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Kartal Dr. Lütfi Kırdar 
Şehir Hastanesi açılış töre-

ninde konuşan Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, koronavirüsle mücadalede
tehlikenin henüz geçmediğini vurgu-
layarak, “Son vakaya kadar ülkemiz
de, vatandaşlarımız da bu riskin 
altında. Son günlerde göstergelerimiz
tedirginliğimizi artırmaktadır” 

açıklamasını
yaptı. Koca,
“Tehdidin 
karşısına tedbiri
koyalım. Kısaca
Temizlik-Maske-
Mesafe diye
özetlediğimiz
tedbirlere ısrarla
ve sebatla 
uyalım” dedi.
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Vatandaş hala
risk altındadır

HANÇERLİ, MESAJ VERDİ

Avcılar'da esnaf ziyaretleri ger-
çekleştiren Belediye Başkanı Av.

Turan Hançerli, “Avcılar her zaman
esnafının yanındadır” dedi. Hançerli,
“Zor günlerde güçlü bir dayanışma
örneği gösteren değerli esnafımızı 
ziyaret ederek sohbet ettim. Tüm 
Avcılarlı esnaf kardeşlerime bereketli,
hayırlı işler diliyorum. Onlar bizim
ilçemiz için çok değerli olan insanlar.
Onlar mutluysa herkes mutlu demek-
tir. Dolayısıyla esnafımızın yüzünün
gülmesini çok önemsiyoruz” dedi.
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Hala 

aRaNIYOR

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Şehir Hastanesi'nin açılışını
gerçekleştirdi. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan törendeki 
konuşmasında “Asker 
uğurlama törenleri ve tazi-
yeler başta olmak üzere
kimi toplu etkinliklerde is-
tenmeyen görüntülere şahit
olabiliyoruz. Böyle bir yakal-

şım olmaz. Asker uğurlama
derken, arkadaşınızı zehirli-
yorsunuz. Ve bu konularda
valimize de söyledim. İstan-
bul’da kesinlikle bunlara
müsaade etmeyeceksiniz.
Böyle bir uğurlama olduğu
anda toplayın götürün.
Bizim inancımızda, tedbirsiz
tevekkül olmaz. Rehavetin
sonu ya hastalık ya da çok
pişmanlıktır” dedi.
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sayfa 4fakir yılMaZ

Hangimiz neye
takıntılıyız?

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, deprem tehdidi altındaki

kentte, olası tsunami senaryoları ve
eylem planları üzerine bir çalışma
gerçekleştirdi. Çalışma; Adalar, Av-
cılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü,
Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Ka-
dıköy, Kartal, Küçükçekmece, Mal-
tepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar
ve Zeytinburnu olmak üzere İstan-
bul'un denize doğrudan kıyısı olan
ve tsunamiden belirgin şekilde etkile-

neceği öngörülen 17 ilçe için gerçek-
leştirildi. Rapora göre; Adalar’da
binden fazla yapı tsunamiden etkile-
necek. İlçe genelinde maksimum su
basma derinliğinin noktasal
olarak 12.3 metreye ulaştığı 
hesaplandı. Avcılar’da maksi-
mum su basma derinliği 5.2
metreye ulaşabilmekte; Bakır-
köy’de su basma mesafesi, 
dere yatağı boyunca yaklaşık
bin 200 metreye ulaşmakta.

ç
17 ilÇe iÇin ayRı ayRı ÇalıŞMa

İBB'nin raporuna göre;
Beylikdüzü’nde maksimum

su basma derinliğinin noktasal
olarak 5.11 metreye ulaşmakta.

Yatayda ise su basma mesa-
fesi yaklaşık 350 metreye 
ulaşmaktadır. Beyoğlu’nda 
karadaki maksimum su
basma derinliği, noktasal 
olarak 3.04 metreye ulaş-
makta. 170’den fazla yapının
tsunamiden etkileneceği

öngörülmektedir. Büyükçekme-
ce’de maksimum su basma derin-
liği, noktasal olarak 8.59 metreye
ulaşacak; 1400 yapı tsunami 
baskınından etkilenecektir. Fatih’te
su basma derinliğinin noktasal
olarak 7.02 metreye ulaştığı; ya-
tayda ise su basma mesafesinin
yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit
edilmiştir. Rapora göre olası bir
depremde ise Kadıköy'de deniz bin
metre girecek.  I SAYFA 5
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BÜyÜKÇeKMeCe’De tsunaMi olaBiliR

Avcılar her zaman
esnafının yanındadır

HABERİN
DEVAMI

SAYFA 2’DE
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Fahrettin Koca

İŞÇİLER İÇİN SORU SORDU

Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Diyarbakır Milletve-

kili Garo Paylan, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk’a Hendek'teki patlamaya iliş-
kin şu soruyu yöneltti: “Fabrikasında
13 yılda 7 patlama gerçekleşen bir
şirketin, işçi çalıştırmasına nasıl izin
veriyorsunuz?" Paylan, açıklaması-

nın devamında;
“Göstermelik iş
güvenliği siste-
minin, iş cina-
yetlerine neden
olduğunu 
kaçıncı 
patlamadan
sonra anlaya-
caksınız?” 
diye sordu.
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Çalışma Bakanı için
zorlu sorular geldi

Garo Paylan

SARIYER ALARM VERDİ

Hafta sonunu fırsat bilenler
Sarıyer'deki Gümüşdere Pla-

jı'na akın etti. Koronavirüsle mücadele
kapsamında, kumsalın keyfini çıkaran
vatandaşların koronavirüs önlemle-
rine uyup uymadığını atlı jandarma
ekipleri denetledi. İstanbul İl Jan-
darma Komutanlığı'na bağlı ekipler,
Gümüşdere Plajı'nda araçla girilmesi
mümkün olmayan sahillerde atlı ve
yaya olarak denetim yaptı. Sahildeki
denetime Atlı Jandarma Timi'nden 
2 ekip katılırken, jandarma ekipleri
kumsalda güneşlenen vatandaşları
sosyal mesafe ve maske kuralına uy-
maları konusunda uyardı.
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Plajlarda 
atlı denetim

sayfa 5oktay aPayDın

Corona sonrası 
değişmedi!

REHAVETİN SONU
ÇOk PiŞMaNlIkTIR

İBB'nin hazırladığı tsunami raporuna göre; Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan bütün ilçelerde 
değişken; ama önemli boyutlarda tsunami etkisinin beklendiği ifade edildi. Rapora göre; Adalar’da binden
fazla yapı tsunamiden etkilenecek. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 
12.3 metreye ulaştığı hesaplandı. Avcılar’da ise maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte

recep Tayyip erdoğan

erdoğan
imzalasın
gerisini
düşünmesin

Ayasofya'nın cami olması
tartışmasında konuşan

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu “Erdoğan oturur,
bir kararname yazar, resmi gaze-
tede yazılır, ibadete açılır. 'CHP
bana itiraz eder de ben de bura-
dan oy devşiririm' diye düşünü-
yorsa, hayır bunu düşünmesin”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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ligin zirvesi

alev alev 
Olacak

Süper Lig'in 30. haftası zirveyi
yakından ilgilendiren dev bir

maça sahne olacak. Galatasaray'ın
sahasında Trabzonspor'u konuk
edeceği karşılaşma nefesleri 
kesecek. I SAYFA 15
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İSTANBUL SULAR ALTINDA KALABİLİR!

hIDIr
ULaĞ

haBer

İBB'nin 
hazırladığı 
rapora göre 
olası bir 
depremde 
Büyükçekmece ve 
Silivri sular altında kalabilir.

Başakşehir'deki mobilya atölyesinden çık-
tıktan sonra bir daha kendisinden haber

alınamayan Ayhan Çiğnitaş polis ve yakınları
tarafından 4 gündür her yerde aranıyor. Başak-
şehir Altınşehir Mahallesi Erik Sokak'ta işletme-
sini yaptığı mobilya atölyesinden çarşamba
günü saat 13.10 sıralarında çıkan Ayhan Çiğni-
taş (43) işyerinin bulunduğu caddede bir süre
yürüdükten sonra kayıplara karıştı. Çiğnitaş'ın
işyerinden çıktığı ardından Osmanlı Caddesi
üzerinde bir süre yürüdüğü anlar ise çevredeki
güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonunu
ve arabasının anahtarını işyerinde bırakan Çiğ-
nitaş'ın yakınları kendisinden haber alamama-
ları üzerine polis merkezine giderek kayıp
başvurusunda bulundu. 4 gündür kendisin-
den haber alınamayan 3 çocuk babası
Ayhan Çiğnitaş, ailesi ve polis tarafın-
dan aranmaya devam ederken, yakın-
larının Halkalı'daki evinin önünde
bekleyişi sürüyor.  I SAYFA 7

GiDiS O GiDiS! 
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Yatak odasına
kamyonet girdi

Ataşehir'de sürücüsü 169 promil al-
kollü olan kamyonet kontrolden çı-

kınca bir evin duvarına çarparak yatak
odasına girdi. Kazada ölen ya da yaralanan
olmazken, evde büyük panik yaşandı. Olay,
saat 03.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi
38 Sokak'ta meydana geldi. Yüksel Ö.'nün
kullandığı 34 UJ 981 plakalı kamyonet, 
seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün 
hakimiyetini kaybetmesi üzerine geri geri
gitmeye başladı. Kaldırımı aşan kamyonet 
4 katlı binanın giriş katındaki evin duvarına
çarparak yatak odasına girdi. O sırada 
içeride uyuyan Dikmen ailesi ise büyük bir
gürültü ile uyanarak şok yaşadı.
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Pendik'te polis ekip-
leri trafikteki mini-

büsleri denetleyerek taşınan
yolcu sayılarını kontrol etti.
Fazla yolcu taşıdığı gerekçe-
siyle para cezası kesilen mi-
nibüs şoförünün, “Cezayı
yedim afiyet olsun. Allah

yemeyenlere de yemeyi
nasip etsin” demesi ilginç
anlara sahne oldu. I SAYFA 9

Cezayı yedik
afiyet olsun!
ç

İŞ ZIVANADAN ÇIKTI

CHP İstanbul Milletvekili 
Gürsel Tekin, “AKP iktidara gel-

diği günden bu yana yurdun dört bir
yanında ne var ne yok sattı. Ama son
bir yılda yapılan satışlara bakıldı-
ğında, iş zıvanadan çıkmış durumda”
dedi. Türkiye'nin
ekonomik olarak
zor günlerden
geçtiğini anlatan
Tekin, “Unutma-
yın ki kimlere 
adrese teslim 
satışlar yaptığı-
nızı yakinen 
takip ediyoruz”
dedi. I SAYFA 7
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Ne var ne 
yok satılıyor!

Gürsel Tekin

ANKETLER AÇIKLANDI

MetroPOLL Araştırma “Türki-
ye'nin Nabzı Haziran 2020: Bu

Pazar milletvekili seçimi olsa hangi 
siyasi partiye oy verirsiniz?” anketinin
sonucunu açıkladı. Ankete göre, AK
Parti ve MHP'nin oy oranındaki
düşüş sürüyor. Anket sonucuna göe,
AK Parti'nin şubat ayında 33,9 olan
oy oranı, martta 33,7'ye, nisanda
32,8'e, mayısta 30,7'ye ve son olarak
haziran ayında 30,3'e düştü. Ankette
MHP'nin de oy oranı düşüş gösterdi.
MHP'nin mayıs ayında 7,3 olan oy
oranı, haziran ayında 6, 2'ye düştü.
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AK Parti ve MHP
oyları düşüş içinde

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR
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Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan, 
memede fark edilen kitlelerin ihmal edilmesinin dışında, radyoterapi ya da cerrahi 

operasyonların ötelenmesinin ileri evre ve metastatik hasta sayısının artmasına neden olduğuna
dikkat çekerek, meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemi hakkında bilgi verdi

K oronavirüs sürecinin başlangıcın-
dan itibaren pek çok insanın vi-
rüse yakalanma endişesi ile sağlık

sorunlarını ertelediği gözlemleniyor. Evde
kalarak virüsten korunma düşüncesiyle
tedavisi geciktirilen bu problemler ara-
sında, meme kanseri gibi hayati tehlikeye
neden olan hastalıklar da bulunuyor. Me-
morial Bahçelievler Hastanesi Meme
Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Ay-
doğan, memede fark edilen kitlelerin
ihmal edilmesinin dışında, radyoterapi ya
da cerrahi operasyonların ötelenmesinin
ileri evre ve metastatik hasta sayısının art-
masına neden olduğuna dikkat çekerek,
meme kanserinde erken tanı ve tedavinin
önemi hakkında bilgi verdi.

Zamanla yarış çok önemli

Yeni tip koronavirüs covid 19’un dünya
genelinde pandemi ilan edilmesiyle bir-
likte ülkemizde de sağlık alanında acil ol-
mayan birçok tedavi ve ameliyat
ertelendi. Özellikle covid 19
hastalarının yoğun ol-
duğu bölgelerde bi-
limsel derneklerin
de önerisiyle
meme kanseri
tanı ve tedavi
süreçlerinde
de bazı deği-
şiklikler ya-
pıldı. Rutin
tarama prog-
ramları da bu
dönemde geçici
olarak durduruldu.
Hastaneye gelmesi

zorunlu olmayan hastaların sağlık ihti-
yaçları için de e-doktor uygulamaları
daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu
tablo içerisinde memede kitle şüphesi ya-
şayan birçok hasta virüs endişesiyle dok-
tora başvurmayı erteledi. Ancak
unutulmamalıdır ki; meme kanseri, teda-
visi geciktirilecek bir hastalık değildir ve
zamanla yarış hayat kalitesi ile süresi açı-
sından çok önemlidir.

Erken tanı çok önemli 

Meme kanseri günümüzde erken evrede
tamamen tedavi edilebilmekte ve hastalık
seyri iyileşmektedir. Erken tanı alan has-
talarda “meme koruyucu cerrahi” ile sa-
dece kitle çıkarılmakta, koltuk altı lenf
bezlerinin hepsinin alınmasına gerek ol-
mamaktadır. Çevre dokuların zarar gör-
mediği bu operasyonun sonrasında
kemoterapi tedavisi daha az sayıda hasta
için gündeme gelmektedir. Donanımlı

merkezlerde, deneyimli ekipler tara-
fından yürütülen meme kan-

seri tedavisi son derece
başarılı sonuçlar ver-

mektedir. Hastalar
doğru tedavi plan-
laması ile iş ve
sosyal yaşamla-
rına kısa sürede
geri dönebil-
mektedir.

İhmale sebep
olmayın 

İngiltere’de yapılan
bir araştırmada

geçen yılın aynı ayına

göre bu yıl hastaneye başvuran kanser
hastalarında %60 azalma olduğu ortaya
konulmaktadır. Türkiye’de hastanelere
giden meme kanserli yeni hasta sayısı da
azalmış durumdadır. Bu hastaların bir
kısmı mamografi ve diğer tarama tetkik-
lerinin yapılamaması nedeniyle tanı ko-
nulamayan gruptadır. Bir kısmı da
şüpheli bulgusu olmasına rağmen virüs
endişesiyle hastaneye başvurmayı ertele-
yen hastalardır.

Geciken vakaların oranı artıyor

Son dönemlerde doktora başvurarak
meme kanseri tanısı alan hastalar ara-
sında lokal ileri evre ve metastatik meme
kanserli hasta sayısının önceki yıllara
göre daha fazla oranda olduğu gözlem-
lenmektedir. 2014 yılında yayınlanan bir
çalışmada, Türkiye’nin de içinde olduğu
bazı ülkelerde meme kanseri hastalarının
tanı ve tedavide ortalama 3 ay gecikme
yaşadığı saptanmıştır. Pandemi döne-
minde de hastaların hastaneye başvurma
konusundaki erteleme ve gecikmelerin bu
süreyi daha da artırmış olabileceği 
bilinmektedir.

1 ay bile çok değerli

Meme kanserinin bazı alt tipleri çok hızlı
büyüyebilmektedir. Bu hastalarda teda-
viye 1 ay geç başlanması, hastalık seyrine
ve kişinin yaşam süresine olumsuz etki
edebilmektedir. Bu nedenle yeni ortaya
çıkan kitle, meme cildinde ya da ucunda
içeri çöküklük, tek taraflı meme ucu akın-
tısı ve koltuk altında kitle gibi şüpheli bul-
guları olan hastalar vakit kaybetmeden
bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Hastanelerde yeni normal sürecinde de
hastaların sağlığı ve güvenliği için her
türlü güvenlik önlemleri alınarak hizmet
verilmektedir. Maske kullanımı, sosyal

mesafe gibi kurallara uyularak, hastala-
rın meme kanseri konusunda erken
tanı ve tedavi olanaklarından fay-

dalanması hayati önem 
taşımaktadır.

Güvenli 
sağlık hizmetiyaz mevsimi 

cildi yormasın

Yaz mevsimi ile birlikte etkisini her
geçen gün biraz daha artıran güneşin
sağlığımız için pek çok faydası bulu-

nuyor. Örneğin kemik sağlığı ve bağışıklık sis-
temi için çok önemli olan D vitaminin de en
büyük kaynağının güneş olduğu biliniyor. Ancak
diğer yandan güneş ışınlarına çok fazla maruz
kalmak, yaşlanma sürecini hızlandırıyor, cilt
kanseri riskini artırıyor. Güneşin zararlı etkilerin-
den korunmak için ışınların yeryüzüne dik ola-
rak düştüğü saatlerde dışarıda kalmamak ve
koruyucu kremler kullanmak önem taşıyor.
Güneş ışınlarının cilt üzerinde pek çok önemli
fonksiyonu bulunmaktadır. Ancak özellikle son
yıllarda deri üzerine olan olumsuz etkilerinin
fark edilmesiyle beraber güneşten korunmanın
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Güneşten gelen UV
(ultraviole - mor ötesi) ve IR (infrared- kızıl-
ötesi) ışınlar bulunmaktadır. Cilde direkt etkisi
bulunanlar daha çok UV ışınlarıdır. UV ışınla-
rından UVA, deride dermis tabakasına kadar
ulaşabilir, kızarıklık yapıcı ve kanser yapıcı etki-
leri bulunur. UVB ise ozon tabakasında kısmen
tutulur fakat UVA gibi kızarıklık ve kanser yapıcı
etkileri vardır.

Güneş kremi sırrı 

Güneşten korunmak için bilinen ve en yaygın
kullanılan önlem koruyucu kremlerdir. Güneş
koruyucu kremler deriye ulaşan UV ışınlarını
yansıtan, emen ya da saçan ajanlardır. Krem, jel,
losyon, sprey şeklinde olup, SPF ile ifade edilen

çeşitli derecelerde güneş koruma faktörleri içerir-
ler. İyi bir güneş koruyucu;

lGeniş spektrumlu yani hem UVA hem de
UVB ‘ye karşı etkili olmalı

lSuya ve terlemeye dayanıklı olmalı
lCildi tahriş etmemeli,
lToksik olmamalı,
lYeterli bir SPF’ye yani güneş koruma faktö-

rüne sahip olmalıdır.
Güneş koruyucular etki mekanizmalarına göre
inorganik (fiziksel) ve organik (kimyasal) olarak
ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel güneş koruyucular
deride bariyer oluşturup UV ışınlarını yansıtarak
etki göstermektedir. Çinko oksit, titanyum diok-
sit, demir oksit gibi maddeler içermektedirler.
Kimyasal güneş koruyucular, UV ışınlarını ab-
sorbe ederek etki gösterirler bu yüzden fotoaler-
jik reaksiyonlara neden olabilmektedirler. PABA
türevleri, sinnamad esterleri, salisilat esterleri,
benzofenonlar bu grupta yer almaktadır.

Güneş kremini cilt tipinize uygun seçin

Güneş koruyucu ürünlerin cilt tipine ve ten ren-
gine göre seçilmesi gerekmektedir. Örneğin kuru
cilt tipi olanlar, yoğun kıvamlı ürünler kullanabi-
lirken; yağlı ve akneli ciltler, akışkan kıvamlı, yağlı
olmayan ürünler kullanabilir. Ayrıca açık tenliler,
koyu tenlilere göre daha geç bronzlaşır ve daha
çok kızarırlar. Açık tenli kişiler bu nedenle, koyu
tenlilere göre daha yüksek koruma faktörü içeren
ürünler tercih etmelidir. Bu konuda mutlaka der-
matoloji uzmanına danışılmalıdır.

Memorial Şişli Hastanesi
Dermatoloji Bölümü’nden
Uz. Dr. Füsun Bilgin
Karahallı, güneş koruyucu
krem seçilirken dikkat
edilmesi gerekenler
hakkında bilgi verdi
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Covid-19 pandemi
sürecinin başlangı-
cında laparoskopik ve

robotik ameliyatlar, hem hastalar
hem de sağlık çalışanları açısın-
dan risk oluşturması nedeniyle
durdurulmuştu. Ülkemizdeki cer-
rahi derneklerin ortak kararı ile
sadece acil olan ve açık ameliyat-
lar yapılabilmekteydi. Ancak Me-
morial Bahçelievler Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü’nden
Prof. Dr. Ediz Altınlı’nın geliştir-
diği sistem ile bu ameliyatların
dünyada ilk kez yeni tip korona-
virüse karşı da güvenle yapılabil-
mesi sağlandı. Prof. Dr. Ediz
Altınlı, laparoskopik ve robotik
ameliyatlarda karbondioksit tah-
liyesinin koronavirüs riski olma-
dan gerçekleşmesini sağlayan
“Altınlı Virüsten Koruma” anla-
mındaki “AltvirGuard” filtreleme
sistemi hakkında bilgi verdi.

Gönül rahatlığıyla
ameliyat ol

Laparoskopik işlemler sırasında
karbondioksit tahliyesi artık virüs
yayılımı için risk oluşturmuyor
Pandemi kapsamındaki geçtiği-
miz 3 aylık dönemde dün-
yada yaklaşık 3 milyon 750
bin ameliyat ertelendi ya da
ötelendi. Bu operasyonların
içinde kanser tedavileri de
bulunuyor. Sürecin ilk gün-
lerinde sağlık hizmetleri yal-
nızca acil durumlar için
devam etmekteydi ancak
normalleşme devam eder-
ken tüm cerrahi müdahale-
leri yapılabilir duruma
geldi. Prof. Dr. Ediz Altınlı,
laparoskopik ve robotik
ameliyatların çok önemli
bir konfor sunduğunu, bu
nedenle de mutlaka yapıl-
ması gerektiğini düşündü-
ğünü belirterek, sistemi
şöyle özetliyor: “Kapalı
ameliyat tekniklerini gü-

venle uygulayabilmek adına Me-
morial Bahçelievler Hastanesi
Genel Cerrahi Bölümü olarak
hem hastalarımızın hem sağlık
çalışanlarımızın güvenliği için bir
sistem geliştirdik. Laparoskopik
ve robotik ameliyatlarda karbon-
dioksit şişirme sistemi kullanılı-
yor. Yani hastanın karnı
karbondioksit gazı ile şişiriliyor,
kullanılan aletlerle birlikte ameli-
yat bölgesinde rahat bir şekilde
çalışılabiliyor. Operasyonun so-
nunda bu gazın tahliyesi esna-
sında partiküllerin havada
serbestleşmesi nedeniyle virüsün
ameliyathanede yayılması ve sağ-
lık çalışanlarına bulaşması söz
konusu olabiliyor. Ancak bu yeni
sistemle laparoskopik işlemler sı-
rasında karbondioksit tahliyesi
artık virüs yayılımı için herhangi
bir risk oluşturmuyor. Bu, ope-
rasyonlarımızı hem hastalarımız,
hem hastanemiz hem de sağlık
çalışanlarımız için daha güvenli
hale getirdiğimiz anlamına geli-
yor. Böylelikle hastalarımız ötele-
yemeyecekleri cerrahi işlemleri ve
sağlık hizmetlerini gönül rahatlı-
ğıyla alabiliyor.”

AmeliyAt eskisi
kAdAr zor degil

Prof. Dr. 
Ediz Altınlı

Uzmanlar
meme 

sağlığıyla
ilgili erken

tanının
önemine
dikkat 

çekiyor.



B aşakşehir Altınşehir Mahallesi 
Erik Sokak'ta işletmesini yaptığı 
mobilya atölyesinden çarşamba 

günü saat 13.10 sıralarında çıkan Ayhan 
Çiğnitaş (43) işyerinin bulunduğu cad-
dede bir süre yürüdükten sonra kayıplara 
karıştı. Çiğnitaş'ın işyerinden çıktığı ar-
dından Osmanlı Caddesi üzerinde bir 
süre yürüdüğü anlar ise çevredeki güven-
lik kameralarına yansıdı. Cep telefonunu 
ve arabasının anahtarını işyerinde bırakan 
Çiğnitaş'ın yakınları kendisinden haber 
alamamaları üzerine polis merkezine gi-
derek kayıp başvurusunda bulundu. 4 
gündür kendisinden haber alınamayan 3 
çocuk babası Ayhan Çiğnitaş, ailesi ve 
polis tarafından aranmaya devam eder-
ken, yakınlarının Halkalı'daki evinin 
önünde bekleyişi sürüyor. 

O beni asla terk etmez 

Eşinin kayıp haberini aldıkları anı ve son-
rası anlatan  Gülzerin Çiğnitaş, "Eşimin 
kuzeni aradı beni 'arıyorum ulaşamıyo-
rum' dedi. Bende 'işim vardı ben gideme-
dim' dedim. Sonrasında işyerine eşimin 
ablasına gönderdim 'bir bir bak', dük-

kanda olup olmadığına bakması için, gi-
dince bir sürede beklemiş. Geldiğinde 
'Ayhan yok' dedi. Bende 1-2 saat bekle-
dikten sonra oğlumu alıp eşimin işyerine 
gittim. Şeker hastalığı var diye de bayıl-
mıştır diye düşündüm.  
Aradım ulaşamadım, dükkanın camından 
baktığımda cep telefonunu gördüm. Çev-
redeki esnafa sorduk, onlarda görmedik-
lerini söylediler. 3 gün geçtikten sonra 
aklıma her şey geliyor. Bu adam öldü mü 
kaldı mı, hayatta yapmayacağı şey. Ben 
onu terk ederim ama o asla terk etmez. 
Eşimi duyanlar görenler lütfen karakola 
haber versinler" dedi. 

Oğlumu çok özlüyorum 

Ayhan Çiğnitaş'ın annesi Naile Çiğnitaş 
ise "Oğlum işyerindeydi sonra bize işye-
rinde yok diye haber geldi. Bende aradım 
ulaşamadım. O günden beri görmedim. 
Ben oğlumu çok özlüyorum. Hayatından 
endişe ediyorum, gören duyan bize haber 
versin. Küçük kızı var, çocukları 'baba 
baba' diye perişan oldu. Çocuklarına çok 
düşkündü, kendisi yemez çocuklarına ye-
dirirdi" şeklinde konuştu. 
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BEYOĞLU'NDA bir kafede oturan kadının 
çantasındaki cüzdanı çalan kişi, güven-
lik kamerası incelemesiyle yakalandı. 
Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar ise gü-
venlik kamerasına yansıdı.  
Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir 
restoranda önceki gün oturan kadının 

sandalyede asılı olan çantasındaki, 
içinde bin 500 lira, kredi kartları ve kim-
liği buluna cüzdanı çalındı.  
Kadının ihbarı üzerine Beyoğlu İlçe Em-
niyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 
Restoranın güvenlik kameralarını ince-
leyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini 

belirledi. Şüpheli Rabah A.(43) olaydan 
iki gün sonra Çukur Mahallesi'nde  
gözaltına alındı.  
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki iş-
lemlerinin ardından adliyeye sevk edilir-
ken, çıkartıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Canlı canlı hırsızlık yayında!

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri, sigara, içki ve tütün kaçakçılığı 

yapan şebekeyi belirledi. Şüphelileri teknik ve 
fiziki takibe alan kaçakçılık polisi, çalışmala-
rını tamamlamalarının ardından perşembe 
günü saat 05.00'te İstanbul merkezli olarak 
Adıyaman, Aksaray, Burdur, Edirne, Elazığ, 
İzmir, Malatya, Manisa, Mardin, Niğde, Sa-
karya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Yalova'da bir 
çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Operasyonda şebeke lideri Menderes B.'nin 
de aralarında bulunduğu 135 şüpheli gözal-
tına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 
66 bin 451 paket kaçak sigara, 11 bin 251 
paket markalı tütün, 224 bin 900 gram nargile 
tütünü, bin 299 sahte içki, 270 litre alkol, 2 
milyon 126 bin 795 sigara kağıdı, 129 bin 900 
sigara filtresi, 3 milyon 520 bin 400 boş ma-
karon, 23 bin 300 dolu makaron, 118 bin 644 
kaçak elektronik eşya, nakliye için kullanılan 
19 araç, içki şişelerinde kullanılmak üzere ha-
zırlanmış çeşitli markalara ait etiketler ve ban-
drol, 20 bin 950 lira, 35 bin euro, 2 tabanca, 
124 mermi ve 51 kol saatinin yanı sıra 112 
adet F serisi 1 Dolar ele geçirildi. Yakalanılan 
ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 
lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphe-
lilerin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçla-
rıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 
işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Kaçak tütüne  
geçit yok 

KARTAL'DA park halin-
deki otomobili çalan 2 
şüpheli, olaydan bir gün 

sonra polis tarafından yakalandı. 
Çalıntı otomobil ele geçirilirken, bir 
çok suçtan kaydı olan şüpheliler tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 
Kartal'da 1 Temmuz çarşamba 
günü park halindeki otomobil iki 
şüpheli tarafından çalındı. Otomo-
bil sahibi D.Ü.'nün ihbarı üzerine 
polis harekete geçti. Asayiş Şube 
Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro 
Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı ça-
lışma sırasında Ümraniye Esenşehir 
Mahallesi Sahra Sokak'taki bir site 
önünde park halinde ihbara uyan 
bir otomobil buldu. Kelebek camı 
kırık olan araçta yapılan incelemede 
otomobilin D.Ü.'ye ait olduğu tespit 
edildi. Polis ekipleri, bölgede yaptığı 
soruşturmada otomobili çalan 2 
şüpheliyi belirleyerek olaydan bir 
gün sonra yakaladı. 
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 
Mert A.(31)'in 10 ayrı suçtan kaydı, 
Tunahan Ö.'nün 42 ayrı suçtan kay-
dolduğu tespit edildi. Şubede işlem-
leri tamamlanan şüpheliler adliyeye 
sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.  

Gümrükte  ince operasyon  
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul’da  

gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 750 bin lira değerinde 31 bin  
364 adet cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi

GIDIS O GIDIS!

Araba hırsızları 
yakayı ele verdi

Başakşehir’deki mobilya atölyesinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan  
Ayhan Çiğnitaş polis ve yakınları tarafından 4 gündür her yerde aranıyor

İstanbul merkezli olarak 16 ilde  
yapılan sigara, alkol ve tütün  

kaçakçılarına yönelik eş zamanlı 
olarak yapılan operasyonlarda  
135 şüpheli gözaltına alındı.  
Yakalananların arasında ise 
FETÖ terör örgütü üyelerinin  

kullandıkları F serisi 1 Dolarlar 
olması dikkat çekti

BEYKOZ'DA asker eğlencesi için ya-
sağa rağmen araç konvoyu yapan 
kişiler meşale yakıp havaya ateş 

açtı. Gruptakiler sosyal mesafeyi hiçe sayarak 
eğlendi. Olay, Merkez Mahallesi Kelle İbra-
him Caddesi'nde dün akşam saatlerinde mey-
dana geldi. Asker eğlencesi yapan bir grup 
caddede konvoy halinde seyir halde meşale 
yakarak trafiği durdurdu.  Asker konvoyunda-
kiler askere gidecek genci aralarına alarak eğ-
lendiler. Gruptakiler duran trafikte meşaleler 
yaktı, silahlarla havaya ateş açtılar. Bir süre 
sonra araçlarına binenler pencerelerden sar-
karak  yollarına devam etti. Beykoz İlçe Emni-
yet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri 
konvoyu görünce durdurdu. Asker konvoyun-
daki kişiler ve polis ekiplerin arasında gergin-
lik bir vatandaşın cep telefon kamerasına 
yansıdı.  Polis ekipleri dün asker konvoyun-
daki 5 kişiye “Sosyal Mesafe" Kuralına uyma-
dığı gerekçesiyle toplam 9 Bin 540 TL ceza 
kesilirken bir kişiye de “Trafiği tehlikeye atmak' 
suçundan cezai işlem yapıldı. 

SULTANBEYLİ'DE bir düğün salo-
nunda elektrik kontağından yan-
gın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri 

tarafından büyümeden söndürülürken bir 
çalışan dumandan etkilenerek hastaneye 
kaldırıldı. Yangın 11.30 sıralarında Hasan-
paşa mahallesi Benekli sokakta bulunan bir 
düğün salonunda çıktı. Düğün salonundan 
çıkan dumanları görenler itfaiyeye haber 

verdi. Yangına itfaiye ekipleri gelmeden 
önce müdahale etmeye çalışırken duman-
dan etkilenen bir kişi  ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine 
gelen Sultanbeyli itfaiye grubu içerden ve 
merdiven aracıyla yangına müdahale etti. 
Yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler sa-
lonun yanında bulunan bir göz hastanenin 
çatısında da kontroller gerçekleştirdi.

Kimsede akıl 
diye bir şey yok

Düğün salonu alev alev yandı

4 gündür kendi-
sinden haber alı-
namayan 3 çocuk 
babası Ayhan  
Çiğnitaş, ailesi ve 
polis tarafından 
aranmaya devam 
ederken, yakınla-
rının Halkalı'daki 
evinin önünde 
bekleyişi sürüyor.

İSTANBUL Havalimanı geçici 
depolama alanında bulunan, 
Suudi Arabistan'a gönderil-

mek üzere alana getirilen 6 kargo şüpheli 
görüldü. X-ray taraması neticesinde, 
şüpheli yoğunluk tespit edilen kargolar 
açılarak arandı.  İstanbul Havalimanı 
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstih-
barat Müdürlüğü ekiplerince açılan koli-

lerin içerisinde, toplam 5 bin 400 adet 
cinsel gücü arttırıcı ilaç ele geçirildi. İlaç-
ların yurda yasa dışı yollardan sokul-
duğu ya da yurt içinde izinsiz 
üretildiğinin anlaşılması üzerine, soruş-
turma derinleştirildi. Yapılan araştırma-
lar sonucunda tespit edilen üç ayrı 
adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Operasyon kapsamında, yurt dışına çıka-

rılmak üzere paketlenmiş çok sayıda cin-
sel içerikli ürün ele geçirildi. Ürünlerin 
üzerinde cinsel gücü arttırıcı hap, macun, 
jel, krem ve yağ ibarelerinin bulunduğu 
anlaşıldı. Operasyonda yakalanan 31 bin 
364 adet cinsel içerikli ürünün piyasa de-
ğerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu be-
lirlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu iki 
şahıs gözaltına alındı. 

Operasyonda, Suriye uyruklu 
iki şahıs gözaltına alındı. 



Pandemİ sürecine ve gündeme
ilişkin açıklamalar yapan CHP Si-
livri İlçe Başkanı Berker Esen, İBB

yönetimiyle birlikte Silivri için hizmete dair
ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Esen,
“İstanbul Büyükşehir Belediye’mize ilçe-
mizde gerek muhtarlarımızdan gerek inanç
gruplarından gerekse derneklerden ve ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımızdan gelen talep ve ve-
riler doğrultusunda ayrım yapılmaksızın
10.000 aileye erzak kolisi yardımı, 251 aile-
mize Sosyal Destek İstanbul Kart Yardımı,
198 ailemize nakdi yardım, 1478 aileye 1794
çocuğumuza Halk Süt yardımı yapıldı. Aynı
zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyemizin
eli ile oluşturulan araç dezenfekte noktasında
1000’i aşkın taksi ve minibüsün düzenli ola-
rak dezenfekte işlemini gerçekleştirdi” dedi.

İmamoğlu ile temas halindeyiz

Silivri'nin su ile ilgili yaşadığı problemlere
ilişkin CHP'li milletvekilleri ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu ile temaslarını sürdürdük-
lerini de kaydeden Esen, “Pandemi sürecinin
hemen öncesinde Ankara temaslarımız sıra-
sında milletvekilimiz Zeynel Emre ile gerçek-
leştirdiğimiz çalışma neticesinde ilçemizde
özellikle tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu
bölgelerde sıkıntı olan su fiyat tarifesi ile ilgili
3 maddelik bir kanun teklifi hazırlayarak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na
sunduk. Hazırladığımız yasa teklifi şu anda
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görü-

şülmeyi bekliyor. Geçtiğimiz günlerde açıkla-
malarını talihsizlik olarak değerlendirdiğimiz
bölge milletvekilinin de yerel siyaseti ve ana
kent siyasetini bir kenara bırakarak partimiz
tarafından gündeme alınmasını sağladığımız
yasa teklifimizin takip etmesini bekliyoruz.
Zira sayın vekilin asli unsuru yerel siyaset
değil genel siyasettir. Bu noktada komisyona
taşıdığımız teklifin tüm siyasi partilerin parla-
mento temsilcileri tarafından takip edilerek
halkımızın bu sıkıntısını ivedilikle çözmeye
çalışmalarını dileriz. İSKİ yetkililerimiz ile
gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde
teklifimizin TBMM’den geçmesi ile tarım ve
hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın bu
sıkıntısını kalıcı olarak çözmüş olacağız. 31
Mart ve 23 Haziran seçimlerinde tarihi bir
zaferle vatandaşlarımızın teveccühü ile seçi-
len İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Ekrem İmamoğlu ile göreve geldiğimiz
günden beri ilçemiz sorunları ve çözüm öne-
rileri üzerine sıkı bir diyalog halinde çalışıyo-
ruz” ifadelerini kulllandı. 

Stat vurgusu

Müjdat Gürsu Stadı'na dair de bilgiler
veren Esen, “İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun
Silivri ziyareti sırasında incelemelerde bu-
lunduğu Müjdat Gürsu Stadında ilçemizde
bulunan spor kulüplerimizden gelen talep-
ler neticesinde iyileştirme çalışmaları prog-
rama alınmış ve gerekli çalışmalar
başlamıştır. Geçtiğimiz aylarda ihale süreci
tamamlanan Müjdat Gürsu Stadı
10.000.000 TL’nin üzerinde yatırım ile bir
şehir stadı statüsüne kavuşacaktır. Yeni ek-
lenen tribün ile seyirci sayısı arttırılacak
olup, zemin iyileştirme çalışması yapılacak-
tır. Ayrıca eksik bulunan amatör spor ku-
lüplerimiz için malzeme odası, Silivrispor
için fitnes salonunda eklendiği projenin ça-
lışması devam etmektedir. Aynı zamanda
Silivrisporumuza lojman kazandırma nok-
tasında çalışmalarımız devam ediyor” şek-
linde konuştu. SAVAŞ ATAK

E SAY'da görevli 20 personele, İs-
tanbul Valiliği İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü (AFAD) ta-

rafından Yeşilköy Eğitim Alanı'nda
AFAD uzmanları tarafından 5 günlük
eğitim verildi. 25 saat süren Temel
Arama ve Kurtarma eğitimi uygulamalı
olarak gerçekleştirildi. Eğitimlerde;
Temel Afet Bilinci, BM Arama Kur-
tarma Danışma Grubu (İNSARAG) ve
Dünya Afet Yönetim örnekleri, yangın
türleri ve söndürme teknikleri, kimyasal,
biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeler
(KBRN), enkazda ilk yardım bilgisi,
hasta/yaralı taşıma usulleri, şahsi teçhi-
zat, bina tipleri ve hasar çeşitleri, arama
kurtarma teknikleri, bina tahliyesi ve
doğru davranış şekilleri, arama yöntem-
leri - enkazda çalışma prensipleri,
arama kurtarma ekiplerinin yapısı, ekip
çalışması ve önemi, arama kurtarma
malzemelerinin tanıtımı ve kullanımı,
kurtarmada kullanılan ipler ve düğüm
çeşitleri, kuleden ip ile inme ve tır-
manma, uluslararası işaretleme sistemi
konuları işlendi.

Umut çok önemli

Başkan Deniz Köken, ESAY persone-
line sertifikalarının takdimi öncesi yap-
tığı konuşmada, insan yaşamının kendi
içerisinde umut, güven ve inanç şeklinde
üç olgusu olduğuna dikkat çekerek şun-
ları söyledi: “İnsanlar akşamdan ertesi
gün yapacaklarını not alırlar. Sabaha çı-
kacaklarını bilmezler ama yarınlar için
umutları vardır. Bir çocuk babası ha-
vaya atıp tuttuğunda gülücükler atar,
babasına güveni vardır. Burada, yarınlar
için devlete babası gibi güvenecek bir
nesil yetiştirmemiz, toplum oluşturma-
mız lazım. Yarınlara umudumuz olması

lazım. Yağmur duasına giden insanların
içerisinde biri şemsiye götürür, o yaptığı
duanın kabul olacağına inanır. O yüz-
den biz bütün hizmetlerimizi tam teşek-
küllü yapacağız, tedbirlerimizi alacağız,
takdiri Allah'a bırakacağız” dedi.

Eyüpsultan vurgusu

Köken, “Bu mesele çok önemli. Dep-
remi unuttuğumuzda, bir sarsıntı ol-
duğu zaman hemen aklımıza geliyor.
Biz çalışmalarımızı daha kapsamlı hale
getirelim. İnşallah araçlarımız da gele-
cek. Bu konuyla ilgili tatbikat yapacağız,
çalışmalar yapacağız. Bir afet durumda
bu ilçenin güvenebileceği tek kurum
Eyüpsultan Belediyesidir, Eyüpsultan
Belediyesi buna hazır olmak zorunda-
dır. Sorumluluklarımız var, bu sorumlu-
luklarımızla ilgili elimizden geleni
yapmak durumundayız” diye konuştu.
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C uma'yı Cumartesi bağlayan bir saatte
ele aldığım bu yazıma başlık olan ta-
kıntının ne olduğuna baktığımda kar-

şımıza, 'Obsesif Kompulsif Bozukluk;
obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve
dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici
davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan,
takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkileye-
cek, günlük aktiviteleri kısıtlayacak düzeye
gelmesidir.' anlamında bir açıklama çıkıyor.

'Obsesyon ve kompulsiyonlar toplumdan
topluma, kültürden kültüre değişiklik göste-
rebilir. Ülkemizde ve tüm dünya toplumla-
rında en sık görülen obsesyon ve kompulsiyon
türleri aşağıda örnekler verilerek sıralanmış-

tır.' diye devam eden takıntının bir sağlık me-
selesi olmasının yanında sosyal, siyasal hatta
özel hayatta, aşkta, sevgide etkenlerinin ol-
duğunu da anlıyoruz.

Ve birçok huzursuzluğun, asabiyetliğin
yani kısaca söylenen ama aslında kendi yap-
tıklarına bakmadan kolaya başcurup, karşı
tarafı suçlamaktan başka bir şey olmayan 'ta-
kıntı' denen sorunun insan üzerindeki etkisine
baktığımızda ise karşımıza her birimizde bir
hastalık olan takıntı engelinin çıkıp, yerlere,
ayrılıklara düşürüp, bize taklalar attırdığı
gibi, tekmelettiğini de görmekteyiz..

Örnek mi?
*Pislik veya mikrop bulaşmasından

korkma..
Son pandemi olayının yarattığı takıntı.
*Başkasına zarar vermekten korkma..
Yazı yazarken bile kendimizi içten gelen

oto sansürle kendi kendisini kontrol altına al-
ması. Zarar vereceğini düşündüğümüzü asıl
zararı vermek.

*Hata yapmaktan korkma..
Yapılması gerekeni 'hata yaparım' diyerek

korkmak.
*Rezil olmaktan veya sosyal açıdan kabul

edilemez bir şekilde davranmaktan 
korkmak..

Her an "acaba hakkımda ne yazdılar?"
deyip, 24 saat başını internetten 
kaldırmayanlar.

*Günahkâr düşünmekten korkmak..
Yaptığı, attığı her adımda yarım yamalak

inandığı inancının verdiği ''acaba?'' diyerek
korkmak.

*Düzen, simetri, kusursuzluk ihtiyacı
Her şeyin düzenli olmasını isterken hata

üzerine hata yapmak. Kendisine yetmezmiş
gibi karşısındakine de yaptırmak.

*Aşırı kuşku ve sürekli güven ihtiyacı
Başta eşler, aşklar, ilişkiler arasında

olmak üzere her konuda gereksiz kuşkular,
şüphe, güvensizlikler.

Evet, tıbbın dediği benimde altına ken-

dimce yorumlayıp, değerlendirdiğim bu mad-
delere baktığımızda bunların hangisi sana,
bana, ona uygun diye baktığımıza ise bu ve
bunun gibi örneklerin büyük bir çoğumuzun
üzerinde etkisi olduğunu görürüz...

Ve bunları görmezden gelip başkasına at-
tığımız suçlama ile kendimize değil, başkala-
rına 'takıntılı' diyerek durumu kurtarmaya
çalışırız...

İşte bu nedenle başta korku duygusu veya
başka bir nedenle yani yaşadığımız herhangi
bir konuda karşı tarafı 'takıntılı' diyerek suç-
lamaktansa kendine, kendinize bakıp, yaşa-
nacak güzel nice şeylerin nelere takıldığını
düşünseniz yaşadığınız asıl takıntıyı 
aşarsınız.

Evet, anlatmaya çalıştığımı anlayan kaç
kişi ve acaba hangimiz hangi takıntıda... 

Hangimiz neye takıntılıyız?

AFETLERE KARSI
SERTIFIKA DAGITILDI
Temel Arama ve Kurtarma eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
bünyesinde bulunan Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi'nde
(ESAY) görevli personel, sertifikalarını Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken'den aldılar

Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

Esenyurt gençlere
iş buluyor
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM) pandemi sürecine rağmen istih-
dam sağlamaya devam ediyor. LC Waikiki
firmasının talebi üzerine işe alım sürecini
başlatan ESBİM, mülakat sonrası önceki
gün 220 kişiyi daha işe yerleştirdi

İşsİzlİğe çözüm bulabilmek, iş arayışı
içinde olan vatandaşların istihdamını
sağlaması için çalışmalarını sürdüren

ESBİM, iş arayanların ve işverenleri buluştur-
maya devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen 2
buçuk aylık süre içerisinde gıda, tekstil, lojistik gibi
üretim sektörlerinde istihdam sağlayan birim, va-
tandaşlar ve firmalara mülakat ve işe alım süreç-
lerinde de yardımcı oluyor. ESBİM Müdürü
Murat Boduroğlu, LC Waikiki firmasının talebi
üzerine 14 kişilik çağrı merkezi ve sosyal medya
hesaplarından taleplerini topladıklarını belirterek
“Talebimiz 400’ü buldu. Elde ettiğimiz datayı fir-
mayla paylaştık. Firmada mesaj yoluyla buraya
davet etti. Pandemi sürecinden dolayı önce sağlığı
dikkate aldık. Girişte ateş ölçer, jel ve herkese ayrı
kalem ve sularını verdik. Ambulans hizmetinin
yanı sıra zabıta ve güvenlik hizmetlerimiz de oldu.
Toplamda 400 kişilik bir mülakat” diye konuştu.

20 günde 530 kişiye istihdam 

Sabah saatlerinde başlayan mülakatlar akşama
kadar devam etti. Mülakatlar sonucu şartları sağ-
layan 220 kişinin işe alım süreci başlatıldı. LC
Waikiki ve ESBİM işbirliğiyle başlatılan mülakat-
lar sonucunda 12 Haziran’da 100, 19 Haziran’da
230 ve son olarak da 2 Temmuz’da 220 kişi
olmak üzere 530 kişiye istihdam sağlandı. Pan-
demi sürecine rağmen iş buldukları için mutlu ol-
duğunu söyleyen vatandaşlar da Esenyurt
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ES-
BİM’e teşekkür etti.

Beykoz koronaya
karşı önlem aldı

BeyKoz Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen ‘Sahil Düzenleme Pro-
jesi' kapsamında Anadolu Yakası'nın

en güzel manzaralarından biri olan Beykoz sa-
hili yenilendi. Korona virüs tedbirleri kapsa-
mında sosyal mesafeli bankların yerleştirildiği
sahil modern ve yeşil görünümüyle vatandaşla-
rın beğenisini kazandı. Toplamda 9 bin 600 m2
yürüyüş alanı ve 6 bin 830 m2 yeşil alan düzen-
lemesi yapılan sahilde vatandaşlar boğazın
güzel manzarasıyla birlikte yürüyüş ve spor
yapma fırsatı buldu.
Çocuklar parkta gönüllerince eğlenirken, aileleri
de sosyal mesafeli bir şekilde sahil havası eşli-
ğinde oturup sohbet etti. Çocuklarıyla birlikte
sahile gelen Serkan Erdoğan isimli bir vatan-
daş, “Sahilimiz çok güzel olmuş. Yenilendi, ço-
cuklarımız için de iyi oldu. Restoranımız da
yenileniyor. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde
oturma düzeni sağlanmış, Beykoz'umuz bayağı
güzel olmuş” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte sosyal
mesafeli banklarda oturan Yaren Alagöz, “İlk
defa geldim. Gayet güzel olmuş. Manzarası da
çok güzel. Oturmak için gayet elverişli. Artık
herkes kurallara da dikkat ediyor. Belediye de
çalışıyor” diye konuştu.

KÖKEN
TEBRİK

ETTİ

Silivri için hizmet
ediyoruz
Silivri için hizmet
ediyoruz
Silivri için hizmet
ediyoruz
Silivri için hizmet
ediyoruz
Silivri için hizmet
ediyoruz
Silivri için hizmet
ediyoruz
Silivri için hizmet
ediyoruz
Silivri için hizmet
ediyoruz

Gündeme dair açıklamalar yapan CHP
Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, pandemi
süreci boyunca İBB yönetimiyle birlikte
her zaman Silivri için hizmet ettiklerini
belirterek, “Silivri’mizin ihtiyaç duyduğu
hizmetlerin programlanarak yapılması
için elimizden gelen tüm gayreti
gösterdiğimizi belirtmek isterim” dedi

Silivri için hizmet
ediyoruz

Minibüsler tek
tek temizlendi

Kartal Belediyesi'ne bağlı
alanında uzman ekipler, il-
çenin çeşitli noktalarında

bulunan minibüs duraklarına giderek
araçları köşe bucak dezenfekte etti,
sabit el dezenfektanları monte ettiler.
Pendik-Kartal-Kadıköy hattı başta
olmak üzere ilçede bulunan ara hat-
larda da çalışmalarını sürdüren ekipler,
hijyen çalışmalarına gün boyunca
devam etti. Kartal Belediyesi'nin peri-
yodik olarak sunduğu hizmet kapsa-
mında son olarak 450'nin üzerinde
minibüs, Nano Gümüş İyon Teknolo-
jisi kullanılarak dezenfekte edildi. Kadı-
köy-Pendik Minibüsçüler Yardımlaşma
Derneği'nde yöneticilik yaptığını belir-
ten Mehmet Fatih Boğa, “Kartal Bele-
diyesi'nden bize destek olmalarını ben
talep ettim. Kadıköy-Pendik minibüs-
çüleri olarak dezenfekte işlemlerinden
dolayı Kartal Belediyesi'ne ve Başkan
Yüksel'e talebimize anında karşılık ver-
dikleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, dep-
rem tehdidi altındaki kentte, olası 
tsunami senaryoları ve eylem planları 

üzerine bir çalışma gerçekleştirdi. İBB ve 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
işbirliği ile hayata geçirilen çalışmanın ilk 
etabında, “İstanbul Marmara Kıyıları 
Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik 
ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi” 
2018 yılında tamamlanmış, kentin denize 
kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri kap-
samlıca araştırılmıştı. Çalışmanın ikinci 
etabında ise 'İstanbul Tsunami Eylem 
Planı (2019)' ortaya konuldu. Bu çalış-
mayla, belirlenen risk faktörlerine göre, 
her bir ilçe için olası kayıpların en aza in-
dirgenmesini sağlayacak eylemler belir-
lendi. 

17 ilçe için rapor  

Çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşik-
taş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, 
Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, 
Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar 
ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul'un 
denize doğrudan kıyısı olan ve tsunami-
den belirgin şekilde etkileneceği öngörü-
len 17 ilçe için gerçekleştirildi. 
Tsunami tehlike ve risk analizleri ile riskin 
azaltılmasına yönelik eylemler, her bir ilçe 
için ayrı ayrı raporlanarak, https://dep-
remzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalari-
miz/#le-tsunam-blg-ktapiklari 
web sitesi üzerinden kamuoyuyla da  
paylaşıldı. 

Adalar denetimden geçecek 

Marmara Denizi’ne doğrudan kıyısı olan 
bütün ilçelerde değişken; ama önemli bo-
yutlarda tsunami etkisinin beklendiğinin 
ifade edildiği raporda, ilçe ilçe şu bilgiler 
yer aldı: "Adalar’da binden fazla yapı tsu-
namiden etkilenecektir. İlçe genelinde 
maksimum su basma derinliğinin nokta-
sal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplan-
mıştır. Avcılar’da maksimum su basma 
derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; ya-
tayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 
metreye ulaşmaktadır. Bakırköy’de su 
basma mesafesi, dere yatağı boyunca 
yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İl-
çede maksimum su basma derinliğinin 
noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı he-
saplanmıştır. Beşiktaş’ta su basma mesa-
fesi denizden yaklaşık 200 metreye 
ulaşmaktadır. 

Fatih'te 7 metrekarelik dalga 

Beylikdüzü’nde maksimum su basma de-
rinliğinin noktasal olarak 5.11 metreye 
ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma me-
safesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır. 
Beyoğlu’nda karadaki maksimum su 

basma derinliği, noktasal olarak 3.04 
metreye ulaşmaktadır. 170’den fazla yapı-
nın tsunamiden etkileneceği öngörülmek-
tedir. Büyükçekmece’de maksimum su 
basma derinliği, noktasal olarak 8.59 
metreye ulaşacak; 1400 yapı tsunami bas-
kınından etkilenecektir. Fatih’te su basma 

derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye 
ulaştığı; yatayda ise su basma mesafesi-
nin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit 
edilmiştir. 

Kadıköy'de deniz içeri çekilecek 

Kadıköy’de noktasal olarak su basma de-

rinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplan-
mıştır. Yatayda ise su basma mesafesi 
dere yatakları boyunca yaklaşık 1.000 
metreye ulaşmaktadır. Kartal’da maksi-
mum su basma derinliğinin 5.84 metreye 
ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su 
basma mesafesi yaklaşık 300 metreye 
ulaşmaktadır.  
Küçükçekmece’de maksimum su basma 
derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye 
ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su 
basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye 
ulaşmaktadır.  
Maltepe’de maksimum su basma derinli-
ğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaş-
tığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma 
mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmakta-
dır. Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı ta-
mamen sular altında kalmaktadır. 
Pendik’te maksimum su basma derinliği-
nin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı 
hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma me-
safesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.
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İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), Mahalle Muhtarları 
Dernekleri Bilgilendirme Top-

lantısı düzenledi. İstanbul’daki ilçe muhtar 
derneklerinin başkanlarından oluşan Muh-
tarlar Federasyonu ile bir araya geldi. Top-
lantıda İBB’nin pandemi sürecindeki 
hizmetleri hakkında bilgi verildi. Muhtar-
larla iş birliğinin arttırılmasının yolları 
arandı, yakınmalar dinlendi ve talepler de-
ğerlendirildi. Toplam 40 muhtar derneği 
başkanı ve dernek yöneticisinin katıldığı bu-
luşmada İBB’yi temsilen İBB Başkan Da-
nışmanı Tonguç Çoban, İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, 
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz 
Saltık, İBB Göç Koordinatörü Simten Bir-
söz İnanç, İBB Sağlık Daire Başkanı Önder 
Yüksel Eryiğit ve Şekip Akın yer aldı. Top-
lantının açılış konuşmasını yapan İBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan 
Arslan, pandemi sürecinde gerçekleşen sos-
yal destek çalışmalarındaki özverili katkıla-
rından dolayı İstanbul’daki muhtarlara 
teşekkür etti. Pandemi sürecinde, muhtarla-
rın da katkılarıyla yürütülen çalışmaların 
doğru, adil ve toplum vicdanına uygun bir 
şekilde amacına ulaştığını belirtti. İBB’nin 
sosyal yardımlar konusunda şeffaflığı ve 
hesap verilebilirliği ilke edindiğine vurgu ya-

parak şunları söyledi: “Biz, tek bir yardım 
kolisinin depomuza girdiği andan itibaren 
kimin tarafından, hangi plakalı araçla, 
hangi adrese, hangi tarih ve saatte ulaştığı 
bilgisine değin her şeyin öyküsünü kayıt al-
tına aldık. Dolayısıyla bu hikâyenin doğru 
bilinmesi ve bize sorulduğunda da hesabı-
nın doğru verilebilmesi için son derece titiz 
olduk. Yapmış olduğumuz inceleme ve 
kontroller neticesinde ihtiyacı olan vatan-
daşlara yardımların ulaştığını gördük.” 

Mahalle Evleri kuruluyor 

Toplantıda en dikkat çeken başlıklardan 
biri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 
seçim vaatleri arasında yer alan Mahalle 
Evleri Projesinin yaşama geçirilmesi için 

gerekli hazırlıkların tamamlandığı müjdesi 
oldu. Proje ile sadece mahalle kültürünün 
yeniden canlandırılması değil aynı za-
manda yerel gereksinimlere uygun hizmet 
üretmek de amaçlanıyor. Başlangıçta iki 
mahallede uygulamaya geçirilecek olan 
proje zamanla İstanbul geneline yayılacak. 
Mahalle Evleri, ilk etapta kentin ihmal edil-
miş ilçelerinde inşa edilecek. Kadınlara, 
yaşlılara, gençlere, çocuklara dokunan, sos-
yal ve kültürel yaşamı kapsayan, geniş yel-
pazede faaliyetlere sahip bir hizmet birimi 
olacak. Mahallenin gereksinimleri doğrul-
tusunda mahalle insanının sosyoekonomik 
ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak. Eği-
tim, bilgilendirme, bilinçlendirme çalışma-
larının mahalle ölçeğinde yürütülmesini 

sağlayacak. Başta kadınlar olmak üzere iş-
sizlerin gelir ve meslek sahibi olabileceği 
eğitimler, atölye çalışmaları ve kurslar bu-
rada düzenlenecek. Mahalle Evlerinde, de-
zavantajlı ailelere verilen eğitim desteği ile 
fırsat eşitliğine katkıda bulunulacak, metro-
pol kültürüne karşı sosyal dayanışmayı 
canlandıracak. 

Kültür Merkezleri değişecek 

Toplantıda dikkat çeken bir diğer başlık da 
kültür merkezlerinin hemşehri dernekleri ve 
mahalle inisiyatiflerine tahsisi konusu oldu. 
Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla başlatı-
lan projeye göre hemşehri dernekleri ve 
mahalle inisiyatifleri, İstanbul genelindeki 
kültür merkezlerini organizasyonlarında 
kullanabilecek. İlk etapta kentin her iki ya-
kasında da birer kültür merkezi, hafta içi bir 
gün bu projeye ayrılacak. Projeye katılmak 
isteyen dernek ve inisiyatifler, 15 gün önce 
çevrimiçi kayıt yaptırabilecek. Böylece et-
kinliğin olmadığı zamanlarda kültür mer-
kezleri boş kalmayacak. İçinde bulunduğu 
mahalleliye hizmet verecek. Bunun için bir 
sosyal masa, kitap kafe ve çocuk alanları 
gibi sosyal kullanım ve gelişim alanları 
oluşturulacak. Merkezlerde ilçe sakinlerinin 
belediye ile iletişimini güçlendirecek ortak 
çalışma alanlarını kurulacak.

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

İBB ve ODTÜ işbirliği ile hazırlanan ‘İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları’ çalışması tamamlandı. Çalışmayla, İstanbul'un tsunamiden  
etkilenecek tüm ilçeleri için ayrı ayrı raporlar hazırlandı, olası kayıpları en aza indirmeyi sağlayacak önlemler belirlendi

KARSI ONLEMLER
TSUNAMIYE Coronavirüs varken  

hiç bir şey değişmedi 

MART ayından beri ülkemizin de boğuştuğu Corona 
virüs pandemisinde ne yazık ki geldiğimiz gün itiba-
rıyla hiçbir şey değişmedi. Sağlık Bakanlığı tarafın-

dan yayınlanan Coronavirüs raporunda "Türkiye’de ilk 
koronavirüs (COVID-19) vakasının bildirildiği 11 Mart 2020 
tarihinden itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış top-
lam 198.284 vaka Sağlık Bakanlığına bildirilmiştir. 
100.000 kişiye düşen toplam vaka sayısı son 7 günde 11,8, 
son 14 günde 23,5 ve son 28 günde 41,4 olarak gerçekleş-
mişti"  yer alan bu tespitler daha Türkiye'de salgının değil bit-
mesi daha da büyümesinin önüne geçilmesi gerektiği gözler 
önüne serildi. 

Salgında kimilerinin gündeme getirdiği virüste ikinci 
dalga ifadesinin de yanlış olduğu  bilim insanlarınca dilke ge-
tiriliyor. Bilim insanı  Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Baş-
kanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bizim ikinci dalgadan söz 
etmemiz için dünyada bu salgının tamamen bitmesi lazım. 
Ayrıca ikinci dalga dediğimiz şey genellikle virüsün mutas-
yona uğrayarak gelmesidir. Henüz böyle bir durum yok" dedi. 
Etkili bir aşının bulunup insanlara uygulanması için gerekli 
sürenin 3 yıldan aşağı olmayacağını, bu süre içinde de virü-
sün mutasyona uğrayacağını belirtti. 

Virüs mutasyonla bitecek 

20. yüzyıldan dan itibaren geçmiş dönemlerdeki pandemi-
lerin hemen hemen hepsinin mutasyon sayesinde bittiğini 
Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu salgında da virüs aşı ile 
değil mutasyona uğrayarak biter. Ben böyle düşünüyorum. 
Normalde salgının bitmesi için üç olasılık var. Bunlar; 

1- Toplumsal bağışıklık gelişecek, 2- Etkili aşı bulunacak, 
3- Virüs mutasyona uğrayacak 

Türkiye'de toplumsal bağışıklık gelişmesi için her ay bin ci-
varı vaka görürseniz 11 yılda anca gelişir çok uzun bir süreç. 
Ne sağlık sistemi dayanır ne ekonomi dayanır. 

Salgın bitti algısı çok yanlış oldu 

"Corona virüs salgının da sonbaharda vakalarda bir mik-
tar artış görülür. O da okulların açılması ve tatildeki insanla-
rın iş başı yapmaları ile beraber oluşacak kalabalık nedeniyle 
olur" kanısı şu anda en çok rağbet gören en a zararı içeren bi-
röngörü. Ancak  yaz zamanı insanların rehavete kapılıp ‘sal-
gın bitti’ gibi davranması da büyük yanlıişları da beraberinde 
getiriyor. Prof. Ceyhan  bu konuda, sorumlu olarak bazı bilim 
insanlarını işaret ederek "Özellikle bu konuda etkin pozis-
yonda olan bilim insanları yanlış öngörülerde bulundu. Bu 
durum neticesinde salgının bütün dünyada tahmin edilemeyen 
bir noktaya gelip oradan da aşağı inememesine neden oldu. 
Hesap hataları yapıldı." dedi 

Vakanın "10 KATI" virüs taşıyan var 

Ceyhan "Birincisi katsayı hesabı. Bizim başından beri söy-
lediğimiz genel kabul gören uluslar arası rakamdır ve bu 
daha önceki salgınlarda da kullanılan katsayıdır. Hep dedik 
ki; tespit ettiğimiz vakaların on katı kadar tespit edemediği-
miz kişi virüsü taşıyor. Buna kimi ‘yüzde yirmi’ dedi kimi 
‘yüzde 30’ dedi ama Sağlık Bakanı’nın açıklamalarında da 
gördük ki doğrusu buymuş on katı kadar insan belirtisiz geçi-
riyor.Bunu küçümsedikleri için, bulaşlarını hesaba katmadık-
ları için zannettiler ki biz hastaları yakalayıp etrafındakilerle 
temaslarını izole edersek bu iş bitecek. Halbuki esas bulaştı-
ranların tespit edilmesi lazım.Bu da tabi zor iş. Ancak bun-
ları bulamazsak izole edemezsek baştan konuşulduğu gibi 
sıfırlı rakamlara inmek mümkün görünmüyor." açıklamala-
rında bulundu. 

Pandeminin mevsimi olmaz 

Devletlere fikir veren pozisyonda olan bilim insanları dedi-
ler ki ‘bu bir kış virüsü, yaz gelince sıcaklarla ultraviyole ile 
bu virüs ölecek bu salgın da bitecek’ Çok yanlış bir öngörüydü 
baştan beri diyoruz ki ‘pandeminin günü mevsimi olmaz’. 
Çünkü o kadar bulaşıcı bir virüstür ki ve o kadar kısa sürede 
bulaşır ki birinin ağzından burnundan çıkması ile diğerinin-
kine saniyeler içinde girer. Kaldı ki tarihteki pandemilerin 
çoğu yazın sıcağında çıkmıştır. devletler bu akıllara güvene-
rek beklendiğinden daha kısa sürede bizim aç kapa yöntemi 
dediğimiz yöntemle normalleşmeye başladı. Kademeli nor-
malleşme olmadı. Böyle bir ortamda virüsün azalması ancak 
mutasyona uğramasıyla olur. Mutasyon olmazsa bu rakam-
ları bu tedbirlerle aşağı inmeyecektir. 

Manzara net ve açık. Rakamlar bize şunları söylüyor: 
“Böyle giderse eğer değil eylülde, yani okullar açılmadan 
hemen önce 100’lü rakamları görmek, 500’lü rakamları gö-
rünce bile ‘Oh be!’ deyip havaya zıplayacağınızdan emin ola-
bilirsiniz. Ve yine böyle giderse eğer, bu rakamlarla eylülde 
okulları açmayı unutun. Bitmedi, dahası var. Mesele sadece 
okulların açılmasıyla da sınırlı değil. Bu gittikçe uzayan ve 
uzadıkça da tadı kaçan süreci eğer bir an önce durduramaz 
iseniz, her şey bir yana, zaten çoktan arızaya geçmiş psikolo-
jiniz daha da bozulacaktır.” 

Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca yine haklı. Evet, 
kara göründü ama bu rakamlarla o karaya çıkmak bir hayli 
zor. Ve bir uyarı: Aklınızda olsun salgın denizindeki kabar-
malar da giderek büyüyebilir, karaya varmak orta vadede 
bile uzayabilir. Bakan Koca son derece haklı. Ortada ciddi bir 
tatsızlık var. Eğer hemen bir şeyler yapılmazsa durum daha 
da ciddileşecek. İşte o zaman da durum gerçekten ve emin 
olun “yandı gülüm keten helva”dan farksız hale gelecek. Kı-
sacası ve özeti şudur: 

Bu rakamlara iyimser bakmak mümkün değil. Yine bu ra-
kamlara bakarak “Yeni normal ile birlikte günlük vaka sayı-
ları 2-3 binli rakamları da bulabilirdi” diyerek, 
1300-1500’lere razı olmak makul bir yaklaşım olmamalı. 
Manzara şu: Bir yerlerde çok ciddi ve önemli eksiğimiz var. 
Bazı noktalarda başaramadığımız hatalar söz konusu. Eğer 
bir an önce o hatalar, eksiklikler, noksanlıklar belirlenip 
çözüm yolları saptanmazsa yani bir an önce harekete geçil-
mezse -altını çiziyorum- sonbaharda can sıkıcı gelişmelerle 
karşılaşmamız mümkündür.  Rakamlar  tedirgin edici. Daha 
doğrusu can sıkıcı hatta korku verici. Görünen o ki orta sa-
hada top çevirip duruyoruz. Bu maç, bu taktikle öyle kolay 
kolay bitmez.Benden söylemesi... 

Okullar açılır mı ? 

Başlangıçta günlük rakamlar 500’ü geçmeden okulları 
hızla kapattık. Doğrusu buydu, doğru olanı yaptık. Peki aynı 
okulları eğer günlük vaka sayıları 1000’in üzerinde kalmaya 
devam ederse yeniden açabilecek miyiz? Bence zor! Okullara 
girişte ateş ölçmek, ders saatlerini kaydırmak gibi tedbirler 
ile okulları açmak büyük bir cesaretin ifadesi, ciddi bir riski 
üstlenmek olur. 

Maskesiz yaşamak zor 

Günlük vaka sayıları 100’ün altına inmeden maske çıkar-
mayı unutalım. Bu düşünceleri anımsatan hiçbir soruyu da 
aklımıza bile getirmeyelim. Zaten sıkıntının önemli nedenle-
rinden biri maske meselesini ciddiye almamak değil mi? Ba-
kalım önümüzdeki günler bize neyi gösterecek bu şuursuzca 
keyif sürmeler önlem almayı unutarak eskisi gibi yaşamaya 
devam etmenin faturası ne olacak hep birlikte göreceğiz.   

IBB muhtarlarla bulustu 

SİLİVRİ’DE maksimum su basma derinli-
ğinin noktasal olarak 7.89 metreye ulaş-
tığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma 
mesafesi yaklaşık 2.000 metreye ulaşmak-
tadır. 1.500’den fazla yapı tsunamiye 
maruz kalacaktır. Tuzla’da maksimum su 
basma derinliği, noktasal 6.34 metreye 
ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su 
basma mesafesi yaklaşık 600 metreye 

ulaşmaktadır. Üsküdar’da maksimum su 
basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 
metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda 
ise su basma mesafesi yaklaşık 365 met-
reye ulaşmaktadır. Zeytinburnu’nda mak-
simum su basma derinliğinin noktasal 
olarak 5.95 metreye ulaştığı hesaplanmış-
tır. Yatayda ise su basma mesafesi yakla-
şık 470 metreye ulaşmaktadır."

Silivri çok hissedecek

İBB, İstanbul genelinde, katılımcı, paydaşlarla birlikte eşit hizmet anlayışına dayalı bir yerel yönetim modelini yaşama geçir-
meyi sürdürüyor. Bu amaçla Mahalle Muhtarları Dernekleri Bilgilendirme Toplantısı düzenleyen İBB, mahallelerdeki istek, 
beklenti ve yakınmaları dinledi. Muhtarlar ‘aile meclisi’ olarak tanımladıkları toplantının düzenli olarak yapılmasını istedi

lkeduyan@gmail.com

Çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, 
Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu,  
Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy,  
Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, 
Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve 
Zeytinburnu olmak üzere İstan-
bul'un denize doğrudan kıyısı olan 
ve tsunamiden belirgin şekilde  
etkileneceği öngörülen 17 ilçe  
için gerçekleştirildi.
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Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usu-
lüyle ihale edilecektir.
1. Üniversitenin; 
1.1. İhaleye çıkan birimi : Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası : +90 212 338 08 54             +90 212 338 1865
1.3. Adresi : Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü Sarıyer 

34450 İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi : Esra YEŞİLGÜL      -   eyesilgul@ku.edu.tr
2.  İhale konusu hizmetin;
2.1. Adı : SEYAHAT ACENTE HİZMETİ (ULAŞIM, 

KONAKLAM, VİZE HİZMETLERİ) ALIMI
2.2. Niteliği, miktarı ve türü : Hizmet alımı - Teknik şartnamede belirtilmiştir.
2.3. Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Rumeli Feneri 

Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
2.4. Süresi : 1 yıllık süre - Teknik şartnamede belirtilmiştir.
3. İhalenin;
3.1. Numarası : PR-101
3.2. Usulü : Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer : Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü 

Sarıyer 34450 İstanbul
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati) : 22.07.2020 Çarşamba, 11:00 
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi : 

Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi
www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” 
sekmesinden ulaşılabilir

4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari
Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak du-
rumda olunmadığına dair belgeler. 
4.7. Bu ilandan geriye doğru son beş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamamlanmış
hizmet işleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.
4.8. İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayın-
lanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c)
Taahhüdü altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tu-
tarını gösteren faturaları [**]; (ç) Hizmet işleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. 
[*] İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
[**] İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.
4.9. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Cari oranının (Cari oran = Dönen varlıklar / Bir yıl-
dan kısa vadeli borçlar) en az 0,75; (b) Öz kaynak oranının (Öz kaynak oranı = Öz kaynaklar / Toplam aktif) en
az 0,15; (c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu gösteren bilançosu,
bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler.
Belgeler ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
4.10. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.11. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.12. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belge-
ler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için doküma-
nın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası
belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın
alınabilir. Doküman bedeli 50,00 TRY’dir.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde
ihale komisyonuna verilmelidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde temi-
nat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir,
diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE SEYAHAT ACENTE HİZMETİ (ULAŞIM, 
KONAKLAMA, VİZE HİZMETLERİ) ALIMI  İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1185459)

6 EKONOMİ

OTOmOTiv Distribütörleri Derneğinden
(ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de oto-
mobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk

altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla
yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Sa-
dece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk ya-
rısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak
203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç
pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı. Söz
konusu dönemde, otomobil pazarında motor hacmine
göre 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 31,7 arta-
rak yüzde 95,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil
satışları yüzde 6,9 azalarak yüzde 1,8 pay aldı. 2000cc
üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 18,2 azalarak
yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Dizel otomobil satışları yüzde 1,1 geriledi

2020 yılı haziran ayı sonunda otomobil pazarında motor
tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satış-
ları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay aldı. Dizel otomo-
bil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay alırken,
otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde
4,4 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 2,9 ola-
rak belirlendi. Benzinli otomobil satışları haziran so-
nunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76,9 ve
otogazlı otomobil satışları yüzde 47,9 yükseldi. Dizel oto-
mobil satışları ise yüzde 1,1 geriledi. Haziran sonunda
173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satısı̧
gerçeklesţi. Böylece, bu yılın ilk altı aylık döneminde elek-
trikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 92,2 ve
hibrit otomobil
satışları da
yüzde 18 artış
gösterdi. Ay-
rıca en fazla
artış oranı da
elektrikli oto-
mobillerde
kaydedildi.

Y eni tip koronavirüs salgını, hane hal-
kından esnafa, KOBİ'lerden büyük
işletmelere kadar her alanda etkisini

gösterdi. Hükümetler ve merkez bankaları,
attıkları proaktif adımlar ve geniş politika
setiyle salgının ekonomik birimlerin gelir ve
nakit akışı üzerindeki olumsuz yansımala-
rını minimum düzeye indirdi. Türkiye'de
salgından en fazla etkilenen kesim olan
KOBİ'ler, ülke ekonomisinin de önemli bir
kısmını teşkil ediyor. Ülkedeki istihdamın
yüzde 75'ini oluşturan KOBİ'ler, cironun
yaklaşık yüzde 65'ini, ihracatın yarıdan faz-
lasını ve ithalatın da 3'te birini gerçekleştiri-

yor. Tüm bu veriler göz önüne alındığında
Türkiye'de ticaretin KOBİ'ler üzerinden yü-
rüdüğü daha net anlaşılıyor. Salgının tüm
dünyaya yayılmasıyla birlikte ülkeler, tarihte
benzeri görülmemiş önlemleri devreye
soktu. Seyahat kısıtlamaları, fabrikaların
üretimlere ara vermesi, mobilitenin asgari
seviyeye düşürülmesi gibi sebepler turizm,
üretim ve ticaret kanallarıyla küresel büyü-
mede sert daralmaları beraberinde getirdi.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının mart
ayında görülmesiyle hükümet hızlı bir şe-
kilde tedbirler aldı. Vatandaşların ve şirket-
lerin finansman ihtiyaçları için de çok

sayıda destek paketleri devreye koyuldu.
Ülkede iktisadi faaliyetteki yavaşlama nisan
ayında belirginleşerek sektörler geneline ya-
yılırken, kademeli normalleşme adımlarıyla
beraber mayıs ayından itibaren ekonomide
toparlanmanın başladı. Hükümet ve eko-
nomi yönetimi ile bankacılık sektörü, istih-
damın ve üretimin devamlılığı, KOBİ'lerin
ayakta kalması adına firmaların nakit akışı
desteklendi. Ekonomik İstikrar Kalkanı
destek paketi kapsamında, Kredi Garanti
Fonu (KGF) kefalet limiti ile kullandırılan
krediler için Hazine desteği 25 milyar lira-
dan 50 milyar liraya, bu kapsamda kullan-

dırılabilecek KGF kefalet limiti de
toplamda 500 milyar liraya yüksel-

tildi. Salgın süresince bankalar,
KOBİ'lere ilave limit açma, kredi

yapılandırması, taksit ertele-
mesi, uygun kredi koşulları,

düşük faiz, ödemesiz
dönem gibi çok sayıda

imkan sağladı. Hü-
kümetin ve finans

sektörünün, reel
sektöre, KO-

Bİ'lere sağladığı destekler rakamlara da
yansıdı.

KOBİ kredileri 150 milyar lira arttı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden
derlediği bilgiye göre 2018 yıl sonunda
610,8 milyar lira olan KOBİ kredileri baki-
yesi, geçen yıl sonunda 3,5 milyar lira arta-
rak 614,3 milyar liraya yükseldi. Salgının
yılbaşında Çin'den başlayarak Avrupa'ya
yayılmasıyla KOBİ'lere kullandırılan kredi-
lerde de artışlar görüldü. Yılın ilk çeyre-
ğinde Türkiye'de KOBİ kredileri 43,9
milyar liralık yükselişle 658,2 milyar liraya
ulaştı. Türkiye'de salgının genele yayıldığı
ve kısıtlamaların üst düzeye çıktığı ikinci
çeyrekte ise KOBİ'lere kredi muslukları ta-
mamen açıldı. Bankacılık sektörünün
KOBİ kredileri bakiyesi, ikinci çeyrek so-
nunda 807,6 milyar liraya dayandı. İkinci
çeyrekte KOBİ kredileri bir önceki çeyreğe
göre 150 milyar liraya yakın artış gösterdi.
Böylece yılın ilk yarısında bankacılık sektö-
rünün KOBİ kredileri bakiyesi 193,3 milyar
lira arttı.
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Konut kredisi 
FARK YARATIYOR

Düşük oranlı kampanya sayesinde 1 Ocak-26 Haziran döneminde konut
kredi bakiyesi 32,2 milyar lira artış gösterdi. Söz konusu tutarın daha önce
en yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6 milyar lirayla 2017 yılı olmuştu

Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme kurumu
(BDDk) verilerinden der-

lediği bilgiye göre 2018 yılı sonunda
188,5 milyar lira olan konut kredileri
bakiyesi, 2019 sonunda 10,2 milyar
lira artarak 198,7 milyar liraya yük-
seldi. Yılın ilk çeyreğinde konut kre-
dileri 12,3 milyar liralık yükselişle
211 milyar liraya ulaştı. normal-
leşme sürecine geçişle birlikte hem
inşaat sektörünün canlanması hem
de vatandaşların erteledikleri konut
taleplerini satın alabilmek için kamu
bankaları öncülüğünde konut kredi
faiz oranları tarihi düşük seviyeye
çekildi. Böylece konut kredi kulla-
nımı da ikinci çeyrek sonu itibarıyla
ciddi artış gösterdi. İkinci çeyrekte
konut kredisi artışı 19,6 milyar lira
oldu. Bankacılık sektörünün konut
kredi bakiyesi ilk yarıda 32,2 milyar
liralık artışla 230,9 milyar liraya
ulaştı. Bu alanda tüm zamanların
yıllık rekoru da 6 ayda kırılmış oldu.

Söz konusu tutarın daha önce en
yüksek gerçekleştiği dönem, 27,6
milyar lirayla 2017 yılı olmuştu.

Tutar yüksek olabilirdi 

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı
nizameddin aşa, kamu bankalarının
kampanyası sayesinde konut ilginin
yüzde 50 arttığını belirterek, alımla-
rını erteleyen ve kiradan kurtulmak
isteyen vatandaşların satılık daire-
leri doldurduğunu söyledi. Bu sü-
reçte daha önce de söyledikleri gibi
bazı fırsatçı ev sahiplerinin ve gayri-
menkul şirketlerinin fiyatları yüzde
25'lere varan oranlarda artırdığını
dile getiren aşa, "Fırsatçıların haksız
fiyat artışları olmasaydı çekilen
konut kredi tutarı ve satılan ev adedi
çok daha fazla olacaktı." dedi. aşa,
elindeki konutu satamamasına rağ-
men hala fırsatçılık yapmak isteyen
ev sahipleri ve gayrimenkul şirketle-
rinin bulunduğunu kaydederek, bu
kişiler hakkında kredi verilmemesi

gibi yaptırımların acilen uygulan-
ması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kişi başına göre değişti 

artyol Mühendislik Yönetim kurulu
Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye
Bankalar Birliği verilerine göre
geçen yıl kişi başına kullanılan orta-
lama konut kredisi tutarının 170 bin
lira civarında olduğunu söyledi.
Tapu ve kadastro Genel Müdürlü-
ğü'nün 1-27 Haziran'da 93 bin 704
adet kredili konut satıldığını açıkladı-
ğını anımsatan Türkkan, şu bilgileri
verdi: "1-26 Haziran'da 19 milyar
618 milyon liralık kredi artışı söz ko-
nusu. Bu dönemde Tapu ve kadas-
tro Genel Müdürlüğü'nün
verilerinden yola çıkarak göre 90 bin
adet kredili konut satıldığını düşünü-
yoruz. Söz konusu tutarı 90 bine böl-
düğümüzde kişi başına kullanılan
ortalama kredi tutarlarının 170 bin
liralardan 218 bin liralara yükseldi-
ğini görüyoruz."

Bankacılık sektörünün KOBİ kredileri, yılın ilk 6 ayında
193,3 milyar lira artışla 810 milyar liraya dayandı

Türkiye Makarna Sana-
yicileri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Abdülka-

dir Külahçıoğlu, makarna ihracatının
yılın ilk yarısında yüzde 25 artarak
360 milyon doları aştığını belirterek,
"İhracatta hedefimiz yüzde 10 artıştı.
Şu andaki büyümemiz değer bazında
yüzde 25 ve beklentimizin üzerinde."
dedi. Makarna ihracatında hem mik-
tar hem değer bazında artışlar kayde-
dildiğini aktaran Külahçıoğlu, haziran
ayında 118 bin ton makarna ihraca-
tından 60 milyon dolar gelir elde edil-
diğini, geçen yılın aynı ayına göre
miktarda yüzde 59,85, değerde de
yüzde 67,92'lik artış olduğunu kay-
detti. Külahçıoğlu, ocak-mayıs döne-
mindeki ihracatın geçen yıla oranla
yüzde 20 artarak, 301 milyon 15 bin
dolar olarak gerçekleştiğini belirterek,
şöyle konuştu: "TÜİK dış ticaret ista-
tistikleri ay sonunda açıklanacağından
üyelerimizden gelen bilgiler ışığında
değerlendirmeyi oluşturduk. 2020'nin
ilk 6 ayında, geçen yılın ilk yarısına
göre makarna ihracatı miktar bazında
yüzde 20 artarak yaklaşık 710 bin

tona ulaştı. Değer olarak da ihracatı-
mız yüzde 25 artışla 360 milyon doları
geçmiş durumda. Yılı, 700 milyon do-
ların üzerinde bir ihracat geliriyle ka-
patacağımızı söyleyebiliriz."

160 ülkeye makarna 
gönderiliyor

İhracatın, yılın ilk yarısında hedef ve
beklentilerin üzerinde seyrettiğini vur-
gulayan Külahçıoğlu, "İhracatta hede-
fimiz yüzde 10 artıştı. Şu andaki
büyümemiz değer bazında yüzde 25
ve beklentimizin üzerinde. Bunu, hem
Kovid-19 sürecinde makarnaya olan
rağbetin etkisine hem de Türk makar-

nasının 160 ülkeye istikrarlı şekilde
ulaştırılmasına bağlıyoruz." dedi. En
çok dış satımın Venezuela, Somali ve
Angolaya yapıldığını aktaran Külahçı-
oğlu, "İhracat pazarımızın ağırlığını
Afrika ülkeleri oluşturdu. En çok ihra-
cat yapılan ülke Venezuela olurken,
diğer Güney Amerika ülkeleri de ilk sı-
ralarda yer aldı. Kovid-19'un etkisiyle
bazı pazarlarda kaymalar oldu. Örne-
ğin, Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihra-
catta kota sınırlaması var. Biz bu
kotayı mayıs ayının sonunda doldur-
duk. Burada oluşan kayıp Güney
Amerika ve Afrika ülkelerindeki artışla
dengelendi." ifadesini kullandı.

Makarnacılar hedef büyülttü



YALOVA Belediyesi'ndeki 20
milyon liralık zimmet ve
resmi belgede sahtecilik id-

dialarıyla hazırlanan iddianame kabul
edildi. İddianamede, İçişleri Bakanlığı ta-
rafından görevden alınan Yalova'nın
CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman ve
33 şüpheli yer aldı. 18'i tutuklu 34 sanık
hakkındaki iddianamede, Salman'ın ‘de-
netim görevini ihmal, irtikaba göz
yumma ve zimmet' suçlarından 3 aydan
18 yıla kadar hapsi istendi. Sözcü'den
Saygı Öztürk'ün haeberine göre, Mül-
kiye müfettişlerinin hazırladığı fezlekede,
6 yıldır birlikte çalıştıkları eski Belediye
Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in öde-
meleri yaptığı, bu nedenle Salman'ın ha-
berinin olmamasının söz konusu
olamayacağı öne sürüldü. 27 Şubat
2020'de görevden alınan Salman, ifade-
sinde ise şunları söyledi: “Halit Güleç ve
bir meclis üyemiz, 1 milyon 50 bin liralık

usulsüz ödeme yapıldığını söyledi. Ben
de gerekli yerlere suç duyurusu yapılma-
sını, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı'ndan
müfettiş görevlendirilmesini istedim.
Aynı gün belgeleri emniyete gönderdim.”

Müfettişler bulamadı

Salman şöyle devam etti: “6 ayda bir Sa-
yıştay denetçileri hesapları inceliyordu.
Ayrıca belediye meclis üyeleri arasından

denetim komisyonu seçiliyordu. Bunlar
da hesapları inceliyorlardı. Mülkiye mü-
fettişlerinin de gelmiş olmasına rağmen
tespit edilemedi. Ödemeler sahte belge
oluşturularak yapıldığı için basit bir ince-
leme ile ortaya çıkarılması mümkün de-
ğildi. Benim ihmale göz yumduğuma
dair olan raporları kabul etmiyorum.”
İddianamede, Salman'ın denetim gör-
evini yerine getirmediği öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplan-
tısı ardından yazılı basın açıklaması yaptı. Bahçeli, MHP'nin kadro
ve teşkilat yapısının dinamik, disiplinli, dirayetli, dikkatli, dona-

nımlı ve her şeye de hazırlıklı olduğunu belirterek, "Ülkemizi hedefine alan her
tehdide, her tertibe, ter tezgâha karşı duruşumuz kavi, tavrımız kat’i, müca-
delemiz köklüdür. Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili haklı bek-
lentimizin hilafına, egemenlik haklarımıza yönelik, özellikle ABD ve AB
kaynaklı şantaj ve saldırganlıklar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Da-
nıştay’ın konuyla ilgili makul, mukaddesatımıza saygılı ve maşeri vicdana
müzahir tarihi nitelikli kararını kısa zaman içinde açıklayarak tartışma-
lara son noktayı koyacağını ümit ediyoruz" dedi. 

'chp-hdp-İp arasında kısa paslaşmalar'

Bahçeli, CHP'nin, Covid-19’a umutlarını bağlayan, siyasetlerini bağ-
daştıran, geleceklerini bahşeden yıkım faillerinin mihrakı ve mih-
mandarı olduğunu savunarak, "Bu yalın gerçek CHP için utanç
verici bir rezalettir. Bir tarafta Türkiye’nin kaybetmesine yatırım
yapmak diğer tarafta hastalıktan siyasi rant devşirmek yalnızca
insaf ve izan eksikliği değil, aynı zamanda ayıp ve ahlaksızlıktır.
Salgının kontrolden çıkıp ülkeyi yönetilemez hale düşürmesi,
demokrasi dışı arayış ve beklentilerin tırmanarak sosyal ve
ekonomik krizle eklemlenip bir volkan ağzı gibi patlaması
CHP’nin yegâne gizli gündem ve özlemidir. Zararlı ve zehirli
bir mecra haline dönüşen sosyal medya platformunda CHP-
HDP-İP arasında sahne alan kısa paslaşmalar, birbirlerini
taltif eden serenat ve güzellemeler bunların aynı kirli

amaca hizmet ettiklerini
zahmetsizce belgelemiştir.
Zillet İttifakı’nın lekeli
figüranları Twitter’da
film çevirip birbirlerini
selamlarken oynatıldık-
ları sefil senaryonun 
ne kadar köhne ve
kifayetsiz olduğu da
gün yüzüne 
çıkmıştır" ifadelerini
kullandı.

Danıştay tartışmayı

bitiRecek

A yasofya'nın cami olması tartışmasında ko-
nuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu "Erdoğan oturur, bir kararname yazar,

resmi gazetede yazılır, ibadete açılır. 'CHP bana iti-
raz eder de ben de buradan oy devşiririm' diye dü-
şünüyorsa, hayır bunu düşünmesin" ifadelerini
kullandı.
İndependent Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu'nun
açıklamaları şöyle: "Şöyle, Ayasofya zaten şu anda
ibadet yapılan bir yer. Yani oranın da bir görevli
imamı var zaten. Yani ibadet yapılıyor, tümüyle iba-
dete kapalı bir alan değil aslında. Ayasofya tabi bir
dünya kültür mirası aynı zamanda, öyle kabul
etmek lazım. Bu iç siyasette zaman zaman kullanı-
lıyor. 'İşte cami yapalım, ibadete açalım' diye kulla-
nılıyor. Biz inanç merkezlerinin iç siyasete
malzeme edilmesini doğru bulmuyoruz. İktidar,
"Ben Ayasofya'yı ibadete açıyorum" diyorsa karar-
name elinde. Erdoğan oturur, bir kararname yazar,
resmi gazetede yazılır, ibadete açılır, müze olmak-
tan çıkar. Bu kadar basit.

İtiraz ederiz sanmasın

CHP'nin karara itiraz etmeyeceğini anlatan CHP Li-
deri, “Şimdi bu olayı büyütüp bu olayı Türkiye'nin,

dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı
yok. Sen eğer bunu kullanıyorsan siyaseten,
'Bunu ben açtığımda takdirde, cami olarak açtı-
ğım takdirde oyum artacaktır' diyorsan ve he-
defi böyle koyup, 'Acaba ben bunu
söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de
buradan oy devşiririm' diye düşünüyorsa,
hayır bunu düşünmesin. Otursun, hemen
kararnameyi imzalasın. Resmi gazetede
ilan etsin. Ayasofya'yı da ibadete açsın.
Bu kadar basit. Bu kadar basit olan bir
olayı, kendisi açısından bu kadar basit
olan bir olayı dünyanın gündemine ge-
tirmenin hiçbir mantığı yok yani. Ben,
'Ayasofya evet, Türkiye Cumhuriyeti
toprakları üzerinde Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti tarafından korunmakta-
dır, tamiri onarımı yapılmaktadır.
Şimdi halkın büyük bir kesimi iba-
dete açılmasını istemektedir. Biz
de ibadete açtık.' Bir kararna-
mede. Bir kararnamede müze
yapılmış, bir başka kararna-
mede de cami olarak açılabi-
lir” dedi.
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Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında konuşan Kılıçdaroğlu,
Cumhurbaşkanı'nın imzalayacağı bir kararnameyle bunun mümkün
olacağını, ibadete açılması durumunda da itiraz etmeyeceklerini belirtti

ErdoGan dUSUnMESIn
IMzalaSIn!

Rüşveti bulduk
suçlu biz olduk

Baroların
yanındayız!
HDP Sözcüsü Ebru Günay, barolara
ilişkin düzenleme hakkında, "Taslaktaki
değişikliklere karşı HDP olarak en
büyük muhalefeti geliştireceğimizi ve
baroların yanında olduğumuzu bir kez
daha dile getiriyoruz" ifadesini kullandı

HDP Sözcüsü Ebru Günay, parti genel
merkezinde düzenlediği basın toplantı-
sında, Sivas'ta 1993, Çorum'da 1980'de

çıkan olaylarda yaşamını yitirenleri andı. Türki-
ye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin
tartışmalara değinen Günay, bu sözleşmenin, ka-
dınların yaşam hakkını korumaya almayı, erkek
şiddetinin son bulmasını ve cinsiyet eşitliğini sağla-
mayı amaçladığını söyledi. Sözleşme çerçevesinde
hazırlanan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkin uygulan-
dığında kadınlar için şiddet, taciz, tecavüz ve ölüm
dışında hayatlar olduğunun görüldüğünü belirten
Günay, şu ifadeleri kullandı: "Sözleşmenin başarısı
bu kadar açık olmasına rağmen çok rahat sözleş-
meden çekileceklerini söyleyebiliyorlar. İktidar için
bir kağıt parçasından, bir polemik konusundan
ibaret olan İstanbul Sözleşmesi, kadınlar için bir
düşün teminatıdır." Günay, barolara ilişkin düzen-
lemeye karşı olduklarını, bu konuda etkin bir mu-
halefet yürüttüklerini ifade ederek, "Barolarla
avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet
edecek taslaktaki değişikliklere karşı HDP olarak
en büyük muhalefeti geliştireceğimizi ve baroların
yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde
dile getiriyoruz." diye konuştu.

Miting gibi
yürüyüş

ANKARA Valiliği’nin koronavirüs ge-
rekçesiyle başkentte 15 günlük eylem
yasağı alması üzerine barolar Anıt-

park’ta yapmayı planladıkları Büyük Savunma
Mitingi’ni düzenleyemedi. Bunun üzerine çok sa-

yıda baro başkanı, önceki gün ve gecesini çoklu
baro teklifinin görüşüldüğü TBMM’nin Çankaya

Kapısı önünde bekleyerek geçirdi. Baro başkanları-
nın tümünün komisyondaki görüşmelere katılma ta-

lepleri kabul edilmedi. Başkanlar, gece de Meclis
önünde banklar üzerinde oturarak bekledi. Burayı ba-

riyerlerle çeviren polis, alana sadece baro başkanları-
nın ve parlamento muhabiri kartı olan gazetecilerin

girişine izin verdi. Artı TV’den Sibel Hürtaş, alana girip
başkanların eylemini takip etmek isteyince gözaltına

alındı. Hürtaş, polis tarafından şiddet gördüğünü 
savundu.

Susturulamaz

Baro başkanları ve avukatlar, Ankara Valiliği’nin 15 günlük
eylem ve etkinlik yasağının “Büyük Savunma Mitingi”ni en-

gellemesi üzerine Ankara Adliyesi önünde toplanarak Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Polisin

kurduğu barikatlardan kontrollü şekilde geçen avukatlar An-
kara Adliyesi önünde dilekçe işlemini mitinge dönüştürdü. “Sa-

vunma susturulamaz” yazılı pankart ve dövizler taşıyan
avukatlar, “Hak, hukuk adalet. Faşizm karşı omuz omuza. Sa-

vunma susturulamaz. Feyzioğlu istifa” sloganları attı. Avukatların
mitingine CHP ve HDP’li vekiller de katıldı.

Boyun eğmeyiz 

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, yaptığı açıklamada avukatların
hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini ve bunun tarihi sorumlulukları ol-

duğunu belirterek “Bu yüzden, insan onurunun yeryüzünün ve gökyü-
zünün güçlüleri karşısında korunmasının tarihi avukatlarla başlar.

Ancak o güçlülerin avukatlardan her devirdeki korkusu öyle büyük ol-
muştur ki bazen onları hapislerle, idamlarla tehdit ettirmiş bazen de bir

virüs salgınından çaresizce medet umdurmuştur” diye konuştu. Avukatla-
rın cüppelerinin “gökyüzü kadar büyük” olduğunu ve kararlılıkla müca-

dele etmeye devam edeceğini vurgulayan Sağkan, “Şimdi onların cüppeleri
bir barınak, bir çatı, bir kalkan. Altına kimsesiz çocuklar, öldürülen kadınlar,

yakılmış ormanlar ve ortadan kaldırılmak istenen koca bir adalet sistemi sı-
ğıyor” dedi. Sağkan, açıklamasını “Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyo-

ruz” sözleriyle bitirdi. Ardından avukatlar Meclis’e doğru yürümek istedi.
Ancak polis izin vermedi, avukatlara biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti.

Bir polisin kafasından yaralandığı öğrenildi. Polislerle yapılan pazarlık sonuç
vermeyince avukatlar adliye önünde oturma eylemi yaptı. Öte yandan Ankara

Emniyet Müdürlüğü, “Personelimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç
duyurusunda bulunacağız” açıklamasını yaptı.

Görevden alınıp
hakkında dava

açılan Yalova'nın
CHP'li Belediye
Başkanı Vefa

Salman, "Rüşveti
biz bulduk

suçlanan biz
olduk" dedi

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Vefa 
Salman

Devlet
Bahçeli



B eylikdüzü Belediyesi
Fen İşleri Müdür-
lüğü, hava şartlarının

düzelmesiyle birlikte asfalt ye-
nileme ve yol çalışmalarına hız
verdi. İlçe genelinde ihtiyaç
duyulan tüm noktalarda
devam edecek çalışmalar ilk
olarak Adnan Kahveci, Ya-
kuplu ve Dereağzı Mahalle-
rinde yoğunlaştı. İlk altı aylık
periyotta 5 bin metre yol açma
ve 27 bin ton asfalt kaplama
işlemini gerçekleştiren müdür-
lük yıl sonuna kadar yol aç-
mada 10 bin metre, asfalt
çalışmalarında ise 80 bin ton
hedefliyor. Müdürlük bünye-
sinde yürütülen yol yapım ça-
lışmaları kapsamında ise yol
açma, yeni açılan yollar ve sta-
bilize yolların asfalt kaplaması,
ekonomik ömrü tamamlanmış
yolların asfalt freze yapılarak
yenilenmesi gerçekleştiriliyor.

Bunun yanı sıra ızgara ve yağ-
mur suyu kanal yapımı için ön
hazırlıklar da tamamlanıyor.  

Taze bir Beylikdüzü 

Başlayan çalışmaları yerinde
inceleyen Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Ülkece geçtiğimiz zorlu pan-
demi sürecinin ardından yeni
normale geçişle birlikte Beylik-
düzü’nde tazelenme hareketi
başlattık ve ‘Taptaze Beylik-
düzü’ diyerek yola çıktık. Ken-
timizde yaşam her yönüyle
dopdolu ve taptaze olsun diye
tüm gücümüzle çalışıyoruz.
Her yıl olduğu gibi asfalt ve
yol çalışmalarına da tam do-
nanımlı araçlarımız ve ekibi-
mizle bu yıl da start verdik.
Hava şartları el verdiği sürece
vatandaşlarımızın konforu için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
dedi. 
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2020 Yılı 2 Dönem Meyve ve sebze ürünleri alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/343670
1-İdarenin
a) Adresi : KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

MERKEZ MAH. EGE SK. NO:5 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122952377 - 2122942036
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 64 Kalem olmak üzere 27.389 kilogram Meyve ve sebze 

ürünleri 160 adet Taze Enginar alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : Merkez Depo Nurtepe Sosyal Tesisi Beyaz 
Kafeterya Hamidiye Sosyal Tesisleri Kırkahvesi Kafeterya

c) Teslim tarihi : Alınacak malların teslimi günlük, haftalık ve aylık şeklinde, 
malın miktarına ve özelliğine göre İşletme Müdürlüğünce, 
sözleşmenin yürütülmesi sırasında periyotlar halinde istenecektir. 
Mallar Sözleşmede belirtilen teslim noktalarına, sözleşme bitim 
süresine kadar (sipariş geçildikçe) teslim edilecektir. Malların 
tesliminde 2020 Yılı 2. Dönem Sebze ve Meyve Alımı İşi, 
Teknik Şartnamede Diğer Şartlar Bölümündeki Malların 
teslim programındaki şartlara uyulacaktır. Teslimatlar 
şartnamelere uygun olarak kullanıma hazır vaziyette 
31.12.2020 tarihleri arasında Taşınır Geçici Alındı Belgesi 
karşılığında idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Lalezar sok. No : 1 Sadabat Hizmet 

Binası- Encümen Toplantı ve İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 14.07.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediyesi İşletme Müdürlüğü Merkez mah. Ege sok No :
05 Kağıthane-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1184980)

2020 YILI 2 DÖNEM MEYVE VE SEBZE ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ
KAĞITHANE BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Beylikdüzü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte asfalt yenileme ve yol
yapım çalışmalarına başladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Kentimizde
yaşam her yönüyle dopdolu ve taptaze olsun diye tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi

BEYLIKDUZU TUM 
GUCUYLE CALISIYOR

Konut yardımı sözü
Deprem tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan inşaat mühendisi Yahya 
Üregen, riskli binaların geç kalınmadan kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi gerektiğini
dile getirdi. Üregen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli binasını kendi isteğiyle boşaltan
vatandaşa Ankara, İzmir ve İstanbul’da bin 150 lira kira yardımı veriyor. Ayrıca, yeni yapılan
düzenlemeyle bina sahiplerine kira yardımının süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı” dedi

Türkiye’nin yüzde
66’sının deprem riski al-
tında olduğunu söyleyen

Üregen İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Yahya Üregen, son za-
manlarda farklı illerde meydana
gelen deprem sonrası kentsel dönü-
şümün önemine yönelik açıklama-
lar yaptı. Koronavirüs nedeniyle
deprem tehlikesinin unutulduğunu
vurgulayan Üregen, “Riskli bina-
larda oturan vatandaşlar, zaman
kaybetmeden bir an önce binalarını
boşaltmalıdır. Devletin taşın altına
elini koyduğu kadar vatandaşlar da
koymalı. Devlet kira yardımını bü-
yükşehirlerde bin 150 liraya kadar
3 yıldan 4 yıla çıkardı. Diğer şehir-
lerde ise belli kriterlere göre 715 lira
ile bin 85 lira arasında değişiyor”
diye konuştu.

Devlet yardım ediyor

İnsanların binalarını yenilemesi
için devletin çok desteği olduğunu
aktaran Üregen, “Fakat insanlar
depremi bile bile riskli binalarda
oturmaya devam ediyor.  2019 yılı-

nın başında yeni bir deprem yönet-
meliği devreye girdi. Bu yönetme-
likte etriye aralığı sıklığından, demir
kalınlığına, kolon kesitlerine kadar
birçok değişiklik yapıldı. Önceden 8
milim olan etriye kalınlığını şimdi
10 milim olarak uyguluyoruz. Etri-
yenin döşenme aralığı kolonlarda

20 cm, kiriş bölgelerinde 15 cm
olan sıklaştırma aralığı şimdi 7-8
cm’e kadar düştü. Bu gelen deprem
yükünü dağıtmayı sağlıyor. Dep-
rem tek yönlü bir hareket değil ve
binayı her yönde sallayabilir” ifade-
lerini kullandı.

Numune şart

Olası bir İstanbul depreminde 150
bin kişinin öleceğinin tahmin edil-
diğini söyleyen Üregen, “Vatandaş-
ların numune aldırıp binaları test
ettirmesi gerekiyor. İstanbul’un
yüzde 66’lık bir bölümü risk altında
ve bir deprem anında 150 bin kişi-
nin ölebileceği tahmin ediliyor. Bu
koronavirüsten daha ciddi bir
rakam. İnsan nasıl hasta olmadan
öncesinde check-up yaptırıyorsa,
evleri için de aynı şeyi uygulamalı-
lar. Bir numune aldırıp binanın de-
ğerlerine bakılması gerekiyor.
Yönetmelik dışında kalan birçok
bina risk altında. Olası bir İstanbul
depreminin 7’nin üzerinde olacağı
tahmin ediliyor ve bu ciddi bir
rakam” dedi.

Üregen, ekonomideki değişimi
göz önünde bulundurdu.

Sİlİvrİ’ye
nazar değdi

SİLİVRİ'de bir sitede ana-
okulu inşaatı sırasında iş
makinesi doğalgaz boru-

sunu patlattı. Olay, Selimpaşa Merkez
Mahallesi'nde özel bir sitede yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından inşası süren anaokulunda, iş
makinesinin çalışması sırasında do-
ğalgaz borusu patladı. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine Selimpaşa
itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çev-
rede güvenlik önlemleri aldı. Patlayan
borudan yaklaşık 30 dakika gaz sızın-
tısı oldu. Gaz sızıntısı nedeniyle inşa-
tın olduğu sitede panik yaşandı.
İGDAŞ ekipleri olay yerine gelerek
gazı kesti.

Ucuz halı savaşı!
ARNAVUT-
KÖY'de so-
kakta satılan

ucuz halı ve paspas ko-
ronavirüsü unutturdu.
Düşük fiyattan alışveriş
yapmak isteyen mahal-
leli sosyal mesafeyi ve
maske takmayı unuttu.
Dip dibe durarak yere se-
rilen ürünleri almak için
birbiriyle yarıştı. O anlar
cep telefonu kamerala-
rına yansıdı. Arnavut-
köy'de dün gece 22.00'da
bir seyyar satıcı, sokağa
halı, banyo paspası ve
yorgan örtülerini sererek
ucuza satınca, mahalle-
deki kadınlar sosyal me-
safeyi unuttu. Sokağın
ortasına serilen halı ve
örtülerden satın almak
istedi. Maske takmayan
ve sosyal mesafeyi hiçe
sayan kadınlar, yere seri-
len halı ve örtüleri kont-
rol etti, beğendiklerini
aldı. 

Mehmet Murat Çalık,
Beylikdüzü için 

çalışmaya devam
edeceklerini söyledi.



P endik'te polis ekipleri, korona vi-
rüse karşı alınan önlemler kapsa-
mında toplu ulaşım araçlarında 

denetleme yaparak taşınan yolcu sayılarını 
denetledi. Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle 
iki minibüs sürücüne polis tarafından 
cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen minibüs 
sürücüleri ile basın mensubu arasında il-
ginç diyaloglar yaşandı. Denetime takılan 
bir minibüs şoförüne olması gerekenden 4 
fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para ce-
zası kesildi. Karşısında basın mensubunu 
görünce şaşıran minibüs sürücüsünün, 
“Kurban olayım. Devletin canı sağ olsun 
onlar yanlış iş yapmaz. Cezayı ben yedim 
afiyet olsun. Alıştık. Allah yemeyenlere de 
yemeyi nasip etsin” demesi ilginç anlara 
sahne oldu. 

Almamamız lazımdı ama! 

Fazladan 3 yolcu taşıdığı gerekçesiyle ceza 
yiyen başka bir minibüs şoförü ise, “Fazla 
3 yolcum vardı. Yapacak bir şey yok. Sa-
dece bugün bana denk geldi. Arabalar hep 
boş gidiyor. 104 TL ceza verdi. Benim 
arabam 16 kişilik normalde, oturanları gö-
remedim. Ne desem boş ama. Cezayı 
yedik, yapacak bir şey yok. Almamamız 
lazımdı ama aldık” dedi.

PAZAR 5 TEMMUZ 2020

GÜNDEM

TÜRKİYE’NİN yeni Bengal kaplanları Aslan 
Park’ta dünyaya geldi. Şu anda 35 günlük 
olan 2 yavru kaplan anne sütünden ayrıl-

dığı için özel mama ile besleniyor ve sağlık durumları 
çok iyi. Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 
büyük kedi türlerine ev sahipliği yapan Aslan Park’ta 
2 tane Bengal kaplanı dünyaya gözlerini açtı.  
300 gram olarak dünyaya gelen ve şu anda 1.5 kilo 
ağırlığında olan kaplanlar, 2 saatte bir besleniyor. Ve-
teriner hekimler ve bakıcılar eşliğinde özenle bakılan 
kaplanlar 1 hafta sonra ziyaretçilerle buluşacak. 
Aslan Park’ta bulunan anne kaplanın 7’nci yavrusu 
olduğunu belirten Viaport Tuzla Satış Pazarlama 
Müdürü Gökmen Aydın, anne kaplanın yavrularına 
belli bir süre baktığına dikkat çekerek, “Son 2 günde 
emzirmeyi reddetti. Sadece tek bir bakıcı kontrolünde 
ilerliyorduk çünkü anneyi ve yavruları rahatsız etmek 
istemiyorduk. Anne yavruları emzirmeyi bırakınca 
kedi sütü dediğimiz özel bir mama hazırladık.  
Kaplanlarımıza şimdi bu mamayı veriyoruz.  
2 saatte bir besliyoruz şuanda kaplanlarımız bakıcıla-
rımız ve veteriner hekimlerimiz kontrolünde. Kaplan-
ların yaşaması için annenin 1 kere bile emzirmesi çok 
önemli” dedi. 

Ziyaretçilerle buluşacak  

Yavrularını bırakan annenin baba ile de 3 ay sonra 
buluşacağını belirten Aydın, “Baba ile aynı ortama 
geldikten sonra yeni yavrular da bekliyoruz. Bazı 
büyük kediler bazen yavrularına hiç bakmıyor. Do-
ğada da böyle zamanlarda ölüm olabiliyor. Önümüz-
deki haftadan itibaren de ziyaretçiyle buluşacaklar. 
Şuanda yavruları ayrı bir alanda stresten uzak tutu-
yor ve adapte olmalarını bekliyoruz” dedi.  

15 TEMMUZ hain darbe girişimi 
esnasında ailece Tuzla Orhanlı 
gişelerinde darbeci askerlere dire-

nen Üzeyir Civan, açılan ateş sonucunda 
sol kolunu kaybetti ve sağ elinden yaralandı. 
15 Temmuz gazisi Civan, 4 yıl sonra yine 
Orhanlı gişelerine giderek burada 4 yıl önce 
verdikleri mücadeleyi anlattı. 15 Temmuz 
gecesinde hissettiği duygularla ilgili konu-
şan Üzeyir Civan, “Dört kocaman yıl geçti. 
Dört yıl önceki aynı duygular yüreğimizde 
yaşamaya devam ediyor. Vatanımız milleti-
miz bayrağımıza sahip çıkmak, ezanlarımı-
zın susmaması idi o gün biz sokaklara 
çıkaran duygu. Bu vatan hepimizin. Bizi bu 
topraklardan ancak kanlarımızı toprağa dö-
kerek uzaklaştırabilirler. Bu toprakları hiçbir 
şekilde bırakmadık, bırakmaya da hiçbir 
zaman niyetimiz yok. Bu topraklar üzerine 
emel besleyenlere her zaman diyoruz ki bu 
topraklar üzerinde beslenenler beslemeyi-
niz. o emellerinizi 15 Temmuz'daki gibi yine 
kursaklarınızda bırakmaya, Allah'ın yardımı 
inayetiyle her zaman muktedir olacağız. 
Yeter ki Allah bizimle olsun ki biz de her 
zaman ona yaslanmışız” dedi. 

Vatan selamete erdi 

Konuşmasının devamında Civan, “Allah 
bizlerin kalbinden korkuyu silip atmıştı.  
Biz buraya geldiğimiz zaman vurulacak-

mışız ölecekmişiz diye bir dert bir tasa ta-
şımıyorduk. Tek derdimiz tek tasamız bu 
vatanın üzerinde oynanan oyunları boz-
maktı. Benim bir kolum gitti ama vatanım 

selamete erdi. Benim için önemli olan 
oydu. Keşke bin kolum bin canım da olsa 
bu vatan için seve seve feda etsem,  
edebilsem” diye konuştu.

İSTANBUL'DA korona 
virüste yeni normal-
leşme önlemleri kapsa-

mında toplu taşıma araçlarına 
yapılan denetimde ayakta yolcu 
taşıyan minibüsçü ceza yiyince 
yolculara kızdı. Yolcuların otur-
madığını iddia eden minibüsçü, 
minibüste yapılan sayımın ardın-
dan cezadan kaçamadı. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis 
ekipleri, İstanbul'un işlek noktala-
rında toplu taşıma araçlarına yö-
nelik uygulama noktaları 
oluşturdu. Yapılan denetimlerde 
korona virüste yeni normalleşme 
önlemleri denetlendi. Toplu ta-
şıma araçlarında maske kullanımı, 
araçlarda dezenfektan bulundu-
rulması, sosyal mesafe ve yolcu 
taşıma sınırına yönelik kontroller 
gerçekleştirildi. 

Yolculara kızdı 

Fatih Edirnekapı Kavşağı'nda ku-
rulan uygulama noktasında 
ayakta yolcu taşıyan minibüs sü-
rücüsü Bilgehan G., cezayı yiyece-
ğini anlayınca yolculara kızdı. 
Yolcuların oturmadığını iddia 
eden minibüsçü ve yolcular ara-
sında tartışma yaşandı. Minibüs-
teki yolcuları sayan polis ekipleri, 
4 yolcunun fazla olduğunu belir-
ledi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü 
olayı görüntüleyen basın mensup-
larına da tepki gösterdi. Fazla 
yolcu aldığı için cezai işlem uygu-
lanan bir diğer minibüs sürücüsü 
Mücahit H., “Ayakta yolcu almak-
tan ceza yedik. Sabahtan beri 
doğru düzgün kimseyi taşımıyo-
ruz. Edirnekapı'dan bir iki kişi 
aldık. Onda da ceza yedik” diye 
konuştu.

Hem suçlu  
hem güçlü 

15 Temmuz gururu!

CEZAYI YEDIK 
AFIYET OLSUN!

Pendik'te polis ekipleri trafikteki minibüsleri denetleyerek taşınan yolcu sayılarını kontrol etti.  
Fazla yolcu taşıdığı gerekçesiyle para cezası kesilen minibüs şoförünün, “Cezayı yedim afiyet olsun. 

Allah yemeyenlere de yemeyi nasip etsin” demesi ilginç anlara sahne oldu

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde darbeci askerlerin açtığı 
ateş sonucu bir kolunu kaybeden Gazi Üzeyir Civan, darbe girişiminde neler yaşadığını 4 yıl sonra 

aynı yerde gözleri dolarak anlattı. “Gerekirse seve seve diğer kolumu da feda ederim“ diyen 
Civan, “Benim bir kolum gitti ama vatanım selamete erdi” şeklinde konuştu

İSTANBUL'DA elinde çan-
talar bulunan kadın yol-
cunun 3 kadın tarafından 

sıkıştırılarak cüzdanının çalınması 
güvenlik kamerasına yansıdı. Oto-
büsün güvenlik kamera görüntüle-
rine yansıyan olay, önceki gün 
akşam saatlerinde meydana geldi. 
H.A isimli kadın, Beylikdüzü dura-
ğında Unkapanı'na gitmek üzere 
145T numaralı Beylikdüzü-Taksim 
otobüsüne yöneldi. O sırada du-
rakta bekleyen 3 kadın, H.A ile bir-
likte otobüse girdi. Kadınlardan 
biri, H.A'dan önce içeri girerken 
diğer ikisi ise arkasından giriş yaptı. 
3 kişi otobüsün girişinde bilet 

basma işlemi sırasında H.A'yı ara-
larına aldı. Arkasından gelen kadın-
lardan biri elindeki poşetle 
perdeleme yaparak H.A.'nın sırt 
çantasında bulunan cüzdanı çaldı. 
Cüzdanın çalınmasının ardından 3 
kadın, İstanbul Kart'larının 'yetersiz 
bakiye' uyarısı üzerine otobüsten 
inerek olay yerinden uzaklaştı. 
H.A.'nın cüzdanın çalındığını fark 
edip kamera kayıtlarının incelenme-
sinin arından hırsızlık olayı ortaya 
çıkmış oldu. H.A. çalınan cüz-
danda; bin lira nakit para, içeri-
sinde bin 500 lira bulunan hesap 
kartı ve 300 liralık yemek kartı ol-
duğunu beyan etti.  

Türkiye’de bir ilk

ÜMRANİYE'DE sosyal mesafeli Yeşilçam 
konseptli kafe açılışı gerçekleşti. Kafe açılı-
şına Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları Nuri 

Alço, Coşkun Göğen, Hababam Vokal Grubu katıldı. 
Çakmak Mahallesi'nde açılan kafede sosyal mesafe ku-
rallarının uyulması dikkat çekti. Yeşilçam'ın unutulmaz 
oyuncuları Nuri Alço, Coşkun Göğen, Ahmet Arıman, 
Tuncay Akça, Teoman Ayık ve Hababam Vokal Grubu, 
kafenin Ümraniye Çakmak Şube açılışında buluştu. 
Kafenin Yeşilçam konsepti ile dizayn edilmesi dikkat 
çekti. Masalarda ve duvarlarda Yeşilçam'ın efsane 
isimleri Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Zeki Müren, 
Banu Alkan, Tarık Akan, Filiz Akın, Ayhan Işık gibi 
isimlerin fotoğraflar yer aldı. Kafeyi çok beğendiğini 
söyleyen Nuri Alço, "Yeşilçam'ın yaşatmak kadar güzel 
bir şey yok. burayı açan arkadaşlara teşekkür ediyo-
rum. bizleri ve bizden önceki ağabeylerimiz, ablaları-
mızın Yeşilçam'daki bütün oyuncuların burada 
yaşaması çok güzel" dedi. Kafe sahiplerinde Ferhat 
Yeler, "Mekanımız yeni açıldı.istihdam sağlamış olduk. 
Biz Bakanlığın açıkladığı bütün kurallara uyacak şe-
kilde çalışmalarımıza başladık. Sosyal mesafe olsun, 
ateş ölçümü olsun, masalar arası mesafe olsun dikkat 
ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ümraniye  
Yeşilçam’la buluştu

ESKİ bakan Mehmet Moğultay, vefatının 
3'üncü yılında mezarı başında anıldı. 
49 ve 50'ninci hükümetler de Adalet Bakanı 

ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev 
yapmış Mehmet Moğultay vefatının 3'üncü yılında 
mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bu-
lunan kabrinde yapılan anma törenine Kartal Belediye 
Balkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı 
Şerdil Dara Odabaşı, Maltepe Belediye Başkanı Ali 
Kılıç, Mehmet Moğultay'ın eşi ve çocukları ile az sa-
yıda seveni katıldı. Törende Moğultay için Kur'an-ı 
Kerim okundu ve dua edildi. Tören daha sonra toplu 
bir fotoğraf çekimi ile sona erdi. 

Eski bakan unutulmadı

İstanbul’da korona virüste yeni nor-
malleşme önlemleri kapsamında 

toplu taşıma araçlarına yapılan dene-
timde ayakta yolcu taşıyan minibüsçü 

ceza yiyince yolculara kızdı

En hızlı soygun
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T ürkiye'nin sismik arama ve son-
daj gemileriyle Doğu Akde-
niz’de başlattığı çalışmaları

durdurabilmek için her yolu deneyen
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri
Nikos Anastiadis, Avrupa Konseyi
Başkanı Charles Michel ile telekonfe-
rans yöntemiyle görüştü. Rum
lideri Anastasiadis'in Michel ile görüş-
mesinde "AB’nin, gerek AB, gerek de
üye devletlerinin çıkarlarını koruyarak,
Türkiye karşısındaki tutumunda daha
katı ve kararlı olması gerekir" ifadele-

rine yer verdiği bildirildi. Anastasia-
dis'in görüşmede, Türkiye'nin Doğu
Akdeniz'de engellenmesi gerektiğini
ifade ederek, "Sanıyorum ki, herkesin
de anladığı gibi, Avrupa Birliği’nin faa-
liyetlerinden, Türkiye’nin meydan oku-
malarıyla ilgili olarak, bunun artık
böyle devam edemeyeceği gibi bir algı
var" dedi.

Çözüm için çabalıyorum

Bunun Türkiye’yi tutumunu değiştir-
meye zorlayacak bazı pratik önlemlere

dönüşüp dönüşmeyeceğine dair bir
soru üzerine ise Anastasiadis, "Bir et-
kiye sahip olması için, bu tarz girişimler
olacağına inanmak istediğini" söyledi.
Anastasiadis'in, "Türkiye ve kendilerini
destekleyen herkes tarafından, Kıbrıs
sorununun çözümünün hem Türki-
ye’nin, hem de Kıbrıs halkının tamamı-
nın yararına olduğunun anlaşılması
için mücadele etmeyi sürdüreceklerini"
savundu. Mavi Vatan sözlerine de atıf
yapan Anastasiadis, "Bizim vatanımız
da mavidir" dedi.

PAZAR 5 TEMMUZ 2020 11DIŞ HABER

Tahran'da düzenlenen Koronavi-
rüsle Ulusal Mücadele Kurulu top-
lantısında, İran'da açık alanlar ve

genel mekanlarda maske takmanın yarından
itibaren 2 hafta süreyle zorunlu olacağını
söylenfi. "Tüm kurumlarda, özellikle de devlet
dairelerinde maske takılması ve sağlık kural-

larına riayet edilmesi şartıyla hizmet verile-
cek." ifadesini kullanan Ruhani, maskesiz
olanlardan kurala uymalarının isteneceğini
belirtti. Memurların, çalıştıkları dairelere
maskesiz gelmeleri halinde işe gelmemiş
kabul edileceklerini vurgulayan Ruhani,"İdari
hizmetlerden, bankacılık ve taşımacılıktan da

ancak sağlık kurallarına bağlı kalmak ve
maske takmak şartıyla istifade edilebilecek."
diye konuştu. Ruhani, maske takma kültürü-
nün halk arasında yaygınlaştırılması gerekti-
ğini anlattı. Kovid-19 ile mücadeleye dönük
kısıtlama kararlarının eyaletlerdeki Koronavi-
rüsle Mücadele Merkezleri tarafından alınıp

uygulanacağını dile getiren Ruhani, yerel yet-
kililerin gerek duymaları halinde güvenlik
güçlerinden de yardım alabileceğini kaydetti.
Ruhani, kısıtlamaların hiçbirinin kalıcı olma-
dığını ve bölgelerdeki vaka artış oranlarına
göre değişikliklere gidilebileceğini sözlerine
ekledi.

Katar ve Türkiye dostluğu

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis,BM, ABD ve AB'ye şikayet ettikleri
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını sürdürmesi sebebiyle paniğe

kapıldı. Anastasiadis, Avrupa Birliği'ne (AB) Doğu Akdeniz'deki çalışmaları 
nedeniyle ‘Türkiye'ye karşı sert tutum izlemesi’ çağrısında bulundu

Brezilya basınında çıkan habere
göre, Kovid-19'u küçümseyen tavırla-
rıyla bilinen Devlet Başkanı Jair Bol-

sonaro, ülke çapında topu ulaşım ve kamusal
alanlarda maske kullanılmasını zorunlu hale geti-
ren yasayı kısmen onayladı. Bolsonaro, tasarıda
yer alan eğitim merkezleri, ticari işletmeler, fabri-
kalar ve dini mekanlar gibi insanların bir arada
bulunduğu yerlere ilişkin bölümleri veto etti. Baş-
kan Bolsonaro, kapalı alanlarda maske kullanıl-
masını onaylamamasına gerekçe olarak, "haneye
tecavüze sebebiyet vermeyi" gösterdi. Ayrıca Bol-
sonaro, yasanın, "devletin, halkın geliri düşük ke-
simine ve şirketlerin çalışanlarına ücretsiz maske
temin etmesini" içeren kısmını da onaylamadı.
Yeni yasaya göre, gerekli görülen alanlarda
maske kullanmayan kişilere, yerel yönetimlerin
belirleyeceği miktarda para cezası uygulanacak.
Federal devlet sistemiyle yönetilen Brezilya'da
birçok eyalet, halka açık alanlarda maske kullanı-
mını zorunlu hale getirmiş ancak ülke çapında
uygulanan bir yasa çıkarılmamıştı. Birçok kez
Kovid-19'u küçümseyen Bolsonaro, ülkesinde
salgının baş göstermesinden bu yana, maske kul-
lanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gös-
terilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret
etmişti. Başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" ola-
rak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli
önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş,
salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir
ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti. Latin
Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211
milyonu aşan Brezilya'da, Kovid-19 salgınında
61 bin 884 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 496
bin 858 olarak kayda geçti.

Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Katar

Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman 

Al Sani, "Türkiye ile stratejik ilişkilerimiz günden

güne güçleniyor" ifadelerini kullandı
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Nijerya’da hayata
tutunma mücadelesi

ÜniversiTede tanıştığı Ni-
jeryalı gençle evlenip 4 yıl
önce başkent Abuja'ya yerle-

şen bir çocuk annesi Deniz,  hazırladığı
cilt bakım ürünlerini ve bir kadın olarak
Nijerya'daki hayatını anlattı. Hamilelik
sürecini Nijerya'da geçirdiğini belirten
Deniz, "Doğumu Nijerya'da yapmaya
karar verdiğimde cildiye doktoru bul-
makta sıkıntı yaşamıştım. Bu nedenle Ni-
jerya'nın doğal ürünlerini kullanmaya
başladım ve bunlardan karışımlar hazır-
layarak yeni kremler, yağlar ve sabunlar
elde ettim." dedi. Deniz, hazırladığı cilt
bakım ürünlerinin kendisine çok iyi geldi-
ğini ve çevresindekilere de denemeleri için
yolladığını dile getirerek, olumlu geri dö-
nüşler aldığı için bu karışımları yapmayı
sürdürdüğünü söyledi. Cilt bakım ürün-
leriyle ilgili on-line eğitim aldığını bildiren
Deniz, ürünlerine Nijerya yerel dillerin-
den Fulanice'de "özenle seçilmiş" anla-
mına gelen "Chubado" adını verdiğini
belirtti.

Türkiye'ye özgü malzemeler

Afrika'ya özgü doğal malzemelerin yanı
sıra Türkiye'de yetişen otları da kullanan
Deniz, "Nijerya, kakao tozu ve yağı, shea
yağı, moringa tozu ve yağı ile baobaba
yağı olmak üzere birçok doğal ürünün
ana yurdu. Ben de bu yağların ve tozların
hepsini Türk hammaddeleriyle harman-
layıp kullanıyorum." ifadelerini kullandı.
Ürünlerin içeriğinde İstanbul'da taze
öğütülmüş Türk kahvesi ile Nijerya'da
yetiştirilip toz haline getirilmiş kakaoyu
birlikte kullandığını ifade eden Deniz, bu
ürünü "Türk kahve kakaolu sabun" şek-
linde satışa sunduğunu bildirdi. Deniz,
ürünlerini yerel Ankara kumaşından diki-
len rengarenk çantalara koyarak Nijerya
ve Türkiye'deki müşterilerine gönderdi-
ğini anlattı.

Nijerya'nın doğal 
zenginliklerinden

En önemli hammaddesinin shea yağı ol-
duğuna dikkati çeken Deniz, "karite"
ağaçlarının meyveleri toplanıp işlemden
geçirilmesiyle bu yağın elde edildiğini
söyledi. Deniz, "Üretimin her aşama-
sında kadınlar yer alıyor. Toplanan mey-
veler yıkanıp güneşte kurutuluyor.
Sonrasında kabuklar soyulup kavurulu-
yor. Kavurma işleminden sonra öğütüle-
rek yağ meyveden ayrılıyor ve en az 2
saat boyunca kadınlar tarafından çıplak
elle yoğuruluyor. Sonrasında soğumaya
bırakılıyor ve beyazımsı shea yağı kulla-

nıma hazır hale geliyor." diye konuştu.
Shea yağının çok zor elde edildiğine işa-
ret eden Deniz, şu bilgileri verdi: "Bu yağ
ormanlık alanlardan toplanıyor. Yağmur
mevsiminde yollar kapanıyor. Harmattan
(sıcak) mevsiminde ise kadınlar yılanların
saldırısına maruz kalabiliyor. Hala gele-
neksel yöntemlerle üretim devam ediyor."
Nijeryalıların kendi ürünlerine sahip çık-
madıklarını dile getiren Deniz, "Ganalı-
ları bu konuda tebrik ediyorum.

Ganalılar, shea yağını Amerika'da ünlü
mağazalarda satıyorlar. Bir yandan gele-
neksel değerlerini korurken bir yandan da
modern dünyaya ayak uyduruyorlar.
Bugün shea yağından en fazla Ganalılar
kazanç sağlıyor." dedi. Shea yağının dün-
yada 10 milyar dolarlık pazarı olduğunu
vurgulayan Deniz, Nijerya'nın ise en
büyük üretici olmasına rağmen bu pa-
zardan sadece 72 milyon dolar kazana-
bildiğini söyledi.

Nijerya'da yaşayan Ezgi Tafida Deniz, yaşadığı bölgede elde ettiği doğal
malzemelerle sabun, krem ve yağ gibi cilt bakım ürünleri hazırlıyor

türkiye’ye
övgü geldi

NoRMAlleşMe sürecinde Antalya'ya gelen
ilk konuk bakan olan Kuleba, Muratpaşa ilçe-
sinde yapımı tamamlanan Ukrayna Kültür Par-

kı'nın açılışına katıldı. Açılışta, Muratpaşa Belediye
Başkanı Ümit Uysal ile Ukrayna'nın geleneksel ekmek ve
tuz ikramıyla karşılanan Kuleba, Ukraynalı ressam ve şair
Taras şevçenko anıtını açtı. Kuleba, açılışta, parkın Tür-
kiye ile Ukrayna halklarının birbirlerine ne kadar önem
verdiğini gösterdiğini söyledi. Açılışta sadece Ukrayna
bayrağını değil, Kırım Tatar bayrağının olmasının kendisini
mutlu ettiğini aktaran Kuleba, "Kırım, mutlaka Rus işgalin-
den kurtarılacak. eminim ki özgürlük Kırım'a tekrar döne-
cek." dedi. Konuşmaların ardından parkta fidan dikimi
gerçekleştiren Kuleba, daha sonra Antalya'da yerleşik ya-
şayan Ukraynalılarla bir süre sohbet etti.

Herkes buraya gelebilir

Kuleba, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır milyon-
larca Ukraynalının ziyaret ettiği Antalya'ya ilk defa geldi-
ğini söyledi. Türkiye'nin aldığı Kovid-19 tedbirlerine de
değinen Kuleba, şunları kaydetti: "Bu bölgenin özellikle
önlemler konusunda ne kadar ciddi adımlar attığını, bizzat
gördüm. Geçen sene Ukrayna'dan Türkiye'ye 1,5 milyon
turist geldi. Bu sene pandemiden dolayı rakamlarda biraz
azalma olabilir. Ama şu anda hem Türkiye'ye hem de
özellikle Antalya'ya gelmemeleri için herhangi bir engel
görmüyorum. Birkaç gündür bulunduğum Antalya'da, kal-
dığım otelde Kovid-19'dan korunmak için gerekli her türlü
tedbirin alındığını gördüm, otelin yeri dezenfekte edildi.
Dün Türkiye'ye charter bir uçakla geldim. Benimle birlikte
Ukraynalı turistler de bulunuyordu ve uçakta hiç boş yer
yoktu. İşin en güzel tarafı budur." Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun kendisine "Türkiye, özellikle turistlerin gü-
venliğine çok büyük önem veriyor. İlgili tedbirleri alaca-
ğız." dediğini aktaran Kuleba, bu sözlerin kendisi için en
büyük garanti olduğunu bildirdi. Ukrayna şarkılarının da
söylendiği açılış törenine, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi
Andrii Sybiha da katıldı.

dünyanın en
yaşlı kedisi öldü

İngiltere’nin Devon kentinde yaşayan Michele
Heritage’e (52) ait Rubble adlı kedi 31 yaşında
hayatını kaybetti. Margaret Thatcher'ın hâlâ ik-

tidarda olduğu ve 1988’te doğan Rubble adlı kedi, Mic-
hele Heritage’in 20’inci yaş günü hediyesiydi. Heritage,
kedisi Rubble’a çocuğu olmadığı için çocuğu yerine koy-
duğunu ve bu sebeple kedisinin bu kadar uzun ömürlü 
olduğunu ifade etti. 
Heritage, kedisi Rubb-
le’ın son günlerinde çok
hızlı yaşlandığını ve
yemek yemeyi bıraktığını
ifade etti.  Rubble,
2016’da Texas’ta haya-
tını kaybeden bir Siyam
kedisinden sonra Gui-
ness Rekorlar Kitabı’na
‘Dünyanın en yaşlı ke-
disi’ olarak geçti. Dünya
tarihinde en yaşlı kedi
unvanı, 3 Ağustos
1967’de doğan ve 6
Ağustos 2005 yılında
ölen Creme Puff adlı 
kediye ait. Creme Puff
tam olarak 38 yıl 3 
gün yaşadı.    

Bir garip Brezilya

aBd'de yapılan 4 farklı ankette,
Minneapolis'te polis şiddeti sonucu
hayatını kaybeden siyahi Amerikalı

George Floyd için başlayan gösterilere şimdiye
kadar 15 ila 26 milyon arasında kişinin katıldığı
belirtildi. Protestolarla ilgili anket düzenleyen
Kaiser Family Foundation'a göre, 8-14 haziran
arasında ülke genelinde 26 milyon kişi gösteri-
lere katıldı. Diğer anket şirketi Civis Analytics'e
göre ise, 12-22 haziran arasında 23 milyon kişi
gösterilere katılırken, N.O.R.C. anketine göre
11-15 haziran arasında 18 milyon kişi protesto-
larda yer aldı. Pew’in düzenlediği ankette ise 4-
10 haziran arasında 15 milyon kişinin
protestolara iştirak ettiği kaydedildi. Anket so-
nuçlarını değerlendiren New York Times gaze-
tesi, George Floyd'un ölümü sonrası başlayan
protestoların ABD tarihindeki en geniş katılımlı
eylemler olduğunu savundu.

4 bin 700'den fazla protesto 

ABD'nin Minneapolis kentinde 26 Mayıs'ta
başlayan ilk protestolardan bugüne, günlük or-
talama 140 gösteri ile ülke genelinde toplam 4
bin 700'den fazla protesto düzenlendi. Anket-
lerde, protestolara katılanların yarısının, ilk defa
bir gösteriye iştirak ettiklerini belirttikleri de
ifade edildi. Polis şiddetinin yanısıra, ABD Baş-
kanı Donald Trump'ın silah, iklim değişikliği ve
göçmenler konusundaki politikalarının da pro-
testolara katılımı etkilediğine dikkat çekildi.

ABD’de bir ilk

İran artık maske takacak
Tahran'da düzenlenen Koro-
navirüsle Ulusal Mücadele Ku-
rulu toplantısında, İran'da açık

alanlar ve genel mekanlarda maske takma-
nın yarından itibaren 2 hafta süreyle zo-
runlu olacağını söylenfi. "Tüm kurumlarda,
özellikle de devlet dairelerinde maske takıl-
ması ve sağlık kurallarına riayet edilmesi
şartıyla hizmet verilecek." ifadesini kullanan
Ruhani, maskesiz olanlardan kurala uyma-
larının isteneceğini belirtti. Memurların, ça-
lıştıkları dairelere maskesiz gelmeleri
halinde işe gelmemiş kabul edileceklerini
vurgulayan Ruhani,"İdari hizmetlerden,
bankacılık ve taşımacılıktan da ancak sağlık

kurallarına bağlı kalmak ve maske
takmak şartıyla istifade edilebilecek."
diye konuştu. Ruhani, maske takma
kültürünün halk arasında yaygınlaştı-
rılması gerektiğini anlattı. Kovid-19
ile mücadeleye dönük kısıtlama ka-
rarlarının eyaletlerdeki Koronavirüsle Mü-
cadele Merkezleri tarafından alınıp
uygulanacağını dile getiren Ruhani, yerel
yetkililerin gerek duymaları halinde güven-
lik güçlerinden de yardım alabileceğini kay-
detti. Ruhani, kısıtlamaların hiçbirinin kalıcı
olmadığını ve bölgelerdeki vaka artış oran-
larına göre değişikliklere gidilebileceğini
sözlerine ekledi.

Rum lIdeR 
haddInI aStI 
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Soldan Sağa:
1. Boyunduruk zelvesi. - Mürekkep hokkalarına konu-
lan ham ipek. 2. Bir şeyi olumlu kılmak. 3. Duvar taş-
larının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden 
mala çekilerek düzeltilen aralığı. - “Sözün kısası, doğru-
su” anlamlarında bir söz. 4. Alçak duruma getirmek. 6. 
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel. 7. Ad. - Her-
hangi bir konuda verilen gizli bilgi. 8. Sevimli ve ufak 
tefek esmer güzeli. 9. Destansı. - Düzen, hile.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Temizlik işlerinde kullanılan bir çeşit tuz. - Yüksek 
bir yerden suya dik olarak dalma. 2. Hesaba sayarak. 3. 
Betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu bir aygıt. - Ya-
şamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. 4. Bir kimse-
ye, hatıra olarak sunulan esere imza atmak. 6. Bir edebî 
eserde, bir kültür ürününde pek çok tekrarlanan formül. 
7. Cemaate namaz kıldıran kimse. - Kilisede koroyerini 
ana ne�en ayıran ve absid eksenine dik doğrultuda yer-
leştirilmiş köprü. 8. Yaz aylarında giyilen bol ve geniş di-
kimli astarsız hafif ceket. 9. Çeşitli renklere sahip değerli 
bir taş. - Tenis oynanan alan.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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T ürk sinemasında her dönem çok 
izlenen filmlerin unutulmaz ka-
rakterlerinden biri olan usta 

oyuncu Kemal Sunal, vefatının 20. yıl 
dönümünde yad ediliyor Sunal için yarın 
saat 11.00'de Zincirlikuyu'daki kabri ba-
şında tören düzenlenecek. Tam adı Ali 
Kemal Sunal olan usta oyuncu, Mus-
tafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk ço-
cuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul 
Küçükpazar semtinde dünyaya geldi. 
Ailesi Malatyalı olan Kemal Sunal'ın 
daha sonra Cemil ve Cengiz adı ve-
rilen iki kardeşi daha oldu. Bir rö-
portajında oğlunun içine kapanık 
ve son derece sessiz bir kişiliği ol-
duğunu anlatan Saime Sunal, 
"O kadar içine kapanıktı ki sı-
kıntısını, üzüntüsünü belli et-
miyordu. Keşke belirtseydi, 
keşke kavga etseydi de o kadar 

kapalı olmasaydı." ifadelerini 
kullanmıştı. Kemal Sunal, 

ilk öğrenimini Mimar 
Sinan İlkokulu'nda, lise 
eğitimini ise 11 yılda 
bitirdiği Vefa Lisesi'nde 
tamamladı. 

Kenter 
Tiyatrosu'nda 
başladı 

Henüz lisedeyken 
tiyatroya ilgi 

duymaya baş-
layan Su-

nal'ın 
yeteneğini 
felsefe öğ-
retmeni 
Belkıs 
Balkır 
fark etti. 

"Sen oyuncu olmalısın" diyen Belkıs öğ-
retmen, Sunal'ın babasını ikna ettikten 
sonra, usta oyuncuyu Kenter Tiyatro-
suna götürerek, Müşfik Kenter ile tanış-
tırdı. Lisede amatör olarak ilk kez 
"Zoraki Tabip"le sahneye çıkan usta 
oyuncu, aynı tarihlerde oynadığı bir oyun 
ile Akşam gazetesinin düzenlediği liseler 
arası tiyatro yarışmasında "En İyi Karak-
ter Oyuncusu" ödülünü aldı. Kemal 
Sunal, profesyonel tiyatro oyunculuğuna 
1966'da başladı. Kenter Tiyatrosu'nda ilk 
kez "Deli İbrahim" adlı oyunda sahneye 
çıkan başarılı oyuncu, canlandırdığı "cel-
ladın yardımcısı" rolüyle repliği olmama-
sına rağmen seyirciyi güldürmeyi 
başararak dikkati üzerine çekti. 

Üniversite hayatını 27 yılda tamamladı 

Sunal, 1981'de Ankara Etimesgut Zırhlı 
Birlikler Okulu'nda başladığı vatani gör-
evini, Ankara Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı'nda usta birliğinde tamamladı. 
Kenter Tiyatrosu'nda uzun süre kalma-
yan Sunal, oyuncu Bülent Kayabaş ile ta-
nışmasına vesile olan ve henüz yeni 
kurulan Pendik Tiyatrosu'na katıldı. Si-
nema ve tiyatronun, gülen ve güldüren 
yüzü Sunal, bir yandan tiyatroya devam 
ederken şu anki adı Marmara Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve 
Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda 2 yıl öğ-
renim gördü. Buradaki eğitimini yoğun 
tiyatro turneleri sebebiyle yarım bırakan 
Sunal, 1992'de çıkan "öğrenci affı" sonra-
sında üniversitenin 2. sınıfından devam 
ederek, 51 yaşındayken 1995'te mezun 
oldu. Mezuniyet töreni sırasında, "4 yıllık 
üniversite maratonu sonunda bitti ama 
benimki biraz zor bitti. Ben 4 yıllık üni-
versite hayatını 27 yılda bitirdim." diye 
konuşan ünlü sanatçı, daha sonra radyo, 
televizyon ve sinema bölümünde yüksek 
lisans yaptı ve "Televizyon ve Sinemada 
Kemal Sunal Güldürüsü" başlıklı tez ha-
zırladı. Sanatçının tezi, aynı adla 2005'te 
ailesi tarafından kitaplaştırıldı. Dar gelirli 
bir ailenin çocuğu olarak zorlu şartlar al-
tında çocukluk ve gençlik dönemini geçi-
ren Kemal Sunal, bir röportajında "İşte o 
yokluklar, Kemal Sunal'ı yarattı." ifadele-
rini kullanmıştı. 
Sanatçı, henüz tiyatro ve sinemaya adım 
atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı, 
üniversite öğrenimi sırasında ve sonra-
sında ise Emayetaş Fabrikası'nda çalıştı. 
"Tatlı Dillim" filmiyle 1973'te başladı 
Pendik Tiyatrosu'nun maddi sorunlar ne-
deniyle kapanması sonrası, idol olarak 
gördüğü ve 4 yıl kaldığı Ulvi Uraz'ın ti-
yatrosuna geçen Sunal, ardından da Ak-
saray Küçük Opera'da, Ayfer Feray 
Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatro-
su'nda sahneye çıktı. Usta oyuncu, Deve-
kuşu Kabare'de oynadığı "Dün Bugün" 
adlı oyunu izleyen Münir Özkul'u perfor-
mansıyla etkileyince, Özkul, ünlü yönet-
men Ertem Eğilmez'e, "Bak Ertem, bu 
çocuğa dikkat et. Bunda iş var." diyerek, 
Eğilmez ile Sunal'ın tanışmasını sağladı. 
Sunal, Eğilmez'in 1973'te çektiği "Tatlı 
Dillim" filminin kadrosuna katılarak sine-
maya ilk adımı attı. Sunal bu film ile 
Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpı-
nar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz 
Akın ile rol aldı. Sanatçı, 1974'te Atıf Yıl-
maz'ın yönettiği "Salako" filminin ardın-
dan 1975'te rol aldığı Zeki Ökten'in 
"Hanzo" ve "Şaşkın Damat" filmlerinde 
başrol oynadı. Türk sinemasının en par-
lak yıllarından biri olan 1975'te, Rıfat Il-
gaz'ın eserinden Ertem Eğilmez'in beyaz 
perdeye uyarladığı "Hababam Sınıfı"nda 
usta isimlerle birlikte rol alan Sunal, fil-
min ardından "Şaban" ve "İnek Şaban" 
lakaplarıyla tanınır oldu. Usta oyuncu, 
1976'da rol aldığı "Süt Kardeşler", "Ha-
babam Sınıfı Uyanıyor", "Tosun Paşa", 
"Sahte Kabadayı", "Meraklı Köfteci" ve 
"Kapıcılar Kralı" gibi unutulmazlar ara-
sına giren 6 filmde, 5 farklı yönetmenle 
çalıştı. Devekuşu Tiyatrosu'nun Ankara 

turnesi sırasında Gül Sunal ile tanışan ve 
1975'te evlenen başarılı oyuncunun, Ali 
ve Ezo adını verdiği çocukları dünyaya 
geldi. "Tatlı Dillim" filminden sonra ti-
yatro ve sinema çalışmalarını bir süre bir-
likte yürütmeyi başaran sanatçı, daha 
sonra kariyerine sinemayla devam etti. 
Başarıya giden yolun disiplinden geçti-
ğine inanan, işinde her zaman titiz ve ter-
tipli olduğunu söyleyen Kemal Sunal, 
canlandırdığı rollerde genellikle halkın 
içinden bir halk kahramanını canlandıra-
rak dikkati çekti. Usta oyuncu, Rıfat Il-
gaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema 
uyarlamasında canlandırdığı "İnek 
Şaban" tiplemesi başta olmak üzere, bir-
çok filmde özgün fiziği ve hayat verdiği 
tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle 
kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen 
oyuncularından biri oldu. 

26 yıllık kariyerinde 82 filmde oynadı 

Yüzü ve fiziki yapısı ile Fransız komed-
yen Fernandel'e benzetilen usta oyuncu, 
filmlerde her zaman haklının haksıza, 
güçsüzün güçlüye karşı mücadelesini 
temsil eden komedi ustası haline geldi. 
Sanatçı, 26 yıllık sanat hayatı boyunca 
oynadığı tiyatro oyunları hariç 6'sı yan 
rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığ-
dırmayı başardı. "Saygılar Bizden", 
"Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve 
"Bay Kamber" olmak üzere 1993-1996 
yılları arasında toplam 4 dizide de oyna-
yan Sunal, Türk sinemasında "İnek 
Şaban" tiplemesi olmak üzere canlandır-
dığı iyi, saf adam rolleriyle her yaştan iz-
leyicinin beğenisini kazandı. İnsanları 
güldürürken düşündürmeyi de başaran 
sanatçı, filmlerinde öğretmenden bekçiye, 
kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere 
girerek, her dönem seyirciler tarafından 
ilgi gördü. Aynı zamanda canlandırdığı 
her karakterle seyircilerin yüzünü güldür-
meyi başaran ve halk tarafından fazla-
sıyla benimsenen Kemal Sunal'ın 
oynadığı filmlerin genelinde, Türk halkı-
nın geleneklerinden, adetlerinden, inanış-
larından örnekler öne çıktı. 

Bir başarı öyküsü 

Motivasyon filmleri olarak da adlandırı-
lan Sunal'ın yer aldığı yapımlar ayrıca bir 
"başarı öyküsü" özelliği taşır. Usta 
oyuncu, "İnek Şaban" filminde bir kar-
puzcunun başarılı bir kaleci olup yüksel-
mesini, "Doktor Civanım" filminde bir 
hademenin doktor kılığında köylülerin 
gözünde büyümesini, "Korkusuz Korkak" 
filminde Mülayim'in sıradan bir memur-
ken mahallenin gözünde kahraman ol-
masını, "Salako" filminde saf bir 
köylünün iyi niyetli bir eşkıyaya dönüş-
mesini, "Bekçiler Kralı" filminde sıradan 
bir bekçinin, mahallelinin dertlerine çare 
bularak halkın umudu haline gelmesi, 
"Yüz Numaralı Adam" filminde ise yine 
fakir bir karakterin reklam yıldızı olma-
sını canlandırdı. Bugüne kadar birçok 
ödüle değer görülen Sunal, ''Kapıcılar 
Kralı'' filmiyle 1977 Antalya Film Festiva-
li'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü 
aldı. Sanatçı ayrıca 1989'da "Düttürü 
Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film 
Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödü-
lünü alırken, 1998'de de Antalya Film 
Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur 
Ödülü"ne layık görüldü. Uçak fobisi ol-
duğu bilinen ve hayatında daha önce hiç 
uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son 
film "Balalayka"nın 3 Temmuz 2000'de 
filmin çekimlerine başlamak için Trab-
zon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp 
krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
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Bu film kaçmaz
Filmartı'dan yapılan açıklamaya 
göre film, "Jackie" ve "Neruda" 
filmlerinin yönetmeni Pablo Lar-

rain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven 
Knight'ı bir araya getirdi. Yapım, güzelliği, 
karakteri ve yardımseverliğiyle her kesimden 
insanın gönlünü kazanan ve 1997'deki ani 

ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Dia-
na'nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor. 
Adını Lady Diana’nın evlenmeden önceki 
soyadından alan filmin, Diana’nın 25'inci 
ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı 
anda Türkiye'de de vizyona girmesi bekleni-
yor. Açıklamada görüşlerine yer verilen yö-

netmen Larrain, kendi neslinin anlatılan ma-
salları dinleyerek ve anlamaya çalışarak bü-
yüdüğünü ifade ederek, "O masallarda, 
prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı; 
bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe, 
kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O 
masal alt üst olur. Filmin özünde de anlat-

mak istediğim tam olarak bu. Bu önemli 
karar nasıl ve neden verildi? Diana'nın mil-
yonlarca insanın kalbine dokunan ve hayatı-
nın dönüm noktası olan kararı verdiği bu 
günlerin hikayesini yapmak istedim. Dünya-
nın dört bir yanına ulaşacak evrensel bir hi-
kaye bu" değerlendirmesinde bulundu. 

TCDD'DEN edindiği bilgiye 
göre, 'Doktor (Sıhhiye) Va-
gonu' olarak Türkiye'de 

kalan tek vagon olma özelliğine sahip 
bu vagon, 3 yıl önce Uşak Gar'dan 
alınarak aslına uygun şekilde restore 
edilmiş ve sağlık müzesi görünümüne 
kavuşturulmasının ardından İzmir Al-
sancak Garı'nda sergilenmeye başlan-
mıştı. "Sıhhiye Vagonu" yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınına 
karşı alınan tedbirler kapsamında zi-
yaretçi kabulüne ara vermişti. Yeniden 
kapılarını açan asırlık vagon, henüz 
sağlık ocakları yurt genelinde yaygın 
değilken köy ve kasabalarda sağlık 
ekibiyle vatandaşlara hizmet sunmak 
ve muayenelerini gerçekleştirmek için 
yapılmıştı. Cumhuriyet tarihinin en 
önemli demir yolu hatıraları arasında 
yer alan Sıhhiye Vagonu, Alman bir 
demir yolu firması tarafından 1927'de 
üretildi, 1930 yılında da Türkiye'ye ge-
tirildi. Vagon, bu dönemde kaza so-
nucu yaralananlara tıbbi hizmet 
vermek, ameliyat ve diğer müdahale-
leri gerçekleştirmek için kullanıldı. 

Her şey sergileniyor 

TCDD bünyesinde yerleşik sağlık hiz-
meti veren kuruluşların yanı sıra 32 
turne vagonu (Gezici Doktor Vagonu) 
ve Eskişehir Hastanesine bağlı büyük 
bir ameliyat vagonu (Sıhhiye Vagonu) 
bulunuyordu. Bu vagonlar 1939 Er-
zincan depremi gibi büyük afetlerde 
de vatandaşlara hizmet vermişti. Sağ-
lık hizmetlerinin kurumsallaşmasıyla 
söz konusu vagon, 1987 yılına kadar 
periyodik turnelerle sadece demir yol-
ları personeli ve aileleri için hizmet 
vermeye devam etti. Asırlık sıhhiye va-
gonunda ameliyat salonu, 8 yataklı 
hastane reviri, eczane, hasta bakıcı 
odası, doktor odası, ilaç odası ve mut-
fak bulunuyor. Ameliyat odasında ise 
aktif kullanıldığı döneme ait ameliyat 
masası, sterilizasyon aletleri, oksijen 
tüpleri, diğer muayene aletleri ile diş 
tedavisinde kullanılan alet ve edevat 
sergileniyor.

Tarih sizi bekliyor

HEY GIDI 
KEMAL SUNAL

KONSER, opera sanatçısı 
Mehmet Yenigün'ün seslen-
dirdiği şarkılarla başladı. 

Yerel sanatçı Emre Dayıoğlu'nun Yörük 
kültürünü yansıtan kıyafetler eşliğinde 
seslendirdiği türküler ise antik kentte 
Yörük rüzgarı estirdi. Dayıoğlu'nun tür-
külerine halk oyunları ekibi de eşlik eder-
ken, antik kentten sipsi sesi yankılandı. 
Program Burhan Tüzer'in Türk Sanat 
Müziği eserlerinden oluşan konseriyle 
son buldu. Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Muhittin Böcek, Patara'nın ta-
rihi ve kültürel değerlerini ön plana çı-
karmak, bu değerleri dünya gündemine 
taşımak için gereken çabayı gösterecek-
lerini bildirdi. 

Patara sanatla buluştu 

ZİNCİRLİKUYU Mezarlığı'na defnedilen usta 
oyuncunun rol aldığı yapımların bazıları 
şöyle: "Canım Kardeşim", "Oh Olsun", 
"Mavi Boncuk", "Salak Milyoner", "Hanzo", 
"Hababam Sınıfı Serisi", "Şaban Serisi", 
"Meraklı Köfteci", "İbo ile Güllüşah", "Sakar 

Şakir", "Yüz Numaralı Adam", "Bekçiler 
Kralı", "Zübük", "Sahte Kabadayı", "Avanak 
Abdi", "Korkusuz Korkak", "Şark Bülbülü", 
"Devlet Kuşu", "Gol Kralı", "Üç Kağıtçı", 
"Doktor Civanım", "Yedi Bela Hüsnü", 
"Postacı", "Varyemez", "Propaganda."

İşte bazı filmleri 

Vefatının 20. yılında anılan başarılı oyuncu, 26 yıllık kariyerinde çok sayıda tiyatro eserinin yanında 
76'sı başrol olmak üzere 82 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı

Galler Prensesi Lady Diana'nın hayatını konu alan ve  
ABD'li oyuncu Kristen Stewart’ın başrolünde olduğu 
"Spencer" filmi 2022’de sinemaseverlerle buluşacak 

TCDD tarafından İzmir Al-
sancak Garı'nda sergilenen 
asırlık “Sıhhiye Vagonu”" 

kapılarını tekrar açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesinde 
yapılan açıklamaya göre, tarihe ışık 
tutan Patara Antik Kenti'nde "2020 
Patara Yılı"nın tanıtımına destek 
olmak amacıyla konser düzenledi 
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AYTEMİZ Alanyaspor, Corendon Havayolları 
ile forma kol reklamı anlaşması imzaladı. 
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: 
"Kulübümüz ve Corendon Havayolları fir-

ması arasında, Süper Lig’de bu sezon kalan 
son 5 maç ve Ziraat Türkiye Kupası final 
maçlarını kapsayan forma kol reklamı an-
laşması imzalandı. Kulüp Başkanımız 

Hasan Çavuşoğlu, 'Pandemi sürecinde ya-
şanan olumsuzluklara rağmen, kulübümüze 
sponsor olarak destek veren Corendon Ha-
vayolları'na teşekkür ederiz' dedi."  

Alanyaspor yeni sponsoruna merhaba dedi

TÜRKİYE Voleybol Fede-
rasyonu Voleybol Der-
gisi’ne konuşan Guidetti, 

video konferans yoluyla düzenlenen 
söyleşilerden büyük keyif aldığını 
ifade ederek, "Dünyaca koronavirüs 
ile mücadele ettiğimiz dönemde 
video konferans yoluyla antrenör-
lerle bir araya gelmek harika fikirdi. 
Bu güzel projenin gerçekleşmesini 
sağlayan başta federasyon yetkilileri 
olmak üzere teknik ekibime ve tüm 
voleybol antrenörlerine teşekkür edi-
yorum. Milli takımdaki teknik eki-
bimle birlikte, Türkiye’de görev 
yapmakta olan genç antrenörlere 
bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak, 
onlarla iletişime geçmek ve yaklaşık 
25 saat voleybol konuşmak harika 
bir duyguydu. 10 kez bir araya geldi-
ğimiz söyleşilerin her anından zevk 
aldım” ifadelerini kullandı. 

Oyuncular düşmemeli 

Bu yıl 24 Temmuz - 9 Ağustos tarih-
leri arasında düzenlenmesi planla-
nan ancak koronavirüs salgını 
nedeniyle gelecek yıla ertelenen 
Tokyo Olimpiyatları ile ilgili de ko-
nuşan Guidetti, “2020 Tokyo Olim-
piyat Oyunları’nın bir yıl 
ertelenmesinin takımlar üzerinde po-
zitif veya negatif anlamda herhangi 
bir etkide bulunmayacağını düşünü-
yorum. Olimpiyat Oyunları’nın bir 
yıl ertelenmesi oyuncuların duru-
munu değiştirmemeli. Bazı oyuncu-
lar için bu değişkenlik gösterebilir 
ancak takım genelinde çok fazla 
şeyin değişeceğini sanmıyorum. Tok-
yo’daki olimpiyatların bir parçası ol-
maktan dolayı halen çok 
heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

Tecrübeli isimden 
önemli bilgiler var 

BUNDESLİGA'DA Türk futbolcular arasında, 
sezon boyunca en fazla forma giyme şansını 
Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu bulurken, 
Kenan Karaman, Yunus Mallı, Ozan Kabak ve 
Ömer Toprak ise sezon içinde birçok kez sa-
katlık ve hastalıklar yaşadı. Nuri Şahin de ya-
şadığı sakatlık nedeniyle sezonu formasından 
uzak tamamladı. İşte Bundesliga'daki Türk 

oyuncuların sezon karnesi: 

KAAN AYHAN 

Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncu 
Kaan Ayhan, Bundesliga'daki 34 maçta 31 kez 
ilk 11'de forma giyme başarısı gösterdi. Üç 
gol atan savunma oyuncusu Kaan Ayhan, üç 
golde de asist yaptı. 

KENAN KARAMAN 
Fortuna Düsseldorf'ta oynayan diğer milli fut-
bolcu Kenan Karaman ise 20 Bundesliga ma-
çında görev yaptı, 6 gole imzasını attı. 
Karaman, 1 golün de asistini yaptı. Ligin 
9'uncu haftasında akciğerlerinde iltihaplanma 
tespit edilen ve uzun süre takımından uzak 
kalan Kenan Karaman, 14 hafta sonra yeniden 
sahalara geri dönmüştü. 

NURİ ŞAHİN 

Werder Bremen'de bu sezon 24 kez maç kad-
rosunda yer alan Nuri Şahin ise 16 maçta ilk 
11'de forma şansı bulabildi. En son 1 Şubat 
2020 tarihinde Bundesliga'nın 20'nci hafta-
sında FC Augsburg karşısında sahayı çıkan 
Nuri'ye, koronavirüs arasından sonra devam 
edilen ligde görev verilmedi. İkinci devrede 
sadece 3 maçta ter döken Nuri Şahin, daha 
sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle Bundesli-
ga'nın bitimine haftalar kala sezonu kapatmak 
zorunda kaldı. 

ÖMER TOPRAK 

Werder Bremen'in bir diğer Türk oyuncusu 
tecrübeli savunma oyuncusu Ömer Toprak da, 
ligde sadece 10 kez yeşil zemine çıktı. Sezon 
boyunca üç ayrı dönemde sakatlıklar yaşayan 
Ömer, 9'u ilk 11 olmak üzere, ancak 10 maçta 
forma giyebildi. 

YUNUS MALLI 

2019-2020 sezonuna VFL Wolfsburg Kulü-
bü'nde giren Yunus Mallı, herhangi bir sakatlık 
yaşamamasına rağmen sezonun ilk devre-
sinde bir kez olsun şans bulamadı. Yunus, ilk 
devrede sadece 9 kez maç kadrosunda yer 

aldı. Devre arasında Bundesliga'nın yeni ekip-
lerinden Union Berlin'e kiralanan Yunus Mallı, 
yeni takımının formasını ilk kez 18 Ocak 2020 
tarihinde RB Leipzig'e karşı giydi. Mayıs 
ayında koronavirüs nedeniyle karantinaya 
alındığı iddia edilen Yunus, iki hafta boyunca 
takımıyla antrenmana çıkamadı. Futbolcu, sal-
gın arası sonrası yeniden start alan Bundesli-
ga'da iki maç kadrosunda yer alamadı. Yunus 
Mallı, 9'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta 
Union Berlin forması giydi. Yunus, Bundesli-
ga'da sezonu golsüz tamamlarken, bir asitle 
yetindi. 

OZAN KABAK 

Geçen sezon sonu VFB Stuttgart'tan 
Schalke04'e transfer olan Ozan Kabak, sezon 
öncesi yeni takımıyla çıktığı ikinci antren-
manda sakatlık yaşadı ve ilk üç hafta arkadaş-
larını yalnız bıraktı. Defans oyuncusu, 
Bundesliga'da Schalke04 formasını ilk kez 15 
Ekim 2019 tarihinde SC Paderborn karşısında 
dört dakika giydi. Ozan, Bundesliga'nın 25'inci 
ve 26'ncı haftasında sakatlığı nedeniyle kad-
roda yer alamadı. Sezon boyu 30 maçta kad-
roya yazılan Ozan Kabak, 21'i ilk 11 olmak 
üzere 26 karşılaşmada ter döktü. Ozan Kabak, 
Schalke04 formasıyla 3 gole imzasını atarken, 
bir de asist yaptı. 

AHMED KUTUCU 

Schalke04 Kulübü'nde forma giyen diğer 
oyuncumuz Ahmed Kutucu, 25 maçta forma 
giydi ve 3 de gol kaydetti. Kutucu, 3 de asist 
yaptı. 31 maçın kadrosunda yer alan Ahmed 
Kutucu, 3'ü ilk 11'de olmak üzere 25 maçta 
mücadele etti.

Bu sene talihsiz geçti

KARŞIYAKA'DA ağustos 
ayının sonunda yapılması 
beklenen olağan genel 

kurul öncesi camiadan bir kesmin 
adaylık baskısı yaptığı eski başkanlar-
dan Cenk Karace, Belediye Başkanı 
Cemil Tugay'la bir araya geldi. Kara-
ce'nin Başkan Tugay ve ailesini ağır-
ladığı geceye bir süredir camiadan 
eski yöneticilerle görüşmeler yapan 
Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Dr. 
Kaan Akacun ve kardeşi Tolkar Ka-
race de aileleriyle birlikte katıldı. Ge-
cede kulüple ilgili görüş alışverişinde 
de bulunulduğu, Belediye Başkanı 
Tugay'ın futbol takımıyla ilgili proje-
lerini paylaştığı öğrenildi. Yeşil-kırmı-
zılılarda Belediye Başkanı Cemil 
Tugay'ın Kulüp Başkanı Turgay Bü-
yükkarcı'yla arası, Büyükkarcı'nın 
kendisini hedef alan sert açıklamaları 
sonrası açılmıştı. Mevcut yönetimde 
seçildiği ilk dönemde asbaşkan ola-
rak yer alan Cenk Karace, ardından 
Başkan Büyükkarcı'yla ters düşerek 
istifa etmişti. Karace, henüz adaylık 
için yeşil ışık yakmazken 2.5 yıldır 
başkanlığı yürütüp yeniden aday ola-
cağını açıklayan Turgay Büyükkarcı, 
liste çalışmalarını sürdürüyor.  

Kaf Kaf ailesi  
bir arada 

Almanya 1'inci Ligi'nde (Bundesliga) farklı kulüplerde mücadele eden Türk futbolcular için 2019-2020 sezonu şansızlıklarla dolu bir dönem olarak hatırlanacak

FUTBOL ASKINA  
KOLEKSıYON
Denizli'de tekstil işçisi Ali Ekinci (37), futbola olan tutkusuyla amatör ve profesyonel futbol  

kulüplerinin formalarını satın alıp, koleksiyon oluşturdu. Türkiye'yi şehir şehir gezen ve buradaki  
kulüplerin formalarını toplayan Ekinci, 12 yılda 2 bini aşkın forma topladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı  
Başantrenörü Giovanni Guidetti 

ve teknik ekibi, koronavirüs  
salgını döneminde Türkiye’de 

görev alan voleybol antrenörle-
riyle iletişimi geliştirmek, bilgi ve 
beceri paylaşımında bulunmak 

amacı ile video konferans  
üzerinden söyleşiler düzenledi 

P amukkale ilçesinde bir fabri-
kada tekstil işçisi olarak çalı-
şan Ali Ekinci, 2008 yılında 

futbola olan tutkusu dolayısıyla ilginç 
bir koleksiyona başladı. Ekinci yıllar 
içinde otobüsle Türkiye'nin birçok şeh-
rine gitti. Ülkenin farklı bölgelerindeki 
amatör ve profesyonel futbol kulüple-
rinin formalarını satın alan Ekinci, ko-
leksiyonunu büyüttü. Zaman içinde 
Ekinci'nin formalarının sayısı artınca, 
koleksiyon parçalarını koltukların altı, 
sandık ve çekmecelerde saklamaya 
başladı. Şehir şehir, ilçe ilçe dolaşan 
Ekinci, 12 yılda Anadolu'nun bütün 

renklerini bir araya getirerek 2 bini 
aşkın forma topladı. Ali Ekinci, haya-
tındaki en büyük tutkusunun forma 
koleksiyonu olduğunu söyledi. Gittiği 
şehirleri gezip oradaki takımların for-
malarını satın aldığını kaydeden 
Ekinci, "Bundan 12 yıl önce forma bi-
riktirmeye başladım. Şehir şehir dola-
şıp 2 binin üzerinde forma topladım. 
Kapanan birçok kulübün forması ko-
leksiyonumda bulunuyor. Sakarya, 
Mersin, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep 
gibi Türkiye'nin birçok şehrine gittim. 
Koleksiyonumda amatör ve profesyo-
nel takımların formaları var. Formala-

rımı koyacak yer kalmadı. Dolaplarım 
çekmecelerin formayla dolu.  
Forma tutkusu nedeniyle başından 
olumsuz olayların da geçtiğini anlatan 
Ali Ekinci, "Ankara'ya forma almaya 
giderken otobüsümüz kaza yaptı. Ka-
zada 4 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi de 
yaralanmıştı. O kazadan sağ kurtul-
dum. Camı kırarak otobüsten çıktım. 
Bu yaşadığım kaza beni forma sev-
gimden vazgeçirmedi" diye konuştu. 
Maaşının bir bölümünü koleksiyonu 
için harcadığını dile getiren Ekinci, 
gücü yettiğince forma toplamayı 
sürdüreceğini ifade etti.
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14'ÜNCÜ dakikada rakip 
yarı alanda topla buluşan 
Zeki Yavru'nun ceza saha-

sındaki Recep Niyaz'a havadan orta-
ladığı topu, Djilobodji kornere attı. 
25. dakikada konuk takım öne geçti. 
Maxim'in pasında topla buluşan 
Güray Vural, ceza sahası dışından 
yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı file-
lere gönderdi: 0-1. 28. dakikada topla 
buluşan Rodellega'nın ceza sahası dı-
şında uzak mesafeden şutunda, 
meşin yuvarlak auta gitti. 38. daki-
kada Yukatel Denizlispor gole yak-
laştı. Recep Niyaz'ın ceza sahası 
dışından sert şutunda, top üst direğe 
çarparak auta çıktı. Mücadelenin ilk 
yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstün-
lüğü ile sona erdi.  

İkinci yarı 

63. dakikada faul sonucu kazanılan 
serbest vuruşu Güray Vural kullandı. 
Topla buluşan Kana Bıyık'ın şutunda 
meşin yuvarlak kaleci Tolgahan 
Acar'ın eline çarparak kornere gitti. 
67. dakika Recep Niyaz'ın pasında 
topla buluşan Estupinan'ın ceza sa-
hası sol çaprazdan şutunda, meşin 
yuvarlak az farkla auta gitti. 74. daki-
kada Kayode'nin ceza sahası içinden 
şutunda top yan direğe çarparken, 
Denizlispor savunması meşin yuvar-
lağı kornere göndererek tehlikeyi 
uzaklaştırdı. 90. dakikada Kenan 
Özer'in ceza sahası dışından şutunda, 
top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı. 
Gaziantep FK, müsabakayı 1-0'lık 
skorla kazandı. Maçın sona ermesi-
nin ardından Gaziantep FK'li oyun-
cuların sevinç gösterisi üzerine 
yaşanan gerginlikte, protokol tribü-
nünden sahaya plastik su şişesi atıldı.

1 attılar  
3 puan aldılar

Süper Lig'in 30. haftasında  
Gaziantep Futbol Kulübü,  

deplasmanda Yukatel  
Denizlispor'u 1-0 yendi

YENİ tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nede-
niyle ara verilen Dünya 

Ralli Şampiyonası (WRC), eylül 
ayında Estonya Rallisi ile devam ede-
cek. WRC'den yapılan açıklamaya 
göre, 2020 sezonu, şampiyonaya ilk 
kez dahil edilen Estonya'da 4-6 Eylül 
tarihlerinde yeniden başlayacak. 
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzen-
lenecek Türkiye Rallisi, daha önce be-
lirlenen tarih olan 24-27 Eylül'de 
yapılacak. Şampiyonanın sonraki 
ayaklarına, Almanya (15-18 Ekim), 
İtalya (29 Ekim-1 Kasım) ve Japonya 
(19-22 Kasım) ev sahipliği yapacak. 
Şartların elvermesi halinde Belçika 
(2-4 Ekim) ve Hırvatistan'da da yarış 
düzenleneceği, daha önce ertelenen 
Arjantin etabının ise iptal edildiği be-
lirtildi. Monte Carlo, İsveç ve Meksi-
ka'da ilk üç etabı yapılan 
şampiyonanın, Portekiz, Kenya,  
Finlandiya, Yeni Zelanda ve Büyük 
Britanya ayakları Kovid-19 salgını 
nedeniyle iptal edilmişti.

Eylül ayı ralli ayı 

LİGİN ilk devresini 10 puanla kapatan sarı-
kırmızılılar, son 8 haftada 5 galibiyet, 1 bera-
berlik ve 2 mağlubiyetle puanını 28'e çıkardı. 
Haftalar sonra puan cetvelinin son sırasın-
dan çıkmayı başaran Kayseri ekibi, saha-
sında Gençlerbirliği ve ardından da 
deplasmanda şampiyonluk adaylarından 
Demir Grup Sivasspor'u yenerek kümede 

kalma umutlarını artırdı. Averajla BtcTurk 
Yeni Malatyaspor'un ardından 16. sırada yer 
alan Kayserispor, ligin 30. haftasında saha-
sında karşılaşacağı Beşiktaş'ı da yenerek 
hem yükselişini sürdürmek hem de tehlikeli 
bölgeden biraz daha uzaklaşmak istiyor. Kay-
serispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü 
Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, ikinci 

yarının en iyi ekiplerinden birisi olduklarını 
söyledi. Taraftarın son haftalarda özlediği 
Kayserispor'u izlediğini belirten Tokgöz, 
"Önce evimizde Gençlerbirliği, sonra deplas-
manda Demir Grup Sivasspor galibiyetleri 
bizi uzun süredir çıkamadığımız 18'inci sıra-
dan kurtardı. Sırada Beşiktaş maçı var. Bu 
maçı alacağımıza inanıyoruz." dedi. 

Beşiktaş mı Kayseri mi?
Süper Lig'de bu sezon ilk kez 2 maç üste üste kazanan ve çıkışa geçen Hes Kablo Kayserispor, 
6 Temmuz Pazartesi günü konuk edeceği Beşiktaş'ı da yenerek yükselişini sürdürmek istiyor

İ ki ekip arasında Trabzonspor'un şimdiki 
adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 
sezonunda başlayan 46 yıllık rekabette 

yapılan resmi ve özel 128 karşılaşmanın 
58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor ka-
zandı, 28 müsabakada ise taraflar birbirle-
rine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye 
Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başba-
kanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar 
olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda 
Galatasaray 167, Trabzonspor ise 143 kez 
gol sevinci yaşadı. 

Ligde de Galatasaray önde 

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde ra-
kibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulu-
nuyor. Ligde yapılan 93 karşılaşmanın 41'ini 
Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen 
taraf Karadeniz ekibi oldu ve 22 müsabaka 
berabere sonuçlandı.  
Lig maçlarında Galatasaray 120, Trabzons-
por ise 106 gol attı. Sezonun ilk yarısında 
Trabzon'da yapılan maç 1-1 berabere  
bitmişti. 

Son maçlarda Trabzonspor üstün 

Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride 
bulunan Trabzonspor, son 11 lig maçında ise 
rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki 
son 11 lig maçının 6'sında bordo-mavililer, 
4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir 
müsabaka ise berabere tamamlandı. 

İstanbul'daki lig maçları 

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 46 lig 

maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk 
Trabzonspor 10 kez galip geldi. İstanbul'daki 
11 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, 
Galatasaray'ın 63 golüne karşılık, Trabzons-
por 47 gol kaydetti. 

Farklı skorlu galibiyetler 

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı 
skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstan-
bul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trab-
zonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 
Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında 
aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 
1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 ka-
zandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 
kez havalanmasından dolayı taraflar arasın-
daki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti. 

Onyekuru krizi 

Sarı-kırmızılı ekibin önemli futbolcularından 
Henry Onyekuru, kiralık geldiği Monaco Ku-
lübü ile yaşanan sorundan dolayı Trabzons-
por mücadelesinde forma giyemeyecek. 
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak 
kadrosuna kattığı Nijeryalı kanat oyuncusu-
nun sözleşmesi sona erdi. Ligde sezonu yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
sona erdirilen Monaco, 23 yaşındaki futbol-
cuyu sezon öncesi hazırlıklarına çağırdı. 
İki kulüp arasındaki sözleşme krizinin sonuç-
lanmamasından dolayı hafta içindeki antren-
manlara çıkamayan Onyekuru, Trabzonspor 
mücadelesinde de görev alamayacak. 
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle 
Trabzonspor maçında 5 futbolcusundan ya-

rarlanamayacak. Sözleşme sorunu yaşayan 
Onyekuru'nun yanı sıra sezonu kapatan Fer-
nando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı 
bulunan Mario Lemina ile cezalı olan Adem 
Büyük, Trabzonspor karşılaşmasında sahaya 
çıkamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları 
bulunan Radamel Falcao'nun durumları bu 
akşam yapılacak antrenmanın ardından belli 
olacak. Galatasaray'da sakatlığı geçen Mar-
cao ile cezasını tamamlayan Mariano Filho 
ve Ahmet Çalık ise teknik direktör Fatih Te-
rim'in görev vermesi durumunda müsaba-
kada forma giyebilecek. 

Dört futbolcu kart cezası sınırında 

Galatasaray'da Trabzonspor mücadelesi ön-
cesinde 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında 
bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael 
Seri, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve 
Marcelo Saracchi, yarın kart görmeleri duru-
munda cezalı duruma düşecek ve 31. hafta-
daki Aytemiz Alanyaspor maçında görev 
yapamayacak. Galatasaray, Süper Lig'de 
yaptığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi. 
Galatasaray, 1 Mart'ta 3-0 kazandığı Genç-
lerbirliği maçından beri 510 gündür 
kaybetmiyor 

510 gündür kaybetmiyor 

Trabzonspor, 510 gündür İstanbul takımla-
rına karşı mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, 
geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 
2019'da deplasmanda Galatasaray karşı-
sında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İs-
tanbul temsilcileri karşısında yenilgi 

yaşamadı. Karadeniz ekibi, söz konusu ra-
kipleri karşısında 12 lig maçı oynarken 4 gali-
biyet, 8 beraberlik aldı. 

Hüseyin Çimşir iddialı 

Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir 
yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini 
de sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, 2 
Ocak'ta takımın başına getirilen Çimşir dö-
neminde 12 lig maçında 7 galibiyet, 5 bera-
berlik aldı. Trabzonspor, dış sahada da bu 
sezon başarılı bir grafik sergiliyor. Bu sezon 
deplasmandaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019 
tarihinde Demir Grup Sivasspor karşısında 
2-1'lik sonuçla alan bordo-mavili takım, 285 
gündür dış sahada karşılaşma kaybetmiyor. 
Karadeniz ekibi, bu sezon 14 dış saha ma-
çında 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubi-
yet alarak ligde en başarılı takım konumunda 
bulunuyor. 

Sakatlardan iyi haber 

Trabzonspor'da kart cezalıları Portekizli fut-
bolcu Jaoa Pereira ile İranlı stoper Majid 
Hosseni, Galatasaray karşısında forma giye-
meyecek. Karadeniz ekibinde, Galatasaray 
maçı öncesi sakatlıkları nedeniyle oynayıp 
oynamayacakları belirsiz olan Ekuban, Ab-
dulkadir Parmak ve Nwakaeme'den ise iyi 
haberler geldi. Son taktik antrenmanda 
zaman zaman takımla çalışan üç oyuncunun 
da Galatasaray maçında oynayabileceği öğ-
renildi. Üç futbolcunun bu akşam yapılacak 
antrenmanda bir aksilik yaşamaması halinde 
kadroya alınacağı belirtildi. 

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de bu akşam İstanbul'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek

ZIRVE BU MACLA 
ALEV ALEV OLACAK

Sarı-kırmızılı ekibin 
önemli futbolcularından 

Henry Onyekuru,  
kiralık geldiği Monaco 

Kulübü ile yaşanan  
sorundan dolayı  

Trabzonspor  
mücadelesinde forma  

giyemeyecek. 
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Ü nlü yorumcu 
Mehtap Meral, 
yeni projesi “ 

Şarkıcı” nın ilk eseri “ 
Gurbet Elde Bir Hal 
Geldi Başıma” ve şiir ki-
tabı “incirin içindeki arı” 
ile hem dinleyicileri hem 
okuyucularıyla buluşuyor. 
Mehtap Meral’in ilk yo-
rumladığı eser Pir Sultan 
Abdal ve değerli halk mü-
ziği sanatçısı Ali Ekber 
Çiçek imzalı “Gurbet 
Elde Bir Hal Geldi Ba-
şıma.”  Akustik bir soun-
dla çello ve bağlamanın 
sesle buluştuğu bu yo-
rumda türkünün gelenek-
sel halini bozmadan Ruhi 
Su’nun deyimiyle “o yeni 
çiçeği” arıyor. 
3 Temmuz’da tüm dijital 
platformlarda yerini alan 
olan eserin ardından 
Mehtap Meral, Türki-
ye’nin seslerini kendi  
sesinden duyurmaya 
devam edecek. Projenin 
ikinci eseri Ahmet Ka-
ya’dan “Söyle” olacak ve 
bilinen sanatçıların iz bı-
rakmış eserleri ile devam 
edecek Mona Kitap’tan 
çıkan “İncirin İçindeki 
Arı” ise online kitap satış 
kanallarında ve kitap evle-
rinde okuyucusuyla  

buluşmayı bekliyor. 

Mehtap Meral kimdir? 

1983 Ankara doğumlu 
olan Mehtap Meral pro-
fesyonel müzik hayatına 
Ruhi Su Dostlar Koro-
su'nda korist olarak baş-
ladı. Marmara Üniversitesi 
Müzik Eğitimi Bölümü 
Keman Ana sanat dalını 
bitirdi. Uzun yıllar çeşitli 
kurumlarda keman ve 
müzik öğretmeni olarak 
görev aldı. Çeşitli edebiyat 
dergilerinde şiirleri yayın-
landı, günlük gazetelere 
röportajlar, köşe yazıları 
yazdı. İki şiir kitabı yayım-
landı, (Kedi Mevsimi, Ses 
ve Toz) Ayrıca Meral’in, 
yirmi beş şairle gerçekleş-
tirdiği söyleşilerden oluşan 
Şair Gibi Sevmek adlı bir 
kitabı bulunmaktadır. 
Kendi söz ve müziklerin-
den oluşan tango albümü 
"Aşk" ( 2011) "Yana Yana” 
(2016) “Yanlışlar Krali-
çesi” (2019) da yayınlandı. 
Yeni şiir kitabı “İncirin 
İçindeki Arı” önümüzdeki 
günlerde yayınlanacak. 
Mehtap Meral müzik ve 
edebiyat çalışmalarına 
devam etmekte olup kendi 
deyimiyle sanata ve aşka 
çalışmaktadır.
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UZUN süredir ekranlardan uzak olan 
güzel oyuncu Selin Demiratar, önceki 
gün İstinye Park'ta objektiflere yansıdı. 
Alışveriş turu sırasında görüntülenen 
ve muhabirlerin sorularını yanıtlayan 
Demiratar evlilik haberlerine açıklık 
getirdi. Birlikte olduğu iş insanı 
Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız 
evlendiği yönündeki haberleri 

soran muhabirlere, "Evet haberler doğru 
arkadaşlar kısa süre önce aile arasında 
evlendik." dedi. Gazetecilerin, "Sürpriz 
mi oldu sizin için, hızlı oldu?" sorusuna 
gülümseyen Demiratar, "Hayır sürpriz 
olmadı, bizim uzun zamandır planı-
mızdı, ailelerimiz de biliyordu. Sadece 
ufak bir tören ve aile arasında yapmak 
istedik." şeklinde konuştu.

Selin Demiratar dünyaevine girmiş!

MEHTAP MERAL 
SIMDI GERI DONDU

Ünlü yorumcu Mehtap Meral, yeni  
projesi “ Şarkıcı” nın ilk eseri “Gurbet 

Elde Bir Hal Geldi Başıma” ve şiir kitabı 
“İncirin İçindeki Arı” ile hem dinleyicileri 

hem okuyucularıyla buluşuyor

3 Temmuz’da tüm 
dijital platformlarda 
yerini alan olan ese-
rin ardından Mehtap 
Meral, Türkiye’nin 
seslerini kendi  
sesinden duyurmaya 
devam edecek.  
Projenin ikinci eseri 
Ahmet Kaya’dan 
“Söyle” olacak ve  
bilinen sanatçıların  
iz bırakmış eserleri 
ile devam edecek 
Mona Kitap’tan 
çıkan “İncirin İçin-
deki Arı” ise online 
kitap satış kanalla-
rında ve kitap evle-
rinde okuyucusuyla  
buluşmayı bekliyor.


