şiar edinmektir. Geçtiğimiz
ayların iş dünyası üzerinde bıraktığı
etkiler yadsınamaz. Fakat, artık kötü
günleri geride bırakmanın, geleceğe
umutla bakmanın zamanıdır. Mille-
timiz yeni bir üretkenlik çağının gel-
miş olduğunu bilmektedir ve
ekonomik kalkınma adına çalış-
maya hazırdır. İş dünyasına düşen
görev bu ruhu canlı tutmak için her
şeyi yapmak ve geleceği inşa etmek
için birlikte çalışmaktır. TÜGİAD
Ankara bu konuda üzerine düşen
sorumluluğu almak için her zaman
hazırdır. Şubemiz canla başla çalış-
maktan asla vazgeçmeyecek, bu
zorlu zamanlarda iş dünyasının her
zaman yanında olacaktır.”

Rusya uçuşları yeniden başladı
KORONAVİRÜS salgını
sonrasında normalleşme
adımları kapsamında Sa-

biha Gökçen Havalimanı’ndan da
Rusya uçuşları yeniden başladı. Koro-

navirüs tedbirleri kapsamında İstan-
bul Sabiha Gökçen Uluslararası Ha-
valimanı’nda 28 Mart tarihinde
uçuşlara geçici süreyle ara verilmiş 1
Haziran tarihinde ise yeniden başla-

mıştı. Normalleşme adımlar kapsa-
mında koronavirüs salgını nedeniyle
uçuşlarına ara veren yabancı hava
yolu şirketleri tekrar Sabiha Gökçen
Havalimanı’na gelmeye başladı. 

Pınar Taşdelen Engin



İSTANBUL
SALI 4 AĞUSTOS 2020 7

Bazı seyler
büyütülüyor

AK PArti Merkez Karar Yürütme Kurulu
(MKYK) Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tü-
fenkci, AKP Malatya İl Başkanlığı’nca düzenle-

nen Bayramlaşma Programına katıldı. Salgın sürecinde
dünyanın Türkiye'ye gıpta ettiğini ileri süren Tüfenkci, mu-
halefetin Ayasofya üzerinden tutumunu eleştirdi. Tüfenkci,
şöyle konuştu: “Allah’a hamdolsun Ayasofya’da böyle oldu
vurulan zincirleri kırmış olduk. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal ile ilgili kimse bir söz de
söyleyemez. Dikkat edin AK Parti 28 Şubat’taki zulüm ya-
salarını kaldırırken gündeme gelen tartışmalar şimdi başka
bir versiyon ile gündeme geliyor. Birileri rakamlarla oyna-
yarak birileri birtakım olumsuzlukları büyüterek gündeme
taşımaya çalışıyorsa biz de Türkiye’nin her köşesinde yap-
tığımız hizmetleri anlatacağız anlatmaya devam edeceğiz.”

Adana'yı hedef aldı

Öte yandan, “Salgın sürecinde AKP’li belediyelerinin hiz-
metlerinin de takdire şayan olduğunu” savunan Tüfenkci,
“Biz belediyelerimizin yaptıklarını anlatma noktasında ye-
tersiz kalıyoruz” dedi. Tüfenkci, “Yine temizlik noktasında
da her belediyemiz çok iyi işler çıkarıyor gidin bir de Adana
belediyesinin halini görün bir de bizim en küçük bir ilçe-
mize gidin, kıyas yapın” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a teşekkür

Tüfenkci, küme düşen Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de
kalması konusunda da Erdoğan’a teşekkür ederek şunları
kaydetti: “Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek
azdır. Gerek kayısı gerek Yeni Malatyaspor ile ilgili müjdesi
gerekse Malatya’ya ilgisi alakasından dolayı Cumhurbaş-
kanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Malatya Milletvekili
Bülent Tüfenkci, muhalefetin Ayasofya hakkındaki tutumunu eleştirerek,
“AK Parti zincirleri kırarak milletimizi özgürleştirici adımlar atarken, birileri
birtakım olumsuzlukları büyüterek gündeme taşımaya çalışıyor” dedi

G
eçtiğimiz aylarda ülke genelinde ekonomik ve
psikolojik nedenlerden dolayı normalleşme sü-
recine giriş yapmıştık. Şimdi, neredeyse hiçbir

tedbir içermeyen normalleşme sürecinin ülkemizde ne
kadar başarılı olduğuna bir bakalım. Bu aralar  beni
en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi; toplu ta-
şımalarda sosyal mesafenin çiğnenmesi. Pandemi sü-
recinde alınan en önemli tedbirlerden biri olan toplu
taşımalarda yolcu sayısının azaltılması ve koltuk-
larda yan yana oturmama kuralı, normalleşme süreci
itibariyle tabir-i caizse tuzla buz oldu. Şu anda va-
tandaşlar, sadece maske önlemi alarak toplu taşıma-
larda birbirlerinin nefeslerini soluyarak, olması
gereken yolcu sayısının çok üstünde bir sayıyla yolcu-
luk yapmaktalar. Gençler ve yaşlılar hastalık sanki
hiç var olmamış gibi gezip tozmalarına devam edi-
yorlar. Vatandaşların çoğu “Herkes gidiyor ve kim-
seye bir şey olmuyor, bana da bir şey olmaz.”
düşüncesiyle tatil için yazlık yerlere gitmeye devam
ediyor. AVM’lerin içi insan seli  ve sanki hiç pandemi
yaşanmamış gibi davranan insanlarla dolu. 

Lütfen unutmayalım ki ülkemiz pandemi dönemine
Avrupadan ve diğer bazı ülkelerden daha geç girdi.
Diğer ülkeler şu zamana kadar vaka ve ölüm sayıla-
rını azaltmayı başardılar ama biz hâlâ gün geçtikte
artan vaka ve ölüm sayılarıyla günü tamamlıyoruz.
Virüs bir yere kaybolmadı ve biz tüm vatandaşlar bu
şekilde virüsün varlığını görmezden gelip, tedbirlere
burun kıvırarak hayatımıza devam ettiğimiz sürece
vaka sayıları ve ölüm oranları gün geçtikçe azalmak
yerine artacak. Hayatımıza bir anda giren ve sadece
birkaç ayda dünyadaki yaşamı adeta felç eden bu
süreç, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu. Son
olarak şifremizi tekrardan hatırlayalım; Maske tak,
ellerini yıka ve sosyal mesafeye uyum göster.

Anormal bir normalleşme

Aleyna KÜÇÜK

İnce parti kurabilir

CumhurbAşKAnlığı seçimle-
rinin ikinci tura kalması duru-
munda ikinci çıkacak kişiyi kim

olsa destekleyeceğini söyleyen İnce’nin,
“Türkiye bu gidişe mahkum değil. 4-5
aylık bir süreçte birinci parti olacak bir ha-
reket yaratılabilir. AKP iktidarının önceki
yıllarda ülkeye verdiği zararlardan so-
rumlu olanların yeniden umut haline geti-
rilmesi kabul edilemez” dediği öğrenildi.
İnce, sosyal medya hesabından ise şu
açıklamayı yaptı: “Bu süreçte bir gazeteye,
haber ajansına konuşmadım, açıklama
yapmadım. Memleket için doğru oldu-
ğuna inandığım bir karar aldığımda kara-
rımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar.”

C HP Parti Meclisi (PM) üyesi
Aylin Nazlıaka, CHP 37. kurul-
tayında Genel Başkan Kemal

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘İkinci Yüz-
yıla Çağrı Beyannamesi’nin evrensel
değer taşıdığını belirterek “Bu beyan-
name içerik olarak tarihi önem taşıyor.
Kamucu, halkçı sosyal devlet anlayışını
bugünün dünyasına göre yeniden tarif
ediyor. Bir kişinin iki dudağı arasından
çıkan her söze kutsiyet atfedildiği tekçi
bir anlayıştan kurtulup eşit, adil ve de-
mokratik bir sosyal devlet düzenine geç-
mek hiç de hayal değil. Şu son birkaç
aylık tablo dahi, tarihi manifestomuzun
ihtiyacına işaret etmektedir” dedi.

Analiz süreci başladı
CHP’nin iktidar vurgusu yaptığı 37. ola-
ğan kurultayında, Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun anahtar listesinde yer almamasına
karşı 515 oy alarak PM’ye giren Aylin
Nazlıaka, Cumhuriyet’e konuştu.
Pandemi koşullarında gerçekleştirilen ku-
rultayın yine de heyecanlı geçtiğini söyle-
yen Nazlıaka, “Partililerimiz ve kurultay
delegelerimiz yoğun bir analiz süreci ya-
şadı. Kime neden oy vereceğini değerlen-
direrek partimizin yönetim kadrolarını
seçti. Kurultayımız, içerik olarak sadece
ülkemize değil tüm dünyaya da mesaj ni-
teliğindedir. Türkiye’nin üzerine bir ka-
ranlık gibi çöken, kendisinden olmayan 

herkesi ve her kesimi yok sayan AKP ikti-
darına karşı, CHP’nin halkın umudu ol-
duğunun ve iktidara geldiğinde
uygulayacağı politikaların ilanı oldu. Bun-
dan sonra bizlere ve örgütümüze düşen
görev; ilk seçimlerde partimizi iktidara ta-
şımaktır” ifadelerini kullandı. Genel Baş-
kan Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘İkinci
Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ne de değinen
Nazlıaka, “Genel Başkanımızın açıkladığı
bu beyanname içerik olarak tarihi bir
önem ve anlam taşıyor. Kamucu, halkçı ve
sosyal devleti bugünün dünyasına göre
yeniden tarif ediyor. Bir kişinin iki dudağı
arasından çıkan her söze kutsiyet atfedil-
diği tekçi, köhne, gerici bir anlayıştan kur-

tulup hep birlikte nefes aldığımız, ayrılığın
gayrılığın olmadığı, kadınla erkeğin eşit
temsil edildiği, nefret suçlarının olağanlaş-
tırılmadığı, gençlerin gelecek kaygısı duy-
madığı, işçimizin, emekçimizin
sömürülmediği bir sosyal devlet düzenine
geçmek hiç de hayal değil. İşte tam da
burdan hareket ile ‘İkinci Yüzyıla Çağrı
Beyannamesi’ yeni bir anayasa ve güçlen-
dirilmiş demokratik parlamenter sistemle
başlıyor ve hemen ikinci maddede, Türki-
ye’nin toplumsal barışı, huzuru, bütün
kimliklerin özgürce kendisini ifade edebil-
diği bir ülke olması ile devam ediyor. As-
lında bu iki maddeye bakmak dahi ana
çerçeveyi gösteriyor” diye konuştu.
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Anahtar listede olmamasına karşın PM’ye giren Nazlıaka, CHP’yi iktidara

taşıyacaklarını Türkiye’ye gerçek demokrasiyi getireceklerini söyledi

Kılıçdaroğlu ile birlikte Türkiye’ye gerçek de-
mokrasiyi getireceklerini anlatan Nazlıaka, şun-
ları söyledi: “Ülkemizde kimse; kimliğinden,
kökeninden, cinsiyetinden kaynaklı ötekileştiri-
lemez. Bu tam da ihtiyacımız olan şeyin ilanı-
dır! AKP iktidarı, ceberrut anlayışıyla yıllardır
kendinden olmayanı ötekileştiriyor. Kadın mil-
letvekilleri aracılığıyla kadınlara hakaret edecek
kadar acziyet içerisine düşmüş durumdalar. İs-
tanbul Sözleşmesi’nin tartışılması, ucube ya-
zarları kanalıyla hilafeti tartıştırmaları, sosyal
medyayı yasaklamaları, kişisel hak ve özgürlük-
lerimize saldırıları tam da bu tükenmişliklerinin
ürünüdür. Düşünün; AKP Genel Başkanı sos-
yal medya üzerinden dislike edildi diye günler-
dir, haftalardır gençlerimize ve gençlerimizin ilgi
alanlarına doğrudan müdahale ediyor. Şu son 

birkaç aylık tablo dahi, tarihi manifestomuzun
ihtiyacına işaret etmektedir. Bizlere düşen görev,
manifestomuza sahip çıkmak ve tüm Türkiye
ile buluşturmaktır. Tarihi bir sorumluluk üstlen-
dik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçda-
roğlu’nun liderliğinde CHP, ülkeyi yeniden
gerçek demokrasiye kavuşturacaktır. Millet İtti-
fakı ile yerel seçimlerde nasıl başarı elde ettiy-
sek, şimdi üzerine daha da koyarak iktidara
geleceğiz. Bu ittifak, özlenen sosyal devlet yapı-
sını ülkemize armağan edecektir. Yerel seçim-
lerde Millet İttifakı’na oy veren, güvenen 
halkımız pandemi sürecinde doğru karar verdi-
ğini gördü ve yaşadı. Bu dönemde belediye
başkanlarımızı çalıştırmamak için her türlü zor-
balığı yapan AKP iktidarı ve ortakları gördü ki
halkımızın iradesinden daha büyük bir gerçeklik
yoktur. Şimdi bizlere düşen görev, yerellerden
aldığımız bayrağı genelde iktidara taşımak ve
halkımıza umut olmaktır” ifadelerini kullandı.

Karşılık bulacağız

Yerel yönetim
mesajı
kahramanmaraş’ta AkP’li 
Göksun Belediyesi'ni ziyaret eden
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
Mahir Ünal, "Yerel yönetimlerle
hükümet bir arada çalıştığı
zaman, ortaya son derece 
güzel eserler çıkıyor" dedi

AK PArti Genel Başkan Yardımcısı
Mahir Ünal, Maraş’a giderek Göksun
Belediyesi’nin yeni hizmet binasını bera-

berindeki heyetle ziyaret etti. Burada AK Partili
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın
ve AKP Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ile
diğer ilgililer tarafından karşılanan Ünal, bir süre bi-
nada inceleme yaptı. Rabia Parkı'ndaki lavanta bah-
çesini gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda
bulunan Ünal, Afşin Belediye Başkanı Mehmet
Fatih Güven'in deneyimlerini kendilerinin de deste-
ğiyle birleştirerek güzel çalışmalar yaptığını ifade
ederek, “Yerel yönetimlerle hükümet bir arada çalış-
tığı zaman, ortaya son derece güzel eserler çıkıyor”
ifadelerini kullandı.

Her şey eşit oranda gelişiyor

Ünal şu ifadeleri kullandı: “Bundan 6 yıl önce her
ilçe kendi başının derdindeydi. Ne zaman ki Büyük-
şehir Kanunu'nu çıkardık ne zaman ki büyükşehrin
kaynaklarını bütün ilçelerle paylaştık şimdi her yer
eşit oranda gelişiyor. Lavanta ile Afşin'in ismi tüm
Türkiye'de de duyuluyor. İnsanlar da lavanta festi-
valini takip ediyorlar. Bu bir ekip çalışmasıyla olu-
yor. Vatandaşlarımızdan bir ricam var; Allah aşkına
taş üstüne taş koymayan, bu şehre, bu ilçeye hiçbir
faydası dokunmamış dedikodudan, iftiradan, yalan-
dan başka bir şey bilmeyen, klavyenin arkasına sak-
lanıp 'sen çivi mi çaktın', 'ey milletvekilleri siz ne
yapıyorsunuz' diye sabah akşam bütün bu yapılan
hizmetleri görmezden gelip adeta yapılan bütün bu
hizmetlere karşı savaş açanlara karşı benim vatan-
daşlarımdan tek bir isteğim var; hakkı, hakikati, ya-
pılanı savunmak.” 'Hükümetle uyumlu çalışma'
sözleriyle dikkat çeken Ünal'ın açıklaması, CHP'li
belediyelerin koronavirüs sürecinde yurttaşlarla da-
yanışmak için düzenlediği bağış kampanyalarının,
AKP iktidarı tarafından engellenmesini hatırlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,
Maraş’a giderek Göksun Belediyesi’nin yeni 
hizmet binasını beraberindeki heyetle ziyaret etti.

Eski CHP cumhurbaşkanı adayı
Muharrem ince’nin yakın çevresi
ile yaptığı görüşmelerde “Tür-
kiye iyi yönetilmiyor. Memnun
değilim. iktidar kötü ama muha-
lefetten de memnum değilim.
CHP de iyi yönetilmiyor. CHP’nin
bugünkü durumu iktidara meş-
ruymuş havası veriyor” ifadele-
rini kullandığı öğrenildi.



96 yıllık yaşamına 51 kitap sığdıran
gazeteci, yazar Hıfzı Topuz, sabah
uyanır uyanmaz kendini yazıya

verdiğini belirterek, "Kahvaltı etmeden yazmak
üzere masaya otururdum. Onu yıllarca sürdür-
düm. Bütün romanlarımı o heyecanla yazdım."
dedi. "Meyyale", "Başın Öne Eğilmesin", "Taif'te
Ölüm", "Gazi ve Fikriye", "Kara Afrika" kitapları-
nın da yazarı Topuz, yaşamını, Nazım Hikmet
Ran, Abidin Dino, Fikret Mualla, Melih Cevdet
Anday ve Sabahattin Ali ile dostluklarını AA mu-
habirine değerlendirdi.

n"96 yıllık bir ömrün ilk sayfalarına bakacak
olursak, Hıfzı Topuz kimdir? Nasıl bir çevrede
doğdu, eğitim hayatı nasıldı? Okuma ve yazma
serüveniniz nasıl başladı?"
Yazar Hıfzı Topuz: "Ben 1923 yılı 25 Ocak'ta Ni-
şantaşı'nda Hasan Paşa Konağı'nda doğdum.
Şimdi o konağın yerinde Hasan Hilmi Paşa
Apartmanları var. O zaman bizim konak vardı.
O konakta uzun yıllar oturdum. Şişli Terakki'nin
anaokulu vardı, Konak'tan oraya yürüyerek gidi-
yordum yani. Ondan sonra Beyoğlu'na, daha
sonra da Kadıköy'e taşındık. Kadıköy Yeldeğir-
meni'nde St. Louis İlkokulu vardı. St. Joseph’in
şubesiydi. Oraya, 3 sene devam ettim. O sınıfta
beraber başladığımız 3 kişiyle, Galatasaray'ı be-
raber bitirdik. Yani papazlarda başladık, Galata-
saray'ı beraber bitirdik. Biri Semavi Eyice, biri
Süreyya Günay. Yani onlarla hayatımız beraber
geçti. Süreyya Galatasaray'a müdür oldu, Pa-
ris’te talebe müfettişi oldu. Semavi de ünlü bir
Bizans uzmanı oldu. Velhasıl 3 sene orada oku-
dum. Ondan sonra babamın işi dolayısıyla bir
sene Ankara'ya gittik. Ankara'da ilkokula gittim.
Sonra geldim Galatasaray'a girdim 5. sınıfta. Or-
taköy'deydi Galatasaray. O okulda çok anılarım
vardı. Bir yığın fotoğraf var. Okul önünde rıhtım

vardı. Rıhtımda oynar-
ken bazen Atatürk yakın-

dan geçerdi motorla,
koşardık alkışlardık. Yanında

Afet Hanım ve Şükrü Kaya
olurdu. Alkışlardık. Ondan sonra

Beyoğlu'na geldim.
isede evvela Esat

Mahmut Karakurt'tan
Türkçe okudum. Roman-

cıydı, çok sevdiğim bir
adamdı. Bizi çok etkiledi.
Sonra Halit Fahri (Ozan-
soy) geldi, şair. Ondan hiç-
bir şey öğrenmedik. Ondan
sonra İsmail Hamit geldi. 4
sene onunla okuduk.
Ondan divan edebiyatını,
tanzimatı öğrendik. Ondan
çok şey öğrendik. Kompo-
zisyon yazılarında falan be-
cerikliydim, başarılı
oluyordum ve finale kalıyordum. Yazı yazmaya
başladım o zamanlarda ama bir gazeteye girip
çalışma imkanı yoktu. Yazar olmayı düşünüyor-
dum yahut Dış İşleri'ne gireyim diyordum, ona
da imkan yoktu. Oradan sonra Hukuk Fakülte-
sine girdim ve bitirdim. Bitirdikten sonra avukat-
lık stajı yaptım ama avukatlık bana göre değildi.
Akşam gazetesine girdim ve çalışmaya başladım.
Avukatlığı falan bıraktım. 6 ay avukatlık yaptım,
yetti. Hakimlerin karşısında sıra beklemek çok
yorucu geldi bana. Ondan sonra 1947 sonunda
yolumu seçmiş oldum."

"Romanlarım genelde 
biyografik romanlar"

"Bütün hayatım gazetecilikle geçti. Gazetecilikte
Akşam'da evvela muhabirdim, sonra istihbarat
şefi, ardından yazı işleri müdürü oldum. Yani her
şeyden geçtim. Köşe yazarı oldum, dış politika
yazıları yazdım. Çok sevdim gazeteciliği. Gazete
satıldıktan sonra gazetenin yeni patronuyla anla-
şamadık, ayrıldım. Bir sene işsiz kaldım. O ara
bir burs buldum. Strazburg'da bir gazetecilik se-
mineri düzenleniyordu. Üç aylık bir burs. Kalk-
tım Strazburg'a gittim. Orada çevrem çok
genişledi, birçok yabancı gazeteci tanıdım.
Fransız gazetecileri, Amerikalıları tanı-

dım, çok ahbap edindim. Niyetim oradan
UNESCO'ya girmekti ama kolay değildi.
UNESCO'da bir ilan olduğunu öğrendim aday-
lığımı koydum. 'Uğraşma 80 aday var. O 80
adaydan bir kişi alınacak.' dediler. Ben kazandım.
Ondan sonra hayatım büsbütün değişti.
UNESCO bana yeni ufuklar açtı. Bol bol geziye

çıktık misyonla. Bir sene Afrika'da
Kongo'da kaldım. 35 yaşınday-
dım. Bana yeni ufuklar açtı
UNESCO. Birçok ülkeyi gezdim,
gezmediğim yer kalmadı. Hem
Kara Afrika ülkeleri hem Latin
Amerika hem Uzak Doğu Asya,
her tarafı dolaştım ve çok insan
tanıdım. UNESCO'dan 1983'te
emekliye ayrıldım. 60 yaşını dol-
durmuştum. Ondan sonra yeni
bir şey yapmam gerekiyordu,
Basın (Yayın) Yüksekokulunda
öğretmenliğe başladım. Gazeteci-
lik öğrencileriyle dost oldum.

Derken Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinde
ders vermeye başladım. Bir ara da Galatasa-
ray'da ders verdim. Böylece gazetecilik eğitimini
kendime meslek olarak seçtim. Yıllarca devam
etti. Sonra ondan da biraz sıkıldım galiba ve
roman yazmaya başladım."

n"Roman yazma serüveniniz nasıl başladı?"
Hıfzı Topuz: "Ben büyük annemin annesi Mey-
yale Hanım'ın hayatını anlatıyordum her zaman.
Herkes 'Bunu yazsana.' dedi. Ben de yazdım.
Sonra 'Nereye bastıracağız?' dedim. Emre Kon-
gar 'Bu kitabı ben Remzi’ye (Kitabevi) veririm, 4
baskı yapar, görürsün.' dedi. Kitap 38 baskı yaptı.
Ondan sonra devamı geldi. Daha sonra Rem-
zi'de yazdığım kitapların sayısı 31’i buldu. Başka
yayınevlerinde de 15 vardı. 50'yi geçtim yani
şimdi. Gazetecilikten romancılığa geçmem
benim için bir merhale oldu. Romancılığı da çok
sevdim. Hala devam ediyorum. En son kitabım
da Melih Cevdet Anday. Romanlarım genelde

biyografik ro-
man-

lardı ve içinde kurmaca çok az oluyordu. Bazıla-
rında yapıyordum ama az oluyordu. Kurmacaya
ağırlık vermiyor, gerçeklerden pek 
uzaklaşmıyordum."

n"Atatürk ile ilgili kitaplarınız da var. Mustafa
Kemal Atatürk ile olan bağınızı biraz anlatır 
mısınız?"
Hıfzı Topuz: "Atatürk'e dair 4 kitap yazdım. Ata-
türk'ü gördüm tanıdım, çok sevdim. Ankara'da
motosiklet geçişlerinde Atatürk geçiyor diye ke-
narda dururduk. Atatürk arabayla gelir, selam
verirdi. Çok heyecanlanırdık. Cumhuriyet Bayra-
mı'nın 10. yılında Atatürk'ü görmeye gittim. Do-
yamadım. Bir iki kere tribünlerin önünden
geçtim Atatürk'ü göreceğim diye. Galatasaray'da
okulun önünden geçerdi, orada görürdük. Hay-
darpaşa'ya geldiği zaman polisleri görürdük,
'Atatürk geliyor.' derdik ve beklerdik. Atatürk
benim hayatımda çok önemli rol oynadı. Ben
çok sevdim Atatürk'ü. Kumandanlığıyla hiç uğ-
raşmadım. Benim alanım değil. Benim sevdiğim,
insancıl bir Atatürk, herkesin düzeyine inen, her-
kesle dost olan, herkesi anlayan, devrimci bir
Atatürk. Atatürk'ün en önemli tarafı bence, bi-
lime inanması.
Atatürk son kez İstanbul'a geliyordu, hastaydı.
Pendik'e gittik karşılamaya, Atatürk pencereye
çıktı, biz de alkışladık. İndi, el sıkıştık. Sohbet
değil ama bu kadar bir temasım oldu
Atatürk ile."

"Yazmak çok zevkli bir iş"

n"Günlük yaşamınızın ne kada-
rını yazmaya ve okumaya ayırı-
yorsunuz? Bir gününüz nasıl
geçiyor?"
Hıfzı Topuz: "Sabahleyin kalkar
kalkmaz kendimi hemen yazıya
verirdim. Kahvaltı etmeden yaz-
mak üzere masaya otururdum.
Onu yıllarca sürdürdüm. Bütün
romanlarımı o heyecanla yaz-
dım. Şimdi biraz geç kalkıyorum.
Onun için o heyecanla masaya
oturamıyorum. Bazen hiç uyku
tutmuyor, uyuyamıyorum. O fe-
laket bir şey oluyor. Normal olarak 8 saat uyu-

yorum. (Yazmaktan) Hiç bıkmıyorum. Bazen
yazmaya oturduğum zaman, saate falan

bakmıyorum, akşam olmuş karım beni
yemeğe çağırıyor, öyle kalkıyorum. Hiç
farkına varmıyorum. Yazı beni öyle sü-
rüklüyor ki hiç farkına varmıyorum.
Çok zevkli bir iş."

n"Nazım Hikmet, Orhan Kemal,
Abidin Dino'nun da aralarında ol-
duğu çok sayıda şair, yazar, ressam
sanat insanlarıyla dostluklar kurdu-
nuz. Sizin hafızanızda unutamayaca-

ğınız kimler var ve kimler hangi
özellikleriyle sizi etkiledi?"

Hıfzı Topuz: "Evvela Nazım Hikmet'ten
başlayayım. Nazım'ın elbette çocukken şiir-

lerini biliyordum. Yasaklandı, şiirlerini okur-
duk. Vala Nurettin hapishaneye onu ziyarete

gidiyordu. Gittiği zaman onun şiirlerini getiri-
yordu. 'Aman çocuklar bunu kimseye gösterme-
yin.' diye evde okuyordu. Not ediyorduk. Müthiş
bir hayranlığım vardı. Nazım hapisten çıktı, Va-
la'nın evinde kaldı. Ben o zamanlar yedek subay-
dım, göremedim ama çıktıktan sonra Türkiye'ye
yerleşmek niyetindeydi. Kadıköy'de bir ev tuttu,
Münevver’le beraber oturacaklardı. O zaman
göremedim kendisini. Hiç münasebetimiz yoktu.
Zaten Vala Bey de bizi pek Nazım'la tanıştırmak
istemiyordu. Olay çıkar diye çekiniyordu. Türki-
ye'deyken Nazım'ı tanımadım. Benim Paris'e git-
tiğim sıralarda onun Fransızca bir kitabı çıktı, bir
telif ücreti vardı. Onun yakın arkadaşı Abidin
(Dino) bana dedi ki, 'Sen bunu yayınevinden al
Nazım'ın karısı Münevver'e ver'. Ben de öyle yap-
tım, Nazım'n parasını yolladım. Nazım telif ücre-
tini nakletmede aracı olduğumu biliyordu. Sonra
Paris'e geldi. Nazım, Abidin’le beraberdi. (Abi-
din) 'Sizi tanıştıracağım. O da seni merak ediyor.'
dedi. Buluştuk. Paris'te Saint Germain de Prie-
re'de bir otelde kalıyordu. Otelin lobisinde oturu-
yorlardı. Nazım çakı gibi bir adam, gayet şık
giyinmiş. Kalktık kucaklaştık, kırk yıllık dost gibi.
Dostluğumuz başladı. Abidin, 'Nazım'ı UNES-
CO'ya götür, gezdir. Sen meşgul ol.' dedi. Ondan

sonra kaç gün Nazım'la beraber olduk. Nazım, o
ara Küba'ya gitti, geldi. Yeniden görüştük. Bana
Che Guavera'yı, Castro'yu anlattı. Bütün bunları
yaşadık Nazım'la. Nazım'ın sesini banda almak
istedim, 'Gel al.' dedi. Otele gittim, sesini banda
aldım. O muazzam bir belge oldu benim haya-
tımda. Onu yayınladık.
Nazım benim hayatımda çok önemli rol oynadı.
Çok sıcak dostluğumuz oldu. Hem giderken
hem gelirken konuştuk ve sesini de banda aldım
bana 'Saçları Saman Sarısı' şiirini okudu. Sonra
Havana röportajını okudu. Sonradan bazı şey-
leri değiştirdi ama bende orijinalleri var. Çok tatlı,
çok kıymetli şeyler."

"Abidin Dino herkesin yardımına
koşardı"

"Abidin (Dino) ile dostluğumuz şöyle başladı.
Ben Paris'e gitmeden evvel 1952'de Rasih’in
(Nuri İleri) evinde Abidin’i tanıdım. Ablasının
oğluydu, bizi o tanıştırdı. Sonra Abidin'le Paris'te
buluştuk. Dostluğumuz ölene kadar devam etti.
Abidin çok açık bir insandı. Bütün sevdiklerine
yardım eder, herkesin yardımına koşardı. Kimse-
den çekinmezdi. Gizli bir şeyi yoktu. Her şeyi
rahat rahat anlatırdı. Öyle varlıklı bir insan de-
ğildi. Bazen öğlenleri bana yemeğe gelirdi. Bera-
ber yemek yerdik. Bazen ben ona giderdim. Bir
biftek alır onu beraber yerdik. Böyle unutulmaz
anılarımız vardı. Eve kim gelse Abidin'i de çağı-
rırdım tanışsın diye. Abidin'i görünce şaşarlardı,
bu nasıl komünist diye. Zekeriya Sertel Bey de

öyleydi. Paris’e geldi. Kendi
ahbaplarından kimse yoktu,
Paris'e geldiği zaman. Bana
telefon etti, 'Sizi görmemi
tavsiye ettiler.' dedi. Dostlu-
ğumuz böyle başladı. Ölü-
müne kadar çok yakın
dosttuk. Onu da her fırsatta
eve çağırırdım. Evdeki ye-
meklerde Zekeriya Bey'i ta-
nıyanlar çok hayret ederdi.
Zekeriya Bey'i kızıl komünist
olarak tanıyorlardı. Komü-
nist olan karısı Sabiha Ha-

nım'dı. Zekeriya Beyin komünistliği yoktu.
Sosyalistti. İnanmış değildi bu işlere ama karısı-
nın yüzünden angaje olmuştu. Bakü'de oturu-
yordu. Karısı ölünce o da Paris'e düştü.
Ölümüne kadar dostluğumuz devam etti, çok
sıcak tatlı bir adamdı."

n"Fikret Mualla ile ilk karşılaşmanız nasıl oldu
ve dostluğunuz nasıl gelişti?"
Hıfzı Topuz: "1952'de Paris'e ilk gittiğim zaman
ressamlar dizisi yapmak niyetindeydim, gazeteci
olarak. Avni Arbaş benim yakın arkadaşımdı.
Ona söyledim, adresini verdi. 'Ama gazeteciler-
den hoşlanmaz, seni kovabilir, yadırgama.' dedi.
Gittim 'Ben Hıfzı' dedim. Beni kabul etti. 'Niye
içeri girmiyorsunuz?' dedi, içeri girdim. İçeride
bir oda, odanın içinde bir masa, masanın üzerine
bir iki elma koymuş, onun resimlerini yapıyor.
Çalışıyor, boyaları falan duruyor. Sonra ahbap
olduk. 'Benden bir resim al.' dedi. 'Buraya bursla
geldim, param yok.' dedim. 'Kaç paran var?'
dedi. '10 Frankım var.' dedim. Aldı bir resim seçti
ve onu bana verdi. 'Olmaz, bu resim çok kıymetli
bir resim.' dedim. 'Hayır, bunu ben size veriyo-
rum.' dedi. O resim hala bende duruyor. Çok
sevdiğim bir resim. Böyle başladı ahbaplığımız.
Ben ayrıldıktan sonra mektuplaştık. Bana her git-
tiğim yerden mektuplar yazardı, onları sakladım.
Çok güzel bir koleksiyonum oldu. O zaman da
bir iki resmini almış oldum. Ölümüne kadar
devam etti.
'Ben hastaneye girersem çıkamam orada ölü-
rüm. Bırak ben burada öleyim.' dedi. Hastaneye
gitmeyi reddetti. Sonunda hastanelik oldu ama
oradan da ölüsü çıktı. O zaman bilen yoktu Fi-
kret'in kim olduğunu. Vietnamlı bir kadın meza-
rını buluyor. 'Fikret Mualla' diye yazıyor kalp
şeklindeki bir taşa. Götürüp mezarına koyuyor.
Ondan sonra mezar buraya nakledildi, taşı
orada bırakmışlar. O kadın yine o taşı almış, Abi-
din'e vermiş. Abidin de bana verdi o mezar ta-
şını. Benim evimde durdu uzun yıllar. Sonra ben
onu Gazeteciler Cemiyetine hediye ettim. O taş
orada duruyor şimdi. Böyle uzun bir dostluğu-
muz oldu Fikret'le."
Bu söyleşi aa.com.tr'den alıntılanmıştır.
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Gazeteci, yazar 
Hıfzı Topuz, “UNESCO'dan 
sonra hayatım büsbütün değişti.
UNESCO bana yeni ufuklar açtı.
Bol bol geziye çıktık misyonla. Bir
sene Afrika'da Kongo'da kaldım.
35 yaşındaydım. Birçok ülkeyi
gezdim, gezmediğim yer
kalmadı” dedi

"Sabahattin Ali ile tanışmanız nasıl oldu, hangi yönleriyle
sizin için önemli oldu?"

Hıfzı Topuz: "Sabahattin Ali'yle uzun dostluğumuz olmadı. Bir
gün Nişantaşı'nda Rasih Nuri İleri'ye rastladım. Rasih, Abidin'in
ablasının oğluydu, benim de çok yakın arkadaşımdı. 'Bu akşam
eve gel, sana bir sürprizim var.' dedi. Gittim, bir süre sonra eve
bir misafir geldi. Deri ceket, deri meşin bir kasket falan. Her-
kes ona 'bibi' diyor. Meğer Sabahattin kaçmış, orada gizleni-

yormuş. Ondan sonra müthiş kaynaştık. Sofraya oturduk,
4 saat Sabahattin durmadan konuştu. Anılarını an-
lattı, onları unutamam yani. Ama o zaman onları

yazmak söz konusu değildi. Ben Akşam'da
çalışmaya başlamıştım, daha ye-

niydim."

SABAHATTiN 
ALi’Yi ANLATTI 

“
TÜRKİYE’DE ÖZELLİKLE
GENÇLERİN KENDİNİ

HER ANLAMDA İYİ
YETİŞTİRMESİ VE

YÜZÜNÜ DÜNYA’YA,
ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA
ÇEVİREREK ÇALIŞMASI

GEREKİYOR.

“
GAZETECİLİK HER 

ZAMAN BENİM
HAYATIMIN EN 

ÖNEMLİ PARÇASI OLDU.
BUGÜN Kİ HER

ŞEYİMİ GAZETECİLİK
MESLEĞİNE 

BORÇLUYUM.
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HAYATIM
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu; farklı din, mez-
hep, vakıf ve derneklere mensup toplam

19 temsilci ile “sanal toplantı”da bayramlaştı.
Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen top-
lantıya; Ender Şahin (Ertuğrul Gazi Cami
Derneği Başkanı), Kazım Güleçyüz (Yeni Asya
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), Sebahattin

Öztekin (Akabe Vakfı Genel Başkanı), Davut
Güler (Yazar), İhsan Eliaçık (İnşa Kültür Evi
yöneticisi/ilahiyaçı-yazar), Prof. Dr. Abdülaziz
Bayındır (Süleymaniye Vakfı Genel Başkanı),
Rümeysa Çamdereli (Havle Kadın Derneği
Başkanı), Sena Arslan (Kadınlar Camide Plat-
formu temsilcisi), Prof. Dr. Caner Taslaman
(akademisyen-yazar), Selahattin Özgündüz

(Türkiye Caferileri lideri), Ekrem Baran (Din
Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Başkanı), Hüseyin Güzelgül (Alevi Bektaşi Fe-
derasyonu Başkanı), Celal Fırat (Alevi Dernek-
ler Federasyonu Başkanı), Erdal Sağır
(Sarıgazi Cemevi Başkanı), Ercan Geçmez
(Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel
Başkanı), Muharrem Ercan (Karacaahmet
Dergahı Başkanı), Remzi Akbulut (Alevi Vakıf-
lar Federasyonu Başkanı), Peder Krikor Da-
madyan (Türkiye Ermenileri Patrik vekili) ve
Metropolit Stefanos (Rum Ortodoks Patrik ve-
kili) katıldı. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı
Mahir Polat da toplantıda hazır bulundu.

Herkese teşekkür etti 

İBB bünyesinde kurulan “İnanç Masası”ndan
duydukları memnuniyeti dile getiren tüm katı-
lımcıların bayram temennilerini ve duygularını
dinleyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Bütün
katılımcılar, tam da bir bayramın maneviyatına
ve ruhuna uygun muazzam temennilerde bu-
lundular. Sürece katkı sunan ve sürecin içinde
olan herkese, ben de teşekkür ediyorum. Bence,
şehrimiz adına çok güzel bir süreci başlattık.
Ben şahsen bu manzarayı gördüğümde, dün-

yanın en zengin şehri olduğumuzu düşünüyo-
rum. Dünyanın en zengin şehrinin, dünyanın
en zengin belediye başkanı gibi gördüm ken-
dimi. Bu manevi tatminin değerini anlatamam.
Bu manada biz bunu devam ettireceğiz. Aynı
zamanda bu zenginliği büyüteceğiz. Büyütme-
miz için, sizlerin muazzam ve değerli katkıla-
rına ihtiyacımız var. Belki bir gündemle, bir
çalıştayla sizleri bir araya getirerek, sağlıklı bir
toplantı, sohbet ortamı var ederek, orada çok
güzel sonuçlar alabileceğimizi şimdiden göre-
biliyorum. Bunu da sabırsızlıkla bekliyorum.”

Ortak akıl vurgusu

“Hep şunu söyledim aslında: Buluşmanın, uz-
laşmanın, konuşmanın, ortak aklın ne kadar
kıymetli olduğunun farkında bir yöneticiyim.
Kendi alanında da iş üretirken, kim varsa çev-
remizde, onların katkılarıyla, bilgileriyle iş üret-
tikçe, aslında hatadan uzak duruyorum. Bu
manada insanoğlunun da özellikle maneviya-
tını besleyen inanç dünyasının farklı temsilcile-
rinin önerileri, uyarıları, bence insanoğlunun
da hata yapmasına mani olacak bir atmosfer
doğuracaktır. Bu yönüyle sizlerin varlığı çok
kıymetli.”
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; farklı din, mezhep, vakıf ve derneklere mensup toplam 19 temsilciyle, telekonferans yöntemiyle bayramlaştı. Sürece katkı
sunan herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bence, şehrimiz adına çok güzel bir süreci başlattık. Ben, şahsen bu manzarayı gördüğümde, dünyanın
en zengin şehri olduğumuzu düşünüyorum. Dünyanın en zengin şehrinin, dünyanın en zengin belediye başkanı gibi gördüm kendimi” dedi

EN ZENGIN SEHRIN 
EN ZENGIN BASKANI

“Biz, burada attığımız ve atacağımız adımlarla, umut ediyorum ki, dünyaya bile çok kıymetli mesaj-
lar verebiliriz. Bu yönüyle, bu bayramın, gerçekten başta sağlık getirmesini hem sizlere hem siz kıy-
metli temsilcilerimiz ve ailelerine, temsil ettikleri insanlara, bütün ülkemize, bütün insanlığa sağlık
getirmesini, barış getirmesini, huzur getirmesini, mutluluk getirmesini; doğaya katkı sunacak, do-
ğayı koruyacak bir süreç var etmesini; insanı koruyacak, insanı yaşatacak ve insana güzel bir gele-
cek var etme konusunda da birlikte hareket edeceğimiz duygular getirmesini çok arzu ediyorum.” 

Dünyaya önemli 
mesajlar 

verelim

Şehit aileleri yalnız

bırakılmadı
ŞEHİt ailelerinin evlerinde her
bayram ayrı bir hüzün yaşanı-
yor. Gencecik evlatlarını, anne-

babalarını, kardeşlerini vatan
savunmasında şehit veren ailelerin acısı
hiç bitmiyor. İBB Halkla İlişkiler Müdür-
lüğü’ne bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler
Koordinasyon Birimi’nin düzenli olarak
ziyaret ettiği aileler, bayramda da unutul-
madı. Ekipler Kurban Bayramı’nda şehit
yakınlarını ve gazileri tek tek evlerinde zi-
yaret ederek İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun selamını iletiyor ve onlar için
özel olarak kaleme alınan mektuplar ile
hediyeleri veriyor.

Hastanede şehit oldu

15 Temmuz gecesi tek erkek evladı Mu-
harrem Kerem’i 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’nde şehit veren Asiye Yıldız o
günden beri dünyayla irtibatının kesildi-
ğini söylüyor. 29 yaşında şehit olan oğlu-
nun acısının hiç dinmediğini belirten
Asiye Yıldız o geceyi şu sözlerle anlatı-
yor: “O gece yazlıktaydım. Oğlum da
işten izin almış ertesi gün yanıma gele-
cekti. Telefonla görüştüğümde köprüyü
kapattıklarını gidip açacaklarını söyledi.
Gece saat 2 gibi yeniden aradım çok yo-
ruldum döneceğim dedi. Ama dönme-
miş. Arkadaşlarıyla önce polisleri
savunmak için karakola sonra FSM
Köprüsü’ne gitmiş. Burada sorun yok
Boğaziçi’ne geçin denince köprüye gidi-
yor. Yolda arkadaşlarına mesaj atıyor
“Bu memleketi yedirmeyin” diye. Sonra
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde başın-
dan vuruluyor. Bir gazimiz onu köprü-
nün ayağına kadar kucağında taşıyor.
Hainler ambulansların geçmesine bile
izin vermiyor. Daha sonra bir ambulan-
sla Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne gö-
türüyorlar. Yavrum orada, hayata
gözlerini açtığı hastanede şehit oluyor.
Ben o gece geleceğimi, umudumu her şe-
yimi kaybettim.”Oğlunun Kilyos’ta bulu-
nan kabrini sürekli olarak ziyaret ettiğini
anlatan Asiye Yıldız o geceden hala çıka-
madığını belirtiyor. İBB Başkanı Ekrem

İmamoğlu’na teşekkür eden Yıldız, ken-
disi için yazılan mektubun anlamlı oldu-
ğunu söylüyor.

Her bayram şehitlikte geçiyor

Ateşin düştüğü bir başka ev ise henüz 21
yaşındayken askerliğini yaptığı Afyonka-
rahisar’da şehit olan Mustafa Berber’in
baba ocağı. İkiz oğulları Mustafa, Mu-
hammed, kızı Gamze ve eşi Engin Ber-
ber ile mutlu bir hayat süren Gülizar
Berber, 2016’da Mustafa’nın şehit olma-
sıyla her şeyin altüst olduğunu anlatıyor.
“Mustafa şehit olduğu gün bir başka
şehit cenazesine gidiyor. Öncesinde ben
gitmek istemiyorum çok etkileniyorum
demişti bana. O gün gitmiş. Akşam ye-
meğinden sonra da şehit olmuş” diyen
Gülizar Berber, oğlunun vatanına, mille-
tine, bayrağına tutkun, kendini yetiştir-
miş bir genç olduğunu belirtiyor.
Evladını kaybettikten sonra aile olarak
sosyal hayatlarının bittiğini söyleyen Gü-
lizar Hanım, Edirnekapı Şehitliği’nde
yatan oğlunu ziyaret ederken pek çok

şehit ailesiyle tanıştığını anlatıyor ve ekli-
yor “Her bayram şehit aileleriyle sabah-
tan gidiyoruz şehitliğe. Kahvaltımızı
yapıyoruz evlatlarımızla birlikte. Akşama
kadar bir günü orada onlarla geçiriyo-
ruz. Acımız hiç dinmiyor ancak birbiri-
mizden destek oluyoruz.”

Hatırlanmak çok güzel

Yaşadığı evden Mustafa’nın anılarını bı-
rakıp gitmek istemediği için taşınmadı-
ğını ifade eden Gülizar Berber İBB
ekiplerinin ziyaretinin anlamlı olduğunu
belirtiyor. “Şehidimize olan saygınızdan
dolayı buradasınız. Bu bizi onurlandırı-
yor. Hatırlanmak hele böyle bir günde
hatırlanmak çok güzel.
Başkanımıza ve sizlere ailem adına te-
şekkür ediyorum. Kapımız her zaman
size açık” diyor.
İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı
Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon
Birimi Kurban Bayramı boyunca şehit
aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam
edecek.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, Kurban Bayramı’nda
İstanbul’da yaşayan tüm şehit aileleri ve gazilerin evlerine gitti. 15 Temmuz Şehidi Muharrem Kerem Yıldız ile Şehit
Mustafa Berber’in aileleri de bu kapsamda Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edildi. Evlat acısı
yaşayan ve acıları hiç dinmeyen aileler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve ekiplere şükranlarını sundu

Yangın istatistikleri

AçıklAndı
İSTANBuL Büyükşehir Belediyesi
İstatistik Ofisi, Temmuz 2020 İstan-
bul İtfaiye İstatistikleri Bülteni’ni ya-

yınladı. İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine
göre hazırlanan Bülten’de, yangınla ilgili geliş-
meler rakamlara şöyle yansıdı:

123 istasyonla hizmet veriliyor

İstanbul’da Haziran 2020 itibariyle, 123 istas-
yon, 4 bin 239 profesyonel ve 361 gönüllü it-
faiyeci ile hizmet veriliyor. 2019 yılı sonu itibari
ile 3 bin 640 kişiye 1 profesyonel itfaiyeci
düştü.

30 bin 395 itfai olay meydana geldi

2020 yılının ilk altı aylık döneminde, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 30
bin 395 itfai olay meydana geldi. 2019 yılının
aynı döneminde, 29 bin 449 olay gerçekleş-
mişti. İtfai olayların en fazla görüldüğü ilçeler,
Pendik (bin 424), Esenyurt (bin 279) ve Fatih
(bin 262); en az itfai olayın görüldüğü ilçeler
ise Adalar (139), Çatalca (294) ve Şile 
(313) oldu.

İlk altı ayda 9 bin 292 yangın

İstanbul’da, 2019 yılının ilk altı ayında 10 bin
231, tamamında ise 22 bin 543 yangın mey-
dana geldi. 2020 yılının ilk altı ayında mey-
dana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 9,2 azalışla 9 bin
292 olarak kaydedildi.

Yangın nedeni  “sigara” 

2020 yılının ilk altı aylık döneminde, sigara ne-
deni ile 3 bin 268 (toplam yangınların yüzde
35,17’si); elektrik nedeni ile 2 bin 825 (toplam
yangınların yüzde 30,40’ı); kasıt nedeni ile 656
(toplam yangınların yüzde 7,6’sı); çocukların
ateşle oynaması nedeni ile 143 (yüzde 1,54)
ve parlama nedeni ile 133 (yüzde 1,43) yangın
meydana geldi.

Polis fazla yolcuya

İzİn vermedİ
TATİLCİLERİN akşam saatlerindeki
Şile dönüşünde, belediye otobüsü
bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla

yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen oto-
büs şoförü ile yolcular arasında tartışmalar
yaşandı. Durağa gelen polis ekibinin uyarıla-
rıyla yolcuların inmesinin ardından otobüs yo-
luna devam etti. Kurban Bayramı tatilinde
İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye
akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için
Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluş-
turdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere du-
rağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü
otobüsü, bir anda doldu. Kapasitesi 70 kişi ol-
masına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan
otobüsün şoförü, hareket etmek
istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför ara-
sında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında
sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu.
Haber verilmesi üzerine  olay yerine Şile İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.  Oto-
büse giren ve şoförün hemen yanından yolcu-
lara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs
tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyece-
ğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu  uyarı-
larında bulundular.  Polisler, buradaki
yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söyle-
diler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayak-
taki yolcuların inmesinin ardından otobüs
yoluna devam etti.

Allah akıl fikir versin!
Silivri'den İstanbul yönüne giden
kamyonetin kasasında 10'u aşkın ki-
şinin tehlikeli yolcuğu kameraya

yansıdı.Silivri'den İstanbul yönüne ilerleyen
kamyonetin kasasında, aralarında çocuk ve
kadınların da bulunduğu 10'u aşkın kişi yolcu-
luk yaptı. Üstü açık, küçük kamyonetin kasa-
sında tehlikeye aldırmadan adeta üste üstü
yolculuk yapan kişiler arasında olan erkekler
ayakta durdu. Ayaktaki erkekler tehlikeli hare-
ketlerde de bulundu. O anlar kamyonetin
hemen arkasındaki araç sürücüsü tarafından
cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Tek kelimeyle
dehşet

BAHÇELİEVLER'dE dün gece daha
önceden yıkım kararı bulunan 6
katlı bir binanın üçüncü katındaki

dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir ne-
denle çöktü. Çökme sırasında halı asmaya
çıktığı öğrenilen 1 kişi, beton parçalarıyla be-
raber düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kal-
dırılan daire sahibinin yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğ-
renildi. Zabıta ekipleri, yıkım kararı bulunan
binada halen kullanıldığı tespit edilen bir
daire ile kahvehaneyi tahliye ederek mühür-
ledi.  Olay, Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi
19. Sokakta dün gece saat 00.00 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha
önceden kentsel dönüşüm kapsamında yıkım
kararı olduğu öğrenilen ve bir süre önce de
boşaltılan 6 katlı bir binanın üçüncü katında
oturan Erdoğan Kordon'un halı asmak için
çıktığı balkon henüz bilinmeyen nedenle
çöktü. Beton parçalarıyla beraber bahçeye
düşen Erdoğan Kordon, ağır yaralandı. Gü-
rültüye evlerinden çıkan mahalle sakinleri,
komşularına yardıma giderken bir yandan da
durumu polis bildirdi. Kısa sürede olay yerine
gelen itfaiye ekipleri, Erdoğan Kordon'u düş-
tüğü yerden çıkarmak için çalışma başlatır-
ken, polis ekipleri de sokakta önlem aldı.
İtfaiye ekipleri, Kordon'u bulunduğu yerden
çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık
ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Kor-
don'u hastaneye kaldırdı. Erdoğan Kor-
don'un hastanede yapılan tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. 
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E rmenistan Dışişleri Bakanı
Zograb Mnatsakanyan, Azer-
baycan ile yaşanan gerilime

ilişkin açıklamalarda bulunarak Türki-
ye'yi hedef aldı. Mnatsakanyan, Er-
meni Şant televizyonuna
açıklamasında, Ermenistan-Azerbay-
can sırında yaşanan gerilim bağlamın-
daki Türkiye'nin eylemlerinin 'yıkıcı ve
istikrarsızlaştırıcı politikasının' yeni bir
kanıtı olduğunu öne sürerek, "Bu poli-
tikanın bazı tezahürleri diğer bölge-
lerde, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve
Ortadoğu'da görülüyor" dedi. Türki-
ye'nin, Ermenistan-Azerbaycan sını-
rında gerilimin başladığı 12
Temmuz'dan bu yana yaptığı açıkla-
malar ve başvurduğu eylemlerin ama-
cının, 'bu politikasını Güney
Kafkasya'ya yansıtmak' olduğunu dile
getiren Mnatsakanyan, "Bu bizim için
son derece kabul edilemez. Buna karşı
mücadele ettik ve bu mücadelemizi

sürdüreceğiz. Türkiye’nin bölgedeki
tüm hırslarına karşı koyacağız. Bu an-
lamda, ulusal ve uluslararası format-
larda elimizdeki tüm araçları
kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatbikata uygun bir cevap

Ayrıca Türk uzmanların Avrupa'da
Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler An-
tlaşması (SFE) kapsamındaki denetim
için Ermenistan'a gelmesine izin ver-
meme kararını değerlendiren Mnatsa-
kanyan, bunun, Türkiye ve
Azerbaycan'ın son ortak tatbikatına
uygun cevap olduğunu savunarak
şunları söyledi: "SFE ve Viyana Anlaş-
ması kapsamındaki askeri denetim,
kendi içinde çok önemli bir araç içer-
mekte. Bu, karşılıklı güven ortamının
oluşması ve güvenlik çıkarlarının karşı-
lıklı olarak dikkate alınması için bir
araç. Türkiye’nin yaptıkları ise elbette
bu karşılıklı saygının tezahürü değil"

çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde
eylülde yapılması planlanan Yasama Kon-
seyi (Yasama Meclisi) seçimlerinin, yeni tip

koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle
1 yıl erteleneceği bildirildi. Hükümetin, artan Kovid-
19 vakaları nedeniyle Yasama Konseyi seçimlerini 1
yıl erteleyeceğini duyuran Lam, "Hakkaniyet ve kamu
güvenliğiyle sağlık konusunu garanti altına almak is-
tiyoruz ve seçimin açık, adil ve tarafsız bir şekilde ya-
pıldığından emin olmalıyız. Dolayısıyla bu karar,
esastır." değerlendirmesinde bulundu. Lam, seçimleri
ertelemek için acil durum yönetmeliğine başvurulaca-
ğını aktararak, hükümetin seçimlerin 5 Eylül 2021'de
yapılması yönünde kararı verme konusunda Çin hü-
kümetinin desteğine sahip olduğunu vurguladı.

kanada, vatandaşlarına
ABD’den ithal edilen kırmızı
soğanlarda Salmonella bak-

terisi olabileceği konusunda uyarı
yaptı. Korona virüs salgının ardından
Kanada’da Salmonella salgını baş
gösterdi. Kanada Halk Sağlığı Ku-
rumu, tarafından yapılan açıklamada
vatandaşlara, ABD’den ithal edilen ve
Salmonella salgınıyla bağlantılı olduğu

düşünülen kırmızı soğanları kullanma-
ması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kurum, Haziran ayından bu yana top-
lam 5 eyalette birçok vaka tespit edildi-
ğini, birçok vakanın hastalanmadan
önce kırmızı soğan tükettiğini açıkladı.
Sağlık Kurumu, British Columbia’da
43, Alberta’da 55, Manitoba’da 13,
Ontario’da 2, Prince Edward Island’da
ise 1 kişide Salmonella bakterisi tespit

edildiğini aktarırken, 16 kişinin ise has-
taneye kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer,
Kanadalıların çiğ sebze kullanımından
uzak durmalarını tavsiye ediyor. Uz-
manlar ise Salmonella salgınına neden
olabilecek kaynakları hala araştırdıkla-
rını ifade ederken, ABD’den ithal edi-
len kırmızı soğanların perakendeciler
ve restoranlar tarafından kullanılma-
ması çağrısında bulundu.

Belarus Devlet Başkanı
Aleksandr Lukaşenko, ül-
kesinde yakalanan 33

Wagner üyesinin İstanbul'a gitmeyi
planlamadığını ve Belarus'ta "farklı
amaçlar" için bulunduğunu söy-
ledi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy
Peskov, "Rus vatandaşı" olarak
tabir ettiği şahısların asıl uçuş nok-
taları olan İstanbul'a uçmadan
önce uçaklarını kaçırdıkları için
transit noktası olan Belarus'ta kal-
makta olduklarını iddia etmişti.
Lukaşenko, ülkede istikrarsızlık ya-
ratma ve seçimlere müdahale etme
planları yaptıkları iddiasıyla Minsk
yakınlarında gözaltına alınan Rus
Wagner'lerin durumunu Belarus
KGB Başkanı Valeriy Vakulçik ve
Soruşturma Komitesi Başkanı Ivan
Noskeviç'le görüştü. Devlet Baş-
kanlığı'ndan yapılan yazılı açıkla-
maya göre Lukaşenko, görüşme
sırasında "Ruslar, Moskova'nın al-
tını çizdiği gibi İstanbul'a uçmayı
planlamıyordu, ülkemizde 'farklı
amaçlar' için bulunuyorlardı." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed
Cevad Zarif, Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) ve Avrupa'yı terör ör-

gütlerine finansman ve barınma desteği
sağlamakla suçladı. Zarif, İran İstihbarat Ba-
kanlığının ABD'de örgütlenen ve İran'da

terör eylemleri düzenlemekle suçlanan rejim
karşıtı bir grubun liderini ele geçirdiğini du-
yurmasının ardından Twitter hesabından bir
mesaj paylaştı. Mesajında, "Batı, teröristleri
finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli-
dir." ifadesini kullanan Zarif, "(Teröristler)

ABD ve Avrupa'daki güvenli limanlarından
nefret, propaganda, cinayet ve kargaşa orga-
nize ediyorlar ve masum İranlı sivillere yöne-
lik cinayetlerin sorumluluğunu utanmadan
üstleniyorlar. Sis perdeleri bu iki yüzlülüğü
gizleyemez" şeklinde devam etti.

Zarif’ten Batı’ya terör mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan, Türkiye'nin 'Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Doğu
Akdeniz'de yaptığı gibi Güney Kafkasya bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını' öne sürdü

TURKIYE’YE ‘KARSI
KOYACAGIZ’ MESAJI

Kanada’da
salgını
alarmı

Kanada’da
salgını
alarmı

Kanada’da
salgını
alarmı

Kanada’da
salgını
alarmı

Kanada’da
salgını
alarmı

Kanada’da
salgını
alarmı

Ermeni Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, gerilimden yana olmadıklarını ifade etti.

Kanada Halk Sağlığı Kurumu, ABD’den ithal edilen kırmızı soğanlarda
Salmonella bakterisi olabileceği konusunda uyarıda bulundu

Boko Haram saldırılarında 25 kişi öldü
Radikal İslamcı terör örgütü Boko Haram'ın
düzenlediği saldırılarda en az 25 kişi hayatını
kaybetti. Birleşmiş Milletler, bölgede şiddetin
son dönemde daha da arttığını duyurdu

radikal İslamcı örgüt Boko Haram'ın Kamerun'un kuze-
yindeki bir mülteci kampına düzenlediği saldırıda en az 15
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. El bombalarıyla düzen-

lenen saldırının Kamerun'nun kuzeyinde Nijerya sınırına yakın bölge-
deki Mozogo'da bulunan bir kampta meydana geldiği açıklandı.

Şiddetin tırmandığını açıklandı

Birleşmiş Milletler (BM) Nijerya'nın kuzeyindeki yaşam koşullarının
son aylarda daha da olumsuz bir hal aldığını, bölgedeki silahlı grupla-
rın saldırıları ve onların güvenlik güçleriyle aralarındaki silahlı çatış-
malar nedeniyle durumun giderek daha da kötüleştiğini bildirdi. BM,
son dönemde ikinci bir şiddet dalgası gözlemlendiğini, sadece mayıs
ve haziran aylarında Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinden 40 bin
kişinin yerini terketmek zorunda kaldığını ifade ederek, Nijerya'da hali-
hazırda 2 milyon yerli göçmen bulunduğunu duyurdu.

El bombalarıyla düzenlenen saldırının Kamerun'nun
kuzeyinde Nijerya sınırına yakın bölgedeki Mozogo'da
bulunan bir kampta meydana geldiği açıklandı.

Seçimler 1 yıl
ertelenecek

Hong Kong'da yapılması planlanan Yasama
Konseyi seçimleri koronavirüs sebebiyle 1 yıl
ertelendi. Muhalefetin itiraz ettiği erteleme
ile ilgili Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie
Lam, yaptığı açıklamada, "Yapmak zorunda
olduğum duyuru, son 7 ay içinde vermem
gereken en zor karar." ifadesini kullandı

israil’de halk korona virüs salgını ile müca-
deleyi kötü yönettiği gerekçesi ile ve hakkın-
daki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan

Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesi için protesto-
lara devam ediyor. Kudüs’teki başbakanlık konutunun
yanı sıra başkent Tel Aviv ve bir çok kentte binlerce İs-
railli sokaklara indi. Ülkede 2 aydan bu yana halk Ne-
tanyahu’nun istifası için eylemler düzenliyor. Polisin
geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde ilerleyen
saatlerde tansiyonun yükselmesi bekleniyor.

Netanyahu’ya
nefret büyüyor

‘İstanbul’
iddiasına
yalanlama

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında ABD Başkanı Do-
nald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı An-
drzej Duda arasında imzalanan Polonya'daki

ABD askerinin sayısının arttırılmasına ilişkin anlaşmanın
teknik detayları tamamlandı. Polonya Savunma Bakanı
Blaszczak yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki görüş-
melerin tamamlandığını aktarırken, NATO'nun Doğu Av-
rupa kanadında görev yapan tüm ABD güçlerinin bağlı
olacağı bir ABD Kolordu Komutanlığı kurulacağını du-
yurdu. Önümüzdeki günlerde ABD ile “Geliştirilmiş Sa-
vunma İşbirliği Anlaşması” imzalayacaklarını bildiren
Blaszczak, "Polonya için önemli bir gün. Amerikalılarla
müzakereleri tamamladık ve kısa süre içerisinde Ameri-
kan ordularıyla bir anlaşma yapacağız” dedi.

Polonya kolordu
komutanlığı kuracak
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K eşan Kent Müzesi Koordinatörü
arkeolog Aslı Avcı, şehrin kimliğini
yansıtan ve günlük hayatta kulla-

nılan eski eşyaları topladıklarını belirterek,
müze ve bahçesinin sosyal ve sanatsal faa-
liyetlerde de kullanılacağını söyledi. Ke-
şan'da Yukarı Zaferiye Mahallesi Necati
İşcan Caddesi'ndeki 1914 yılında inşa edi-
lerek Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisi
hastanesi olarak yaralı askerlerin tedavi
edildiği daha sonraki yıllarda ise Kızılay ve
memleket hastanesi olarak da hizmet
veren bina, aralık ayında kent müzesi ola-
rak kullanılmak üzere Keşan Belediyesi'ne
devredildi.

Dikkat çeken eserler toplandı

Binanın restorasyonu için proje hazırlanır-
ken, yapılan duyurularla şehrin kimliğini
yansıtan ve günlük hayatta kullanılan eski
eşyalar müze bünyesinde toplanmaya baş-
landı. Eşyalar arasında yer alan eski mut-
fak araçları, su küpleri, patlamış top
mermisinden yapılmış havan, el yazması
notlar bulunan Kur'an-ı Kerim, yağlı gü-
reşlerde giyilen kispet, müzik aletleri ve
daktilolar dikkat çekiyor.

Halktan ilgi gördü

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeo-
log Aslı Avcı, kent müzesi olarak kullanılan
binanın 1900'lü yılların başında inşa edile-
rek, Çanakkale Savaşı döneminde cephe
gerisi hastanesi olarak kullanıldığını belir-
tip, "Bina ilk önce cephe gerisi hastanesi
olarak kullanılmış. Aralık ayında da Keşan
Belediyesi'ne kent müzesi olarak tahsis
edildi. Ocak ayı itibarıyla çalışmalarımıza
başladık. Öncelikle bir duyuru yaptık. Va-
tandaşların ellerinde eski olan, kent kimli-
ğini yansıtan eşyaları bize getirmelerini
istedik. Bu halk tarafından ilgi gördü. Her-
kes elinde olan, sakladığı eşyalarını bize
getirdi" dedi. Binanın restorasyonu için bir

proje hazırlandığını dile getiren Avcı, "Bi-
nanın gerçek kimliğinin ortaya çıkarılması
için restorasyon yapılacak. Bununla da il-
gili bir proje hazırlanıyor. Ayrıca bir 'Keşan
kitabı' hazırlayacağız. Kitapla ilgili sem-
pozyum düzenleyeceğiz. Müzede bir kent
araştırmaları merkezi kurmak istiyoruz.
Burada yüksek lisans ile doktora öğrencile-
rinin çalışmalarını ve bize Keşan'la ilgili
akademik bilgi sağlamalarını istiyoruz. Bi-
namızın alt katında ise çocuk ve gençlerle
atölye çalışmaları yapacağız. Burası yaşa-
yan bir kent müzesi olacak. Bahçemize bir

amfitiyatro, açık hava sineması ve müze
kafe inşa edilecek. Burası şehrin buluşma
mekanı, aydınlık yüzü olacak. Umuyoruz
ki müzemizi tüm halkımızla birlikte 19
Kasım 2022'de açacağız" diye konuştu.

Şehrin kimliğini yansıtacak

Aslı Avcı, yaptıkları duyuru sonrası şehrin
kimliğini yansıtan ve günlük hayatta kulla-
nılan eski eşyaların müzeye getirilmeye
başlandığını dile getirerek, şöyle ko-
nuştu:"En çok dokuma, tarım malzeme-
leri, eski radyo, televizyon ve daktilolar var.

İçerisinde el yazması notlar bulunan eski
Kur'an-ı Kerim var. Aynı zamanda Arapça
kitaplar da bulunuyor. Eskiden gelinlerin
çeyizine konulan el işi malzemeler var. Eski
gelinlik ve nişanlık kıyafetler var. Kundu-
racı malzemeleri getirdiler. Su küpleri,
mutfak malzemeleri de getirilenler ara-
sında. Yağlı güreşlerde giyilen kispetler var.
Ayrıca biz burada eski zanaatları burada
yaşatmak istiyoruz. Müzemizdeki her oda-
nın farklı bir senaryosu olsun istiyoruz.
Öte yandan bir gazete arşivimiz var. Bu
arşiv şu an dijitale aktarılıyor."

Edirne'nin Keşan ilçesinde Çanakkale Savaşı yıllarında cephe gerisi hastanesi olarak hizmet verilen, daha sonra hastane ve
okul olarak da kullanılan tarihi taş binanın, belediye tarafından kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor

doğu ve batı medeniyetleri-
nin kesişme noktasında bulu-
nan, anıt mezarı, dev

heykellerinin yanı sıra 2 bin 150 metre ra-
kımıyla dünyada "güneşin doğuşunun ve
batışının en güzel izlendiği yer" olarak da
bilinen Nemrut Dağı, her yıl binlerce tu-
risti ağırlıyor.Birleşmiş Milletler Eğitim,
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan,
Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki
Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait
50 metre yüksekliğinde 150 metre ça-
pında tümülüs ile pek çok dev esere ev
sahipliği yapıyor.Milli park alanı olarak
korumaya alınan bölgede, eşsiz eserlerin
yanı sıra rakımı sayesinde "güneşin doğu-
şunun ve batışının en güzel izlendiği yer"
olarak da anılan Nemrut Dağı, her yıl
yerli ve yabancı pek çok turiste ev sahip-
liği yapıyor. Öğle saatlerinde Nemrut Da-
ğı'na tırmanmaya çalışan ziyaretçiler,
yaklaşık 800 metrelik yürüyüşün ardın-
dan güneşin eşsiz batışını seyretme fırsatı
buluyor.Turistler, bir yandan Nemrut'taki
tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken
diğer yandan güneşin kendine hayran bı-
rakan batışını izlemenin keyfini çıkarıyor.
Yerli ve yabancı turistler, gün batımından
önce vardıkları 2 bin 150 metre yüksekli-
ğindeki Nemrut Dağı zirvesinde gördük-
leri güzel manzarayı ölümsüzleştirmek
için bol bol fotoğraf çekiyor.

"Muhteşem bir manzarası var"

Güneşin batışını izlemek için Ankara'dan
gelen Sevgi Özçelik,  yaptığı açıklamada,
Nemrut'un görülmeye değer, muhteşem
bir yer olduğunu söyledi.Yaklaşık 20 yıl
önce de Nemrut'a geldiğini anlatan Öz-
çelik, "Herkesin hayatında bir kez gelip

görmesi gereken bir yer. Muhteşem bir
manzarası var. Ailece güneşin batışını
görmek için geldik." dedi.

"Nemrut Dağı beni büyüledi"

Hollanda'dan Nemrut Dağı'nı ziyarete
gelen Christian Van de Ven ise ilk defa
Nemrut Dağı'na geldiğini belirterek "
Türkiye'deki en güzel tarihi eserlerden
biri. Hayatım boyunca çok sayıda tarihi
yerler gördüm ama Nemrut Dağı beni
büyüledi. Buraya geldiğimde hava biraz
kapalıydı ama manzarası çok güzel." diye
konuştu.Ziyaretçilerden Ercan Yoldaş ise
İstanbul'dan Nemrut Dağı'nı görmek için
Adıyaman'a geldiğini ifade ederek şunları
kaydetti:

Kamp yapıyorlar

"Nemrut Dağı'nı tırmanırken zorlu 800

metrelik yürüyüşü gerçekleştirdik. As-
lında yürüşüş de güzeldi, dinlene dinlene
manzaranın tadını çıkararak dağa çıktık.
Devasa heykelleri görmenin mutluluğunu
yaşadık. Çok güzel bir yer. Nemrut Da-
ğı'na 12 yıl önce gelmiştim. Şimdi resto-
rasyon çalışmalarıyla daha da güzel
olmuş. Bilgilendirme sayesinde heykeller
hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz.
Şimdi de güneşin batışını izleyip burada
gece kamp kurmayı düşünüyoruz.”

Salgın sonrası 15 bin kişi

Nemrut Dağı, bu yıl yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) tedbirlerinin ardından 1 
Haziran'da kapılarını ziyaretçilerine 
açtı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 
ziyaretçilerin ağırlandığı Nemrut Dağı'nı
bu tarihten itibaren yaklaşık 15 bin 
kişi ziyaret etti.

Nemrut'u görenler
büyüleniyor

Mitolojik
masklar
hayat buldu

Muğla'daKİ Strakoni-
keia Antik Kenti'nde yü-
rütülen kazı

çalışmalarında gün yüzüne çıkarı-
lan 33 mask, taş hastanesinde
elden geçiriliyor. Eskihisar Mahal-
lesi'ndeki Stratonikeia Antik Ken-
ti'nde kazı ve kurtarma çalışmaları
yürütülüyor. Kazılarda gün yüzüne
çıkarılan tahrip olmuş taş eserler,
"taş hastanesi"nde restore ediliyor.
Stratonikeia ve Lagina Antik Kenti
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal
Söğüt, Helenistik dönemden bu-
güne kesintisiz yaşamın sürdüğü
kentteki mimari taş eserleri, kazı ça-
lışmalarının ardından taş hastane-
sine getirdiklerini, burada zarar
gören kısımların sağlamlaştırıldığını
söyledi. Helenistik, Roma, Bizans,
Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet
dönemlerine ait eserlerin bir arada
olduğu Stratonikeia Antik Ken-
ti'ndeki kazı çalışmalarında 2 bin
200 yıllık antik tiyatronun içinde
son iki yılda 33 mitolojik maska
ulaşıldığını belirten Söğüt, "Taş
hastanesine getirilen eserlerin hangi
döneme ait olduğu belirlendikten
sonra çalışmalara başlanıyor" dedi.
Kentteki tüm mimari blokları alıp
konservasyon ve restorasyonlarını
yaptıklarını anlatan Söğüt, bulduk-
ları bazı blokların 22, bazılarının da
2 parça halinde çıktığını belirtti.

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki
taş oyma ustası Arif Çetin,
şekillendirdiği, Hitit motiflerini
işlediği taşlarla hem geçimini
sağlıyor hem de Türkiye'nin 
tarihi heykellerinin, motiflerinin
tanıtımına katkı sunuyor

antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki taş
oyma ustası Arif Çetin, şekillendirdiği,
Hitit motiflerini işlediği taşlarla hem

geçimini sağlıyor hem de Türkiye'nin tarihi hey-
kellerinin, motiflerinin tanıtımına katkı sunu-
yor.Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyaya
gelen ve çocuk yaşta Hattuşaş Antik Kenti böl-
gesinde Hitit motiflerini işleyerek taş oymacılı-
ğına başlayan Çetin, mesleğini 19 yıl önce
taşındığı Antalya'da da sürdürdü.Yerli ve ya-
bancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Kalei-
çi'nde dükkan açan sanatçı, Türkiye'ye özgü ve
ülkenin farklı yörelerinde bulunan heykelleri,
hayvan figürlerini, antik dönemlere ait desen ve
çizimleri el işçiliğiyle taşlara aktarıyor.Geçimini
36 yıldır taş oymacılığından sağlayan Çetin'in
birbirinden farklı ortaya koyduğu eserler, yerli
ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

KENT MUZESINE
DONUSTURULUYOR

Doğu ve batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, anıt mezarı, dev heykel-
lerinin yanı sıra 2 bin 150 metre rakımıyla dünyada "güneşin doğuşunun ve batışının
en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut Dağı, her yıl binlerce turisti ağırlıyor

Taşlar elinde
değerleniyor

İngİltere merkezli internet yayın ku-
ruluşu Lad Bible, son 20 yılın en iyi di-
zisini belirlemek üzere anket düzenledi.

Anket sonuçlarına göre Breaking Bad, 21. yüzyı-
lın en iyi dizisi seçildi. Lad Bibe’ın düzenlediği
son 20 yılın en iyi dizisi anketinin sonuçları açık-
landı. Yapılan seyirci anketine göre, Bryan
Cranston ve Aaron Paul’ün başrollerinde yer al-
dığı efsanevi dizi Breaking Bad, son 20 yılın açık
ara en iyi dizisi seçildi. Breaking Bad, toplam 11
bin 429 oy alarak, oyların yüzde 50.8’lik kısmına
sahip oldu. Dizi, milyonlarca hayranı bulunan
Game of Thrones’u geride bıraktı. Yapılan oyla-
mada Game of Thrones da The Wire adlı diziyi
geride bıraktı. The Office, Black Mirror, Peaky
Blindersi Stranger Things ve Mad Men oyla-
mada yer alırken, bazı dizi izleyicileri ankette The
Big Bang Theory’nin yer almamasını
eleştirdi.Vince Gilliganb tarafından yaratılan
Breaking Bad, 50 yaşında lisede kimya öğret-
meni olan Walter White’ın akciğer kanseri olduk-
tan sonra geçimini sağlamak için yasa dışı
yollara başvurma hikayesini konu alıyor.

KarabüK'ün UNESCO Dünya Mi-
rası Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle
ünlü Safranbolu ilçesinde bulunan ve

oluşumu 65 ila 200 milyon yıl önce başladığı
tahmin edilen Türkiye'nin 4. büyük mağarası
Mencilis'e ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Ka-
rabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde
bulunan ve oluşumu 65 ila 200 milyon yıl önce
başladığı tahmin edilen Türkiye'nin 4. büyük
mağarası Mencilis'e ziyaretçiler yoğun ilgi göste-
riyor.Toplam 6 bin 52 metre uzunluğunda 3 katlı
oluşuma sahip mağara, muhteşem renk cümbü-
şünün hakim olduğu küçük yer altı nehri, bir şe-
lale ve iki gölle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.65
ila 200 milyon yıl önce oluşmaya başladığı tah-
min edilen ve yaz kış sabit 15 derece sıcaklığa
sahip Mencilis Mağarası'nı gezi amaçlı gelenle-
rin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi
hastalıklara iyi geldiğini düşünen kişiler de ziya-
ret ediyor.Sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli
kaya oluşumlarının yer aldığı mağara, bir dönem
kullanılan eski bir fırına da sahip.

21. yüzyılın
en iyi dizisi 

Türkiye’nin dördüncü
büyük mağarası

TARİH
KIYMET VE

DEĞER
BULUYOR
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Çanakkale’de serbest dalış dünya re-
kortmeni Milli sporcu Birgül Erken,
‘Tek Nefesle Su Altında En Uzun Me-
safe Yatay Yüzme’ dalında, Guinnes
Dünya Rekoru'nu kırmayı deneyecek.

Bu daldaki rekorun daha önce Rus
sporcu Veronika Kravtcova tarafından,
Yunanistan'ın Porto Koufo kentinde
160 metre ile kırıldığını belirten Milli
sporcu Erken, dünya rekoru deneme-

sini 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin
105’inci yıl dönümünde Çanakkale’nin
Ayvacık ilçesinde Assos bölgesindeki
Sokakağzı mevkisinde gerçekleştirecek
ve rekor kırmaya çalışacak.SP  R

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille for-
ması giyen Mehmet Zeki Çelik, Pre-
mier Lig takımlarının radarına girdi.
Lille forması ile 2 sezonda 71 maça
çıkan milli futbolcunun ismi Premier
Lig ekipleri; Everton, Leicester City ve
Tottenham Hotspur ile anılıyor. Fransa
Ligi ve Milli takımda gösterdiği perfor-
mansla dikkatleri üstüne çeken Zeki
Çelik için en ciddi alternatif şu anda
Tottenham Hotspur. Mourinho ve eki-
binin daha önce takip ettirdiği Zeki
Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak
istediği biliniyor.

Çağlar ile arkadaş olabilir

Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcu-
lar Çağlar Söyüncü'nün formasını giy-
diği Leicester City ve Cenk Tosun'un
takımı Everton da Zeki Çelik için nabız
yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23
yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadro-
suna katması halinde Zeki, milli ta-
kımda da beraber forma giydiği Cağlar
Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım
arkadaşı olabilir. Mehmet Zeki Çelik,
Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtal-
yanların da listesinde yer alıyor. Daha
önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna kat-
mak istemiş ancak transfer gerçekleş-
memişti. Ancak yine de Atalanta'nın da
milli futbolcunun transferi için girişim-
lerini sürdüreceği ifade edildi. 

yüzMEDE hEDEf DünyA REKORU

İ nler, "Pandemi döneminde her
şey değişti. Futbolda en önemli
şey taraftardır. Buna çok inanı-

yorum ve taraftarlar olunca 12'nci
adam da önem kazanıyor. Bu sezon
kimsenin taraftarı yoktu. Biz de iyi
bir oyun sergiledik ve sonunda ku-
payı kaldırdık" dedi. Son dönem-
lerde ligde iyi performanslar
sergilediklerini söyleyen İnler, "Ön-
celikle başkanımızı ve ekibimizi teb-
rik etmek lazım. Bu zorlu dönemde
müthiş bir iş başardık, müthiş bir
duygu. Sadece bu yıl değil, 4 yıldır
Başakşehir üst sıralarda ve hayırlı-
sıyla kupayı kaldırdık" şeklinde ko-
nuştu. Şampiyonluk yarışının zorlu
geçtiğine değinen İnler, "Ligde şam-
piyonluk yarışında 5-6 takım vardı.
Herkes şampiyonluk için koştu.
Pandemi dönenimde ise her şey de-
ğişti. Futbolda çok önemli olan şey
taraftardır. Buna çok inanıyorum ve
taraftarlar olunca 12'nci adam da
çok önem kazanıyor. Bu sezon kim-
senin taraftarı yoktu. Biz de iyi bir
oyun sergiledik ve sonunda kupayı
kaldırdık. Emeğimiz çok, her gün
idman, maçlar yapıyoruz. Bu maç-

larda performansımızı artırıp, takım
ruhunu da yükselterek kupa kazan-
mak müthiş bir duygu" ifadelerini
kullandı. 

Herkes hazır olacak
Şampiyonluk sevincinden sonra
artık Avrupa Ligi'ne odaklandıkla-
rını dile getiren İnler, "İyi bir takımız.
Kopenhag maçına herkes hazır ola-
cak. İnşallah o maçı geçeriz. Bu turu
geçtikten sonra da 8'li finaller oyna-
nacak ve orada da her şey olabilir"
diye konuştu. Keyifli bir maç bizi
bekliyorUEFA Avrupa Ligi'nde Ko-
penhag'ı elemeleri durumunda olası
rakip Manchester United'ı değerlen-
diren İnler, "Onların da çıkıp oyna-
ması lazım, daha hiç bir şey belli
değil. Öncelikle hedefimiz Kopen-
hag maçı. Sonrası keyifli olacak, her
şey olabilir" dedi. Sözleşmesi sezon
sonu bitecek olan İnler, yeni se-
zonda hangi takımda olacağı soru-
suna, "Bilmiyorum, başkan karar
verecek. Sözleşmem bitiyor. İlk defa
kariyerimde boşta kaldım. Hayırlısı
neyse o olsun, bakacağız" açıklama-
sında bulundu. 

Gergin bekleyis

BAZI taraftarlar kulübe 6 yılda tesis-
leşme ve sportif başarı anlamında çağ
atlatan Mehmet Sepil'in yönetimi dev-
retmemesini isterken, bazı taraftarlar
ise Süper Lig'de şampiyonluğa oynayıp
Avrupa'da ses getirecek bir Göztepe he-
define güçlü bir yabancı grup yöneti-
minde ulaşılabileceğini savundu.
Kararının kolay kolay değişmeyeceği
vurgusunu yapan Mehmet Sepil, devir
sürecinin 1 yılı aşabileceğini belirtmişti.
Beto, Castro, Jerome, Reis gibi kadro-
sunun önemli oyuncularıyla vedalaşan
Göztepe, sezon öncesi takım yenilenir-
ken hem transfer sürecini, hem de yö-
netimin devriyle ilgili haberleri
bekleyecek.3 yıl Süper LigGöztepe,
Mehmet Sepil'in başkanlığı döneminde
6 sezonun 3'ünü Süper Lig'de geçirdi.
Doğma büyüme Göztepeli olup yıllarca
ABD'de yaşayan, yurt dışında petrol
şirketi bulunan Mehmet Sepil, kulübü
2014 yılında Hüseyin Altınbaş'tan 2.
Lig'de devraldı. Sepil yönetiminde aynı
sezon 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan
Göz-Göz, 2017'de 1. Lig'de Antalya'da
Eskişehirspor'la oynadığı Play-Off fina-
lini seri penaltılarla kazanıp 14 yıl
sonra Süper Lig'e döndü. Süper Lig'de
3 yıldır küme düşmeden yer alan sarı-
kırmızılılar, Sepil yönetiminde tesisleş-
mede tarihi hamleler yaptı. Altınbaş
döneminde inşaatı başlayıp bitme aşa-
masına gelen Urla Adnan Süvari Tesis-
leri'ni tamamlayan Sepil, kulübe Gürsel
Aksel Tesisleri'nin yerine 95 yıllık tari-
hindeki ilk stadı olup TOKİ'nin 219
milyon TL ihale bedeliyle yaptırdığı
Gürsel Aksel Stadı'nı kazandırdı. Sepil,
bu süreçte Süper Lig Kulüpler Birliği
Vakfı'nda da başkanlığa seçildi.İlklerin
takımıTürkiye'nin ilk şirketleşen kulüp-
lerinden olan Göztepe, 1997 yılında

Dinç Bilgin döneminde şirketleşti. 1999
yılında 17 yıl sonra Süper Lig'e dönen
sarı-kırmızılılar, inişli çıkışlı grafiğin ar-
dından 2003 yılında düşerek en zorlu
yıllarına başladı. Efsane kulüp, 2003-
2007 yılları arasında sürekli değişen
başkanlar, transfer yasakları ve harabe
haline gelen tesisleriyle amatör kümeye
kadar geriledi. Tasarruf Mevduatı Si-

gorta Fonu'nun 2007'de Altınbaş Hol-
ding'e devrettiği İzmir temsilcisi, Altın-
baş döneminde basamakları tek tek
çıkıp 1. Lig'e kadar ulaşsa da 2013'te
tekrar küme düştü. Mehmet Sepil, ku-
lübü 2014'te sürpriz bir şekilde devralıp
Süper Lig hedefine ulaştırırken 6 yılda
tesisleşme hamleleriyle de değerini 
kat kat artırdı.  

Süper Lig'de geçen yıldan beri devir olacağı iddiaları kesilmeyen Göztepe'de
Başkan Mehmet Sepil'in ilk kez sessizliğini bozarak, "Masada bizi ciddi in-
celeyenler var. Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım"
açıklamasını yapmasının ardından taraftarlar arasında gergin bekleyiş başladı

TFF'nin pandemi sebebiyle ligden düşmeyi
kaldırması kararı üzerine, Akhisar Belediye
Başkanı Besim Dutlulu sosyal medya hesabı
üzerinden açıklamalarda bulundu. Dutlulu,
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Ak-
hisarspor, Adana Demirspor ve Bursas-
por'un birlikte Süper Lig'e yükselmesi
gerektiğini söyledi. Pandemiden Akhisars-
por'un da olumsuz etkilendiğini hatırlatarak
TFF'nin aldığı kararı eleştiren Başkan Dut-
lulu, "Futbol otoritelerine göre pandemi dü-
şenler için sorun ama çıkamayanlar için
değil. Böyle bir adalet yok. Akhisar’ın hak-
kını kimsenin yemesine izin vermeyeceğiz.
Akhisarspor ve Bursaspor Süper Lig'e alın-
malı!"  Başkan Dutlulu, sözlerini şöyle ta-
mamladı; "Bazıları rahatsız olacak ama
madem mağduriyet gidermek istiyoruz,
Play-off oynayıp çıkamayan 3 takım da
Süper Lig'e alınsın. Seneye 5 takım düşsün.
Alt ligde Manisa FK, 1. Lig'de Akhisar,
Adana Demir ve Bursa’nın hakkı yenmiştir.
Telafi olacaksa üçü beraber düşünülmelidir."

Akhisar Süper
Lig’de olmalı!

GOKhAn’ın
KEyfı yERınDE

Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile de şampiyonluk kupasını
kaldıran Gökhan İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu'-
nun (TFF) aldığı kararın
ardından açıklama yapan
Akhisar Belediye Başkanı
Besim Dutlulu, "Mağduriyet
giderilmek isteniyorsa, Play-
off oynayıp çıkamayan 3 takım
da Süper Lig'e alınsın" dedi

Zeki’ye talip çok

Malatya’da Süper Lig’de kalmanın
mutluluğu yaşanıyor. TFF’nin küme
düşmeyi kaldırmasıyla birlikte Yeni
Malatyaspor’a gönül veren taraftarlar
şehir turu atarak kutlama yaptı. Fut-
bolculardan Mina’nın evinin önüne
giderek tezahüratlar yapan taraftarlar
caddelere de bayrak astılar. Taraftar-
ların da bulunduğu bir açılışa katılan
ve kendisini Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın aradığını açıklayan
Malatya Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan, "Cumhurbaşkanımız beni
arayarak; yaşanan deprem ve salgın
sürecinin Malatya’yı olumsuz etkile-
diğini, gidişatı etkilediğini, bundan
sonraki süreçte daha dikkatli olun-
ması gerektiği telkinlerinde bulundu"
dedi Yeni Malatyaspor’un Süper
Lig’de kalmasını kutlamak için cadde
ve sokaklara çıkan taraftarlar, Tecde
Kayalık Bölge Parkı'nın açılışına gele-
rek, Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.
Tezahüratlarıyla açılışa renk katan ta-
raftarlara kısa bir konuşma yapan Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Selahattin
Gürkan, Malatyaspor’un Süper
Lig’de kalmasında emeği geçen Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a,
Gençlik ve Spor Bakanı M. Muhar-
rem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'na teşekkür etti. Başkan
Gürkan yeni sezonda daha başarılı bir
Malatyaspor İçin ellerinden gelen kat-
kıyı yapacaklarını da söyledi.

Malatyalılar coştu

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in kulübü yabancı bir spor yatırımcısına
devredeceği yönündeki iddiaların güçlülük kazandığı öğrenildi.

KUPA
MUTLULUK

GETİRDİ
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SKRTEL 
OVE OVE 

BITIREMEDI
Medipol Başakşehir'in tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel,

şampiyonluk coşkusundan, gelecek sezon planlamasına, Liverpool'un
şampiyonluğundan, takımın Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine kadar birçok
konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu
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S krtel, "İstanbul'u çok seviyoruz ve İstanbul'da ya-
şamaktan ailece çok mutluyuz. eğer Başakşe-
hir'de kalmazsam herhangi bir İstanbul ya da

Avrupa takımına gitmem ve Slovakya'ya dönerim" dedi.
Şampiyonlukla birlikte büyük bir başarı yakaladıklarını
söyleyen Skrtel, "Benim için ve takım arkadaşlarım için
çok büyük bir başarı. Bundan çok büyük bir keyif aldık ve
keyfini çıkarmaya devam ediyoruz" diye konuştu. 

Manchester rüya bir takım 

UeFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag karşısında çok önemli
bir maça çıkacaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Aslında
baktığınızda Kopenhag güçlü bir takım. Burada bize ne
kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Ufak da olsa bir
avantajımız var ve bunu kullanmak istiyoruz. Şampiyon-
luğun tadını çıkararak Kopenhag maçına odaklanacağız.
Hala turu geçmedik ama tabii ki geçebilecek güçteyiz.
Geçersek olası bir manchester United maçı var. Tabii ki
zor olacak. Dünya futbol tarihinin önemli takımlarından
birine karşı oynayacağız. Bizim için tarihi bir maç, kulü-
bün de başarısı açısından güzel bir maç olacak" şeklinde
konuştu. 

Burada olduğum için mutluyum

İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu dile geti-
ren Skrtel, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada ol-
duğum her gün çok mutluyum, her antrenmandan çok
keyif aldım, keyif almaya da devam ediyorum. Önü-
müzdeki sezon için de oturup konuşacağız. Gelecek ne
gösterecek bilmiyorum ama burada olmaktan keyif al-
dığımı söyleyebilirim. 35 yaşındayım ve önümüzde
futbol oynayacağım çok uzun yıllar yok. İstanbul'u çok
seviyoruz ve İstanbul'da yaşamaktan da ailece çok
mutluyuz. eğer Başakşehir'de kalmazsam herhangi
bir İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem ve Slo-
vakya'ya dönerim. Onun dışında başka bir planım
yok" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe 
büyük bir kulüp 

Başakşehir'de kazanılan
şampiyonlukta profesyo-
nel yapının önemli bir
yeri olduğunu dile ge-
tiren Skrtel, "'Fener-
bahçe sadece
Türkiye'nin değil, Av-
rupa'nın büyük kulüp-
lerinden bir tanesi.
Bunu kabul etmek ge-
rekiyor ama Fener-
bahçe artık geride kaldı.
Fenerbahçe'den ziyade Ba-
şakşehir ile ilgili şunları söy-
leyebilirim; Başkanından tutun
yönetimi idari kısmı teknik ekip ve
onun dışında sağlık ekibi burada çok pro-
fesyonel ve herkes işini en iyi şekilde yapıyor. Kendi ala-

nında profesyonel insanlarla çalışmak da bizim başarı-
mıza katkıda bulunuyor" diye konuştu.

İnandık ve başardık 

Sezona kötü başlanmasına rağmen şampiyonluk kazanıl-
masıyla ilgili olarak Skrtel, "Genele bakmak lazım. Se-
zona iyi başlamamış olsak da sonrasında takım oturdu.
Daha iyi oynamaya başladı. Pandemi döneminde herkes
evdeyken ve sonraki süreçte de şampiyonluk istediğimizi
söylüyorduk. Uzun vadeli değil, maç maç bakıyorduk. Ge-
ride 8 maç kalmıştı ve bu süreçte maksimum puan
almak istiyorduk. Kaybedeceğimiz puanları koronavirüs
öncesi kaybetmiştik. İnandık ve başarı geldi" dedi. 

Okan Buruk önemli bir hoca

Teknik direktör Okan Buruk'un çok önemli bir spor adamı
olduğunun altını çizen Skrtel, "Sezon başı Okan hoca için
de kolay olmadı. Yeni geldiği bir kulüp ve uzun süre bu-
rada çalışan ve başarılı olan bir teknik adamın yerine
geldi. Buradaki oyuncuların O'na alışması, O'nun kulübe
alışması belli bir zaman aldı. Okan Buruk futbolculu-
ğunda da büyük bir oyuncuydu. Futbolculuğundaki tecrü-
beyi bize yansıtabildi. Saha kenarında da yansıtabildi.
Belli bir oyun tarzı vardı ve bize aktardı. Bize de oyuncu-
lar olarak onu uygulamak kaldı. Yeni nesil hocaların ara-
sında önemli birisi" ifadelerini kullandı.

2 golle 6 puan geldi 

Asıl işinin defans olduğunu ancak attığı gollerle de takı-
mına hücumda da katkı sağladığını söyleyen Slovak
oyuncu, "Çok golcü oyuncu değilim, benim işim defans
yapmak, takımıma defans anlamında yardımcı olabil-
mek. Takıma yardımcı olabilmek ve gol atmak da önemli.
Çaykur Rizespor ve Göztepe'ye karşı attığım goller önem-
liydi. maçlar berabereyken attığım goller bize 3'er puan
getirdi. Bu goller olmasaydı belki şampiyon olamazdık.

Asıl işim defans yapmak, takımın bu tarz ihti-
yacı olan anlarda gol atmak benim için

sevindirici" şeklinde konuştu. 

Başarı takım oyunun
sonucu

Takım olarak iyi performans
sergilediklerini ve başarı-
nın takım oyunuyla geldi-
ğini belirten Skrtel,
"Başarı bütün takımın.
Benim ya da defans oyu-
cularının değil, takım ha-
linde iyi defans yaparsanız

başarılı olursunuz. Futbolun
değişmez kuralı; gol yemez-

seniz maçı kaybetmezsiniz. Bu-
rada takım performansını öne

çıkarmak daha doğru olur. Sezonun
en kötü maçı Konyaspor oldu. Bir maçta

4 gol yedik, bunun olmaması lazımdı" ifadele-
rini kullandı. DHA

eski kulübü Liverpool'un da şampiyonluk ya-
şamasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren

Skrtel, "Liverpool'un şampiyon olmasından dolayı
çok mutlu oldum. Hocaları ve oyuncuları arayarak
tebrik ettim. Başakşehir'in şampiyonluğu kazan-
ması daha zor oldu. Liverpool haftalar öncesin-

den şampiyonluğunu ilan etti. Bizim
şampiyonluğu ilan etmemiz son haftalara
kaldı. Sonuna kadar hak edilmiş bir ba-

şarıydı. Ligin en istikrarlı takımı
bizdik" diyerek sözlerini

tamamladı.

Liverpool’dan
DAHA ZOR
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Yıldızlar yetiştireceğiz
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, önümüzdeki
sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Erzurumspor'un bu yıldan itibaren alt yapıya büyük önem vereceğini söyledi
Hem belediye hizmetlerinde hem de futbolda
başarılara imza atan mehmet Sekmen, erzu-
rum'da görev yaptığı süreçte B.B. erzurums-
por'u 3'üncü ligden alarak 3 yıl üst üste
şampiyon yapıp 2018-2019 sezonunda Süper
Lig'e taşıdı. Aynı yıl kümeden düşen B.B. er-
zurumspor bu yıl yeniden Süper Lig'e çıkma
başarısını gösterdi. "Şampiyonluk bu şehrin
ruhunda var" sloganı ile mavi-Beyazlı tarafta-
rın gönlünde taht kuran mehmet Sekmen,
Süper Lig'e demir atacaklarını söyledi. Geç-
mişte 10 yıl kulüp başkanlığı yaptığını ve fut-
bolla yakın ilişkisi bulunduğunu sözlerine
ekleyen erzurum Büyükşehir Belediye Baş-
kanı mehmet Sekmen, takımla ilgili düşünce-
lerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
anlattı. 6 yıldır alt yapıda bir tane bile futbolcu
yetiştiremediklerini belirten Sekmen, şunları
söyledi: "Belediye olarak spora büyük önem
veriyoruz. Bu seneden itibaren yeni bir hamle
başlatıyoruz. Alt yapıya büyük yatırım yapa-
cağız. eski kulüp binasında şu an onarım ya-
pıyoruz. Bayramdan sonra il ve ilçe

merkezinde, çevre illerde seçmeler yapaca-
ğız. Yetenekli gençleri toplayacağız. Onları
hem okutacağız, hem de futbol dersleri vere-
ceğiz. Yetenekli gençleri Türk sporuna kazan-
dıracağız. İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara ve
İstanbul'un iki yakasında olmak üzere kulüp-
ler kuracağız. Oradaki kulüplerle iş birliği ya-
parak oradaki yetenekli gençlerimizi de
toplayarak erzurumspor'un alt yapısını oluştu-
racağız. Çok güçlü bir alt yapımız olacak.
Kulüp başkanına da söyledim. Benimle istişa-
rede olursanız az ve öz transfer yapalım ama
kaliteli futbolcular getirelim, ligde kalıcı ola-
lım' dedim. Arkasından da bu yetenekli genç-
leri takıma katarak bu başarıyı devam
ettirelim. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da
da söz sahibi olalım. erzurum denince Avru-
pa'da da tanılan bir takım olalım. 6 yılda alt
yapıda başarı sağlayamadık. Bunlarla bir fiil
kendim ilgileneceğim. Haftada 2-3 gün gidip
alt yapı futbolcularını seyredeceğim. Hem
eğitimlerine dikkat edeceğim, hem de yete-
nek kazanmalarına önem vereceğiz. 6 yılda

şehrimize 4 kupa getirdik. Kulüp yönetimi
uyum sağlarsa, başarılı oluruz."

Her branşta iddialıyız

Belediye olarak sadece futbol değil, diğer
branşlarda da yatırımların sürdüğünü sözle-
rine ekleyen Sekmen, "Yüzmeden tenise, ka-
yaktan güreşe, ata
sporları cirit ve gü-
reşe kadar tüm
spor dallarında
başarıdan
başarıya ko-
şuyoruz. er-
zurum'a
geldikten
sonra her
branşta
sporcu sa-
yısı 1'den
10'a çıktı. Tüm
branşlarda üc-
retsiz eğitim veri-

yoruz. Her branşın sahası ve salonları var. Bu
şehirde yok yok. Bu yıl da şehirde hizmet
veren kulüplere yardımda bulunup, spor mal-
zemesi vereceğiz. erzurum bütün sporcuların
arayıp bulamadığı bir yer. Çünkü bütün takım-
lar mutlaka yüksek rakımlı yerlerde kamp ya-
parlar ama bizim sporcular zaten burada
yaşıyor. Avrupa'nın göz bebeği olan yerde ya-
şıyoruz" diye konuştu

Nefes kesen yarış
Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele
eden Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ikinci
yarışta da 10'uncu sıradan başladığı yarışta
üçüncü olarak podyuma çıktı
Motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu,
yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya'da üst
üste ikinci podyumuna çıktı. Verilen 5 aylık ara-
nın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Su-
perbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası
olan Jerez'de piste çıkan Red Bull sporcusu Top-
rak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi üçüncü
olarak podyuma çıkmayı başardı. Yarışa
10'uncu cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu,
kısa sürede üst sıralara tırmandı. Harika bir per-
formans ortaya koyarak yerini damalı bayrağa
kadar koruyan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla,
pilotlar sıralamasında 66 puanla 4'üncü sırada
yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz
GP'si 9 Ağustos'ta koşulacak.
2020 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyona-
sı'nda Yarış Takvimi şöyle;
7 Ağustos - 9 Ağustos: Portekiz
28 Ağustos - 30 Ağustos: İspanya - Aragon
4 Eylül - 6 Eylül: İspanya - Aragon
18 Eylül - 20 Eylül: İspanya - Katalunya
2 Ekim - 4 Ekim: Fransa - Magny Cours
9 Ekim - 11 Ekim: Arjantin - Villicum
6 Kasım - 8 Kasım:  İtalya - Misano 

Antalya çalışıyor
Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezona Afyon-
karahisar'da yapacağı iki kamp dönemi ve İstan-
bul'da katılacağı turnuvayla hazırlanacak. 22-30
Ağustos'ta yapılacak turnuvada Fraport TAV
Antalyaspor'un yanı sıra, Beşiktaş, Demir Grup
Sivasspor ve Fenerbahçe yer alacak. Süper Lig'i
45 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Fraport
TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Kur-
ban Bayramı sürecinde futbolcuların kullana-
cağı izin sonrası başlayacak. Fraport TAV
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları için 6 Ağus-
tos'tan itibaren Antalya'da toplanacak. Sağlık
kontrolleri ve testlerin ardından kırmızı beyazlı-
lar, 10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa gi-
recek. Kampta teknik direktör Tamer Tuna
yönetiminde antrenman yapacak Fraport TAV
Antalyaspor, daha sonra İstanbul'da düzenlene-
cek turnuvaya katılacak. 22-30 Ağustos'ta yapı-
lacak turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'un
yanı sıra, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fe-
nerbahçe yer alacak. Kırmızı beyazlılar, turnuva-
nın ardından ikinci kamp süreci için
Afyonkarahisar'a dönecek. Yeni sezona iki kamp
dönemi geçirerek hazırlanacak kırmızı beyazlılar,
ligde oynanacak ilk maçtan bir hafta önce An-
talya'ya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, ligin
ilk maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tes-
isleri'ndeki antrenmanlarla tamamlayacak. 

Melnjak farkı
Çaykur Rizespor'da sezonun en istikrarlı ismi Hırvat sol
bek Dario Melnjak oldu. 34 maçın tamamında oynayan
53 forma numaralı Melnjak, 34 karşılaşmada 3 bin 13 da-
kika süre aldı. Melnjak'ın ardından 2 bin 620 dakikayla
Fernando Boldrin, 2 bin 430 dakikayla Montassar Talbi ve
2 bin 197 dakikayla Gökhan Akkan en fazla süre alan fut-
bolcular oldu. Çaykur Rizespor'da sezonun en skorer ismi
ise devre arasında transfer edilen Çek forvet Milan Skoda
oldu. Ligin ikinci yarısında oynanan 17 maçın tamamında
görev alan Skoda, 10 gol kaydetti. Skoda'nın ardından 6
golle Fernando Boldrin ve 5 golle de Braian Samudio en
skorer isimlerdi. Öte yandan
Çaykur Rizespor'da sezonun
en fazla kart gören oyuncusu
ise Ismael Diomande oldu.
Diomande sezonu 9 sarı 1
de kırmızı kart görerek ta-
mamladı. Sezon boyuncu 4
kez maçları 10 kişi tamamla-
mak zorunda kalan yeşil-
mavililer, söz konusu
maçların 3'ünde mağlup
oldu ve 1'inde ise kazandı.
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K urban Bayramının birinci gününde ünlü
besteci Coşkun Sabah, Bodrum Azka
Otel’de sahne aldı. Sahne öncesinde basın

mensuplarının sorularını yanıtlayan Coşkun
Sabah “Biz her zaman halkla iç içeyiz. 1981 yılında
da Coşkun Sabah vardı, 2020 yine Coşkun Sabah
var. Allah’a çok şükür şarkılarımız yaşadıkça biz de
yaşıyoruz. “Anılar”, “Aşığım Sana”, “Baharı Bekle-
yen Kumrular Gibi” şarkıları yaşadıkça biz olaca-
ğız ki bu şarkılar her daim yaşıyor. Dillerde olduğu
müddetçe biz de varız.” dedi. Gündem yaratan
açıklamalarınız var, ne düşünüyorsunuz sorusuna
Coşkun Sabah “Gayet normal bir babalık görüşü
yaptım. Onu da saptırmışlar. Okumuyorum, ilgi-
lenmiyorum. Ben üniversite okuyan bir kız babası
olarak kızımın mayolu fotoğrafını instagram sayfa-
sında herkese açık şekilde koymasını istemiyorum.
Bundan doğal ne olabilir. Ben umursamıyorum
bile. Sosyal medyada yazılanlar var. Ben yeni sos-
yal medya yasasını dört gözle bekliyorum. Yeni
sosyal medya yasası hepsini mutsuz edecek. Sizin
ne haddinize benim babalığımı sorgulayacaksın,
ben sizin babalığınızı, adamlığınızı sorguluyor
muyum? Benim hayat görüşümü, benim felsefemi
eleştirebilir misiniz?” diye sordu.

Türkiye'yi iyi tanıyorum

Ülke şartlarını bildiğini de anlatan Sabah, “Ben
normal Türk örf ve adetlerine uygun bir Türk ba-
basıyım. Ben Türkiye’deki şartlara göre babalık ya-
pıyorum. Türkiye’yi de çok iyi tanıyorum.
Diyarbakırlıyım, onun için ben ne yaptığımı çok iyi
biliyorum, inanın ki ben bugün hiç sinirlenmedim.”
diyerek çıkan haberlere açıklık getirdi. Kızınızın si-
zinle on gündür konuşmadığı tarzında haberler çı-
kıyor? sorusuna ise Sabah “Ben ona gönül
koydum. Kızım yaptığı hatayı biliyor. Kızımın bana
bir kızgınlığı yok.” sözlerini dile getirdi.

Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşla-
rın sağlık hizmetinden kolayca faydalanabil-
meleri için başlattığı Evde Sağlık
Hizmetlerine Kurban Bayramı’nda da
devam etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünye-
sinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri
birimi, yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatan-
daşları bu süreçte yalnız bırakmıyor.
Hizmetten yararlanmak isteyen vatan-

daşlara gün içerisinde dönüş yapan birim, 
sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, 
pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini
vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor. Evlere 
yapılan ziyaretlerde steril kıyafet, maske ve
eldiven gibi Koronavirüs’e karşı gerekli tüm 
önlemleri alan ekipler, sosyal mesafe kuralına
uyarak vatandaşlara virüsten korunma yolla-
rıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuyor.4 AĞUSTOS 2020 SALI www.gazetedamga.com.tr 
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Kurban Bayramı'nda sahne alan ünlü besteci Coşkun Sabah, “Biz her zaman halkla
iç içeyiz. 1981 yılında da Coşkun Sabah vardı, 2020 yine Coşkun Sabah var” dedi

Besteleri ve ölümsüz eserleri ile Türk müziğinin
en önemli sanatçıları arasında yer alan Coşkun
Sabah, yüreklerde yer eden şarkılarıyla unutul-
maz bir geceye ev sahipliği yaptı. İki saatlik kon-
serini “Hatıram Olsun” parçası ile noktalayan
Coşkun Sabah alkışlar eşliğinde sahneden indi.

Alkış yağmuru

Coşkun
Sabah

Esenyurt sağlık hizmetine ara vermedi


