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DOĞU AKDENİZ ELEŞTİRİSİ

Kusura bakma
Avrupa Birliği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, Doğu Akdeniz'de

yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.
Avrupa Birliği'nin hakkaniyetli dav-
ranmadığını anlatan Oktay, “Ne
yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin le-
hine olan, Türk insanının lehine
olan, bizim çıkarlarımıza olan hiçbir
konuda yanımızda olmayı bırakın
tepki vermediğini pek hatırlamıyo-
ruz. Doğu Akdeniz konusunda da
Yunanistan'dan yana bir tavır sergi-
leme niyetinde görünüyorlar. Ancak
Avrupa Birliği kusura bakmasın
ama kendileri uluslararası bir mah-
keme değil, kimin haklı kimin haksız

olacağını belirle-
yen bir meka-
nizma da değil.
Türkiye bu ne-
denle söylenen-
lere kulak
asmadan kendi
hakkı için müca-
delesini verecek-
tir” diye konuştu.
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Türkiye kuruyemişi

SEvIYOR
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SİLİVRİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Üretken bir belediye
olmayı amaçlıyoruz

SAYFA 8

Demokrat
olmak...

İlhami IŞIK SAYFA 9

Koronavirüs
aşısı siparişi!

Halit ÇELİKBUDAK

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, sosyal medya he-

sabından paylaştığı mesajla görev
süresi boyunca yapmış oldukları iş-
lerden ve hayata geçirdikleri vaatle-
rinden söz etti. Silivri için her zaman
canla başla çalıştıklarını kaydeden
Yılmaz, “Göreve geldiğimizde 91
olan araç sayısını, borçlanmadan 1
buçuk yılda 145'e yükselttik. Mayıs
ayından bugüne kadar dahil ettiği-
miz ilave 21 aracı da takdirlerinize
sunuyoruz. Üretken, önder ve öncü
belediyecilik anlayışımızı tüm gayre-
timizle sürdüre-
ceğiz. Silivri için
vatandaşlarımı-
zın huzur ve re-
fahı için var
gücümüzle ça-
lışmayı da her
daim devam
edeceğiz” ifade-
lerini kullandı.
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Fuat Oktay

HERKES BUNU KONUŞUYOR

Demirtaş yeni bir
parti mi kuruyor?

Sabah gazetesi yazarı Mah-
mut Övür HDP'nin tutuklu

eski EŞ Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Adayı Selahattin Demir-
taş'ın, yeni bir sol parti kuracağını
iddia etti ve "HDP'nin içi kaynıyor"
dedi. Mahmut Övür, Edirne Ceza-
evi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın
son dönemde sık sık siyasi mesajlar
vermesinin partiyi rahatsız ettiğinin
altını çizdi. Övür, “HDP'li Kürt si-
yasi aktörlere göre, Demirtaş'ın en
önemli siyasi hedefi, Erdoğan kar-
şıtlığı. Bir HDP'li şöyle diyor: "De-

mirtaş hala 'Seni
başkan yaptır-
mayacağız' ruh
hali içinde. Şöyle
bir noktaya gel-
miş, 'Erdoğan
gitsin de ne
olursa olsun.'
Tıpkı CHP, sol
liberaller ve
FETÖ gibi” ifa-
delerini kullandı.
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Selahattin Demirtaş

ADIGÜZEL'DEN KÖTÜ HABER

Korona testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Onursal Adıgüzel'in koro-

navirüs testi pozitif çıktı. Sosyal
medyadan açıklama yapan Adıgü-
zel, "Bir süre izole olacağım. Son 1
hafta içerisinde temasım olan herke-
sin test yaptırmasını önemle rica
ediyorum" ifadelerini kullandı.

Onursal Adıgü-
zel sosyal med-
yadan şunları
paylaştı: “Yapı-
lan Covid-19 test
sonucum pozitif
çıktı. Şu an has-
tanedeyim, genel
sağlık durumum
gayet iyi.”
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Süper Lig'de 2020-2021 se-
zonunda düdük çalacak

hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt
Çakır. Bu kulvardaki 20. sezonuna
başlayacak Çakır, 344 müsaba-
kada görev yaparak, üst seviyedeki
aktif meslektaşları arasında en çok
maça çıkan isim oldu. Cüneyt Ça-
kır'ı, 17 sezonda 330 karşılaşmayı
yöneten Fırat Aydınus ile 16 se-

zonda 260 mücadelede
düdük çalan
Hüseyin
Göçek
izledi. I
SAYFA 14
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Volkan Yılmaz

ALİ YOLUNDA OLALIM

Hepimiz kardeşlik
içinde yaşayalım

Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, muharrem

ayı ve Aşure Günü münasebetiyle
Güvercintepe Hacı Bektaş-ı Veli
Cemevi’nde ilçe sakinleriyle bir
araya geldi. Kartoğlu, herkesin
Alevi-Sünni demeden kardeşlik
içinde yaşaması gerektiğini belirte-
rek, “Rabbim bizleri Hazreti Pey-
gamber ve Hazreti Ali'nin yolundan
ayırmasın. Bugün çok güzel bir sof-
rayı paylaştık elhamdülillah. Sıkın-
tılı pandemi sürecinden geçiyoruz.
Çok şükür bah-
çede böyle güzel
bir mekanımız
oldu, en azın-
dan o stresi ya-
şamadan böyle
programlar dü-
zenleyebiliyo-
ruz” ifadelerini
kullandı. 
I SAYFA 4
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Yasin Kartoğlu

GEÇMİŞ OLSUN BOZKURT

Belediye başkanı
virüse yakalandı

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt corona

virüse yakalandığını duyurdu. Boz-
kurt açıklamasında, "Sevgili hemşe-
rilerim, yapılan COVID testimin
sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık du-
rumum gayet iyi ancak bir süre evde,
izolasyonda olmam gerekiyor. Siz-
lere, "maske, mesafe ve hijyen" kural-
larına uymanın önemini bir kez
daha hatırlatmak istiyorum. En kısa
sürede, sağlıklı
günlerde görüş-
mek dileğiyle"
ifadelerine yer
verdi. Boz-
kurt'un mesajı
sonrası birçok
mevkidaşı da
geçmiş olsun
mesajı 
yayınladı.
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Kemal Deniz Bozkurt

Devlet hastaneleri salgın yüzünden ağzına kadar doldu. Kalp, şeker, hipertansiyon, böbrek yetmez-
liği gibi hastalığı olan yurttaşlar ise mecburen özel hastanelerin yolunu tuttu. Pandemi sürecinde
zarar eden özel hastanelerin ise şimdilerde yüzde 200 zam yaparak çalıştığı iddia edildi. Vatandaş-
lar sosyal medyada, “Müşteri değiliz hastayız hasta” başlığıyla Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaptı

Koronavirüsün ortaya çık-
masıyla birlikte devlet hasta-

nelerinin neredeyse büyük bir kısmı
salgın nedeniyle hastalanan vatan-
daşlara hizmet vermeye başladı.
Devlet hastanelerinde yaşanan bu
yoğunluk nedeniyle; tansiyon, kalp,
şeker gibi rahatsızlığı olan hastalar
ise özel hastaneleri tercih etmeye
karar verdi. Ancak özel hastanelerde
ilginç bir sürprizle karşılaşan vatan-
daşlar; özel hastane fiyatlarının

yüzde iki yüz arttığını gördü. Tür-
kiye İstatistik Kurumu'na göre de
yüzde 14,68 ile en çok harcama ya-
pılan alan olan sağlık sektöründeki
artan bu rakamlar vatandaş-
ların tepkisini çekti. Sağlık
Bakanlığı'na veryansın eden
vatandaşlar, “Bizler müşteri
değiliz. Hastayız. Ama müş-
teri muamelesi görüyoruz.
En ufak bir tedavinin bile fi-
yatları fahiş seviyede” dedi.

EN ÇOK PARA SAĞLIĞA HARCANIYOR

ç Özelhastanelerde ortaya
çıkan bu tablonun tesadüf ol-

madığını anlatan uzmanlar ise sağlık
harcamalarının her geçen yıl arttı-

ğına dikkat çekti. Uzmanlar,
“Kamu hastanelerindense özel
hastanelere mecbur bırakılan
yurttaşın 2003 yılında 275,3 mil-
yon lira olan sağlık harcamaları
2019’a dek yüzde 881 artarak 2,7
milyar liraya çıktı. 16 yılda sağlık
için yapılan harcamalar enflas-

yondan daha hızlı arttı. 2003 yılın-
dan 2019 yılına kadar enflasyon
yüzde 319 oldu. Yani 2003 yılından
2019 yılına gelene kadar fiyatlar
genel seviyesi yüzde 319 arttı. Sağlık
harcamalarındaki artış enflasyonun
562 puan üzerinde gerçekleşti. Ülke
nüfusunun en yoksul yüzde 20’lik
kesiminin sağlık harcamaları 2003
yılında 24,6 milyon lirayken 2019’a
kadar yüzde 786,7 artarak 218,4 mil-
yon liraya çıktı” tespitinde bulundu.

FİYATLAR 16 YILDA YÜZDE 319 ARTTI
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MUSTERI DEGILIZ
HASTAYIZ HASTA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, 28 Şubat temalı "Böyle Daha

Güzelsin" sergisini gezdi. Erdoğan, Kısık-
lı'daki konutundan çıkarak Gülhane'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın ve Demok-
rasi Derneği (KADEM) tarafından Topkapı
Sarayı Darphane-i Amire Binası'nda düzen-
lenen sergiyi dolaştı. Pandemi nedeniyle ara
verilen 28 Şubat temalı sergide, 16 sanatçının
eseri yer alıyor. Eserler video art, tezhip, hey-
kel, üç boyutlu portre, minimalist beste, de-
kolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap
metal karışık tekniklerden oluşuyor.
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ERDOGAN
SERGI GEZDI

ERDOGAN
SERGI GEZDI

ERDOGAN
SERGI GEZDI

ERDOGAN
SERGI GEZDI

ERDOGAN
SERGI GEZDI

ERDOGAN
SERGI GEZDI

Sarıyer Yeni Mahal-
le'de kanalizasyon

borularından denize
pis ve atık su bırakıl-

dığı iddia edildi.
Mahalle sakinleri

özellikle sabah 
saatlerinde bölgede
yoğun bir koku ya-

yıldığını belirtti. 
Vatandaşlar, “Maa-

lesef buralar çok
kötü kokuyor. Acil

çözüm lazım” dedi

Yeni Mahalle'de yaşayan
Cumhur Bahar, ortaya

çıkan koku ve kirliliğe dikkat çeke-
rek, “Burada nüfus arttıktan
sonra altyapı çalışması yapılma-
dığından dolayı kanal direkt de-
nize bırakılıyor. Erken saatlerde
tertemiz olan deniz saat 9 ve
10'dan sonra kanal suyunun 
bırakılmasıyla komple deniz ka-
panıyor. Sonrası tamamen kanali-
zasyon kokusu. Çocuklar parka

gitmekte zorlanıyor. Pis kokudan
dolayı denizin kenarına kimse gel-
mek istemiyor. Defalarca İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'ne, Sarıyer
Belediyesi'ne yazdık. Hiçbir şe-
kilde çözüm yok. Kimse bir şey
yapamıyor maalesef. Bölgenin la-
ğımı tamamen akıyor. Deniz,
doğa harika. İstanbul'un en güzel
yerlerinden biri burası. Birileri bu-
raya el atmalı. Yoksa ileride böyle
bir yer kalmayacak” dedi. I SAYFA 8
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SARIYER COK
KOTU KOKUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul

Havalimanı Metrosu'nda ilk tren setinin
imalatının tamamlanarak raylara indirildiği
belirterek, "İstanbul Havalimanı'nı şehir
merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstan-

bul'un dünya şehri özelliğini daha da güç-
lendiriyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu,
yaptığı yazılı açıklamada, tüm kesimleri ta-
mamlandığında dünyanın en büyük havali-
manı olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım
alt yapısını en iyi şekilde kurduklarını belirtti.
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METRO HATTI İÇİN
İLK TREN RAYA İNDİ

Cüneyt Çakır
fark yaratıyor

ANIL
BODUÇ

hABer

Özel hastanelere giden müşteriler,
kendilerine çıkan yüksek faturalı 
ücretler nedeniyle Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'ya çağrıda bulundu.

Onursal Adıgüzel

KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!KPSS TELASI!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
2020 sabah oturumu, "Genel Kültür-

Genel Yetenek" testleri ile başladı. Sınava geç
kalan bazı adaylar ise kapıda kaldı. Şişli
Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde
sınava giren adaylarsa, koronavirüs nede-
niyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
tek tek içeri alındı. Okul bahçesinde adaylara
dezenfektan ve maske verildi. I SAYFA 8
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Cumhur Bahar
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Türkiye geleneksel lezzeti kuruyemişten
vazgeçmedi. Ambalajlı kuruyemiş sektö-
rünün öncü şirketlerinden Peyman'ın

CEO'su Kaan Baral, bir haneye yıl içerisinde orta-
lama 15 kez kuruyemiş alışverişi yapıldığını, her alış-
verişinde yaklaşık 680 gram kuruyemiş alındığını
söyledi. Koronavirüs döneminde evde kalmanın da
kuruyemiş ve kuru meyve satışlarını artırdığını belir-
ten Kaan Baral, talebin daha da artacağına işaret
etti. Ayrıca Baral, her 100 evin 96'sında kuruyemiş
tüketildiğini bildirdi. Kuruyemiş sektörünün 2019 yı-
lını, 2018 yılı cirosuna oranla yüzde 19 büyüme ile
yaklaşık 5.7 milyar TL ile kapattığını aktaran Baral,
''INC'nin (International Nutand Dried Fruit Coun-
cil) 2018 raporuna göre ülkemiz, dünya kuruyemiş
pazarından aldığı yüzde 10 pay ile ABD'den sonra
ikinci sırada geliyor. Bugün hala kuru üzüm, kuru
kayısı ve kuru incirde dünyanın önde gelen üreticile-
rinden biriyiz. Sektörümüz, gelecekte ülke ekonomi-
sine daha büyük katma değer üretecek bir
potansiyele sahip'' dedi.

Favori ay çiçeği

Karantina sürecinde sağlıklı, güvenilir ve markalı
ürüne olan yönelimin arttığını bildiren Barali şu de-
ğerlendirmede bulundu: ''İnsanlar açıkta satılan
ürünlerin yerine, ambalajlı gıdaya yöneldi. Diğer
yandan, ''evdekal'' hareketiyle birlikte hepimiz hayatı
evlere taşıdık. Evlerde favori sosyal yiyeceğimiz yine
ay çekirdeği oldu. Çitliyo Kara Şimşek başta olmak
üzere Nutzz Fıstık ve Peyman Antep Fıstığı satışı en
yüksek olan ürünlerimizin başında geldi. Bu dö-
nemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi ise çiğ
kuruyemiş grubumuz olan Bahçeden ürünleriydi''.

MedipoL Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Bö-
lümünden Uzm. Dr. Sedat Sübet Özerdem, hem
yazın hem kışın vazgeçilmezi klimaların taşıdığı

riske dikkat çekti. Her geçen gün kullanımı artan klimaların
doğru koşullarda çalıştırılmadığında başta enfeksiyonlar
olmak üzere birçok rahatsızlığa sebep olabileceğini belirten
Dr. Özerdem, şöyle devam etti: “Klima havasının doğru ya-
yılmaması karşısında uyumak ve terli durmak, bir anda çok
sıcak ortamdan soğuk ortama geçmek gibi durumlar klima
çarpmasına sebep olur. Bu durum vücutta ciddi ısı değişim-
leri yaptığından kas ağrıları, kas tutulmaları, kramplar, baş
ağrısı gibi şikayetlere sebep olabilir. Klima havasının soğuk
ortamı üst solunum yollarındaki bakteriler için uygun üreme
alanı oluşturduğundan tensilit, sinüzit, bronşit gibi hastalık-
lara sebep olabilir. Klima ve aparatlarının düzgün bakımı,
değişiminin yapılmaması sonucu oluşan lezyonlarla bakteri-
ler akciğerlere yerleşebilir, pnömoni gibi hastalıklar ortaya çı-
kabilir. Üreyen bazı mantarlar da akciğerlerde alerji
hastalıklarına sebep olabilir."

Odayı sık sık havalandırın

Özerdem, doğru klima kullanımı için de şu tavsiyelerde bu-
lundu: “Klimaların olduğu ortamlar belirli aralıklarla hava-
landırılmalı. Klimalarda orijinal ve kaliteli filtreler
kullanılmalı. Aralıklarla bakım yapılmalı. Oda sıcaklığı müm-
künse 20 C’nin altına düşülmemeli. Klima havası sabit nok-
taya odaklanmamalı, dağılmalı. Terliyken klimalı ortamda ter
soğutulmamalı klimalı odada uyurken mutlaka üstünüzü
örtmelisiniz. Mümkünse klima nem dengesini de sağlamalı.”

Klima çarpmasına dikkat
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Klima havasının soğuk ortamının üst solunum yollarındaki bakteriler için uygun üreme alanı oluşturmasının sinü-
zit, bronşit gibi hastalıklara yol açabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sedat Sübet Özerdem, “Klima ve aparatlarının
düzgün bakımı, değişiminin yapılmaması sonucu oluşan lezyonlarla bakteriler akciğerlere yerleşebilir” dedi

Araştırmalar alerjik hastalıkların büyük şehirlerde yaşayanlarda kırsal alanlarda yaşa-
yanlara göre daha çok görüldüğünü ortaya koyarken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan alerjik riniti olan kişilere önerilerde bulundu

Uzmanlar koronavirüs nedeniyle
bu yıl bahar aylarında günlerin
büyük kısmının evlerde geçirilme-

sine rağmen camdan gelen havanın bile
alerjik rinitin tetiklenmesine neden olabi-
leceğine dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversi-
tesi Kozyatağı Hastanesi Kulak, Burun
Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
Müzeyyen Doğan, hastalıktan korunma-
nın önlem almayla başladığını belirterek,
“Alerji, normal şartlarda zararsız olarak
kabul edilen maddelere karşı bazı insan-
ların bağışıklık sisteminin farklı ve aşırı re-
aksiyon göstermesi sonucu oluşan bir
durum. Kişiye göre polenden toza, bazı
gıdalardan böceklere kadar birçok etken
alerjik burun, göz, akciğerler ya da ciltte
semptomların görülmesine neden olabili-
yor” dedi. Özellikle bahar aylarında üst
hava yolları semptomlarıyla kendini gös-
teren alerjik rinit vakalarının arttığını
Kulak, Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, şikayetlerin
çoğunlukla griple karıştırıldığını hatırlattı.
Prof. Dr.Doğan, “Alerjene (polenler gibi)
belli mevsimlerde temas eden kişilerde
semptomlar o mevsim ile sınırlı kalabilir-
ken, yıl boyu ev tozu akarı, küf mantarı,
hamamböceği, hayvan tüyü gibi alerjen-
lerle temas eden kişilerde semptomlar sü-
rekli olarak görülüyor.” diye konuştu.

Nezleyle karıştırmayın

Saman nezlesi olarak da bilinen alerjik
rinit belirtilerinin gribe benzerlik göster-
diği için karıştırılabildiğini söyleyen Prof.
Dr. Müzeyyen Doğan, şunları anlattı:
“Burunda, damakta, boğazda ve gözlerde
kaşıntı, burunda tıkanıklık, akıntı ve ka-
şıntı, damak ve kulakta kaşıntı hapşırık,
geniz akıntısı, öksürük, koku almada güç-
lük, göz altlarında morluk, gözlerde ka-
şıntı ve kızarıklık hastalarda görülen
belirtilerdir. Bununla birlikte, ağız solu-
numu yapılmasına bağlı olarak damağın
yükseldiği ve diş bozuklukları meydana
geldiği görülmektedir. Tek taraflı koyu,
sarı-yeşil renkli akıntılar alerjik rinit ile
uyumlu değildir. Alerjik rinitte çift tarflı ve
açık renkli burun akıntısı görülür. Burnu
kaşıma ihtiyacı nedeniyle kişiler sık sık
burnu yukarı doğru itme hareketi (alerjik
selam) yaparlar ve sonuçta burun
ucunda yatay çizgi oluşabilmektedir.
Gözaltında koyu renk değişikliği ve ödem
diğer bulgular arasındadır.”

Sinüzit ataklarına sebep olur

Alerjinin geniz eti büyümesi, orta kulak il-
tihabı ve tekrarlayan sinüzit ataklarına
sebep olabildiğini dile getiren Prof. Dr.
Müzeyyen Doğan, ilaç tedavisi ile bu şi-

kayetleri düzelmeyen veya tekrarlayan
hastalarda altta yatan alerji varlığının
araştırılması gerektiğini belirterek şunları
söyledi; “Yanı sıra, rahat nefes alamama
özellikle çocuklarda büyüme geriliğine,
dikkat eksikliğine, konsantrasyon bozuk-
luğuna ve buna bağlı sınav başarısızlığına
yol açabileceğini söyledi. Yetişkinlerde ise
özellikle uyku bozukluğu, konsantras-
yonda azalma, performans düşüklüğü ve
hayat kalitesinde bozulma gibi etkiler de
ortaya çıkabiliyor.”

Hasta hikayesi önemlidir

Alerji testi için hasta hikayesinin önemine
işaret eden Prof. Dr. Müzeyyen Doğan,
“Öncelikle hastanın alerji semptomlarını
tetikleyen bir madde olup olmadığı sor-
gulanır. Şikayetlerin hangi mevsimde or-
taya çıktığı, şikayetlerinin ne zaman
başladığı, hangi ortamlarda arttığı, kul-
landığı ilaçlar ve ailede alerjisi olan birey-
ler bulunup bulunmadığı araştırılır.
Yapılan muayenede Burun iç yüzeyi
soluk ve “konka” denilen burun etleri şiş-
liği tespit edilirse alerji testleri uygulanır.
Ancak her zaman test sonucunda allerjen
tespit edilemeyebilir. Hastanın spesifik bir
maddeye karşı semptomlarının ortaya
çıktığını söylemesi durumunda alerji var-
lığı kabul edilir.” Alerjik riniti olan kişi-
lerde semptomları tetikleyen maddeler

biliniyorsa bunlardan uzak durmanın te-
davinin ilk basamağını oluşturduğunu
belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
KBB Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan
alerjik rinik tedavisine ilişkin şunları an-
lattı: “Semptomlara yönelik ilaç tedavi
uygulanır. Antihistaminik ve kortizon içe-
ren burun spreyleri, burun içindeki şişlik-
leri gidererek tıkanıklığın açılması ve
akıntının azaltmasını sağlar. Alerjeni bu-
rundan uzaklaştırmak için tuzlu sular ve
deniz suyu ile burnun yıkanması ya da
yarar sağlar. Diğer bir tedavi aşı tedavisi
olarak da bilinen immünoterapidir. En-
jeksiyon yolu ile uygulanan immunoterpi-
ler olduğu gibi oral yolla uygulanan aşılar
da var. İyi seçilmiş hastalarda aşı tedavisi
astım gelişimini önleyebilir. Alerji riniti
olan kişilerde polip, burun etlerinde bü-
yüme ve kronik sinüzit gelişebildiği için
bu problemlere yönelik olarak cerrahi te-
davilerin de yapılması gerekir.”

İşte size altın öneriler

Doğal ortamlardan uzak, hava kirliliği,
kalabalık gibi pek çok olumsuzluğun bir
arada olduğu kentlerde yaşayan kişilerde
alerjik hastalıkların daha sık görüldüğünü
hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Hasta-
nesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uz-
manı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan genel
olarak alerjik riniti olan kişilere şu öneri-

lerde bulundu:
lPolenli ve tozlu ortamlarda bulunma-
yın, eğer bulunma zorunluluğu varsa
maske kullanın.
lPolenlerin yoğun olduğu dönemlerde
kapı ve pencereleri kapalı tutun, oda ha-
vasının temizliğine dikkat edin.
lEvde hayvan ve bitki beslemekten kaçı-
nın. Tüylü ve yünlü battaniyeler başta ev
tozu akarları olmak üzere pek çok aller-
jeni barındırabilir. Bu nedenle pamuklu ve
sentetik battaniyeler tercih edin. Kilim,
halı gibi ev eşyaları toz barındırabileceği
için kullanılmaması uygun olur.
lMobilyaları sık sık temizleyin, temizlik
yapmak zorundaysanız mutlaka maske
takın.
lYatak odasındaki yatak, yastık ve yor-
gan alerjen geçirmeyen kılıflar ile kapla-
yın.
lEv tozu akarları ve yumurtalarını öl-
dürmek amacıyla yatak takımları her
hafta 60 derecede yıkayın. Çocukları
tüylü oyuncaklardan uzak tutun.
lSigara içmeyin ve sigara içilen ortam-
larda bulunulmayın.
lAlerjik riniti bulunan hastalar klimalı
ortamda bulunmamalı, bulunmaları zo-
runluysa, kullanılan klimanın polen filtreli
olmasına dikkat edilmeli.
lEgzersiz yapılmalı ve dengeli 
beslenilmeli.

Türkiye
kuruyemişi
seviyor

Rüya gibi bir gece
SeSi ve yorumuyla Türk popuna adını
altın harflerle yazdıran Sertab Erener,
KerkiSolfej’in düzenlediği yaz konser-

leri kapsamında Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde
ikinci kez sahne alarak hayranlarına rüya gibi bir
gece yaşattı. Muhteşem geceye “Aç Sesini” şarkısı
ile başlayan Sertab Erener; “Bu garip ve zor za-
manda yan yana olabilmek, hala konser veriyor
olmak, sizlerle buluşabilmek mucize gibi bir şey.
Ama biliyorum ki bu zor zamanda bile her şeye
rağmen evinden kalkıp, maskesi ile birlikte müzik
dinlemeye gelenler, gerçek müzik dinleyicileridir.
Hepinize çok teşekkür ederim” dedi. Harbiye’de
geçmişten günümüze, dillere pelesenk olan şarkı-
larını seslendiren Sertab Erener’i dinlemeye ge-
lenler arasında eşi Emre Kula da vardı. Ayrıca,
ailem ve yaklaşık 10 yıldır birlikte ürettiğimiz,
onun sözleri ve besteleri ile sizlere ulaştığım de-
diği bestecisi Ersel Serdarlı’ya teşekkür etti. Kon-
serde Selin Geçit ve Zeynep Doruk’u misafir
ederek teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Müzeyyen Doğan

UYARILARA
DİKKAT

ETMELİSİNİZ



O lay, geçen Perşembe günü saat 
16.00 sıralarında İsmetpaşa Ma-
hallesi'nde yaşandı. Sultanga-

zi'de, bir kişi ile aralarında alacak-verecek 
meselesi yüzünden anlaşmazlık bulun-
duğu öne sürülen grup, konuşmak için iki 
araçla geldi. Bir süre konuşan taraflar ara-
sında sözlü tartışma yaşandı. Alacaklı ol-
duklarını iddia ettikleri kişiyi geldikleri 
minibüse bindiren şüpheliler,  burada ko-
nuşmaya devam etti. Mahalle sakinlerinin 
tepki göstermesi ve kişinin araçtan inmek 
istemesi üzerine, herkesin gözü önünde 
kaçırdılar. Şüpheliler, olay yerinden uzak-
laşırken iki arkadaşları geride kaldı. Bu ki-
şiler, mahalle sakinleri ve daha sonra olayı 
duyurak gelen kaçırılan kişinin yakınları 
tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar 
ise cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Hepsinden şikayetçi oldu  

Kaçırılan kişi,  daha sonra olay yerinin 
yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan Ar-

navutköy Sultangazi bağlantı yolunda bu-
lundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 
çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Emni-
yette verdiği ifadesinde kendisini kaçıran 
ve darp edenlerden ikisini tanıdığını, di-
ğerlerini ise tanımadığını söyleyen kişi, ta-
nıdığı iki şüpheli ile aralarında 
alacak-verecek meselesi olduğunu belirte-
rek,  şikayetçi oldu. 

Kameralar kaydetti 

Yaşananlar  bir vatandaşın cep telefonu 
kamerasına yansıdı.  Görüntülerde,  8 kişi-
lik bir grubun  alacaklısı olduklarını  öne 
sürdükleri  kişiyi geldikleri minibüse bin-
dirmeleri,  mahalle sakinlerinin müdaha-
lesi,  inmeye çalışan kişinin içeri itilerek 
aracın kapısının kapatılması, aracın uzak-
laşması yer alıyor.  
Görüntülere ayrıca, şüpheli grup ayrılırken 
olay yerinde kalan iki kişinin, kaçırılanın 
yakınları ve mahalle sakinleri tarafından 
dövülmeleri de yansıyor. DHA 
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AVCILAR’da bir grup yabancı uyruklu gençler  
arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kav-
gaya kaçan 5 kişinin aranmasına başlandı. Olay, 
dün saat 22.30 sıralarında Merkez Mahalle-
si’ndeki Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Park-
taki gençler arasında bilinmeyen nedenle çıkan 

tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya 
göre, kagvada 18 yaşından küçük bir kişiyi çe-
şitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın şüphelisi  5 
kişi olay yerinden kaçtı. Hemen yakında bulunan 
112 Acil ekibi, parka gelerek hafif yaralı kişiye 
ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Küçükçekme-

ce’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne götürdü. Polis, olayla ilgili 
soruşturmaya ve kaçan kişileri bulmak için ça-
lışmaya başlarken, toplanan yabancı uyruklu ki-
şileri sık sık ‘Sosyal mesafe’ kuralına uymaları 
için uyardı.

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

Apartman sokağa 
döküldü 

BEŞİKTAŞ'TA sabah saatlerinde bir 
sitede çıkan yangın vatandaşları so-
kağa döktü. Oluşan yoğun duman 

nedeniyle binanın üst katlarında mahsur ka-
lanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ko-
naklar Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde 
bulunan bir sitedeki 5 katlı binanın bodrum 
 saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını 
fark eden apartman sakinleri bir yandan du-
rumu itfaiyeye haber verirken diğer yandan da 
dairelerin zillerine basarak insanları uyan-
dırdı. Dumanların üst katları sarması nede-
niyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 
kontrol altına aldı. Üst katlarda dumandan 
mahsur kalanlar ise itfaiye sepeti ile kurtarıldı. 
Dumandan etkilenen bir kişi ambulansa alı-
narak oksijen verildi. Panik ile evinden çıkan 
bir kişi ise köpeğini de yanına alarak itfaiye 
ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi.  

Sultangazi'de 8 kişi tarafından kaçırılan 1 kişi, darp edildikten sonra yol kenarına bırakıldı. Kaçırılma ve şüpheli 
gruptan iki kişinin mahalle sakini ile darp edilenlerin yakınlarınca dövülme anı cep telefonu kamerasına yansıdı 

Mobilya taşırken  
can verdi 

PENDİK'TE dükkana mobilya indi-
rirken, fenalaşan Sami Sırkek isimli 
işçi hayatını kaybetti. Sırkek'in kesin 

ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından 
belli olacak. 53 yaşındaki Sami Sırkek isimli 
işçi Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes 
Bulvarı'ndaki iş yerine akşam saatlerinde mo-
bilya indirmeye başladı. Sırkek dükkana mal-
zeme taşıdığı sırada birden fenalaştı. Durumu 
gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine 
haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 
sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. 
Polis ekipleri dükkan girişine güvenlik şeridi 
çekerken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 
Sami Sırkek'in öldüğünü belirledi. Olay yeri 
inceleme ekiplerinin dükkan içerisindeki ince-
lemelerinin ardından Sırkek'in cansız bedeni 
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi mor-
guna kaldırıldı. Sırkek'in kesin ölüm nedeni 
yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Koyunu kurtarmak  
isterken öldü

KIRIKKALE’DE gölete giren koyu-
nunu kurtarmak isteyen 23 yaşın-
daki çoban boğularak can verdi. 

 Olay, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Balı-
şeyh ilçesine bağlı Kenanbeyobası köyündeki 
Öteyüz mevkisinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 
Muhammet Nadir Mis (23), gölete giren ko-
yununu çıkartmak için suya girerek bir daha 
çıkamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 
Acil Servis, jandarma ve kurtarma ekipleri 
sevk edildi. Suda arama yapan Kırıkkale Be-
lediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı, Arama ve 
Kurtarma ekipleri, 23 yaşındaki gencin cese-
dine ulaşarak kıyıya çıkarttı. Çobanın köpeği 
ise göletin başından ayrılmadı. Jandarma 
ekiplerince burada yapılan soruşturmanın 
ardından Mis'in cesedi, cenaze aracıyla has-
tane morguna kaldırıldı.

Tam bir şehir  
magandası

FATİH'TE gece saatlerinde trafik 
polisi şüphe üzerine motosikletli 
bir kişiye DUR ihtarında bu-

lundu. Polisin ikazına aldırış etmeyen şüp-
heli motosikleti ile ters yönde kaçtı. Polis 
ekiplerinin kovaladığı şüpheli kaldırıma çıka-
rak kaza yaptı. Olay yerinde motosikleti bı-
rakarak yaya kaçan şüpheli ara sokaklarda 
polislerin geldiğini görünce etrafa ateş aça-
rak kayıplara karıştı. Olay Fatih, Adnan 
Menderes Vatan Bulvarı Caddesi'nde gece 
saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Aksaray Metro Durağı ya-
kınlarında motorlu trafik polisi 
şüphelendikleri bir motosikleti kullanan ki-
şiye DUR ihtarında bulundu. Polisin ikazına 
aldırış etmeyen motosikletli durmayarak 
kaçtı. Vatan Caddesi'nin ters istikametinde 
bir süre polisten kaçan şüpheli dengesini 
kaybederek yeşillik alanda motosikleti ile 
kaza yaptı. Motosikletten düşen şüpheli 
yaya olarak yolun karşısına geçti.  

Havaya ateş açtı kaza yaptı 

Trafik polisleri telsizden şüphelinin kaçtığı 
yönü anons ederek destek istedi. Yolun kar-
şısına geçen şüpheli ara sokakta polisleri gö-
rünce etrafa ateş açarak kaçtı. Olay yerine 
çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekip-
leri şüphelinin motosikleti bıraktığı yeşillik 
alanda detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çev-
redeki iş yerlerinin de güvenlik kamera gö-
rüntülerini inceleyen polis ekipleri 
şüphelinin eşkalini belirledi. Ayrıca polis 
ekipleri şüphelinin kullandığı motosikletin 
de çalıntı olduğunu tespit etti. Olayın yaşan-
dığı yerde bulunan Zeynep Çelik isimli bir 
kişi "Şuradan ters yönden geldi zaten. De-
mirlere vurdu, takla attı ağaca başını vurdu 
yaya olarak kaçtı gitti ondan sonra. Burada 
iki ekip vardı, onlar da takip etti kaçan kişiyi. 
Muhtemelen çalıntıydı motosiklet zaten" 
dedi. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için 
çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, 
olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

GUPEGUNDUZ ADAM 
KACIRIP DOVDULER!

Avcılar'da D-100 Karayolunda taksi önünde giden otomobile çarpıp yan yol üzerindeki bir  
mağazanın güvenlik kulübesine kadar savrulmasına neden olduktan sonra iki aydınlatma  

direğine çarparak durabildi. Kazada, 1 güvenlik görevlisi ile birlikte 4 kişi yaralandı

Taksi darmadağın oldu

KAZA, saat 03.30 sıra-
larında meydana geldi. 
Topkapı yönüne aşırı 

hızla gittiği iddia edilen Muhittin 
Kırçova yönetimindeki 34 TDT 
57 plakalı taksinin sürücüsü ara-
cın kontrolünü yitirerek,  aynı 
yönde giden Cihan Gezer yöne-
timindeki 34 VT 2486 plakalı 
otomobile arkadan çarptı. Gezer, 
çarpmanın etkisi ile yönetimin-
deki otomobil,  kontrolden çıka-
rak,  D-100 karayolundan yan 
yola, buradan da bir mağazanın 
güvenlik kulübesine çarptı. Taksi 
de yol kenarındaki 2 aydınlatma 
direğini devirerek yan yola geç-
tikten sonra yaklaşık 200 metre 

gittikten sonra durabildi. 

4 kişi yaralandı 

Kazada, gece nöbetinde bulunan 
mağaza güvenlik görevlisinin 
yanı sıra otomobil sürücüsü 
Cihan Gezer ve aynı araçta bu-
lunan 2 kişi çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Yaralılar, kısa sürede 
gelen 112 ambulansları ile çeşitli 
hastanelere kaldırıldı. D-100 ka-
rayolundan savrulan iki aracın 
görüntüleri, bölgedeki bir işyeri-
nin güvenlik kameraları ile kay-
dedildi. Polis kaza ile 
soruşturmayı sürdürürken devri-
len direkler görevliler tarafından 
kaldırıldı. DHA 

OLAY, Aydınlı Yolu Cad-
desi üzerinde bulunan 
bir iş yerinde 10 Ağustos 

tarihinde meydana geldi. Şüpheli-
lerin girdikleri iş yerinden çelik ka-
sayı açarak içinde bulunan 3 bin 
dolar, 150 euro, 40 adet tespih ve 4 
adet banka kartı çalarak kaçtıkları 
öğrenildi. İş yeri soyulan A.K.'nin 
ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma 
başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı 
ekipler, yaptığı kamera incelemele-
rinde şüphelileri tespit etti. Polis, 
takibin ardından hırsızlık olayına 
karışan 3 şüpheliyi 4 Eylül'de yaka-
ladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne 

getirilen R.K.(37)'nin 14 adet suç 
kaydı, M.T.(34)' nin 3 adet suç 
kaydı, B.T.(35)'nin 12 adet suç 
kaydı olduğunu belirledi. İş yerine 
giren 3 şüphelinin yakalanmadan 
bir gün önce Maltepe'de plaka çal-
dıkları tespit edildi. Şubede işlem-
leri tamamlanan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüp-
helileri çıkarıldığı mahkemede tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 
Öte yandan şüphelilerin girdikleri 
iş yerinde çelik kasayı açarak içinde 
bulunanları çaldıkları anlar kame-
ralara yansıdı. Şüphelilerin hırsızlık 
anında aralıklarla pencereden dışa-
rıyı gözetlediği görülüyor.

Avcılar’da bıçaklı kavga: 5 yaralı 

Çelik kasa hırsızları yakayı ele verdi
Tuzla'da girdikleri iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin 

girdikleri iş yerinde çelik kasadan hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıdı 
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FATİH POLAT

G ençleri modern ve kaliteli bir
eğitimle geleceğe hazırlayan
Tuzla Belediyesi Gençlik Mer-

kezi (TUZGEM), her yıl olduğu gibi bu
yıl da Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı'nda (YKS) ciddi bir başarı elde etti.
TUZGEM'de, YKS'ye hazırlanan 1000
öğrenciden 710'u, hedefledikleri üniver-
siteye yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.
TUZGEM öğrencileri, tıp, hukuk, diş
hekimliği, eczacılık, mühendislik, mi-
marlık, eğitim fakülteleri gibi bölümlere
yerleşti. Tuzla Belediyesi Gençlik Mer-
kezi (TUZGEM) öğrencileri Yükseköğ-
retim Kurumları Sınavında (YKS) her
yıl olduğu gibi bu yıl da önemli başarı
elde etti. Tuzla Belediyesi tarafından
2014 yılında açılan tam teşekküllü ve
modern imkanlarla donatılmış eğitim
merkezi TUZGEM'de eğitim alan 1000
öğrenciden 710'u Ankara, İstanbul,
İzmir gibi şehirlerde bulunan üniversite-
lerin önemli fakültelerine yerleşti. Başarı
oranı yüzde 70 olan TUZGEM öğren-
cileri, tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık,
mühendislik, mimarlık, eğitim fakülte-

leri gibi bölümlere yerleşti. Öğrencilerin
başarısına Gençlik Merkezi'nde verilen
hazırlık derslerinin yanı sıra psikolojik
destek ve tercih rehberliği de etkili oldu.

Başkan sevinci paylaştı

Üniversiteye yerleşen gençler sevinçle-
rini Başkan Dr. Şadi Yazıcı ile paylaştı.
3 bin metrekare alanda kurulu olan
TUZGEM'de verilen YKS eğitimleri ya-
nında Türkiye'de ilk ve tek olan Meh-
met Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde
tiyatro, fotoğrafçılık, sinema ve medya,
resim, halk oyunları, diksiyon, müna-
zara, şiir edebiyat, işaret dili, sosyal so-
rumluluk, ekoloji ve coğrafya, ilim ve
medeniyet, rehberlik, tarih, İngilizce, Al-
manca, fitness, yüzme, dalgıçlık, kano
kürek, koro, şan, bateri, keman, piyano,
bağlama, gitar, elektro gitar, çello, yan
flüt gibi kulüp faaliyetleri de yer alıyor.
Özel okulları aratmayan teknik alt yapı
imkanlarıyla donatılan TUZGEM kurs-
larında başarılı olan Türkiye'nin önemli
üniversitelerinde hayalini kurdukları bö-
lümlere yerleşen öğrenciler, sevinçlerini
kendilerine bu imkanı sağlayan Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile

paylaştı. Tıp, hukuk ve öğretmenlik gibi
öne çıkan alanlarda bölümler kazanan
öğrenciler, Başkan Yazıcı'ya teşekkür
etti.

Emeklerimiz boşa çıkmadı

TUZGEM'in her yıl ciddi başarılara
imza attığına dikkat çeken Tuzla Bele-
diye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ne bizim
ne de kendi emeklerini boşa çıkarmayan
gençlerimizle gurur duyuyorum. Her bir
gencimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.
Gerçekten güzel iş çıkardılar. Böyle zor
bir dönemde çalışmalarına ara verme-
den ister fiziki ister online eğitim olsun
her koşulda başarının mümkün oldu-
ğunu bize gösterdiler. Pandemi sebe-
biyle TUZGEM öğrencileri
eğitimlerinin önemli bir bölümünü on-
line olarak aldılar. Ancak bu durum öğ-
rencilerimizin başarı oranını hiçbir
şekilde düşürmedi. Derslerin yanı sıra
öğrencilerimize psikolojik destek de
sağladık. Bu da öğrencilerimizin iç mo-
tivasyonlarını ciddi oranda artırdı.
Güzel bir tabloyla karşı karşıyayız.
700'ün üzerinde öğrencimiz üniversi-
teli oldu” diye konuştu.

Avcılar Tahtakale Mahallesi Abdi İpekçi Cad-
desi  No: 6’da bulunan Ispartakule Fuar ve
Sergi Alanı’ndaki Dükkan ve Çay Ocakları,
07.09.2020 tarihinde açık artırma usulü ile

kiraya verilecektir.

İşin Adı Kira
İlçe Avcılar
Mahalle Tahtakale
Plandaki Durumu  Belediye Hizmet 

Alanı
Mülkiyet Durumu  Avcılar Belediyesi
Kullanım Hakkı Sahibi Bathonea Yapı A.Ş
Nevii Dükkan ve Çay 

Ocakları
Kira Süresi 3 (üç) Yıllık

Detaylı bilgi ve başvuru için: 
Bathonea Yapı A.Ş  
0212 421 35 95

KİRalıK İlaNı
Başakşehİr Belediye Baş-
kanı Yasin Kartoğlu, muhar-
rem ayı ve Aşure Günü

münasebetiyle Güvercintepe Hacı Bek-
taş-ı Veli Cemevi'nde ilçe sakinleriyle bir
araya geldi. Aşure lokmasıyla muhabbe-
tin birleştiği programda Başkan Kar-
toğlu, “Çok güzel bir sofrayı paylaştık,
pandemi sürecinde açık havada bu top-
lantıyı düzenleyebildiğimiz için Rabbime
hamd olsun” dedi. Muharrem ayı vesile-

siyle Başakşehir'deki Güvercintepe Hacı
Bektaş-ı Veli Cemevi'nde aşure lokması
programı düzenlendi. Programa Başak-
şehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu,
Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Se-
kreteri Ali Çiftçi ve vatandaşlar katıldı.
Cemevinin önündeki bahçede masalar
kurularak, konuklara etli pilav ve aşure
ikram edildi. İkramdan önce ve sonra
Alevi dedesi tarafından sofra duası ya-
pıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin

Kartoğlu, yemek ve aşure ikramının ar-
dından bir konuşma yaptı. Muharrem
ayının hayırlara vesile olmasını dileyen
Başkan Kartoğlu, “Rabbim bizleri Haz-
reti Peygamber ve Hazreti Ali'nin yolun-
dan ayırmasın. Bugün çok güzel bir
sofrayı paylaştık elhamdülillah. Sıkıntılı
pandemi sürecinden geçiyoruz. Çok
şükür bahçede böyle güzel bir mekanı-
mız oldu, en azından o stresi yaşamadan
böyle programlar düzenleyebiliyoruz.

Rabbime bu imkanları verdiği için şükür-
ler olsun” diye konuştu.

Aşure yapan ellere teşekkür

Başkan Kartoğlu, yemeğin ardından
cemevinin mutfağını ziyaret etti. İkram-
ları ve aşureyi hazırlayan kadınlarla soh-
bet eden Kartoğlu, yapılan hayrın kabul
olması için dua ederek, yüzlerce misafir
için yemek ve aşure hazırlayan kadınlara
teşekkür etti. ZEYNEP VURAL

Eyüpsultan'da
kitap vakti

eyüpsultan Belediyesi “Sahafiye ve Nadide
Kitaplar Müzayedesi” etkinliği düzenledi.
Eyüpsultan'da bulunan Zal Mahmut Paşa

Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde ''Sahafiye ve Na-
dide Kitaplar Müzayedesi” etkinliği düzenlendi. Mü-
zayede de bir çok tarihi kitap ve imzalı kitap
kitapseverlerle buluştu. Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken de müzayededen kitap satın aldı. Müza-
yede Münadi Hasan Hüseyin Karabağ'ın yönetiminde
gerçekleştirildi. Etkinlik saat 14.00'da başlarken akşam
19.00'a kadar devam edecek. Öte yandan bir çok ki-
tapsever müzayedeye ilgi gösterdi.

Çok güzel eserler var

Programla ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken '' 100 yıllık kitaplarla buluşturmak için il-
kini yaptık. İlk gün olduğu için az katılım var ama ki-
taplar derin ve geniş bir daha ki müzayede bütün
kitapseverleri bekliyoruz. Çok güzel eserler var herkesi
bekliyoruz'' ifadeleri kullandı.

Pendik'ten
Giresun'a destek

Pendİk Belediyesi, sel ve heyelan felaketi
yaşayan Giresun'a gıda kolisi yüklü kamyon
gönderdi. Şehre ulaşan gıda kolileri Dere-

li'de afetzedelere teslim edildi. Belediye Başkanı Ahmet
Cin, “Yaralarımızı hep beraber saracağız” mesajı
verdi. Pendik Belediyesi, sel ve heyelan felaketinden et-
kilenen Giresun'daki afetzedelere gıda kolisi yüklü
kamyon gönderdi. “Yaşanan Sel Felaketinden Etkile-
nen Giresun Halkının Yanındayız” yazılı pankartların
asılı olduğu kamyon şehre ulaştı. İçerisinde temel ihti-
yaç malzemelerinin yer aldığı gıda kolileri Dereli ilçe-
sindeki afetzedelere teslim edildi. Giresun halkının
yanında olduklarını söyleyen Pendik Belediye Başkanı
Ahmet Cin, “Bölgedeki afetzede kardeşlerimize destek
olmak amacıyla gıda kolilerini gönderdik. Yaralarımızı
hep beraber saracağız” dedi.

M uharrem İnce'nin çıkışını izleyen
CHP'nin, ülkenin en büyük muhale-
fet partisi olmasının verdiği şıma-

rıklıkla ve diğer muhalif partilerinin abiliği
edasıyla ve en önemlisi bu ülkenin asıl ger-
çek muhalefet partisi ülke siyasetine yön
veren HDP'den aldığı destekle iktidar ola-
cağı hayalinin içinde olması, başta HDP
tarafından olmak üzere mevcut ittifak ikti-
darına karşı olanlara "Ne oluyor kardeş? "
sorusunu sorduruyor.

Son mahalli seçimlerde üstü açık, arkası

kapalı HDP'den aldığı destekle İstanbul
başta olmak üzere birçok kentte ve yerelde
iktidar olan ama belediyeleri aldıktan
hemen sonra  barış sürecinde AK Parti ile
kurulan ittifak sonucu başlatılan, anaların
yüreğini yakmayan, gözyaşı döktürmeyen,
ülke ekonomisine büyük katkı sunan, dağa
taşa dolarla alınan malzemelerin dökülme-
sini engelleyen barış sürecinde belediyelerin
levhalarında başta olmak üzere bir çok
kamu kurumunun isimlerinin önünde bulu-
nan baş harflerin  indirildiği süreçte bu harf-
leri tekrar yerine takan CHP başta HDP'yi
olmak üzere destekçilerini unutmuş ulusalcı-
lık ayaklarıyla vatanı kurtarmaya başlaması

da "Ne oluyor kardeş?" sorusunu sordurmaya
başlamıştı.

Erken veya zamanında yapılacak olan
2.Başkanlık seçimi öncesi kurulmaya çalışı-
lan ittifakların Baş aktörü olan HDP'yi cepte
keklik görüp oy oranları %1'leri bile bulma-
yan partilerin adını daha çok ağzına alan
CHP'nin yarın buzdolabının buzluğunda bek-

lediği söylenen barış sürecinin masaya yatı-
rıldığı mevcut iktidarla yeniden ısıtılarak
yeni ittifakların önünü açabileceğini düşün-
müyor.

Aynı CHP'nin bu şımarıklığıyla şimdiden
gerçek ve ciddi en önemlisi kendisinden daha
devrimci, solcu, demokrat ve halkçı olan
HDP'yi es geçip görmezden gelmeye başla-
ması da"Ne oluyor kardeş? "sorusunu
HDP'lilere de sordurmakta.

Bunun en bariz son örneği de şu an CHP'li
başkanın başında olduğu ve Başkan Erdo-
ğan'ın" Antalya'yı kaybettiysek Ardahan'ı ka-
zandık ya" diyerek önemsediği Ardahan
belediyesinde ve Ardahan'ın Damal ilçesinde

görmekteyiz.
Zira birçok ilde olduğu gibi Ardahan'da

da yerelde HDP'den aldığı oylarla iktidar
olan CHP'nin bu şımarıklığı ardından HDP,
CHP'ye verdiği desteği çekmiş, basit görünen
bir satış kararı yapılamamıştır. Buda yetme-
miş HDP Damal İlçe Başkanı da CHP'li
Damal Belediyesinin çevre dahil başında bu-
lunduğu ilçeye yönelik vurdum duymazlığına
dikkat çeken bir açıklama yaparak, CHP'nin
karşısında da en büyük muhalefet olduğunu
ortaya koyma mesajı vermiştir...

Yani HDP'nin Ardahan'da"Ne oluyor kar-
deş? "sorusu bu gidişle ülke genelinde 2023
seçimlerine yansıyacak gibi...

Ne oluyor kardeş!
Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var
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Gençleri modern ve kaliteli bir eğitimle geleceğe
hazırlayan Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZ-
GEM), her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim

Kurumları Sınavı’nda (YKS) ciddi bir başarı elde etti

Tuzla dışında da ilgi var
TUZGEM'in Tuzla ve civar ilçeler için
güzel bir kazanım olduğunu da ifade
eden Başkan Yazıcı şunları söyledi:
“Tuzla Belediyesi olarak Gençlik Mer-
kezimizde ücretsiz hizmet veriyoruz.
Ancak tercih sebebimiz tamamıyla
sağladığımız modern ve kaliteli eği-
timle ilgilidir. Tuzla dışından da TUZ-
GEM'e çok büyük bir ilgi var.
Önümüzdeki eğitim dönemi için kayıt-
larımız 15 Eylül'e kadar devam edecek.
Şu ana kadar Tuzla başta olmak üzere,
Pendik, Kartal, Darıca, Kocaeli, Mal-
tepe, Gebze ve Kadıköy'den 1000 civarı
öğrenci TUZGEM'e kayıt oldu. Eğitim
seferberliği yaptığımız bu dönemde
TUZGEM'i daha da güçlü bir hale getir-
mek, ülkemize ve ailelerine faydalı
gençler yetiştirmek için elimizden ge-
leni yapacağız. Verilen emekleri boşa
çıkarmayan gençlerimizin, hayırlı ev-
latlar olmaları temennisi ile üniversite
hayatlarında başarılar diliyorum."

Muharrem
buluşması
Muharrem
buluşması
Muharrem
buluşması
Muharrem
buluşması
Muharrem
buluşması
Muharrem
buluşması
Muharrem
buluşması
Muharrem
buluşması
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin

Kartoğlu, muharrem ayı ve Aşure
Günü münasebetiyle Güvercintepe
Hacı Bektaş-ı Veli Cemevi’nde ilçe

sakinleriyle bir araya geldi

İstiklal'de vatandaşlara virüs uyarısı
İstİklal Caddesi'nde
polis ekipleri drone ile sos-
yal mesafe ve maske kulla-

nımına yönelik anons yaptı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler
İstiklal Caddesi'nde drone uçurarak
vatandaşlara sosyal mesafe ve maske
kullanımına yönelik anonslar yaptı.

Vatandaşlar o anları ilgiyle takip
ederken üstlerinde anons yaparak
uçurulan drone'un fotoğrafını çekti.
Caddedeki resmi ekip araçları da
anonslar yaparak vatandaşları
uyardı. Öte yandan cadde üzerindeki
kimi vatandaşlar maske takarken kimi
vatandaşların maske takmadığı ve

sosyal mesafe kuralına uymadığı gö-
rüldü. Cadde üzerindeki bir esnaf,
“Çok güzel buldum, halkı bilinçlen-
dirmek maksadıyla yapılan güzel bir
şey. Bunların devamını isteriz. Çünkü
biz burada yaşıyoruz, görüyoruz. Şu
anda ciddi bir durum var, virüs yine
yayılıyor” şeklinde konuştu.
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Y az sıcaklarının hüküm sürdüğü bu 
günlerde konserve ürünleri yerine 
kendi elleriyle aldıkları sebze ve mey-

velerin konservelerini hazırlayan ev hanım-
ları, kışa hazırlık yapıyorlar. Türk 
mutfağının vazgeçilmezi olan domates sos-
ları, salçalar, menemenlikler soğuk günlerde 
yazın lezzetini sürdürebilmek için hazırlanır-
ken, Balkanlı kadınlar da geleneksel lezzet-
leri olan ayvar için kolları sıvadı. 
Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden ve İs-
tanbul'daki bir Boşnak mutfağında şef aşçı 
olan Aysel Altın, Balkanlarda da kışlıkların 
hazırlanmaya başladığını söyleyerek, ayva-
rın hangi malzemelerle ve nasıl yapıldığını 
anlattı. 

Sosyal medya yanlış anlatıyor 

Şef Aşçı Aysel Altın, “Ayvar normalde, gele-
neksel ve tarihsel olarak bir Makedon sosu. 
Tek başına kahvaltılık veya öğün tercihi. Ak-
şamları, etli yemeklerin yanında sos olarak 
tüketilen bir gıdadır. Ama internet üzerinden 
çok yanlış yapımı ve yanlış bilgilendirilmesi 
söz konusu. Maalesef sosyal medyada artık 
herkes bir ürünü değiştirerek, geliştirerek, 
orijinalliğinden çıkararak tanıtıyor. Altını çi-
zelim, ayvarda sadece ve sadece kırmızı, etli 
kapya biber kullanılmaktadır. İçerisindeki 
tuz oranı çok önemlidir. İçindeki küf ve bak-
teri dengesini sağlamakta büyük rol oynar 
dedi. Kullanılan malzemenin miktarına da 
dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Altın, 
“İlk önce orta ateşte yağsız kaynatılır. Dibi-
nin hiçbir şekilde tutmaması için bu yapılır. 
Kullanacağınız malzemenin oranına dikkat 
edilmesi gerekir tabii ki. Biberin miktarına 
göre en az 2 saat, en fazla 7 buçuk saat kay-
natılması gerekiyor. Bizim şu anda 7 kilo bi-
berimiz var. 7 kilo biberi bir gün önceden 
közledik, suyunu akıttık, blende ettik, pişir-
dik. Normalde bu miktarda biberle yaptığı-
mız ayvarın en az 2 saat kaynaması 
gerekiyor diyerek yapılmak istenilen sosun 
miktarı yükseldikçe kaynama süresinin daha 
da uzadığını belirtti. 

Ayvarı çok karıştırıyorlar 

Balkanların en çok tüketilen sosları ayvar ve 
lutenicanın sıkça karıştırdığını dile getiren 
Altın, “Ana malzememiz kırmızı biber, tuz ve 
Ayçiçek yağı. Lutenitsa ile ayvarı çok karıştı-
ranlar oluyor. İkisinin arasında malzeme 
farkı var. Ayvar, lutenitsadan daha tatlı ve 
sadece kırmızı malzemenin olduğu bir kışlık 
sos. Lutenitsa ise içerisinde patlıcan, doma-

tes, sarımsak ve kırmızı biber ile çeşitli bitki-
lerle hazırlanan geleneksel Boşnak bahara-
tından oluşan bir lezzet dedi. 

Sağlığı olumsuz etkileyebilir 

Hazırlanan sosların kavanozlanması ve sak-
lanması için de dikkat edilmesi gereken bir-
kaç nokta olduğunu belirten Altın, “Kışın en 
çok dikkat edilmesi gereken koşullardan bir 
tanesi ısı ve dezenfektasyon kuralları. Yeni 
alınan kavanozlar iyice kaynatmadan, yeni 
üründür diye kullanılmamalı. Bunu kesin-
likle önermiyoruz. Saklama koşullarına mut-
laka dikkat edilmeli. Isı kuralları yaptığınız 
kışlık ürünlerde çok önemli bir detay. Isı de-
ğişimi yapılan ürünlerde mutlaka küf ve 
mantar oluşacaktır. Bunlar da sağlığınızı 
olumsuz etkileyecektir şeklinde konuştu.  

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme 
Merkezince (ÖSYM)  2020 
yılı KPSS sınavı 81 il merkezi 

ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merke-
zinde yapılıyor. Sınavın sabah bölümü 
"Genel Kültür" ve "Genel Yetenek" tes-
tinden oluşuyor. Şişli Maçka Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren 
adaylar, koronavirüs nedeniyle sosyal 
mesafe kurallarına uygun olarak tek tek 
içeri alındı. Okul bahçesinde adaylara 
dezenfektan ve maske verildi. Adaylar 
saat 10.00'a kadar salonlara girebilirken 
10.00'dan sonra kapıların kapanmasıyla 
bazı adaylar sınava giremedi. 

Artık hiçbir şey 

Kapıların kapanması ile okul kapısında 
kalan bir KPSS adayı görevlilere “Ben 
şimdi sınava giremiyor muyum?  De-
yince görevli de “Kapılar kapandı" dedi. 
Aday sınava giremeden geri döndü. Ga-
zetecilerin ne olmak istiyordunuz? Şek-
lindeki sorusuna “Artık hiçbir şey" 
diyerek uzaklaştı. Sınava geç kalan 
KPSS adayı Mehtap Uzun "Ben bir şan-
sımı denemek istiyordum. Ama yine gir-
seydim güzel olurdu.Üzüldüm açıkçası" 
dedi. Sınava girmek için gelen 3 aday 
daha geç kaldıkları için sınava giremedi. 

Ataşehir'de kuyruk oldu 

Ataşehir’de bulunan Nuri Cıngıllıoğlu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

de  sınava girecek adaylar yakınlarıyla 
birlikte sabahın erken saatlerinden itiba-
ren okul önünde beklemeye başladı. 
Sınav saati yaklaşırken adaylar okul 
bahçesinde sosyal mesafe kuralına 

uygun bir şekilde sıra oluşturdu. Aday-
lar, kapının girişinde bulunan dezenfek-
tanlardan kullanarak içeri girdi. Maskesi 
olmayanlara ise maske verildi. Fakat 
okul bahçesi yeterli gelmeyince sınav sı-

rası okul dışına taştı. Sınava toplu ta-
şıma aracından inip koşarak gelen bir 
kişi saat 10.00’da kapalı bahçe kapısı ka-
pısına geldi. Aday, daışarıda bekleyen 
vatandaşların ısrarıyla içeriye alındı. Sı-
nava girecek bir aday, “Hazırlanmaya 
çalıştım açıkçası. Elimizden geleni yap-
tık. Özellikle pandemi döneminde çok 
zorlanmıştık. Hakkımızda hayırlısı 
olsun. Rehber öğretmeni olmak istiyo-
rum. İnşallah olur, psikolojik danışma-
nım ben. İnşallah hedeflerimize 
ulaşırız.” dedi.   

Takısını emanete bıraktı 

Avcılar'daki sınavda da Yeşilkent Mahal-
lesi'nde tek sınav merkezi olan MEV 
Nihat Candarlı Ortaokulu'nda da saat 
10.00’da dış kapı kapandı. Saat 10.01'de 
okulun önüne gelen, sabah erken saat-
lerde Ümraniye'den yola çıktığını ancak 
varabildiğini ifade eden bir aday, çevre-
dekilerin de kendisine destek vermesi ar-
dından bahçeye ve binaya alındı. 
Üzerlerinde takı bulunduğu tespit edilen 
bir genç kız sınavdan hemen önce dışarı 
çıkarılırken yakınlarını aradı. Genç aday 
yakınlarını bulamayınca kolyesini kan-
tinde emanete bıraktı.  
Bölgede tek sınav merkezi olması nede-
niyle Yeşilkent'teki okulun çevresinde 
saat 09.00'dan itibaren başlayan yoğun-
luk, saat 10.00'dan sonra yerini  
sessizliğe bıraktı. DHA 

KPSS adayları kapıda kaldı

Sanki sene 1962. Francoise Hardy 
dinleyip alabildiğine ucuz kırmızı 
şarap içiyor ve yarına dair iyi şeyler 

olmasını umuyorum. Ama heyhat. Kötü 
kader. Hem meteliksizim hem de aşksız. Ne 
yarına yakabilecek bir sigaram var ne de kol-
larıma alıp, gözlerine hisli hisli bakarak, du-
daklarını öpeceğim bir sevgilim. Tanrı'm bir 
erkek için daha kötü ne olabilir! Hem para-
sız hem kadınsız. Neyse ki şarabımız var. Var 
var ama birkaç kadeh daha belki. Korkarım 
gemim su alıyor ve hatta az sonra karşıda 
duran ihtişamlı buzdağlarına çarpacak ve 
güvertesi ortadan ikiye ayrılacak. Ardından 
denizin dibini boylayacağız. Öyle ihtişamlı 
batacağız ki; herkes bu muazzam yitip gidi-
şin öyküsünü anlatıp; halimize acıyacak! Öff 
ne iç karartıcı bir gelecek bekliyordu beni... 

Avcılar sahilde güneş çoktan yerini dolu-
naya bırakmış. Dolunay da deseniz denize 
düştü düşecek. Hangimiz önce batacağız diye 
benimle yarışıyor adeta. Asmalı Balık da bol 
rüzgar alan bir masada denize karşı bakarak 
bunları düşünüyordum ki telefonum çaldı; 

“Anıl.” 
Heeeee. 
“Daha kibar olabilir misin?” 
Efendim Arzucuğum. 
“Hah şöyle yola gel. Neredesin?” 
Asmalı. 
“Oraya geliyorum.” 
Gelmemelisin. Çünkü param yok. 

Kendime kadarım. 
“Tamam ben hallederim salak...” 
Sonra kapandı telefon. Öylece baktım tele-

fonun ekranına ne talihli adamdım yahu ben. 
Evet yarın gene meteliksiz kalacaktım ama 
olsun; bugünü kurtarmış sayılırız. Bu arada 
Asmalı da herkesin rakı içtiğini söylemiş 
miydim? Evet bir tek ben ucuz kırmızı şarap 
ve eski bir kaşar peyniriyle hemhal oluyor-
dum. Ama ne dik duruş. Resmen sarhoşlar 
içinde bir Fidel Castro idim bir Che Guevera. 
Hepsinin pahalı masalarına başkaldırıyor-
dum. Üstelik artık yalnız da sayılmazdım. 
Birazdan yoldaş Arzu gelecekti ve gecenin 
canını okuyacaktık. Sahiden talihliydim. 

Arzu'yu beklerken telefona daldım biraz. 
Twitter haberler falan. Milliyet Gazetesi 
tweet atmış işte bak; “Bilmem kaç milyon in-
sanın kısa çalışma ödenekleri yattı” diye. 
Bok yattı dedim. Ne yattı? Hani? Tam Pir 
Sultan gibi devleti taşlayacak bir deme dökü-
lecekti ki dudaklarımdan; 

“Anıııllll” diye bir ses. 
Arzu'ydu gelen. Beyaz bir gömlek giymiş, 

siyah keten pantolon ve topuklu ayakkabıları. 
Avukattı da kendisi... 

Adliyeden mi geliyorsun? 
“Yaa sorma. Bugün iki üç davam vardı 

ancaa.” 
Eee kazandın mı bari? 
“Futbol maçı mı bu Anıl. Erteleniyor 

tabii.” 
Heee. 
Oturdu masaya. Ucuz şarabıma ve eski 

Kars kaşarı peynirine baktı. “Balıkçı için il-
ginç bir konsept” dedi. “Öğrenci işi” dedim. 
“30 yaşını geçtin Anıl” diye yanıtladı. Olabi-
lir. Evet 30 yaşımı geçmiş olabilirim ama 
hala 20'sinde bir çocuğum. Her neyse Arzu 
şarapla olan hemhal olmama müdahale et-
meden bir şişe şarap daha açtırdı. Ama en 
pahalısından. Sonra istavrit falan... Doğrusu 
insanın böyle gönlü bol ve güzel arkadaşları 
hep olmalıydı. 

Sevdiğim tek avukat sensin ha dedim o'na. 
“Bir şeyler ısmarladığım için mi?” 
Hayır dedim. Parmak uçlarımla dudakla-

rına dokunarak. “Çok güzel olduğun için. 
İsmin kadar arzu doluyorum sana.” 

Attı tabii bu cümleden sonra şen 
kahkahasını. 

“Amaan Anıl sen de. Hadi şerefe...” 
Kadehlerimizi tokuşturduk sonra.

Ambarlı'dan oturduğumuz masaya serin bir 
rüzgar esiyor. Asmalı Balık bugün formunda. 
Juliette Binoche çalıyor. Tanrı'm. 70'ler. O yıl-
larda sarhoş bir romantik olmayı ne diler-
dim. Şimdi kısa çalışma ödeneğinin, yarının 
ve kaygının uzağında; günü çoktan batırmış, 
kırmızı bir sarhoşluğa doğru yol almakta ve 
Arzu'nun gözlerinde neşe dolmaktaydım. 

Cennet böyle bir yerdir bence. 
“Niye böyle düşünüyorsun?” 
E baksana. Baş başayız. Serin bir rüzgar 

var. Dolunay denize düşecek. Şarkılar güzel 
bir dosttan mutlu haberler veriyor kadar baş 
döndürücü. Ve sonra şarabımız. Doluca Özel 
Kav... Cennette ırmaktan akan şarapların 
markası da Doluca'dır hem... 

Tekrar kahkaha attı. 
“Anıll sen gördüğüm en tatlı serserisin.” 
Teşekkür ettim bir kere daha. Ve sonra bir 

dize mırıldandım birden; 
“Bir denizin yanında nedir ki; 
Bıyıklı ve saçları taranmış bir adam, 
Kötü bir alışkanlıktan başka nedir bir 

adam...”

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 sabah oturumu, “Genel Kültür-Genel Yetenek” testleri ile başladı. Öğleden sonra 
ise “Eğitim Bilimleri” oturumuyla devam edecek. Sınava geç kalan bazı adaylar ise kapıda kaldı

EV hanımlarının belirtilen püf noktalara 
dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Aysel 
Altın sözlerine şöyle devam etti: “Ayvarı 
yaptıktan sonra 
dikkat edilmesi ge-
reklerden bir diğeri 
ise kavanozlaması. 
Kavanozların sıcak 
olması gerekiyor. 
Yani ürünün pişme 
haliyle ve pişme se-
viyesiyle kavanoz-
lama seviyesindeki 
geçiş döneminin 
birbiriyle zıt düşme-
mesi ve lezzetinin 

değişmemesi lazım. 360 gram veya yarım 
kiloluk kavanozların dışında bir kava-
noza ya da kaba koyulmaması gerekir. 

Çünkü kilolarca 
ayvar yapmak ve 
plastik ürünlerin 
içinde muhafaza 
etmek çok sağlıklı bir 
şey değil. Aç bitir 
ürünler gibi düşünün. 
360 gram bir kavanoz 
ayvar elde edebilmek 
için 8 tane, yarım kilo 
için ise 11 adet  
kırmızı kapya bibere 
ihtiyaç var. DHA

Ev hanımlarına uyarı 

BALKAN HALKI  
KOLLARI SIVADI 

Onlarca kilo domates ve biberin soslara dönüştürüldüğü bugünlerde, Balkan mutfağının meşhur sosu ayvar için de 
kollar sıvandı. İstanbul'daki bir Boşnak restoranında şef aşçı olan Aysel Altın, “Maalesef sosyal medyada artık herkes 

bir ürünü değiştirerek, geliştirerek, orijinalliğinden çıkararak tanıtıyor. Altını çizelim, ayvarda sadece ve sadece  
kırmızı, etli kapya biber kullanılmaktadır diyerek ayvarın nasıl hazırlandığını anlattı

Şişli Maçka Mesleki  
ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 

sınava giren adaylar,  
koronavirüs nedeniyle  

sosyal mesafe kurallarına 
uygun olarak tek tek  

içeri alındı. 

Anıl BODUÇ

STATİK FİKİR

anilboduc@gmail.com

Avcılar'da  
sefil bir akşam
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6 EKONOMİ

A lbaraka Türk Genel Müdürü Me-
likşah Utku, son ekonomik geliş-
meler ve yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) sürecinin seyrine ilişkin sorula-
rını yanıtladı. Kovid-19 salgınının gündelik
hayat gibi ekonomik aktiviteyi ve iktisadi bü-
yümeyi de olumsuz yönde etkilediğini belir-
ten Utku, 2019 yılının son çeyreğinde
yakaladıkları ivmeyle 2020 yılına reel eko-
nomi tarafında hızlı girildiğini söyledi. Utku,
bu çerçevede ocak ve şubat aylarının ol-
dukça iyi geçtiğini ancak salgının şiddetinin
artması, uluslararası dolaşımın oldukça
azalması ve mart ayında yurt içinde karan-
tina uygulamalarının başlamasıyla tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekono-
minin durgunluk dönemine girdiğini anlattı.
Yaklaşık 3 aylık bu sürecin karantina önlem-
lerinin gevşetilmeye başladığı haziran ayına
kadar devam ettiğini aktaran Utku, şöyle
devam etti: "İktisadi faaliyetteki bu ani
duruş, 2. çeyrek büyüme rakamlarına da
yansıdı ve Türkiye, 2. çeyrekte yıllık yüzde
9,9 küçüldü. Haziran ayından sonra karan-
tina önlemlerinin gevşetilmesi, kredi aktarım
mekanizmasının güçlü bir şekilde çalışması,
özellikle konut ve taşıt başta olmak üzere
düzenlenen kampanyalar neticesinde yurt
içinde hızlı bir toparlanmaya şahit olduk.
Hizmetler sektöründe toparlanma görül-
mesi zaman alabilecek. Son birkaç yılda
bize çok ciddi katkı sağlayan turizm sektö-
ründen bu sene iktisadi manada çok ciddi
bir katma değer beklememek gerekiyor diye
düşünüyorum. Ancak hizmetler sektörünü
bir kenara bıraktığımızda geriye kalan sek-
törlerde yaşanan hareketlilik ve toparlanma

hızı Türkiye'yi 3. ve 4. çeyrekte büyüme tara-
fında yeniden pozitif tarafa atabilir. Bu nok-
tada temmuz ayının ikinci yarısından
itibaren borçlanma maliyetlerinde başlayan
yükseliş ve sıkılaşma adımlarını da gözden
kaçırmamak gerekiyor. Tüm bu gelişmelere
birlikte baktığımızda iktisadi faaliyetteki to-
parlanmanın yılın geri kalanında belirli öl-
çüde devam etmesini beklerken, tüm yıl

genelinde Türkiye ekonomisinde yüzde 1-2
civarında negatif bir büyüme görebileceği-
mizi düşünüyoruz."

Bankacılık sektörü iyi sınav verdi

Melikşah Utku, 2019 yılında yaşanan dur-
gunluk döneminden kaynaklı baz etkisinin
de katkısıyla TL kredilerde bu dönemde
yüzde 50'ye yaklaşan büyüme oranlarının

yaşandığını kaydetti. Bu süreçte katılım
bankalarındaki TL kredi büyüme oranının
yüzde 90 seviyesine çıkarken, toplam TL
kredi hacminin 140 milyar TL'yi aştığını
vurgulayan Utku, şu değerlendirmelerde
bulundu: "Özellikle konut ve taşıt alanın-
daki kampanyalar, açıklanan destek paket-
leri ve bununla birlikte pandemi süresince
ertelenen harcamalar bu büyümenin belirle-
yicileri oldu. Temmuz ayının sonuna doğru
ise bu hızlı geçen 2 aylık sürecin ardından
dengelenme süreci başlarken, borçlanma
maliyetlerinde de bir yükseliş ve sıkılaşma
görüldü. Diğer taraftan baktığımızda gerek
fon gerekse borçlanma kanalları noktasın-
daki düşük maliyet bir yan etki olarak dola-
rizasyonu ve ithalatta bir nebze yukarı
yönlü ivmelenmeyi beraberinde getirdi.
Özellikle pandemi öncesi dönemde bir
nebze çözülmeye başlayan ve o dönemde
dengeli ilerleyen kıymetli madenler dahil
döviz tevdiat hesaplarında mayıs ayı so-
nundan itibaren yeniden bir yükseliş baş-
ladı. Son olarak ağustos ayında bu rakam
245 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak
tarihi rekorunu tazeledi." Utku, bankacılı-
ğın, pandemi sürecindeki çalışmaya en hızlı
adapte olan sektörlerden biri olduğunu vur-
guladı. Bu süreçte birçok genel müdürlü-
ğün, kolaylıkla ve oldukça çevik bir şekilde
faaliyetlerini evden yürütebilecek bir pozis-
yon aldığını belirten Utku, bu süreçte dijital
kanalların öneminin daha da çok ön plana
çıktığını kaydetti. Utku, tüm bu gelişmeler
birlikte değerlendirildiğinde, bankacılık sek-
törü olarak bu süreçte gayet iyi bir sınav
verdiklerini ve reel ekonomiyi destekleyici
fonksiyonlarını çok büyük oranda yerine
getirdiklerini söyledi.

Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaza ilişkin, "Yenileme dönemi gelen doğal
gaz anlaşmalarında sahip olduğumuz rezerv bize çok ciddi bir pazarlık kozu olarak geri dönecektir." dedi

DOGALGAZ PAZARLIK
KOZUMUZ OLACAK

EgE Bölgesi'nin önemli badem
üretim merkezlerinden İzmir'in
Çeşme ilçesinde badem hasadı

başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının destek-
leri ve tavsiyeleriyle alternatif ürün arayışına
giren üreticiler, son yıllarda badem fidanı dik-
meye başladı. Bunlardan biri olan Çeşme il-
çesi Karaköy Mahallesi sınırları içinde
bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca
badem üretimi için bir üreticiye kiralanan
bahçede çağla hasadı nisanda yapıldı. Yakla-
şık 40 ton çağlanın pazara sürüldüğü bah-
çede eylül itibarıyla kuru badem hasadına
geçildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan

hasat, akşama kadar sürüyor. Ağaçtan silke-
leme yöntemiyle düşürülen bademler çuval-
larda toplanıyor. Daha sonra kuruma işlemi
için güneşe serilen bademler, yaklaşık 1 hafta
kurutulduktan sonra paketlenmek üzere fabri-
kalara gönderiliyor.

En iyi çeşitlerden biri badem

İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci, yaptığı
açıklamada Çeşme'de turizmin yanında çok
ciddi bir tarım potansiyeli olduğunu söyledi.
Bahçedeki ağaçların 2009'da toprakla buluş-
tuğunu belirten Keçeci, "Türkiye'nin en büyük
ilk beş bahçesi arasında yer alan, Ege'nin ise

en büyüğü olan badem bahçesindeyiz. Yakla-
şık 45 bin adet ağaç mevcut. Bu bademler ül-
kemiz için çok önemli. Maalesef badem
üretimimiz kısıtlı ve ithal ediyoruz. Bu bahçe-
lerin çoğalması lazım. Bu kapsamda da
Datça çağlasından bir hafta sonra yine bu
bahçeden sağlanıyor. Yaklaşık 150 ton civa-
rında üründen bahsediyoruz. Bunun 40 tonu
çağla, 110 tonu da kuru badem olarak piya-
saya sürülüyor." diye konuştu. Bölgenin bu
alanda faaliyet göstermek için çok güzel bir
örnek olduğuna dikkati çeken Keçeci, bah-
çede modern tarım tekniklerinin kullanıldığını
dile getirdi. 

antalya, Isparta ve Bur-
dur'u kapsayan Batı Akde-
niz'den yılın 8 ayında yaş

sebze ve meyve ihracatı, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 26,34 arta-
rak 389 milyon 746 bin dolar oldu.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği veri-
lerinden yaptığı derlemeye göre, 1
Ocak-31 Ağustos döneminde bölge-
den 1 milyar 206 milyon 526 bin 815
dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dış
satımın 389 milyon 746 bin 204 do-
larlık kısmı, Antalya'nın söz sahibi ol-
duğu yaş sebze ve meyve sektöründe
yapıldı. Geçen yıl aynı dönemde 308
milyon 488 bin dolarlık ihracatın ya-
pıldığı sektörde, bu yıl yüzde 26,34'lük
artış gerçekleşti. Geçen yıl ağustosta
23 milyon 398 bin dolarlık yaş sebze
ve meyve ihracatı gerçekleştiren bölge,

bu yıl ise aynı ayda 31 milyon 835 do-
larlık ihracat rakamına ulaştı.

Domates sırasını kaptırmadı

Yaş sebze ve meyve sektöründe en
fazla ihracat her dönem olduğu gibi
domateste gerçekleştirildi. 8 ayda böl-
geden yapılan domates ihracatı 91
milyon 615 bin 772 dolar oldu. Sek-
törde ikinci sırada ise kiraz yer aldı.
Bu dönemde bölgeden 77 milyon 365
bin 676 dolarlık kiraz ihraç edildi.
Sektörden en fazla ihracatı gerçekleş-
tirilen diğer ürünler ise tatlı biber, kır-
mızı biber, sivri biber, nar, hıyar, bal
kabağı ve kayısı oldu. Batı Akde-
niz'den 8 ayda maden ve metaller sek-
töründe 236 milyon 399 bin, ağaç
mamulleri ve orman ürünlerinden
114 milyon 764 bin, kimyevi madde-

ler ve mamullerinden 110 milyon 760
bin, demir ve demir dışı metaller gru-
bundan da 58 milyon 794 bin dolarlık
ihracat gerçekleştirildi. Tüm sektör-
lerde sadece ağustos ayında yapılan
ihracat rakamı ise 134 milyon 621 bin
728 dolar oldu. Ağustos ihracat ra-
kamlarına göre ilk sırada 31 milyon
900 bin dolarlık ihracat ile maden ve
metaller sektörü ilk sırada yer aldı.

En fazla ihracat Çin'e yapıldı

Bölgeden 1 Ocak-31 Ağustos döne-
minde en fazla ihracatın yapıldığı ülke
Çin oldu. Çin'e 8 ayda 125 milyon
324 bin 350 dolarlık ürün satıldı. Al-
manya 110 milyon 765 bin 504 do-
larla ikinci, Rusya ise 99 milyon 86
bin 632 dolarla üçüncü sırada yer
aldı.

Türkiye'de örtü altı tarımda lider konumdaki Antalya'nın da yer aldığı
Batı Akdeniz'den geçen yılın aynı dönemine göre yaş sebze ve meyve
sektöründe 8 ayda yaklaşık 400 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Şimdi badem hasadı zamanı
İzmir'in Çeşme ilçe-

sinde yaklaşık 1100
dönümlük alanıyla

Ege'nin en büyük
badem bahçeleri

arasında yer alan
tarlada hasat başladı

UlUdağ Otomotiv Endüstrisi İhra-
catçıları Birliğinden (OİB) yapılan
açıklamaya göre, Türkiye otomotiv

endüstrisinin dış satımı geçen ay hem yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de otomo-
tiv fabrikalarının bakım onarım faaliyetleri için
üretime ara vermesinden etkilendi. Otomotiv
endüstrisinin ağustos ihracatı geçen senenin
aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşüşle 1 mil-
yar 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye
ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin
payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün ocak-ağustos
dönemi 8 aylık dış satımı da 14 milyar 536 mil-
yon dolar olarak kayıtlara geçti.

Endüstri ihracatı 729 milyon dolar

Ağustosta ürün grupları bazında dış satım, te-
darik endüstrisinde 729 milyon, binek otomo-
bilde 406 milyon, eşya taşımaya mahsus
motorlu taşıtlarda 237 milyon ve otobüs-mini-
büs-midibüste 79,9 milyon dolar olarak kayde-
dildi. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat
yapılan ülke olan Almanya'ya ağustosta yüzde
8,9, ikinci sıradaki Fransa'ya 10, üçüncü sıradaki
İtalya'ya da yüzde 26 artış yaşandı. Diğer pazar-
lardan Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 8 azalış,
ABD'ye yüzde 8, Romanya'ya yüzde 27 ve İs-
panya'ya da yüzde 23 artış oldu. Rusya'ya yüzde
4 ve Belçika'ya yüzde 1 azalış görülürken Polon-
ya'ya yüzde 12 ve Fas'a yüzde 56 ihracat artışları
dikkati çekti. Açıklamada görüşlerine yer verilen
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik,
ağustos ayında ana ürün grupları bazında tek
artışın tedarik endüstrisinde yaşandığı bilgisini
paylaştı. Çelik, "Tedarik endüstrisinde en büyük
pazarlarımız Almanya'ya yüzde 9, Fransa'ya 10
ve İtalya'ya yüzde 26 artış kaydettik. Kovid-19
salgınının etkisine rağmen AB ülkeleri yüzde
72'lik pay ile yine en büyük pazarımız olmayı
sürdürdü." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dev-
let Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü, ağustos

ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistik-
lerini açıkladı. Buna göre, havalimanlarına iniş-
kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 69 bin 389,
dış hatlarda 32 bin 41 olmak üzere hizmet veri-
len toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 115
bin 913 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde
hizmet veren havalimanlarında ağustosta iç hat
yolcu trafiği 5 milyon 758 bin 283, dış hat yolcu
trafiği ise 3 milyon 810 bin 11 oldu. Böylece söz
konusu ayda direkt transit yolcularla toplam
yolcu trafiği 9 milyon 573 bin 876 olarak kayıt-
lara geçti. Havalimanları yük (kargo, posta ve
bagaj) trafiği, ağustosta iç hatlarda 65 bin 274
ton, dış hatlarda 174 bin 972 ton olmak üzere
toplam 240 bin 246 tona ulaştı.

Ocak-ağustos dönemi

Ocak-ağustos döneminde ise havalimanlarına
iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 356 bin
162, dış hatlarda 176 bin 323 oldu. Böylece üst
geçişlerle birlikte toplam 672 bin 408 uçağa hiz-
met verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat
yolcu trafiğinin 32 milyon 268 bin 780, dış hat
yolcu trafiğinin 19 milyon 979 bin 228 olduğu
söz konusu dönemde, direkt transit yolcularla
birlikte toplam yolcu trafiği 52 milyon 290 bin
529 olarak gerçekleşti. Bu dönemde havaliman-
ları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hat-
larda 301 bin 927 ton, dış hatlarda 1 milyon 172
bin 786 ton olmak üzere toplam 1 milyon 474
bin 713 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı'ndan ağustos ayında 15
bin 223 uçak, 1 milyon 928 bin 769 yolcu hiz-
met aldı. Havalimanına ağustosta iniş-kalkış
yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 513, dış hat-
larda 8 bin 710 olmak üzere toplam 15 bin 223
oldu. 

Milyonlarca
yolcu gelip geçti

Meyve sebze ihracatı uçuşa geçti

Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, Ka-
radeniz'de keşfedilen doğal kaynakların
Türkiye ekonomisi için oldukça kritik ve
bir o kadar da sevindirici olduğunu ifade
etti. Özellikle uzun yıllardır devam eden
keşif faaliyetlerinin ilk meyvelerini böylesi
bir miktarla almanın oldukça gurur verici
olduğunu dile getiren Utku, ülkenin eko-
nomik olarak kronik yapısal problemle

rinden olan cari açığın yaklaşık yüzde 80-
90'ının enerji alanındaki açıktan kaynak-
landığını söyledi. Utku, çekirdek denge
olarak tabir edilen altın ve enerji harici
dengeye tarihsel olarak bakıldığında, as-
lında oldukça dengeli bir seyrin izlendi-
ğini aktardı. Türkiye'nin yumuşak karnı
olan enerji noktasında böylesi bir doğal
kaynak keşfinin enerji açığını kapatma
konusunda destekleyici olacağını ifade
eden Utku, şunları kaydetti: "Bununla
birlikte her ne kadar doğal gazın ana ka-

raya taşınarak kullanıma başlanması
için 3-4 yıllık bir periyottan söz edilse de
faydalarını daha öncesinde de muhte-
melen görmeye başlayacağız. Yenileme
dönemi gelen doğal gaz anlaşmalarında
sahip olduğumuz bu rezerv bize çok
ciddi bir pazarlık kozu olarak geri döne-
cektir. Ayrıca, söz konusu keşfe dair bul-
guların daha büyük rezerv alanlarının
varlığına da işaret etmesi gelecek açısın-
dan umut verici bir gelişme olarak ön
plana çıkıyor. Tüm bu güzel gelişmele-

rin yanında şunu da belirtmek gerekir ki;
söz konusu keşif, Türkiye'nin 7 yıllık ih-
tiyacını karşılayabilecek boyutta ve yak-
laşık 70-80 milyar dolarlık bir değer
hesabı söz konusu. Dolayısıyla oldukça
gelecek vadeden ve güçlü bir başlangıç
olmakla birlikte Türkiye'nin enerji soru-
nunu kökten çözebilmek için yeni keşif-
lere odaklanmamız ve yenilenebilir
enerji noktasında gösterdiğimiz başarılı
performansı daha da ileriye taşımamız
gerektiğini düşünüyorum."

Destekleyici olacak

Yaş sebze ve meyve sektöründe en fazla ihracat
her dönem olduğu gibi domateste gerçekleştirildi.

Otomotiv 
sektörü sarsıldı

Utku Karadeniz,
doğalgaza 
ilişkin önemli
açıklamalar
yaptı.
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T ürkiye orada (Doğu Akdeniz) bir 
araştırma yaparken başka hedefleri-
niz mi var, başka bir şey mi yapmak 

istiyorsunuz? Neden Avrupa bu kadar etkin 
bir şekilde tepki gösteriyor bize? 
Ne yazık ki Avrupa'nın, Türkiye'nin lehine 
olan, Türk insanının lehine olan, bizim çı-
karlarımıza olan hiçbir konuda yanımızda 
olmayı bırakın tepki vermediğini pek hatır-
lamıyoruz. Yani böyle yıllarca alıştığı için 
tepeden bakmacı, kendisini böyle uluslar-
arası mahkemeler gibi görüp, kimin haklı 
kimin haksız olduğuna karar verebilecek bir 
mekanizma gibi, hakkı olmayan ve yeri ol-
mayan bir konumda kendisini konumlan-
dırması ve her şeye kendi açısından, kendi 
çıkarları açısından da yaklaştığı için sizin 
çıkarınıza, milletimizin çıkarına olacak her 
şey bir şekilde tepki vermeyle başlıyor. Av-
rupa Birliği kusura bakmasın uluslararası 
bir mahkeme değil, kimin haklı kimin hak-
sız olacağını belirleyen bir mekanizma da 
değil. Biz de Avrupa Birliği'ni böyle görmü-
yoruz zaten. Avrupa Birliği; üyeleri olan, 
bölgesel bir birliktelik sağlayan, siyasi, eko-
nomik anlamda da birliktelik sağlayan, 
sağlamaya çalışan bir yapı. Son derece 
hantal bir yapı ve bazı üyelerinin Yunanis-
tan gibi, açıkça da bunu ifade etmek lazım, 
şımarıklığına artık illallah diyen ama bir şey 
yapamayan bir yapı. Şimdi bugün Mer-
kel'in basına yansıyan bir açıklaması var. 
"Biz üyeler olarak Yunanistan'ın..." 
(Yanında olmamız gerekiyor) 
Yani sanki böyle yanında olmak değil de 
böyle dinlemek, bakmak "İyi ne yapalım 
zorundayız." der gibi... Ama Cumhurbaş-
kanımız ile birebir görüştüğü hemen 
hemen her zaman da Cumhurbaşkanımız 
bütün açıklığıyla her şeyi ifade ediyor: 
Hangi konuda nasıl hareket ediyoruz, niye 
hareket ediyoruz, gerekçeleri nedir, Türki-
ye'nin duruşu nedir. Bu konularda aleyhte 
bir şey söyleyen birebir görüşmelerde hiçbir 
şey görmüyorsunuz ama çıkıp da kurumsal 
bir boyuta girdiğinizde karşınızda duvar 
gibi bir AB görüyorsunuz. Şimdi dolayı-
sıyla Doğu Akdeniz'de nelerin olduğu ko-

nusuna biz bizim çıkarlarımız açısından 
bakıyoruz. Doğu Akdeniz'de bizim karasu-
larımız vardır. Doğu Akdeniz'de kıta sa-
hanlığımız vardır ve Doğu Akdeniz'de 
bizim şu anda Libya ile imzaladığımız 
münhasır ekonomik bölge anlaşmamız var-
dır. İleride görüşmek isteyen ülkelerle de 
oturup daha da artacak işbirlikleri ve an-
laşmalar da olacaktır bu çerçevede. İki şey 
görüyoruz. Cumhurbaşkanımız bunu net 
ifade etti. 100 yıl önce Türkiye'ye çizilen bir 
harita vardı Sevr diye. Adına anlaşma bile 
demek istemiyorum çünkü anlaşmada iki 
taraf olur. Pervasızca bir milleti yok etmeye 
dönük ve pervasızca böyle leş kargaları gibi 
bir milletin üzerine çöken bir yapının, yüz 
yıl önceden bahsediyorum, oradan işte 30 
Ağustos'u kutlayacağız yarın. Bir milletin 
kendi bağımsızlığını tekrar aldığı, kendi is-
tiklalini tekrar kazandığı hem de elinde 
avucunda hiçbir şey olmadan, bir impara-
torluğun külleri arasından yeniden doğ-
duğu, bir istiklal mücadelesi sonrasında o 
haritayı yırtıp attığı dönemi. Şimdi 100 yıl 
sonrasına geliyoruz, bakıyorsunuz oyuncu-
lar hemen hemen aynı. Fazlası var eksiği 
yok, Almanya gibi... 
İngiltere, Fransa var... 
Evet, şimdi baktığınızda karada yırttığımız 
o haritayı şimdi denizlerde bize çizmeye 
çalışan bir yapı ve buna alet olan bir Av-
rupa Birliği. Bunun için yine bir araç olarak 
kullandıkları, alet olarak kullandıkları bir 
Yunanistan ve Rum Kesimi. Anlaşılıyor ki 
100 yıl öncesinde de bunlar Türk milletini 
yeteri kadar tanımamışlar. Elimizde hiçbir 
şey olmadığı dönemde, bir atacak kurşunu-
muz olmadığı dönemde... Kadınımızla er-
keğimizle gencimizle yaşlımızla 
çocuğumuzla bir tas çorbayı paylaşarak, 
bir ekmeği belki 50 kişi paylaşarak oradan 
yeniden küllerden doğduğumuz bir yer-
den... Çünkü bizim milletimizin bir özelliği 
var. Bizim milletimiz istiklal dediği zaman, 
bağımsızlığı dediği zaman, söz konusu ba-
ğımsızlık olduğu zaman, istiklali olduğu 
zaman, özgürlüğü olduğu zaman hiçbir şey 
dinlemez. Bedel ödemekmiş, şuymuş, buy-

muş umurunda bile olmaz. 15 Temmuz'da 
da gördük, bunu yeni gördük. Yani 100 yıl 
önceki ruhun hala canlı olduğunu 15 Tem-
muz'da da gördük. Çanakkale'deki ruhun 
bugün canlı olduğunu gördük. 1453'teki 
ruhun, 1071'deki ruhun canlı olduğunu 
daha dün Ahlat'ta, Malazgirt'te gördük. 
Dolayısıyla bugün denizlerde bize aynı ha-
ritayı çizmeye çalışıyorlar. 100 yıldır çiz-
meye çalışıyorlar bunu. Daha doğrusu 
şunu söylüyorlar, "Kardeşim ben sana 
zaten bu haritayı çizmiştim." İyi de senin o 
haritayı çizdiğin zamanlardaki Türkiye yok 
artık. Lideriyle milletiyle sadece kendi ya-
ğıyla kavrulan da değil artık, onun ötesinde 
kendi haklarıyla ilgili sözünü çekinmeden 
söyleyen, başkasının hakkında gözü olma-
yan ama kendi haklarını da hiçbir şekilde 
yedirmeyecek olan, yedirmeyen bir Türkiye. 
Türkiye olarak biz bunu söylüyoruz aslında 
bugün. Doğu Akdeniz'de biz kendi kıta sa-
hanlığımızda normal kendi ekonomik faali-
yetlerimizi yürütebiliriz. Kendi ekonomik 
faaliyetimizi yürütüyoruz. Bir İngiltere, bir 
Fransa, bir İtalya, bir Amerika, bir Rusya, 
bir Çin, bir başka ülke, kendi kıta sahanlı-
ğında kendi faaliyetlerini yürüttüğü zaman 
hiçbir ses çıkmıyor da Türkiye kendi kıta 
sahanlığında Doğu Akdeniz'de kendi gemi-
siyle kendi kaynaklarını araştırdığında niye 
kıyamet kopar, anlaşılır gibi değil. Harita ile 
alakalı da ondan. Harita ne diyor biliyor 
musunuz? "Adımınızı dahi denize atmaya-
caksınız." diyor. AB açıklama yapıyor, "Biz 
bu haritayı tanımıyoruz." diyor. "Yunanis-
tan böyle bir harita yapmış, adına da Se-
villa demiş, çalıştırmış falan, onun 
şımarıklığı zaten yapar. Biz de bıktık zaten, 
usandık." diyor ama açıkça bunu çıkıp da 
söyleyemiyor. 

Libya meselesi 

Libya'da durum nedir? 
Biz eğitim faaliyetleri çerçevesinde orada-
yız ve hükümete de yine destek vermeyle 
alakalı oradayız. Türkiye resmin içerisine 
girdikten sonra darbeci zihniyetin ve terö-
rist yapıların geri adım attığı bir dönemi 
yaşadık hatırlıyorsunuz, Sirte ve Cufra'ya 
kadar çekildikleri daha doğrusu itildikleri 
bir yapı. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla 
da yine darbeci Hafter taraftarlarını ve yine 

bakıyorsunuz Fransa'yı görüyoruz orada 
karşımızda. Nereye gitseniz ayağınıza dola-
şan bir Macron var. Kendisini ispat etmeye 
çalışan ve onun için de kendi ülkesine gene 
bedel ödeten bir şahsiyetten bahsediyorsu-
nuz. Biz orada da bu tezlerimizi anlatmaya 
çalıştık, çalışıyoruz. Berlin süreci vardı ha-
tırlayın, Rusya ile yürütülen Türkiye'nin sü-
reçleri vardı. Her iki taraf arasında bir 
anlaşma sağlanabilir mi noktasında yine 
Rusya'da yapılan görüşmeleri hatırlayın. 
Saraç tarafını Türkiye'nin ikna edeceği ve 
diğer tarafı da Hafter tarafını da Rusya'nın 
ikna edeceği, Türkiye tarafında Saraç'ın 
"Tamam" dediği, diğerlerinin masadan kaç-
tığı bir yapı ve sonrasında da saldırdığı, 
saldırmaya devam ettiği... Berlin sürecinde 
5 artı 5 bir yapının kurulduğu, yine işbirliği 
ortamının sağlanmasıyla alakalı kalıcı ateş-
kese dönük ve tekrar Libya'nın bütünlü-
ğüne dönük, Türkiye'nin tezi bu zaten, 
Libya'nın parçalanmaz bütünlüğü, orada 
yine bu darbeci zihniyet Hafter'in masadan 
kaçması veya kaçırılması, Türkiye'nin ka-
rarlı duruşu, Sirte ve Cufra'ya kadar gelen 
yapı. Bugün itibarıyla da geldiğimiz nok-
tada yine bazı ateşkes görüşmeleri ve ilan 
edilen ateşkes yapısını görüyoruz. Özellikle 
Saraç hükümeti ve diğer tarafta da bu defa 
Hafter değil de yine Meclis diye ifade edi-
len ama Meclis'in çok azını temsil eden, 
yani 20-30 kişi neredeyse kalan diğer taraf-
ların çoğu Trablus'ta zaten, BM nezdinde 
yapılan görüşmeler sonucundaki bir şey-
den bahsediyoruz. Bir ateşkes konumun-
dan, durumundan yine Hafter'in buradan 
kaçtığı, burada belirli bir çerçeve var. Tür-
kiye olarak biz hala Libya'nın bölünmez 
bütünlüğü çerçevesinde yaklaşıyoruz ve 
Saraç hükümetini, Birleşmiş Milletler'in 
legal hükümet olarak tanıma taraftarıyız ve 
tehditlerle çözümün olmayacağı ile alakalı 
yine Türkiye açısından baktığımızda da im-
zaladığımız bir anlaşma var. Bu anlaşmala-
rın da halel görmeyeceği bir çözüm 
noktasında gerek Dışişlerimiz, gerek Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde her türlü ça-
lışmalar, faaliyetler devam ediyor. Ümit 
ederiz bir an önce çözüme ulaşılır ama 
bakıp göreceğiz, yani çok yakınen takip et-
tiğimiz, neredeyse günübirlik saat saat 
takip ettiğimiz bir yapı. Zaten yine dün de 

Cumhurbaşkanımızın da başkanlık Kon-
seyi Başkanı ile yaptığı bir başka görüşme 
de vardı. Çok yakın takip ediyoruz. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başta Doğu Akdeniz olmak  
üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Türkiye'nin dış politika  
hamlelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Doğu  
Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında, kendi ekonomik faaliyetlerini  
yürüttüğünü belirten Oktay'a yöneltilen sorular ve cevapları şu şekilde:

TURKIYE GERI 
ADIM ATMAZ

“AVRUPA'DA kapalı kapılar ardında 
artık onlar da illallah demiş durumda. 
Onlar da yaka silkmiş durumda ama so-
nuçta kendi çıkarına da bir şekilde kul-
landı ama sonuçta bedelini Yunanlı, 
Yunanistan şey değil aslında, vatandaşın 
ödeyeceği bir sonuca doğru gidiyorlar 
farkında değiller. Yunan vatandaşlarının 
bunun hesabını kendi hükümetlerinden 
sormaları gerekiyor.  
Yani yeni bir maceraya gitmemeleriyle 
alakalı. Çünkü Türkiye, Türkiye Cumhu-
riyeti Hükümeti, Devleti ve milleti bedel 
ödemekten hiçbir zaman kaçmaz, şimdi 
de kaçmaz. Sevilla haritası zaten hepini-
zin gördüğü şeyler bunlar. Buraya baktı-
ğınızda şuradaki hani kurt olsa kuzuya 
yapmaz böyle bir paylaşım. Şimdi koca 
Akdeniz'e sığmayacaksınız geleceksin 
benim şurası Kaş, Meis adasını konuşu-
yoruz son günlerde sürekli gündemde 
değil mi? Sen diyorsun ki "Ticaretin de 
dahil, sen Akdeniz'de en uzun kıyıları 
olan ülke olabilirsin, ticaretin de dahil, 

gemi ticaretin de dahil, ticaretten bahse-
diyorum, yapamazsın. Benden izin 
almak zorundasın. Yani burayı sana de-
nizden ziyade bir göle dönüştürürüm 
ben." Var mı böyle bir dünya. Kaş dediği-
miz yer neresi? Bütün milletimiz çok iyi 
biliyor. 2 kilometre, anakaramızdan 2 ki-
lometre ötesinden konuşuyoruz. Ege 
farklı mı? Hemen Çeşme'nin karşısındaki 
koyun adalarını düşünün, Sakız Adası'nı 
düşünün 1 kilometre. Atina nere, Sakız 
Adası, hemen İzmir'in, Çeşme'nin karşı-
sını konuşuyoruz 1 kilometre nere, 
hemen Kaş'ın karşısındaki 2 kilometre 
nere? Benim Kaş'taki vatandaşım bunu 
görmüyor mu? Çeşme'deki vatandaşım 
bunu görmüyor mu? Her sabah kalktı-
ğında içi kan ağlıyor. Peki Türkiye Cum-
huriyeti Devleti ve milleti bunu kabul 
edecek mi? Avrupa Birliği şöyle diyor, 
dünya böyle diyor... Mümkün mü? Biz 
bu haritayı da bu haritayı aklından geçi-
renleri de kusura bakmasınlar yırtıp ata-
rız, gerektiğinde ezer geçeriz.” 

Gerekirse eze geçeriz!
“AKDENİZ'DE 12 mile çıkardık, çıkar-
madık" olayı var ya. Bizim de "Hadi 
çıkarın nasıl çıkarıyorsunuz? 12 mile 
çıkardığınızda .... Meclis'imizin çıkar-
dığı bir yetki var, savaş sebebidir. 
Bugün de arkasında durduğumuz ve 
bugün de o yetkinin hala geçerli ol-
duğu bir yapıdır. 12 mile çıkması ne 
demek? Açık denizler var, yani kara-
sularının dışında kalan, şu anda 6 mil 
karasuları Yunanistan için. Türkiye 
tarafında 3 mil ama genelde deniz hu-
kukuna baktığınız zaman dikey ortay 
diye bir şey vardır. Bunun doğusunda 
kalan batısında kalan adalar şeklinde. 
Öyle bir yapı var ki "Hayır bu bana 
yetmez." Ne olacak peki sana yetme-
yecek? "Bunu şuradan bir yerden çiz-
memiz lazım." Lozan'da da bunu 
çizmişler zaten, 3 mil. Şimdi "Onunla 
da yetinmem." diyor. Ne yapacaksın? 
"12 mile çıkaracağım." Çıkardığın 
zaman ne olacak? Şuradan aşağısına 
Türkiye inemeyecek. Ege'den aşağıya 

senin gemilerin, turistsen teknelerin, 
balıkçıysan balıkçı teknelerin, ticaret 
yapıyorsan buradan Karadeniz'den 
geçen, Marmara'dan geçen gemilerin 
açık denizlere inemeyecek demek. 
Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsu-
nuz? Bu savaş sebebi olmayacak da 
ne olacak? Cumhurbaşkanımız da 
bunu söylüyor zaten. Elimizden kaza 
çıkmaz. "Kazara falan" diyorlar ya ge-
rekeni yaparız. Burada Türk milleti 
olarak biz gerekeni yapmayacaksak 
nerede yapacağız? Burada biz gere-
keni yapmayacaksak hakkımızı ara-
mayacaksak nerede arayacağız? 
Türkiye'nin tezi şudur, "Burnumun di-
bindesin zaten, ülkelerin kıta sahanlığı 
vardır ama şu adacıkların kara suları 
olabilir, hakkaniyetli davranıyoruz 
yine, kıta sahanlığı olamaz. Münhasır 
ekonomik bölgesi olamaz. Bunu 
kabul edemeyiz.” 
Bu söyleşi aa.com.tr adresinden  
alınmıştır.

Elimizden kaza çıkmaz

“CUMHURBAŞKANLIĞI Yardımcılığı 
yeni bir kurum tabii. Kurumsal ola-
rak henüz daha kurumsallaşmamış 
ve yeni bir yapı sistem içerisinde. 
Şimdi o şekilleniyor aslında. Bizimle 
şekilleniyor hasbelkader Cumhurbaş-
kanımızın verdiği bir şeyle. Bu Cum-
hurbaşkanı Yardımcısının kişiliğiyle 
de alakalı aslında biraz. Yani benim 
yaklaşımıma baktığınızda şu, her ba-
kanlığın her işine karışmayan. Çünkü 
her işine karıştığınızda bu defa yeni 
sistemin getireceği esnekliği ortadan 
kaldırılmış olursunuz. Aslında biz 
yeni sistemde şunu yapmaya çalışı-
yoruz, bakanlıkların kendi arasında 
organize olabileceği, anında kendile-
riyle de hem yatay hem dikey rahat 
iletişim kurabileceği, kendi aralarında 
organizasyonu sağlayabilecekleri bir 
yapı. Şayet orada daha üst düzey bir 
koordinasyona ihtiyaç olduğu zaman 
devreye girdiğimiz bir olay. Orada 
devreye giriyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı 
yardımcılığına dair
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H akikaten demokrat olmak öyle sa-
nıldığı kadar kolay bir iş değil; ha-
yatın bir yarışa benzetildiği bir

toplumda, kendini yarış atı gibi hisseden bi-
reylerden demokrat filan çıkmaz. Rekabetçi
ve yarışmacı kültürler dostluğu ve yoldaşça
ilişkileri beslemez. Rekabet beraberinde ben-
liklerin çatışmasını getirir; çatışan her benlik
de kendisine bir zemin arar ve o zemin üs-
tünde kendi muhitini, mahallesini inşa eder.
Çatışma ne kadar derin ve kapsayıcıysa, mu-
hitler arası geçişgenlikler de o oranda azalır.
Bir süre sonra, muhitler arası ilişki, öyle
kalın bir kabuk bağlar ki, değil ses veya söz,
ışık bile sızdırmaz olur. Böylece herkes ken-
dine Müslüman ya da kendine demokrat olur.

Türkiye’de neredeyse herkes herkesi Müs-

lüman olmamakla şuçlar; Müslüman öteki
Müslümanın Müslümanlığından şüphe eder.
Türkiye’de benzer şekilde, herkes herkesi de-
mokrat olmamakla suçlar; yekdiğerinin de-
mokrat olmadığını kanıtlamak için bin
dereden su getirir. Üstelik kimi Müslüman,
demokratın Müslüman olmadığına inanır;
kimi demokrat da Müslümanın demokrat ol-
madığına iman eder. Sadece bu tablo bile,
Türkiye’de herkesin kendini içinde ifade ede-
bileceği, yeterli bir demokrasinin neden inşa
edilmediğini anlatır. Çünkü ortak paylar yok-
tur. Demokrasiyi üstüne bina edebileceğimiz
ortak zeminler zihinlerde oluşmamıştır. Şüp-
heler bir kurt gibi toplumun birleştirici değer-
lerini kemirir ve ortak bir demokratik hayat
hayal olur.

Türkiye’de gerçek anlamda
zihinsel bir iktidar yoktur; çünkü herkes ken-
disini mağdur ilan etmekte sakınca görmü-
yor. Haliyle ortada bu kadar mağdurun
olduğu yerde gerçek zihinsel ve kültürel bir
iktidar oluşmaz. Herkes mağdur olduğu için
düşünce üretmez, sadece suçlar. İtham eder
ve çatışma tohumları eker. Söz gelimi Türk
solu hem seçkincidir hem de mağdur. Hem
seçkin hem de mağdur olunmayacağını bir
türlü idrak etmez. Türk sağı hem milliyetçi-
dir hem de mağdur. Devlet kurmuş olan bir
milliyetçiliğin artık mağdur olamayacağını

algılamaz.
Türk solu fikir ve ideolojisini kutsar. Ken-

dilerini hakikatin tek muhafızı sayar. Sırf bu
yüzden halk arasına karışmaz. Halkı zımmen
hakir görür. Geleneklerle kendi arasına me-
safe koyar ve üsttenci bir bakışla, tepeden
aşağıya doğru aydınlanma fikirlerini asla
terk etmez.

Türk sağı, fikirlerden daha çok istikbal pe-
şindedir. Kendi istikbali için geleneklerle oy-
namaktan hiç vazgeçmez. Kültürel yenilenme
aşılarına karşı alerjilidir. Ve kim ne derse
desin, kendi kültürünü yaratma potansiyelin-
den çok uzaktır. Kendisini toplumun için var
edecek yeni kültürel kodlar üretmediği için
her daim ve her durumda devletçidir. Devlet,
Türk sağı için başarının tek adresidir. O ne-
denle de demokrasiye, demokratikleşmeye
hiç sevimli bakmaz.

Cumhuriyet tarihinin bir tür darbeler ta-

rihi olması, birçok bakımdan demokratlık
yoksunluk ve yokluğuna dayanır. Tutarlı de-
mokrat olunmadan cumhuriyet vesayetlerden
kurtulmaz. Aslında Türkiye’de siyasete ege-
men olan dilin şiddet sancağı, sırf ülkede ger-
çek demokratlar olmadığı için sürekli
sallanır. Siyasetin dili şiddetin dilidir. Çünkü
demokrat yoktur.

Demokrat olmak her şeyden önce, ötekini
anlama çabasıdır. Demokrat olmak, tek doğ-
ruyu tekeline almamaktır. Demokrat olmak
kendini kusurlu ilan etmektir. Kendisini ku-
sursuz ilan eden ötekini anlama zahmetine
girişmez. Çünkü kusursuz insan bu dünyalı
değildir; bizden değildir ve bizi küçük görme
imtiyazına sahiptir. Kusursuz olma iddiası,
böyle bir haleti ruhiyedir.

Eğer birazcık kusurlu olabileceğimizi
idrak edebilsek, ilk çalacağımız kapı demo-
kratlığın kapısı olacaktır.

Demokrat olmak meşakkatli iştir www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

S arıyer Yeni Mahalle Muh-
tarı Ahmet Çınar, yaşanan-
larla ilgili olarak, "Son

olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bil-
dirdik. Tamam dendi ve gelip bak-
tılar. Ama sonrasında bir şey
yapılmadı. Buradaki kanal suyu
denize akıyor. Boru döşenecekti
öyle kaldı. Hiç olmazsa kanalın
borusunu uzatıp oradan aksın di-
yoruz. En azından dibe çöker. Dal-
gayla kıyıya vuruyor. Vurduğu
zaman burası pislik üzerine eğ-
lence alanı oluyor. Gelmezlerse
kendimiz boru döşeyip 10, 15
metre ileri alırsak şimdilik kurtarı-
rız" diye konuştu. Yeni Mahalle'de
yaşayan Cumhur Bahar da şunları
söyledi: "Burada nüfus arttıktan
sonra altyapı çalışması yapılmadı-
ğından dolayı kanal direkt denize
bırakılıyor. Erken saatlerde terte-
miz olan deniz saat 9 ve 10'dan
sonra kanal suyunun bırakılma-
sıyla komple deniz kapanıyor. Son-
rası tamamen kanalizasyon
kokusu.  Çocuklar parka gitmekte
zorlanıyor. Pis kokudan dolayı de-
nizin kenarına kimse gelmek iste-

miyor. Defalarca İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi'ne, Sarıyer Beledi-
yesi'ne yazdık. Hiçbir şekilde
çözüm yok. Kimse bir şey yapamı-
yor maalesef. Bölgenin lağımı ta-
mamen akıyor. Deniz, doğa
harika. İstanbul'un en güzel yerle-
rinden biri burası. Birileri buraya el
atmalı. Yoksa ileride böyle bir yer
kalmayacak. Her bölgeye başvur-
duğumda ilk başta hızlıca bir ekip
geliyor bakıyor, üstlerime iletece-
ğim diyor ve sonuç yok. Burada
lağım akıyor. Dehşet şekilde doğa
zarar görüyor. Hiç kimse hiçbir şe-
kilde dönmüyor" ifadelerini kul-
landı.

Kokudan oturamıyoruz

Mahalle sakini Hüseyin Pınar ise,
"İki çocuğun denize girip eğlenmesi
ya da şurada kayığını bağlayan ba-
lıkçıların rahatlıkla denize girip çık-
maları için uygun bir ortam olması
lazım. Çocuk parkına geliyorsun
lağım kokusundan oturamıyorsun.
Gemiler geçince bütün su kıyıya vu-
runca içerideki bütün pisliği dışarı
çıkarıyor" dedi. DHA

BeşiKtAş Belediyesi tara-
fından koronavirüs pande-
misi sebebiyle kontrollü

sosyal hayata geçilmesiyle birlikte ‘Be-
şiktaş İyileşecek’ sloganıyla Beşik-
taş’ın parklarında hafta sonları tiyatro
gösterileri düzenleniyor. Koronavirüs
tedbirlerine uyularak Beşiktaş Sporcu-
lar Parkı’nda gerçekleştirilen gecede
sanatçılar Onur Atilla ve Doğan Ak-
doğan sahne aldı. Yaptıkları talk show
programıyla izleyenleri gece boyunca
güldüren sanatçılar, zor günlerden
geçtiklerini ve birkaç saat bile olsa va-
tandaşların gülmeye ihtiyaçlarının ol-
duğunu söyledi. Gecede sahne alan
Onur Atilla, “Sanatın yeri ve zamanı
olmaz. Buna da hiçbir şey engel ola-
maz. Bu virüs de olsa su gibi akar ve
yolunu bulur. Parkta, bağda, bahçede,
ovada, platoda da olsa sanatımızı ya-
pıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.
Yeter ki eğlenelim, moral bulalım, gü-
lelim, biraz kafa dağıtalım. Sonra
zaten dertler bizi bekliyor. O yüzden
bir saatte eğlendirirsek ne mutlu bize”

ifadelerini kullandı.

Etkinlikler devam etmeli

Gecede sahne alan bir diğer sanatçı
“Doğan Akdoğan, “Bu imkanı bize ve
halka sağlayan Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat’a teşekkür ediyo-
rum. Elimizden geldiğince bu sıkıcı
günlerde birazcık kahkaha ve tebessüm
bırakmak istiyoruz. Umarım da öyle
olur. Bu şekilde etkinlikle yapıldığında
da olabildiğince, imkanlar dahilinde
sosyal mesafeyi koruyarak, kurallara
uyarak bu tip etkinliklerin devam etme-
sini umuyorum. Umarım herkes eğle-
nir bu akşam” şeklinde konuştu.

Güzel bir akşam oldu

Geceye seyirci olarak katılan Gül Kab-
lan, “Daha önce severek izlediğimiz bir
program olduğu için güzel olacağını
düşünüyorum. Tiyatro zaten izlenil-
mesi gereken bir şey olduğu için çok
güzel bir akşam oluyor. Pişman deği-
lim geldiğime. Hava da güzel bu
akşam” dedi.

Kırtasiye malzemesi
deyip geçme

OKul çantaları, suluklar, kokulu silgiler,
rengârenk kalemler raflarda ilgi çeken
ürünler arasında yer alıyor. Seçerken zor-

landığımız bu ürünlerin özellikle çocuklar üzerinde
büyük tehlikelere neden olabileceğini söyleyen
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr.
Murat Elli, “Kalemlerin ve silgilerin mümkün oldu-
ğunca kokusuz ve iyi malzemeden yapılmış olması
gerekir. Kırtasiyelerde sadece fiyata değil ürünün ka-
litesine bakmak gerekiyor. Markasız, ara ürün tabir
edilen merdiven altı tabir edilen plastiklerden yapıl-
mış suluklar, çantalar, kalemler, silgiler gibi ürünler-
den uzak duracağız” ifadelerini kullandı. Özellikle
daha küçük yaş grubu için ailelerin tercih ettiği
ürünler arasında yer alan suluk için de uyarılarda
bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi
Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr.
Murat Elli, “PVC içerisinde su ile beklediği zaman,
güneşe maruz bırakıldığında ve yiyeceklerle temas
ettiğinde belirgin toksik maddeler ortaya çıkıyor.
Okul çantalarının üzerindeki kaplama resimlerin
dönüştürülmüş plastikten yapılmaması gerekiyor.
Yemek kaplarından su kaplarına kadar mümkün ol-
duğunca camların tercih edilmeli” dedi.

Kokulu ürünlerden kaçının

Kokulu ürünlerden de sakınmak gerektiğine vurgu
yapan Prof. Dr. Elli, “Kokulu silgilerle, silme işlemi
yaptığında asbest denen maddeler ortaya çıkıyor.
Kokusuz silgiler tercih edilmeli. Kokular ürünün içe-
risine mutlaka bir kimyasal katıldığı için oluyor” ifa-
delerini kullandı.

Alkol bazlı olması lazım

Prof. Dr. Elli, rengarenk keçeli kalemlerin su ya da
alkol bazlı olması gerektiğinin altını çizerek, “Bun-
ların içinde uçucu maddeler oluyor. Bu maddelerin
çocuklar üzerinde pek çok yan etkisi var. Astım ve
ileri dönemde çocuklarda uçucu maddelere bağlı
lösemiye kadar birçok hastalığa yol açabiliyor. Ka-
lemlerin ve silgilerin mümkün olduğunca kokusuz
ve iyi malzemeden yapılmış olması gerekir. Kırtasi-
yelerde sadece fiyata değil ürünün kalitesine bak-
mak gerekiyor” dedi.

Sarıyer Yeni Mahalle'de 
kanalizasyon borularından
denize pis ve atık su bıra-

kıldığı iddia edildi. Mahalle
sakinleri özellikle sabah

saatlerinde bölgede yoğun
bir koku yayıldığını belir-
tirken, İstanbul Boğazı'nın
Yeni Mahalle bölümünde

suyun renginin kahveren-
giye büründüğü görüldü

DENIZE LAGIM
MI AKIYOR?

Besiktas'ta mesafeli bir sov!
Beşiktaş Belediyesi ‘Beşiktaş İyileşecek’ etkinlikleri kapsamında koronavirüs tedbirleri gözetilerek tiyatro
gösterileri düzenleniyor. Onur Atilla ve Doğan Akdoğan’ın sahne aldığı geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Evlerdeki kırtasiye alışveriş listesi
azalsa da yeni eğitim döneminin
uzaktan eğitimle başlamasıyla bir-
likte devam ediyor. Kırtasiye ürünleri
alırken dikkat edilmesi gerekenler
hakkında uyarılarda bulunan Prof.
Dr. Murat Elli, “Bazı ürünlerde bulu-
nan kimyasal maddeler çocuklarda
ergenlik dönemini bozabilir. Astım ve
çocuklarda uçucu maddelere bağlı
lösemiye yol açabiliyor” diye konuştu

Bak sen şu dolmuşun yaptığına
BAKIRKÖY'de polis de-
netleme noktasında 'dur'
ihtarına uymayan mini-

büs şoförü içinde yolcu dolu olan
aracıyla trafikte makas atarak polis-
ten kaçtı. İstanbul'da Fatih, Zeytin-
burnu ve Bakırköy İlçeleri, D-100
Karayolu üzeri, Sahil Yolu, O-3
Karayolu ve Basın Ekspres'te Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü'ne
bağlı 33 Resmi Ekip, 15 Sivil Ekip
ve 9 Motosikletli polis olmak üzere

toplam 99 personelin katılımı ile
trafik denetlemesi yapıldı. 42 ayrı
noktada saat 17.00'de başlayan de-
netlemelerde toplu taşıma araçları,
modifiyeli araçlar, makas, yarış,
drift ve abartı egzozlu araçlar üze-
rinde işlem yapıldı. Denetleme nok-
talarından biri Ataköy Sinan
Erdem Spor Salonu önündeki Ata-
köy Bulvarı oldu. Denetleme için
hazırlıklarını tamamlayan polis
ekipleri saat 17.30 sıralarında içinde

fazla yolcu olduğunu gördükleri bir
minibüsü durdurmak istedi. Polisin
'dur' ihtarına uymayan 34 M 3783
plakalı minibüs şoförü hızını kes-
meden yoluna devam etti. Polis
ekiplerinin araçlarıyla takibine rağ-
men durmayan şoför, içinde yolcu-
ların bulunduğu minibüsle trafikte
makas atarak kaçmaya çalıştı.

Otoparka çekildi

Kısa bir kovalamacanın ardından

polis ekipleri minibüsü yakalayarak
durdurdu. İçindeki yolcuları aşağı
indirmeyen şoför bir süre kapıları
açmamakta ısrar etti. Daha sonra
minibüsün kapılarını açan şoförün
fazla yolcu almasının yanı sıra
maske takmadığı ve üzerine de kim-
liğinin olmadığı öğrenildi. Kelepçe
takılan minibüs şoförü sorgusu için
polis merkezine götürüldü. Mini-
büs de olay yerine gelen çekici ile
kaldırılarak otoparka çekildi.
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H ava sıcaklıkların artması sonrası
vatandaşların piknik, doğal
yaşam ve ormanlık alanlara olan

talebi de artıyor. Buna bağlı olarak orman
yangınlarında da artış gözleniyor. Son 1
ayda Aydos Ormanı’nda ise üst üste yan-
gınlar çıktı. Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı
ekiplerde ormanlık alanda hummalı bir
çalışma başlatarak, yangına sebebiyet ve-
recek etkenleri ortadan kaldırdı. Sancak-
tepe Belediye Başkanı Av. Şeyma
Döğücü, Aydos Ormanı’nın İstanbul’a
oksijen sağlayan bir kaynak olduğunu ha-
tırlatarak, “Dolayısıyla bizim ormanımızı
korumamız lazım. Ancak son günlerde
Aydos Ormanı’nda yangınlar çıktı. Biz
bunların sabotaj olabileceğini de düşünü-
yoruz ama birçok araştırma, gelip mangal
yakan ve gerekse madde kullanımı sonrası
yapan şahıslardan kaynaklandığı da bili-
niyor. Biz de bunların ardından burada
korumaların artması yönünde diğer bele-
diyelerle de işbirliği yapacağız. Azami ko-
ruma sağlamak adına elimizden geleni
yapacağız. Zaman zamanda vatandaşla-
rımızın geldikleri ve piknik yaptıkları yer-
lerde de biz ekiplerle temizlik yapıyoruz”
dedi.  Aydos Ormanı’nın korunması yö-
nünde alınacak yöntemleri de anlatan
Başkan Döğücü, “Gerek kamera sistem-
leri kurarak, gerekse orman içerisinde nö-
betçi tarzında sorumlu bulundurmak
üzere Sultanbeyli ve Pendik Belediye Baş-
kanları ile de görüştük. Burada önlem
almak konusunda çok kararlıyız” ifadele-
rini kullandı.

Yangının sebebi mangal

TÜYAK Onursal Başkanı Abdurrahman
Kılıç, Türkiye’deki orman yangınlarının
yüzde 90’ının insan faktörlerinden ortaya
çıktığını ifade ederek, “Doğal yollarla or-
taya çıkan yangın sayısı çok az. İnsan kay-
naklı yangınların sayısını azaltmamız için
ilk olarak insanlarla ilgili yöntemlerin,

ikinci olarak da arazi ile ilgili önlemlerin
alınması gerekiyor. ‘İnsanların yangınlara
sebepleri konusunda eğitilmesi, ormanın
sevdirilmesi’ bunlar önemli konu. Bizde
piknik ve mangal kültürü var bir de. As-
lında farkına varmadan söndürdüğünü
zannettiği mangalın üzerini rüzgar açıyor
ve oradaki su şişesinin kalması, kağıt par-
çalarının kalması, daha sonra güneş ışı-
ğıyla bunları yansıtması ile örtüyü
tutuşturması şeklinde oluyor. Piknik alan-
ları yerine bazen ormanların içerisinde
gizli alanlarda mangal yakıyorlar bu daha
da tehlikeli oluyor. Bu sebepler son gün-
lerdeki orman yangınlarının artışının se-

bebidir. Sadece İstanbul civarında değil
son aylarda Türkiye genelinde de günde
10’a yakın orman yangını oluyor” diye ko-
nuştu. Orman yangınlarının başka bir se-
bebini de açıklayan Abdurrahman Kılıç,
“İlk başta örtü temizliğinin yapılması
lazım. Ağacın tepesinde yangın çıkmaz,
yangın çıkan yer örtünün olduğu yerlerdir.
Özellikle dökülen iğne yapraklıların te-
mizlenmesi lazım. Sonrasında ise yangın
çıktığı zaman haber alınması önemli.
Yangını ne kadar erken haber alırsanız o
kadar çabuk söndürürsünüz. Bunun
içinde gözetleme kuleleri ve kameraların
sayılarının artırılması lazım” diye konuştu.

Ormanlarda yangına karşı alınacak ön-
lemler hakkında da bilgi veren Abdurrah-
man Kılıç, “Japonya’da ormanların
tepelerinin üst kısımlarına su depoları ya-
pılıyor ve bu da yağmur suları ile doluyor.
Yangın çıktığı zamanda bu su deposun-
dan ormanın içine doğru borular döşen-
miş durumda. Özellikle yerleşim
alanlarına yakın olan ormanlarda yani
insan kaynaklı çıkması yüksek olasılıklı
yerlerde bu sistem kullanılıyor” dedi.
Dünya’da söndürülememiş bir orman
yangını olmadığını ifade eden TÜYAK
Onursal Başkanı Kılıç, “Yangının genişle-
meden söndürülmesi başarıdır” dedi.

AYDOS ORMANI’NDA
YANGIN ALARMI VERILDI
Aydos Ormanı'nda geçtiğimiz aylarda üst üste çıkan yangınların ardından yangına sebebiyet verecek etkenler için önlemler alınmaya
başlandı. 200’e yakın temizlik ekibi ormanlık alanda hem bitki örtüsü hem de yangına neden olacak yabancı maddelerin temizliğini yaptı

CILE BULBULUM CILE
Bakırköy'ün Florya sahilindeki her gün çok sayıda kişinin bisiklet sürdüğü, yürüyüş
yaptığı, engelli vatandaşların spor yaptığı yaya ve bisiklet yolunun bakımsızlığı
vatandaşları isyan ettirdi. Yol zemininde inşaat demirleri görülürken birçok noktada
çukurlar oluştu. Çukurlar bisiklet kullanıcıları için tehlike oluştururken engelli vatandaşlar
için ise çileye dönüşüyor. Bu yolları kullanan vatandaşlar önlem alınmasını istedi

eNgeLLİ bir vatandaş ola-
rak Florya Sahili’ne spor
yapmaya gelen Muham-

med Öztek,  yolun tarlaya döndü-
ğünü belirterek, şunları söyledi:
"Tarlada gidiyormuşum gibi. Belki
de tarlada daha rahat giderim.
Çünkü sağ tarafta görebileceğiniz
gibi yerdeki demirler çıkmış. Bayağı
bir çukur oluşmuş. Balçık haline
gelmiş. Kışın burada gitmek çok
zordur. Yolu görüyorsunuz, pörtük
pörtük olmuş. Benim belimde pla-
tin var. En ufak bir titreşimde bile
belimdeki platin bana acı veriyor.
Bazen sağa kaçabiliyorum. Bazen
sola kaçabiliyorum. Bundan önceki
aracımın ön tekerliğini burada kır-
dım. Çünkü giderken bir şeye takıl-
dığınız zaman bu araçlar hasar
alabiliyor. Benim gibi engelli bir va-
tandaşın ön tekerliğinin kırıldığı
zaman neler yaşayabileceğini tah-
min edebiliyorsunuz. Benim elim
ayağım bu. 1-1,5  sene öncesine
kadar her şey güzeldi. Hatta ben İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
kadar gidip gösterdim. ’Arkadaş
niye yapmıyorsunuz?’ dedim. Size
ben telefon olarak yazıyorum. Bana
sadece bir numara gönderiyorsu-
nuz. Kayda alınmıştır diyorsunuz
ama gerisi yok. Engelliler yok sayılı-
yor gibi geliyor bana. Çünkü engelli
lavabolarını, engelli rampalarını çe-
kerseniz ne demek istediğimi anlar-
sınız. Bazı kesimler şunu
söyleyebilir. ‘Arkadaş, daha önce ya-
pılıyordu. Şimdi neden yapılmıyor’.
Onu da baştaki insana, belediyenin
başında kim varsa ona sormanız
gerekiyor. Bunu cevaplayacak kişi
ben değilim.”

En ufak çukurdan etkileniyoruz

Bisiklet sürücüsü Tayfun Kapucu,
da şöyle konuştu: "Burası aslında
çok sık geldiğimiz bir yerdir. Ancak
bu yolda yıllara bağlı olarak çok
fazla deformasyon var. Her geçen

yıl iş makinaları geldiğinden dolayı
daha da kötüye gidiyor. Bu durum
hakkında çok fazla başvuru yaptık.
CİMER’e, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’ne ve bütün bisikletli ulaşım
platformlarına. Ancak yıllardır
çözüm alamadık. En son Mart
ayında Karaköy’de Ekrem İma-
moğlu ile karşılaştım. Bu konuyu biz-
zat söyledim. O da bu konu
hakkında yeni bir birlik kurduklarını
ve bu sorunla ilgileneceklerini söyle-
diler. Yine bir çözüme ulaşmış deği-
liz. Yol çok kötü. Bizim bisikletlerimiz
yol bisikletleri. Normal bir araba las-
tiği ile karşılaştırmayın. Normal
araba lastiklerine 30-40 PSİ basınç

basarken biz bisikletlere 100-120 PSİ
basınç yapıyoruz. Bu bisikletin teker-
leğini tabiri caizse taşa dönüştürüyor.
Bu yüzden biz yolda bulunan en
ufak bir çukurdan çok fazla etkileni-
yoruz. Sürüş kalitemizi çok fazla et-
kiliyor. Bu yol gerçekten bu bisikletler
için uygun değil. Bisikletlerimiz bo-
zuluyor, kaza yapıyoruz. Birçok
sorun ile karşılaşıyoruz. Bir an önce
çözüme kavuşmasını ve bu yolun bi-
sikleti bilenler tarafından yapılmasını
istiyoruz. Bu yol sadece yönetimin
başında ki insanlar tarafından değil
gerçekten bisiklet bilen, bisikletin ne
demek olduğunu bilen insanlar tara-
fından yapılmasını istiyoruz” dedi.  

BAşAkşehİr’İN simgelerinden biri
olan Sular Vadisi, Kovid-19 salgının
başından bu yana en hareketli gün-

lerinden birini yaşadı. Başakşehir Belediyesi,
İstanbul Kaykay Kulübü’yle yaptığı iş birliğiyle
heyecan ve adrenalini Sular Vadisi’ne taşıdı.
40’ı yarışmacı olmak üzere 100’e yakın kay-
kaycı genç, sıra dışı organizasyonda bir araya
geldi. Sular Vadisi’ndeki kaykay yarışması ve
gösterisine, İstanbul Kaykay Kulübü Başkanı
Osman Şamil Petek de katıldı. Petek, pandemi
döneminde faaliyette bulunamadıklarını belir-
terek, “Okullar açılmadan önce böyle bir et-
kinlikte bir araya gelelim istedik. Başakşehir
Belediyesi de gençlerin bu talebi için harekete
geçti. Başkan Yasin Kartoğlu’nun spora olan
desteğini biliyoruz, Kaykay sporunu önemse-
yerek bu organizasyonu düzenlememizi sağla-
dığı için çok memnunuz.” dedi.

Ekipman hediye edildi

Sular Vadisi’ndeki yarışmalar nefes kesen reka-
bete sahne oldu. Birbirinden farklı akrobatik
hareketlerle izleyenleri mest eden gençler, dere-
ceye girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.
Yarışmanın sonucunda dereceye girenlere kay-
kay ve kaykay ekipmanı hediye edildi.

Başakşehir'de
gençler eğlendi

Halit Çelİkbudak

Kovid-19 aşısında
önsipariş dönemi

K OVID-19 salgınından bahsediyorum…
SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı salgın
uzunca bir süre kontrol altına alınmıştı…

Ancak şimdi kontroldan çıkmış gibi sanki… Bu Tür-
kiye’de de, yaşadığım Almanya’da da böyle… Virüs
bulaşanların sayısı her gün artıyor… Bunların sayısı
tedavi edilenlerden daha fazla… Makas açılıyor…
Halbuki aşı bulununcaya kadar salgının daha fazla
yayılmaması gerek… Herkesin maske, sosyal me-
safe ve hijyen kuralına harfiyen uyması şart… Aksi
takdirde salgının insanlarda, ülkelerde yol açtığı psi-
kolojik, sosyolojik, ekonomik yıkım katlanarak artı-
yor… Can kayıpları da bu yıkımın bir başka
boyutu… 

****
Salgına karşı tek çare etkin bir aşı… Başka çare

yok… Bugüne kadar sağlık sektörü dışındakilerin
pek bilmediği isimler artık sıkça gündemde… Astra-
Zeneca, Curevac, Moderna, Biontech, Pfizer, Gla-
xoSmithKline, Sanofi, SinoPharm, Janssen,
Johnson & Johnson… Bunlar biyoteknoloji veya dev
ilaç firmaları… Aşı da bir an önce ipi göğüslemek
için yarışıyorlar… Gelişmelere bakılırsa  ‘Aşı bulun-
mazsa‘ senaryosu yok artık… Bir veya birden fazla
aşı haberi her an gelebilir… Almanya’da aşı, ilaç
çalışmalarını denetleyip ruhsat veren Paul Ehrlich
Enstitüsü‘nün Başkanı Professor Klaus Cichutek, en
geç bu yıl sonu veya 2021 başında etkin bir aşının
bulunacağına inandığını söylüyor… Bu çalışmaların
on kadarı zaten üçüncü faz denemede… Biri Bion-
Tech/Pfizer grubunun BNT162b2 isimli aşısı olmak
üzere iki aşı Türkiye’de de gönüllüler üzerinde dene-
niyor…  Tabii sağlık bakanlığının bilgisi ve onayı
ile… Rusya’nın da deneme için başvurduğu 
açıklandı…

****
Öte yandan Rusya ve Çin hükümetleri SARS-

CoV-2 virüsüne karşı etkin bir aşı bulduklarını açık-
ladılar... Rusya‘da ‘Sputnik V‘ adı verilen aşının
Kasım-Aralık aylarında kullanımına başlanacağı
açıklanmıştı birkaç gün önce… Birkaç gün sonra
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ikinci bir aşı-
nın daha geliştirildiğini, onun da bu ay kullanıma
hazır olacağını açıklamıştı… Çin hükümeti de ilaç
firması SinoPharm’ın geliştirdiği ‘ad5-nCOV‘ adlı
aşıya ruhsat verildiğini açıkladı… Firma yöneticisi
aşının yıl sonunda piyasaya sürüleceğini, aşının 140
dolardan düşük bir fiyata mal olacağı ve 28 gün
arayla iki doz yapılacağı söyledi… Ancak dünya bu
iki açıklamaya şimdilik temkinli yaklaşıyor çeşitli
nedenlerle…

****
Aşıda son yaklaşırken merak edilen bir diğer

konu da fiyatı… Bulunacak aşıdan milyarlarca doz
gerekecek… Bu da milyarlarca dolar demek doğal
olarak… Bu sadece aşıyı bulup satan firmalar
için… Fiyatlar devlet sırrı gibi saklansa da finans
analistleri ile İngiliz FT ekonomi gazetesinin çeşitli
kaynaklardan elde ettikleri bilgilere göre, AstraZe-
neca firmasının ‘AZD1222‘ adını verdiği aşının her
bir dozu birkaç dolar olacak… Pfizer ise Bion-
Tech’in birlikte geliştirdiği ‘BNT162b2‘ adlı aşının
bir dozu 19,50 Dolar civarında… ABDli Moderna
ise ‘mRNA-1273‘ adlı aşıya 25-30 Dolar talep ede-
cek. Ancak iki kez kullanılması gerektiği için bu aşı-
nın fiyatı 50-60 Dolar’a yükselecek…

****
ABD Hükümeti, Pfizer/BionTech’in geliştirdiği

‘BNT162b2‘ adlı aşıdan 100 milyon doz önsipariş
verdi… 1,95 milyar dolar öderken 500 milyon doz
daha opsiyon istedi… ABD, ayrıca Janssen’in geliştir-
diği ‘Ad26.COV2.S‘ adlı aşı için 100 milyon dozluk
anlaşma yaptı. Birleşik Krallık da ‘BNT162b2‘ aşı-
sından 30 milyon doz sipariş verdi… Avrupa Komis-
yonu da Sanofi ve GSK ile 300 milyon dozluk, ayrıca
Johnson & Johnson/Janssen ile de 200 milyon dozluk
bir önanlaşma yaptı… Diğer ülkelerin de firmalarla
önsipariş görüşmelerinin sürdüğü biliniyor…

Orman yangınlarının başka bir sebebini de açıklayan Abdurrahman Kılıç, “İlk başta örtü temizliğinin yapılması lazım. Ağacın
tepesinde yangın çıkmaz, yangın çıkan yer örtünün olduğu yerlerdir. Özellikle dökülen iğne yapraklıların temizlenmesi lazım.

Sonrasında ise yangın çıktığı zaman haber alınması önemli. Yangını ne kadar erken haber alırsanız o kadar çabuk 
söndürürsünüz. Bunun içinde gözetleme kuleleri ve kameraların sayılarının artırılması lazım” diye konuştu. 

Yola ilişkin konuşan engelli bir vatandaş, “Kışın burada gitmek çok
zordur. Yolu görüyorsunuz, pörtük pörtük olmuş. Benim belimde
platin var. En ufak bir titreşimde bile belimdeki platin bana acı 
veriyor. Bazen sağa kaçabiliyorum. Bazen sola kaçabiliyorum” dedi.

Başakşehir Sular Vadisi, festival
havasında bir organizasyona ev
sahipliği yaptı. Başakşehir Beledi-
yesi ile İstanbul Kaykay Kulübü iş
birliğiyle düzenlenen organizas-
yonda, birbirinden yetenekli 
gençler hünerlerini sergiledi

Abartılı egzoza geçit yok

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü Ağustos
ayında yapılan operasyonlarda otoyol-

larda abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve
sürücülere toplamda 655 bin 752 lira para cezası
uyguladı. 534 araç da trafikten men edildi. İstan-
bul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik
Ekipleri, il genelinde otoyollarda abartı ve gürül-
tülü egzoz kullanan 534 araca işlem yapıldığını
belirtti. Resmi, sivil ve motosikletli ekipler, Kara-
yolları Trafik Kanunun "Mevzuata uygun olarak
yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevre-
dekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkara-
cak özellikte olması" maddesinden her sürücüye
ayrı ayrı bin 228 lira para cezası uyguladı. Top-
lamda 655 bin 227 lira idari para cezası kesilirken,
534 araç da trafikten men edildi.
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S ırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic'in ABD'de Kosova ile imzala-
dığı ekonomik normalleşme anlaşma-

sının içeriği ülkedeki muhalifler tarafından 
eleştirilirken, Sırp liderin Beyaz Saray'daki 
görüntüleri de tartışmalara neden oldu. 
ABD Başkanı Donald Trump'ın imza töreni 
sırasında "Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükel-
çiliğini Kudüs'e taşıyacağını" açıklamasının 
ardından Vucic'in şaşkınlığının yansıdığı gö-
rüntüler sosyal medyada büyük ilgi toplar-
ken, muhalif haber siteleri de bunu 
manşetlerine taşıdı.  
Görüntülerde, Trump'ın açıklamasının ar-
dından Vucic'in anlaşma metninin sayfala-
rını karıştırdığı ve ardından heyete dönerek 
yüzünü düşürdüğü görülürken, ülke med-
yası Sırp heyetinin ya imzaladığı metindeki 
maddelerden haberdar olmadığını ya da bil-
gileri olmadan metne eklemeler yapıldığını 
öne sürdü. "Direktno" isimli Sırp haber site-
sinde çıkan "Kudüs mü? Ne Kudüs'ü?" baş-
lıklı haberde, Beyaz Saray'daki 
görüşmelerde Sırbistan'ı temsil eden heyetin 
ya anlaşmanın maddelerine bakmadığı ya 

da bazı maddelerin onların bilgisi dışında 
eklendiği ve onların da buna tepki vereme-
diği ifade edildi. Vucic'in Beyaz Saray'daki 
bir diğer eleştirilen görüntüsü ise Trump'ın 
karşısındaki sandalyede oturma şekli oldu. 
Bu görüntü de özellikle sosyal medyadaki 
muhalif hesaplarca eleştirildi. 

Muhalif liderden "fıkra" benzetmesi 

Muhalif kanattaki Halk Partisi Genel Baş-
kanı Vuk Jeremic, Vucic'in ABD'de imzala-
dığı belgenin "fıkra gibi" olduğunu 
savunarak, dünyanın başka hiçbir yerinde 
böyle bir metne imza atıp "faka basmış" bir 
liderin, sonrasında karşılığında hediye 
kalem almakla övünmediğini ifade etti. İç-
eriğinde eş cinsellikten 5G teknolojisine, el-
çiliğin Kudüs'e taşınmasından Hizbullah'a 
kadar birçok madde bulunan metnin imza-
lanmasına dünyanın yarısının güldüğünü, 
diğer yarısının ise dehşete düştüğünü ileri 
süren Jeremic, bu metnin Sırbistan'ın zara-
rına olduğunu savundu. Jeremic, Sırbis-
tan'ın elçiliğini Kudüs'e taşımasının da 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 478 

numaralı kararına da aykırı olduğunu vur-
gulayarak, Vucic'in Beyaz Saray'a uluslar-
arası ilişkilere hakim danışman 
götürmemesini de eleştirdi. Bu arada, Ko-
sova tarafı imzaladıkları anlaşmanın met-

nini paylaşırken, Sırbistan'ın anlaşmaya dair 
detay paylaşmaması dikkat çekti. Vucic, top-
lantı sonrası yaptığı açıklamada, anlaşma 
maddelerinin gizli olduğunu söyleyerek 
detay vermekten kaçınmıştı.

DUNYA VUCIC’I  
KONUSUYOR
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ŞAŞKINLIĞINI 
GİZLEYEMEDİ

TÜRKİYE'NİN en prestijli 
üniversitelerinde yüksek öğ-
renim fırsatı sunan Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığının (YTB) öncülük ettiği "2020 
Türkiye Bursları" için internet üzerin-
den başvuru yapan Kırgızistanlı öğ-
rencilerin uzmanlardan oluşan ekiple 
mülakatları sürüyor. YTB Başkan Yar-
dımcısı Sayit Yusuf, Türkiye’de lisans, 
yüksek lisans ve doktora düzeylerinde 
eğitim için öğrencileri mülakatla belir-
lemek üzere Kırgızistan'a geldiklerini 
ve mülakat sürecinin Bişkek'te başladı-
ğını Oş kentinde devam edeceğini be-
lirtti. Yusuf, 2020 yılında 171 ülkeden 
160 bine yakın uluslararası öğrencinin 
Türkiye’de eğitim almak için YTB 
burslarına başvuruda bulunduğu bil-
gisini paylaştı. Bu yıl YTB tarafından 
yürütülen "Türkiye Bursları" progra-
mına Kırgızistanlı 1250 öğrencinin 
başvurduğunu ve aralarından seçilen 
179 öğrencinin mülakata çağrıldığını 
aktaran Yusuf, mülakatları başarılı şe-
kilde tamamlayan adayların Türki-
ye'ye gelmeye hak kazanacağını ifade 
etti. Yusuf, Türkiye'nin 1992'de 
"Büyük Öğrenci Projesi" olarak başlat-
tığı, 2012'den itibaren de YTB koordi-
nesinde "Türkiye Bursları" olarak 
devam eden proje sayesinde Kırgızis-
tan'dan 4 bin 500 öğrencinin burslan-
dırıldığını, bunlardan 1400'ünün 
mezun olduğunu söyledi. 

Türkiye donanıma sahip  

Kırgızistan'da başarılı gençlerin birinci 
derecede tercih ettiği ülkenin Türkiye 
olmasını istediklerini belirten Yusuf, 
"Türkiye eğitimde altyapı ve dona-
nıma sahip bir ülkedir." dedi. Yusuf, 
"Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldık-
ları dil kursuyla Türkiye Türkçesini 
öğrendikten sonra yaptıkları tercihler 
doğrultusunda üniversitelere yerleştiri-
liyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ve 
bilimsel araştırma yapanlara verilen 
Türkiye Burslarına, öğrencilerin ba-
rınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık 
cep harçlıkları da dahil. Burs alanların 
Türkiye'de kaldıkları süre boyunca 
sağlık sigortası da yapılıyor. Öğrenci-
lerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile 
mezun olduktan sonra ülkelerine 
dönüş biletleri de YTB tarafından kar-
şılanıyor." diye konuştu. Ata yurdu 
Kırgızistan'da bulunmanın her zaman 
kendisi için şeref ve gurur kaynağı ol-
duğunu dile getiren Yusuf, "Bir tek ar-
zumuz, Türkiye'den mezun olan 
gençlerin geri döneceği ülkesinin kal-
kınması ve halkının refahı için çalış-
masıdır." ifadesini kullandı.

Kırgızlar için  
mülakatlar sürüyor 

DOĞU Akdeniz'de Yu-
nanistan'ın en büyük destekçisi 
Fransa, adaların kıta sahanlığı 

konusundaki tutumuyla şaşırtıyor. 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaş-
mazlığın bir benzerini 1970'lerde İngiltere 
ile yaşayan Fransa, Manş Adaları olarak 
bilinen, Fransa'ya yakın ancak İngiltere'ye 
ait adaların kıta sahanlığının 3 milden 
daha fazla olamayacağını savundu. Jer-
sey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm ve 
Jethou Adaları ile bazı kayalıklardan 
oluşan yaklaşık 170 bin nüfuslu Manş 
Adaları, 1066'dan beri İngiltere'nin kon-
trolünde. İngiltere'ye en yakını 87 mil 
uzaklıkta olan adaların Fransa ile arasın-
daki mesafe ise Alderney'de 8 mile kadar 
düşüyor. Bölgede bulunan petrol yatak-
ları nedeniyle Fransa ve İngiltere'yi karşı 
karşıya getiren adaların kıta sahanlığıyla 
ilgili sorun ancak mahkemede 
çözülebildi. 

Tarafların iddiaları 

Mahkemede İngiltere, aynen bugün Yu-
nanistan'ın yaptığı gibi adaların büyük-
lüklerinin önemi olmadığını, Fransa ile 
deniz sınırının bu husus dikkate alınarak 
belirlenmesi gerektiğini savundu. Fransa 
ise, İngiltere'nin adaları da esas alan eşit 
mesafeli sınır talebinin, Fransa kıta sa-

hanlığını İngiltere lehine azaltacağını, 
üstelik bu iddianın adaların büyüklüğü 
ve kıyılarının uzunluğu ile tamamen 
orantısız olduğunu belirtti. Eşit mesafeli 
sınırın, kendi kıta sahanlığını 2 ayrı böl-
geye ayıracağını da savunan Fransa, 
Manş Adalarının sınırlarının, kara suları 
ile kıta sahanlığının 3'er mil olmak 
olmak üzere 6 mil olarak belirlenmesi 
gerektiğini öne sürdü. 

12 mille sınırlandırıldı 

Kararını 30 Haziran 1977'de açıklayan 
mahkeme ise, büyük ölçüde Fransa 
lehine hükmetti. İki taraf arasındaki 
çizginin ana karalardan itibaren Manş 

Denizi'nin ortasından çekilmesi gerek-
tiğine karar veren mahkeme, Manş 
Adalarının kıta sahanlığını 12 mille 
sınırlandırdı. Mahkeme, böylece 
adaların 12 milden daha büyük bir kıta 
sahanlığı olmayacağı sonucuna varmış 
olurken, Fransa da kıta sahanlığını ko-
ruyabildi. Fransa'nın, lehine olan bu 
karara rağmen bugün Türkiye'ye 2, Yu-
nanistan'a ise 582 kilometre uzaklıktaki 
Meis adasının büyüklüğüyle orantısız 
bir kıta sahanlığına sahip olduğunu öne 
süren Atina'yı desteklemesi, yıllarca İn-
giltere'ye karşı savunduğu ve ulus-
lararası mahkemede büyük ölçüde kabul 
edilen tezlerle çelişiyor.

Fransa denizde çelişki içinde 

LİSE son sınıf olan 12. sınıflar ise bir ay 
önce yüz yüze eğitime başlamıştı. Öğrenci-
lerin ikiye ayrıldığı, bir bölümünün pazar, 
salı ve perşembe; diğerlerinin ise pazartesi 
ve çarşamba günleri eğitim göreceği akta-
rıldı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise 
vaka sayısında görülen yüksek artış nede-
niyle yeni eğitim-öğretim yılı başlayamadı. 
Filistin'de yaklaşık 1 milyon 350 bin öğ-
renci bulunuyor. Bunlardan 743 bin 953'ü 
Batı Şeria'da, 597 bin 838'i Gazze'de yaşı-

yor. Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde ilkokul-
larda 6, ortaokul ve liselerde üçer yıllık eği-
tim görülüyor. Filistin yönetimi, 4 Eylül'de 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen 
olağanüstü hal (OHAL) süresini 30 gün 
daha uzatma kararı almıştı. 

Gazze'de 162 yeni vaka 

Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Ba-
kanlığı son 24 saat içinde 162 yeni Kovid-
19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Sağlık 

Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 
böylece mart ayından bu yana toplam vaka 
sayısının 969'a ulaştığı belirtildi. Açıkla-
mada, şu ana kadar 89 kişinin iyileştiği, 7 
kişinin de yaşamını yitirdiği ifade edildi. Fi-
listin Sağlık Bakanlığı dün, Batı Şeria, 
Gazze ve Doğu Kudüs dahil tüm Filistin top-
raklarında Kovid-19 nedeniyle toplam can 
kaybının 198'e, vaka sayısının 33 bin 
250'ye, iyileşenlerin sayısının da 22 bin 
586'ya ulaştığını açıklamıştı.

Filistin’de koronavirüs gölgesinde eğitim  

PAKISTAN'IN başkenti İs-
lamabad'da inşası süren 
konut ve yaşam alanları 

projesi için görüşmelerde bulunmak 
üzere Türkiye'ye gelen yetkililer, Türk 
firmalarına yatırım çağrısı yaptı. 
"Blue World City" projesinin üst yö-
neticisi Saad Nazır, proje direktörü 
Arshad Awan ve iş geliştirme danış-
manı Kamal Asaaf, İstanbul'da 
görüşmelerini tamamlayarak Kü-

tahya'nın Tavşanlı ilçesine geçti. 
Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının 
daveti üzerine geldikleri ilçede Oda 
Başkanı Davut Efe ve Dış İlişkiler 
Müdürü Hasan Hüseyin Çakmak ile 
görüşen konuklar, 2017 yılında 
başlattıkları projeyi 2022'de bitirmeyi 
hedeflediklerini bildirdi. Saad Nazır,  
yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok 
iyi karşılandıklarını belirterek iş bir-
liklerinin geliştirilmesi yönünde 

olumlu gelişmeler beklediklerini 
söyledi. Çalışmaları kapsamında 
büyük bir cami inşa edeceklerini dile 
getiren Nazır, "Türk-İslam mi-
marisinin en güzel örneklerinden biri 
olan Sultan Ahmet Camisi'nin 
aynısını bu şehrimizde inşa edeceğiz. 
Türkiye'ye Sultan Ahmet Camisi'ni 
incelemek için geldik. Aynı zamanda 
bu cami, Türkiye-Pakistan dostluğu-
nun da bir sembolü olacak." dedi.

Manş Denizi'nde İngiltere'ye ait adaların ana kara gibi kıta sahanlığı olamayacağını savunarak uluslararası tahkim 
mahkemesine giden ve davayı kazanan Fransa, Doğu Akdeniz'de aksini iddia ederek kendi kendisiyle çelişiyor

Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinde 
yüksek öğrenim fırsatı sunan YTB öncü-
lük ettiği "2020 Türkiye Bursları" için in-

ternet üzerinden başvuru yapan 
Kırgızistanlı öğrencilerin uzmanlardan 

oluşan ekiple mülakatları sürüyor

HIRVATİSTAN'DA, hükü-
metin yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı 

getirdiği önlemlere tepki olarak "Öz-
gürlük Festivali" düzenlendi. Ülkede 
faaliyet gösteren Hak ve Özgürlük İni-
siyatifi tarafından düzenlenen festivale 
katılan binlerce kişi, başkent Zag-
reb'deki Ban Josip Jelacic Meyda-
nı'nda toplandı. Zagreblilerin yanı sıra 
Dubrovnik, Split, Sibenik, Zadar, Ri-
jeka ve İstra şehirlerinden otobüslerle 
festivale gelenler, tedbirlere yönelik 
tepkilerini ellerinde taşıdıkları "Kovid-
19 yalan!", "Nefes almamızı yasakla-
dılar!", "Bizim sorumluluğumuz, 
bizim seçimimiz, bizim kararımız" ve 
"Hepimiz Kovidiot değiliz!" yazılı dö-
vizler ile ifade etti. Festivalin organiza-
törleri, Kovid-19'a karşı alınan 
tedbirlerle vatandaşların hak ve özgür-
lüklerinin kısıtlandığını savundu. İlk 
vakanın 25 Şubat'ta tespit ediliği Hır-
vatistan'da, bugüne kadar 11 bin 739 
kişi Kovid-19'a yakalanırken, 197 kişi 
hayatını kaybetti. Ülkede hastalığa ya-
kalanan 8 bin 771 kişi iyileşti.

Hırvatlar sokağa çıktı 

Muhalefet, Vucic'in ABD'de Kosova ile imzaladığı ekonomik normalleşme anlaşmasının 
içeriğini eleştirirken, Trump'ın “Sırbistan'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs’e  
taşıyacağını” açıkladıktan sonra Sırp liderin verdiği tepki dikkat çekti

KOVİD-19 verilerinin der-
lendiği "Worldometer" inter-
net sitesine göre, virüse 

yakalananların sayısı 27 milyon 69 bin 
726'ya ulaştı. Vakaların en fazla görül-
düğü ABD'de 6 milyon 431 bin 160 kişi 
Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardın-
dan en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sı-
rasıyla Brezilya (4 milyon 123 bin), 
Hindistan (4 milyon 114 bin 773), 
Rusya (1 milyon 20 bin 310), Peru (683 
bin 702), Kolombiya (658 bin 456), 
Güney Afrika (636 bin 884), Meksika 
(629 bin 409), İspanya (517 bin 133), 
Arjantin (471 bin 806) ve Şili (420 bin 
434) oldu. Türkiye'de vaka sayısı 278 
bin 228'e ulaştı. Çin'in Vuhan kentinde 
ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla 
ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya gene-
linde Kovid-19 salgını nedeniyle 883 
bin 771 kişi hayatını kaybetti. Kovid-
19'a yakalanan 19 milyon 170 bin 299 
kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 mil-
yon 15 bin 656 aktif vaka bulunuyor.

27 milyon kişide 
korona var

Batı Şeria'da yeni öğretim yılında bir, iki, üç ve dördüncü sınıflarda okuyan öğrenciler ders başı yaptı. 
Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ve onbirinci sınıfların ise iki hafta sonra okullara dönmesi planlanıyor 

Pakistan yatırıma çağırdı
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GELECEGIN USTALARI
ICIN ODUL TORENI
Geleneksel sanatları geleceğe taşımayı amaçlayan 7. Geleceğin Ustaları yarışmasında
dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışı ve yarışmanın ödül töreni yapıldı

7 'inci Geleceğin Ustaları Geleneksel
Sanatlar Tasarım Yarışmasının
ödülleri takdim edildi. Zeytinburnu

Kültür ve Sanat Merkezindeki törenle bir-
likte, geleneksel sanatları geleceğe taşımayı
amaçlayan yarışmada ödül alan eserlerin
yer aldığı serginin de açılışı yapıldı. Bu yıl
yedincisi düzenlenen yarışmada hüsn-i
hat, tezhip, minyatür ve çini sanat dalında
eserler veren sanatçılar ödüllendirildi. Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,
basın mensupların yaptığı açıklamada, ya-
rışmaya katılan eserlerden dereceye giren-
lerin sergisinin 13 Eylül'e kadar
sanatseverlerin beğenisine açık olacağını
söyledi. İstanbullu bütün sanatseverleri
sergiyi görmeye beklediklerini dile getiren
Arısoy, "Memnuniyetle ifade etmem lazım
ki her geçen yıl bu yarışmamız geleneksel-
leşiyor, kurumsallaşıyor. Bunda elbette jü-
ride görev alan çok kıymetli hocalarımızın
büyük payı var." diye konuştu. Jüri üyeleri-
nin ödül alan eserleri seçmekte zorlandı-
ğını dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:
"Biz bu geleneksel sanatlar yarışmasını so-
nuna kadar devam ettirmeye kararlıyız.
Çünkü bildiğiniz üzere yarışmalar aslında
yıllandıkça değer ve prestij kazanıyor.
Bütün jüri üyesi hocalarımıza, ilgi gösteren
değerli yarışmacılarımıza çok teşekkür edi-
yorum."

Hedefimiz insanlarımızın
bir olması

Jüri üyelerinden hattat ve ebru sanatçısı
Fuat Başar, Zeytinburnu Belediyesinin yıl-
lardır bu yarışmaları düzenlemeyi sürdür-
düğünü belirterek, "İstanbul'un en seçkin
ve hakkaniyete uygun hocaları jüri olarak
seçiliyor." dedi. Fuat Başar, "Yerel yönetim-
lerin idarecilerin sanatımıza sahip çıkma-
sıyla içimizden çok büyük cevherler
çıkacağına eminim. O cevherlerin uğraştığı
iş güzellik, insanlar güzellikte birleşiyor.
Hedefimiz insanlarımızın bir olması, birlik,
bunu sanat sağlayacak." değerlendirmesini
yaptı. Her zaman bu görüş ve düşünceyle
çalıştıklarını vurgulayan Başar, "İstisnasız
inancı, ülkesi ne olursa olsun herkesi bağrı-
mıza bastık. Bunu bize sanat emrediyor,
ayrılık yok. Sanattan gayemiz güzellik ama

o güzelliğin en güzeli de insanların beraber
güzel olması." ifadesini kullandı.

Sanat koruyucu olmalı

Ödül töreninde jüri adına konuşma yapan
Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Çevik ise
sanatın tarih içerisinde yaşaması, gelişmesi
ve değişiminin iki ana faktöre bağlı oldu-
ğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi ilti-
fat yani manevi takdir, ikincisi maddi
takdir. Çoğumuzun bildiği eskilerin söyle-
diği bir söz vardır 'Marifet iltifata tabidir,
müşterisiz meta zayidir' şeklinde bu özet-
lenmiş." şeklinde konuştu. Avrupa'da Orta
Çağ'dan bu yana sanatçı, ressam, heykeltı-
raş, mimar ve musikiye ilgili sanatçıların
desteklendiğini anlatan Çevik, şöyle devam
etti: "Sanat bu şekilde gelişmiş ve ilerlemiş
çünkü sanatın gerçekten maddi karşılığı ol-
dukça fazla. Sanat pahalı bir uğraş, sıra-
dan bir uğraş değil. Onun için insanların
çoğu sanatı elde edebilmek imkanına sahip
değil. Ancak imkanı olan zümreler tarafın-
dan satın alınmak ve desteklenmek sure-
tiyle sanat ve sanatçı günümüze kadar
gelmiş. Bugün de aynı durum söz konusu,

yani değişen hiçbir şey yok. Sanatçının ye-
tişmesi gelişmesi, sanatın ilerlemesi için bu
koruyuculuk vasfının olması gerekiyor.
Manevi destek halk tarafından, insanları-
mız tarafından zaten gösteriliyor fakat tabii
ki maddi yönünün de olması gerekiyor."

Büyük katkı verdiler

Zeytinburnu Belediyesinin gelenekselleşen
"Geleceğin Ustaları" yarışmasının gelenek-
sel sanatların gelişmesine katkıda bulunan
ve destekleyen yarışmalar arasında ilk sıra-
larda yer aldığını aktaran Çevik, "Gelece-
ğin Ustaları yarışması sanatçıya hem
maddi hem de manevi bir destek sunmak-
tadır. Hiç de azımsanmayacak bir ödül ile
bu sanatlarımızın gelişmesine büyük kat-
kıda bulunuyorlar." dedi. Hattat Çevik, ge-
leneksel sanatların zamanla eskisinden
daha iyi bir konuma geldiğini ve bunu
mutlulukla müşahade ettiklerini belirterek,
"Demek ki bu katkılar bu gayretler, çalış-
malar yerini buluyor ve sanatlarımız geliş-
meye ve ilerlemeye devam ediyor. Hem
kalite hem de sayısal olarak bu gelişme
devam ediyor." ifadesini kullandı. Konuş-
maların ardından dereceye giren eserlerin

sahiplerinden etkinliğe katılanlara ödülleri
ve sertifikaları takdim edildi.

Adeta ödül yağdı

Hakan Arslan "Hüsn-i Hat Sülüs-Nesih
Kıt'a", Abdullah Eren "Hüsn-i Hat Celi
Talik", Aslıhan Şentürk "Tezhip", Emine
Suna Baran "Minyatür" ve Mehmet Kınık
ise "Çini" sanat dalında birinci oldu. Türki-
ye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Malezya,
Pakistan, İran ve Mısır'ın da arasında bu-
lunduğu ülkelerden sanatçıların katıldığı
yarışmada, her kategoride birincilik, ikinci-
lik, üçüncülük, teşvik ve sergileme ödülleri
verildi. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr.
Süleyman Berk, Ali Toy, Abdullah
Ogŭzhanogl̆u, Berna Karabulut, Emel
Türkmen, Esra Ogŭzhanogl̆u, Feyza Şen,
Gaye Oz̈en, Levent Kum ve Mehmet
Gürsoy'un da arasında bulunduğu usta
isimlerin yer aldığı yarışmanın birincilerine
20, ikincilerine 15, üçüncülerine ise 10'ar
bin lira para ödülü verildi. Ödül alan eser-
lerin yer aldığı kataloğun da sanatseverle-
rin beğenisine sunulduğu program, jüri
üyeleri ve sanatçıların hatıra fotoğrafı 
çektirmesiyle sona erdi.

Hey gidi Efkan Efekan

Yeşilçam'da rol aldığı pek çok
filmle hatırlanan oyuncu Efkan
Efekan vefatının 15. yılında anı-

lıyor. Yönetmen Ümit Efekan'ın kardeşi
olan Efekan, 6 Mayıs 1935'te İzmir'de
dünyaya geldi. Beyoğlu Ortaokulu'ndan
mezun olan Efekan, sinemaya 1953'te
"Battal Gazi Geliyor" filminde figüranlık
yaparak başladı ve 1958 yılına kadar Sami
Ayanoğlu'nun asistanlığını yaptı. Atıf
Kaptan'ın yardımıyla 1959'da "Ölmeyen
Aşk" filminde başrol oynayan Efekan,
ikinci ve yardımcı rollerde de yer aldı. Efe-
kan, Muhterem Nur ile birlikte oynadığı
filmlerle ilgi gördü. Yeşilçam'ın da çok
güçlü olduğu ve film sayısının giderek art-
tığı 1960'lı yıllarda oyunculuk kariyerinin
en parlak dönemini yaşayan Efekan,
1964'e kadar yaklaşık 25 filmde rol aldı.

Efekan, 1965'te Ankara'da ses sanatçısı
olarak sahneye çıktı fakat iki sene sonra
sahnelerden çekildi. Bir süre oyunculuğa
ara verdikten sonra 1974'te Temel Gür-
su'nun yönettiği "Kısmet" adlı filmle sine-
maya dönüş yapan Efekan, 1980'li
yıllarda "Yaprak Dökümü", "Dudaktan
Kalbe" ve "Hanımın Çiftliği" gibi edebiyat
eserlerinin televizyon uyarlamalarında
oyunculuk yaptı.

Birçok filmde rol aldı

Lütfi Akad, Memduh Ün, Halit Refiğ ve
Metin Erksan'ın da arasında bulunduğu
yönetmenlerle çalışan Efekan, Yıldız Tez-
can, Parla Şenol, Neriman Köksal, Nec-
det Tosun, Neşe Karaböcek, İzzet Günay,
Fikret Hakan, Öztürk Serengil ve Seyyal
Taner ile birlikte çeşitli filmlerde rol aldı.

Sevgi Efekan ile evli olan ünlü oyuncunun
Neslihan ve Alihan isimlerinde 2 çocuğu
dünyaya geldi. Akciğer kanseri nedeniyle
hastanede tedavi görürken 7 Eylül 2005'te
70 yaşında hayatını kaybeden Efekan,
Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 42.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde
yaşam boyu onur ödülüne layık görülen
Efkan Efekan'ın ödülünü oğlu Umut ve
Alihan Efekan aldı. Ünlü oyuncu,
"Ölümlü Dünya", "Meryem", "Cumbadan
Rumbaya", "Ölümlü Dünya", "Benim
Küçük Meleğim", "Cambaz Kızın Aşkı",

"Sevdalı Efe", "Gönülden Gönüle", "Bir
Milyonluk Macera", "Acı Aşk", "Şaka ile
Karışık", "Çalıkuşu", "Aşkın Gözyaşları",
"Kara Duvaklı Gelin", "Hacer Ana ve
Oğulları", "Tek Başına" ve "Yalnız Değilsi-
niz"in de arasında bulunduğu çok sayıda
Yeşilçam filminde rol aldı. Oynadığı yüz-
den fazla filmle hatırlanan Efekan, son
yıllarında ise "Aşkımızda Ölüm Var",
"Umutların Ötesi", "Seni Yaşatacağım",
"Benim İçin Ağlama", "Zehirli Çiçek" ve
"Bize Ne Oldu" gibi televizyon yapımla-
rıyla izleyici karşısına çıktı.

Turizm ve Tanıtma Plat-
formu (TUTAP) Genel

Başkanı Fikret Yıldız, yeni
tip koronavirüs (Kovid-

19) salgınından dünyada
olduğu gibi Türkiye'de de
turizm sektörünün olum-

suz etkilendiği belirtti

Tiran Kalesi
bir başka   
Arnavutluk’un tarihi ve kültürel
mirasına ait birçok esere ev sahipliği
yapan Tiran Kalesi başkentin turistik
cazibe merkezleri arasında yer alıyor

BaşKentin merkezine yakın bir yerde
bulunan Tiran Kalesi, yerli ve yabancı
ziyaretçiler için gözde turistik noktalar-

dan biri olmasının yanı sıra Arnavutluk’ta kültür,
tarih, mutfak, sanat, iş hanı, eğlence ve tanıtım
merkezi işlevi görüyor. Tiran Belediyesinin 2001
ve 2008 yıllarında gerçekleştirdiği kazılardan elde
ettiği verilere göre, kalenin milattan sonra 4-6.
yüzyılları arasında İmparator Justinian tarafın-
dan yaptırılan veya yeniden inşa edilen surlardan
birine ait olduğu düşünülüyor. Öte yandan, ku-
rumların ve Toptani ailesinin verilerine göre kale-
nin son hali eski kalenin kalıntıları üzerine 18.
yüzyılın ikinci yarısında Ahmet Paşa Bargjini ta-
rafından yaptırıldı. Kale, 1798 yılında Osmanlı
Devleti ile güçlü bağları olan Akçahisarlı (Kruja)
Toptani ailesinin eline geçmiş ve mülkiyeti günü-
müze kadar korundu. Toptani ailesi ve Tiran Be-
lediyesinin gerçekleştirdiği bir projeyle kale 2018
yılında turizm destinasyonuna dönüştürüldü. Ka-
lede hediyelik eşya dükkanları, fuar ve sergi alan-
ları, bar ve restoranlar, karakteristik Arnavut el
sanatları ürünlerinin bulunduğu dükkanlar ve
farklı sanatçıların eserlerinin bulunduğu alanlar
ilgi çekiyor. Tiran Kalesi, farklı tatları deneyimle-
mek, kalenin ve bölgenin tarihiyle tanışmak, arşiv
belgeleri ve farklı tarihi dönemlere ait fotoğrafla-
rın yer aldığı sergilere katılmak isteyen gençlerin
de uğrak yeri konumunda. 

Geleneği korumaya çalışıyoruz

Kalenin tanıtımı ve turistik cazibe merkezine dön-
üştürülmesi projesini yerel ve merkezi kurumlarla
iş birliği içinde tasarlayan ve gerçekleştiren Tiran
Kalesi yönetiminden sorumlu Klodiana Toptani,
kalede geleneği koruyarak modern döneme uyar-
ladıklarını söyledi. Turistlerin özellikle geleneksel
yemekler ve tarihi kısımla ilgilendiğini belirten
Toptani, kalenin bireysel ve gruplar halinde çok
sayıda ziyaretçi ağırladığını ifade etti. Kalenin sa-
natsal yönüne ilişkin Toptani, "(Kalenin içinde)
Her şey kendi türünde eşsizdir ancak yenilik kat-
maya da çalıştık." dedi. Turistlerin sayısında yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son
dönemde azalma da gözleniyor.

Sinemaya 1953'te "Battal Gazi Geliyor" filmiyle başlayan, Muhterem Nur ile
birlikte oynadığı filmlerle ilgi gören ve çok sayıda Yeşilçam filminde başrol
oynayan oyuncu Efkan Efekan'ın ölümünün üzerinden 15 yıl geçti

Salgın sürecinde Türkiye olarak ge-
lecek yılları hedefleyerek çalışmalara
ara vermeden devam edildiğini vur-

gulayan Yıldız, "TUTAP'ın Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile yaptığı iş birliği ve protokoller çer-
çevesinde 5 vizyon projeyi yürütüyoruz. Bu pro-
jelerimizde Cumhurbaşkanımız ile Kültür ve
Turizm Bakanımızın ifade ettikleri gibi ülkemize
gelen turistlerin nicelik ve nitelik bakımından
ülke turizmine katkı verecek pozisyonda olma-
ları bizim en büyük arzumuzdur." diye konuştu.
Yıldız, salgın sürecinin bitmesinin ardından
Türkiye'nin turizmde yeniden dünyanın en fazla
rağbet gören ülkelerinin başında geleceğine,
2023 yılında ise 70 milyon turist ve 70 milyar

dolar gelir hedeflendiğine işaret etti. Yıldız,
şöyle devam etti: "Türkiye, özellikle UNES-
CO'ya tescilli dünya miras alanları bakımından
dünyanın önde gelen ülkelerinden. Biz bunu
avantaja çevireceğiz. Özellikle nitelikli turistler
daha çok kültürel ağırlıklı inanç turizmine yöne-
lik ziyaretler gerçekleştiriyor. Bizim de hedefi-
miz, UNESCO'ya tescilli bütün alanlarımızı en
doğru şekilde tanıtarak hedef kitlelere ulaştır-
mak. Ayrıca kendi insanlarımızı da bu alanda
bilgilendirerek onları Türkiye'nin tanıtımında
daha etkili ve katkı veren bir pozisyona getirmek
de bizlerin görevi." Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile yaptıkları mutabakatla 81 ilde kalıcı sergiler
açarak dünya miras alanlarının tanıtılacağını,

sergi kapsamında hazırlanacak kitapçıkların zi-
yaretçilere ücretsiz dağıtılacağını anlatan Yıldız,
"Sergiler Türkçe ve İngilizce hazırlanacak. Ser-
gimiz aynı zamanda sanal sergi olarak da gezi-
lebilecek. Vatandaşlarımız sergimizi internet
üzerinden gezerek dünya miras alanlarımızı ta-
nıma fırsatı bulacak. Hem vatandaşlara dünya
miras alanlarımızı tanıtacağız hem de ülkemize
gelecek turistlere de en iyi şekilde tanıtım yapa-
cağız." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin cari açı-
ğını kapatacak en önemli alanlardan birinin
turizm olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Cumhur-
başkanımızın turizme verdiği değer ve turizmle
ilgili yapılacak yatırımlara destek vermesi de
bunun bir işaretidir” dedi.

Turizmin tadı tuzu kalmadı

Ankaralılar film
izlemeye doyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı deste-
ğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma
Vakfınca düzenlenen 31. Ankara Ulus-

lararası Film Festivali'nin açılışı törenle gerçekleş-
tirildi. CerModern Açıkhava Sahnesi'nde
düzenlenen törende Onur Ödülleri de sahiplerini
buldu. Sunuculuğunu Ünsal Ünlü'nün yaptığı tö-
rende, "Aziz Nesin Emek Ödülü" sinema sanatçısı
Şerif Sezer'e, "Sanat Çınarı Ödülü" tiyatro ve si-
nema sanatçısı Tamer Levent'e, Kitle İletişim
Ödülü bağımsız film dağıtım ağı Başka Sine-
ma'ya verildi. Şerif Sezer, ödülünü Dünya Kitle
İletişimi Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Demirkol'un, Tamer Levent ise Festival Yö-
netmeni İnci Demirkol'un elinden aldı. Sanatçı
Tamer Levent, ödülünü alırken yaptığı konuş-
mada, Ankara'nın, kişiliğini bulduğu kent oldu-
ğunu, Ankara Devlet Konservatuvarı, Devlet
Tiyatroları, TOBAV ile Ankara Film Festivali'nin
sanat hayatını oluşturduğunu söyledi. Levent,
Ankara Film Festivali'nin kuruluşunda da bulun-
duğunu, Kemal Sunal'ın Türkiye'deki ilk ödülünü
jürisi olduğu yıl aldığını belirterek, "Tepenin Ardı
filmimle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım.
Onur Ödülleri diye adlandırılan ödüller, yaşa-
mında belli bir noktaya geldin, yaş aldın gibi bir
duygu yaratıyor ama Çınar Ödülü daha etkili. Bu
buluş için festivali kutluyorum." dedi.

Fikret
Yıldız
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TÜRKİYE Atletizm Şampiyonası 
programında yer alan 10 bin 
metre pist yürüyüş mücadele-
sinde Salih Korkmaz, 39.26.92'lik 
derecesiyle Türkiye rekorunu ye-

niledi. Ekrem Koçak Pisti'nde dü-
zenlenen Türkiye Büyükler Atle-
tizm Şampiyonası'nda kapanış 10 
bin metre pist yürüyüş müsaba-
kasıyla yapıldı. Müsabakayı ilk sı-

rada tamamlayan Salih Korkmaz, 
yeni Türkiye rekoruna imza attı. 
Korkmaz, yarışı 39:26.92 ile ta-
mamlarken, kendisine ait 
39:31.96'lık rekoru beş saniye 

geliştirdi. Kadınlar yarışında ise 
19 yaşındaki Avrupa U20 ikincisi 
yürüyüşçü Evin Demir'den tüm 
zamanlarda Türkiye listesinin en 
iyi ikinci derecesini elde etti. 

SÜPER Lig'de 2020-2021 
sezonunda düdük çalacak 
hakemlerin en tecrübelisi 

Cüneyt Çakır. Bu kulvardaki 20. sezo-
nuna başlayacak Çakır, 344 müsaba-
kada görev yaparak, üst seviyedeki aktif 
meslektaşları arasında en çok maça 
çıkan isim oldu. Cüneyt Çakır'ı, 17 se-
zonda 330 karşılaşmayı yöneten Fırat 
Aydınus ile 16 sezonda 260 mücade-
lede düdük çalan Hüseyin Göçek iz-
ledi. Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafın-
dan 2020-2021 sezonu için belirlenen 
üst klasman hakem listesinde 47 isim 
yer alıyor. Yeni sezonda üst klasmanda 
görev yapacak hakemler şunlar: Caner 
Ak, Zorbay Küçük, Alı̇ Palabıyık, 
Burak Pakkan, Erkan Özdamar, Kadı̇r 
Sağlam, Serkan Tokat, Yaşar Kemal 
Uğurlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, 
Mustafa Öğretmenoğlu, Sarper Barış 
Saka, Bahattı̇n Şı̇mşek, Arda 
Kardeşler, Cı̇han Aydın, Alı̇ Şansalan, 
Ümı̇t Öztürk, Özgür Yankaya, Suat 
Arslanboğa, Turgut Doman, Abdullah 
Buğra Taşkınsoy, Cüneyt Çakır, 
Çağdaş Altay, Emre Malok, Fırat Ay-
dınus, Hüseyı̇n Göçek, Mert Güzenge, 
Mete Kalkavan, Mustafa Kürşad Fı̇lı̇z, 
Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numa-
noğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, 
Dı̇renç Tonusluoğlu, Emre Kargın, 
Hakan Ceylan, Halı̇l Umut Meler, 
Halı̇s Özkahya, Kutluhan Bı̇lgı̇ç, Yı̇ğı̇t 
Arslan, Abdulkadı̇r Bı̇tı̇gen, Alper 
Çetı̇n, Koray Gençerler, Atı̇lla 
Karaoğlan, Bülent Bı̇rı̇ncı̇oğlu, Rama-
zan Keleş, Yası̇n Kol. 

En çok hakem İstanbul'dan 

Yeni sezonda üst klasman hakemleri 
listesinde en çok İstanbul'dan isim yer 
aldı. Toplam 16 ilden hakemlerin bu-
lunduğu listeye, İstanbul'dan 12, İz-
mir'den 8, başkent Ankara'dan ise 6 
isim girdi. Antalya'dan 4, Trabzon'dan 
3, Adana, Bursa ve Eskişehir'den ikişer 
hakemin yer aldığı listede, Aydın, Ça-
nakkale, Denizli, Edirne, Kayseri, Ko-
caeli, Manisa ve Sakarya'dan da birer 
hakem bulunuyor.

L igde sezon, 11 Eylül Cuma günü 
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe ara-
sında oynanacak karşılaşmayla baş-

layacak. Süper Lig'de mücadele eden 21 
takım, maçlarını 20 farklı statta oynayacak. 
Başkent temsilcileri Gençlerbirliği ile MKE 
Ankaragücü'nün iç saha müsabakalarına 
Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Yeni 
sezonda lig müsabakaları 14 ildeki statlarda 
gerçekleştirilecek. Süper Lig'de İstanbul'dan 

6, Antalya ile Ankara'dan ikişer, Konya, 
Malatya, İzmir, Rize, Kayseri, Sivas, De-
nizli, Hatay, Erzurum, Gaziantep ve Trab-
zon'dan da birer takım mücadele edecek. 
En fazla seyirci kapasiteli statlar 
Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine 
sahip statların başında, Fatih Karagüm-
rük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk 
Olimpiyat Stadı geliyor. Ligi yeni takımla-
rından Fatih Karagümrük, geçen sezon-

larda iç saha maçlarını oynadığı Vefa Stadı, 
Süper Lig'in stat kriterlerini karşılamıyor. 
Bundan dolayı İstanbul temsilcisinin iç 
saha karşılaşmalarına UEFA Şampiyonlar 
Ligi finali için yenilenen Atatürk Olimpiyat 
Stadı ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en 
fazla seyirci kapasiteli tesisi olan Atatürk 
Olimpiyat Stadı'nda 76 bin 761 koltuk bulu-
nuyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardın-
dan en fazla seyirci kapasitesi 

Galatasaray'ın iç saha maçlarını 
oynadığı Türk Telekom Stadı'nda. 
Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği 
yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 
kişi. Fenerbahçe'nin maçlarını oy-
nadığı Ülker Stadı da 47 bin 834 
koltukla en yüksek kapasiteye 
sahip üçüncü saha konumunda. 

En az kapasiteli statlar 

Yeni sezonda maç yapılacak yerler 
içinde en az koltuk kapasitesine, 
Antakya Atatürk Stadı sahip. 
Ligin yeni ekiplerinden Atakaş 
Hatayspor'un maçlarını oynaya-
cağı stadın, 5 bin 583 kişilik kap-
asitesi bulunuyor. Akdeniz 
temsilcisi, sezon içinde şehirde ya-
pımı süren yeni stada geçecek. 
Gerçekleştirilecek taşınmayla Ha-
tayspor'un iç saha maçlarını oyna-
dığı stadın kapasitesi 25 bine 
yükselecek. Alanyaspor'un maçla-
rını yapacağı Bahçeşehir Okulları 
Stadı ise 10 bin 128 koltukla en az 
kapasiteye sahip ikinci saha konu-

munda. Hatay'daki yeni stadın açılmasıyla 
Alanya, Süper Lig'in en az kapasiteli sta-
dına sahip olacak. 

Modern statlar 

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya 
yenilenen modern statlarda oynanacak. Bu 
yılın başında hizmete giren Ankara'daki Er-
yaman Stadı ile İstanbul'daki Türk Telekom 
Stadı, Vodafone Park ve Başakşehir Fatih 
Terim Stadı, Trabzon'daki Medical Park 
Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Gazian-
tep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir 
Belediye Stadı, Antalya Stadı, İzmir'deki 
Gürsel Aksel Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir 
Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 
Stadı ile Yeni Malatya Stadı, 2009 yılı son-
rasında açılan tesisler olarak ön plana  
çıkıyor. 
İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, 
Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı 
ile Denizli'deki Atatürk Stadı, Erzurum'daki 
Kazım Karabekir Stadı, son dönemde yapı-
lan yenileme çalışmalarının ardından Türk 
futboluna hizmet veriyor. 1950 yılında yapı-
lan Hatay'daki Antakya Atatürk Stadı ise 
Süper Lig'in en eski tesisi olarak dikkati çe-
kiyor. Şehirde yapımı süren yeni stadın ta-
mamlanarak hizmete girmesiyle ligde 
modern olmayan stat kalmayacak. 

Statlar 

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda maçla-
rın yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri 
soldaki tablodaki gibidir.

Cüneyt Çakır'dan  
iyisi yok 

Şükrü Saracoğlu Stadyumu ya da resmi adıyla  
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu  
Spor Kompleksi İstanbul, Kadıköy'de bulunan,  
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı 50.534  
seyirci kapasiteli stadyumdur.  
Türkiye'nin en büyük 4. stadyumudur.

Salih yine rekor kırmayı başardı

Sofuoğlu ikinci oldu
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 
üçüncü ayağında geçen hafta yine İspan-
ya'da yaşadığı kazalardan dolayı yarışı biti-
remeyen Bahattin Sofuoğlu, MotorLand 
Aragon Pisti'nde 9 tur üzerinden gerçekleş-
tirilen mücadeleye pole pozisyonundan 

başladı. Dünya Supersport 300 Şampiyona-
sı'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk 
yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, yarışı 2. 
sırada tamamladı.  
Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Tür-
kiye adına yarışan Sofuoğlu, ikinci yarışta 

yarın 16.15'te piste çıkacak. Öte yandan 
Dünya Supersport Şampiyonası'nda müca-
dele eden milli sporcu Can Öncü, aynı 
pistte çıktığı Dünya Supersport Şampiyona-
sı'nın beşinci ayak yarışında düştü ve yarışı 
tamamlayamadı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi  
Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi

Ligde 2020-2021 sezonunda üst 
klasmanda görev yapacak  

hakemler arasında 1 
9 sezonda 344 maç yöneten 

Cüneyt Çakır, en tecrübeli hakem 
olarak öne çıkıyor

MİLLİ tenisçi Pemra Özgen, 
8-13 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenecek TEB BNP 

Paribas Tennis Championsip İstan-
bul’a, wild card ile eleme turlarından 
dahil olacak. Türkiye tenis şampiyona-
larında her yaş kategorisinde tekler ve 
çiftlerde şampiyonluk yaşayan ilk te-
nisçi Pemra Özgen‘in, 8-13 Eylül tarih-
leri arasında TTF İstanbul Tenis 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek TEB 
BNP Paribas Tennis Championsip İs-
tanbul’a wild card ile elemelerden katı-
lım sağlayacağı kesinleşti. Uluslararası 
Tenis Federasyonu düzeyindeki turnu-
valarda toplam 17 şampiyonluğu bulu-
nan 34 yaşındaki tecrübeli raket, 
İstanbul’da daha önce birçok kez korta 
çıktı ve üç ITF turnuvasından da şam-
piyonlukla ayrılmayı başardı. Çiftler 
kariyerinde daha başarılı bir görüntü 
sergileyen milli tenisçi, çiftler kategori-
sinde ITF düzeyinde 23 şampiyonluk 
elde etti. Kariyerinde milli forma al-
tında da başarıları bulunan Pemra 
Özgen, 2009 Akdeniz Oyunları’nda 
çiftlerde gümüş madalya kazanır-
ken, 2013 Akdeniz Oyunları’nda çift-
lerde şampiyon olarak Akdeniz 
Oyunları’ndaki ilk altın madalyasını al-
mıştı. Dünya sıralamasında 214’üncü 
sırada bulunan ve geçtiğimiz sezon 
182’nci sıraya kadar yükselmeyi başa-
ran Pemra, bu çıkışını sürdürmek için  
İstanbul’da korta çıkacak.  

Pemre Özgen  
korta çıkacak

Ligde sezon,  
11 Eylül Cuma günü  
Çaykur Rizespor ile  

Fenerbahçe arasında  
oynanacak karşılaşmayla 

başlayacak. Süper  
Lig'de mücadele eden  
21 takım, maçlarını  

20 farklı statta  
oynayacak

STATLAR YENI  
SEZONA HAZIR
Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig'de 63. sezonun başlamasına sayılı günler kalırken, müsabakaların oynanacağı statlar da hazır durumda

Not: Stat kapasitelerinde Türkiye Futbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır. 
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Fırtına'yı  
tanımayan yok 

TRABZONSPOR'UN, yeni 
transferi Anders Trondsen, 
açıklamalarda bulundu. 

Bordo-mavililerin yeni transferi Trond-
sen, çok iyi bir oyuncu grubuna sahip 
olduklarını belirterek, "Alışma sürecim 
gayet iyi gidiyor, fizik olarak da iyi du-
rumda olduğumu söyleyebilirim. 
Takım arkadaşlarım beni gayet iyi kar-
şıladılar. Burada olmaktan dolayı çok 
mutlu hissediyorum. Burada bir arka-
daşınızın olması sizin hayatınızı mut-
laka kolaylaştırıyor. Sörloth ile beraber 
15- 16 ve 21 yaş altı takımlarında hep 
beraberdik. Hatta beraber oynadığı-
mız takımların hepsinde neredeyse 
oda arkadaşıydık. Böyle birinin sizden 
daha önce burada olması sizin hayatı-
nızı daha da kolaylaştırıyor. Gün geç-
tikçe diğer takım arkadaşlarımı daha 
iyi tanıma fırsatı buluyorum. Gerçek-
ten harika bir oyuncu grubuna sahibiz. 
Tüm takım arkadaşlarımla birlikte iyi 
bir yolda gittiğimizi söyleyebilirim. 
Hepsine bana gösterdikleri yardımlar-
dan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

Sörloth ile her gün konuştuk 

Trabzonspor'a transferinde Sörloth'tan 
her gün takım hakkında bilgi aldığını 
ifade eden Trondsen, “Transfer süre-
cim çok hızlı gelişti. Rosenborg'da son 
maçımı yaklaşık iki hafta önce oyna-
mıştım. Korona virüs nedeniyle biraz 
gecikmeler yaşandı ama sonra Trab-
zon'a gelerek sağlık testlerinden geç-
tim. Aslında 4-5 gün gecikmeli de 
Trabzon'a gelebilirdim ama bunu iste-
medim. Çünkü Trabzonspor'un çok 
önemli bir fırsat olduğunu ve hemen 
buraya dahil olmam gerektiğini dü-
şündüm. O dönemde neredeyse her 
gün görüntülü olarak Sörloth ile görü-
şüyorduk. Hatta Sörloth ile o kadar 
çok şeyi konuştuk ki neredeyse gelme-
den önce takımı tamamen tanıyor-
dum. Sörloth olmasa da 
Trabzonspor'a gelebilirdim çünkü ne 
kadar büyük bir takım olduğunu görü-
yorum. Trabzonspor'a gelmek benim 
kararımdı ama tabii ki transfer süre-
cimde neredeyse her gün Sörloth ile 
konuşarak Trabzonspor hakkında bilgi 
edindim” diye konuştu. 

Trabzon ile Trondheım benziyor 

Şehirde hiç yabancılık çekmediğini 
ifade eden Trondsen, “Trabzon aslında 
Norveç'te yaşadığım Trondhem şehri 
ile benzer özellikler gösteriyor. İkisi de 
küçük şehirler. Pandemi dolayısıyla 
çok fazla dışarı çıkma ve şehri tanıma 
fırsatı bulamadım. Ancak Sörloth ile 
konuştuğumuzda özellikle deniz kena-
rında çok güzel restoranlar olduğunu 
ve gidilebilecek pek çok yer olduğunu 
söyledi. Umarım pandemi bittikten 
sonra şehri daha çok gezme ve tanıma 
fırsatı bulacağım” dedi. 

Zeki oyuncular var 

Kaliteli oyunculardan oluşan bir takı-
mımızın olduğunu ifade eden Trond-
sen, “Takıma ilk baktığımda gerçekten 
zeki oyunculardan kurulu bir ekip ol-
duğumuzu görüyorum. Böyle oyuncu-
larla oynamak her zaman daha 
kolaydır. Ne yapmaları, nerede olma-
ları gerektiğini bilen oyuncularla oyna-
mak her zaman işinizi kolaylaştırır. Bu 
kadar akıllı ve çabuk düşünebilen 
oyuncuların takımınızda olması 
alışma sürecindeki bir oyuncu için de 
çok önemlidir. Seviye Norveç'te alışık 
olduğumdan daha üstte bir seviye. 
Geldiğimde kalitenin çok yüksek oldu-
ğunu gördüm. Takımımızın iyi ve kali-
teli bir takım olduğunu 
düşünüyorum” şeklinde konuştu. 

Gol katkısıda sağlayacağım 

Oyun stili hakkında da bilgiler veren 
Trondsen, “Sörloth'un da bahsettiği 
gibi iyi bir sol ayağım olduğunu düşü-
nüyorum. Topa sahip olmayı seven, 
topla oynamayı ve pas yapmayı seven 
bir oyun tarzım var. Orta sahada hızlı 
bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. 
Bazen de kayarak müdahaleleri yap-
mayı seven bir oyun tarzım var. Şut 
atma fırsatı bulduğumda takımımıza 
skor anlamında da pek çok katkıda 
bulunabileceğimi düşünüyorum. Tabii 
ki bunları hep birlikte göreceğiz” dedi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi 21 takımın 10'unda teknik adamlar  
konumlarını muhafaza etti. Ligde yeni sezonda 5 yabancı teknik adam çalışacak

S üper Lig'de 2020-2021 sezonu için 
geri sayım başlarken, 21 kulübün 10'u 
geçen sezon çalıştığı teknik adamla 

yola devam ediyor. Son şampiyon Medipol 
Başakşehir ile Galatasaray, Beşiktaş, Demir 
Grup Sivasspor, Gaziantep FK, İttifak Hol-
ding Konyaspor, Göztepe, Fraport TAV An-
talyaspor'un yanı sıra ligin yeni ekipleri 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih 
Karagümrük, geçen sezonu tamamlayan 
teknik direktörler yönetiminde sezonu aça-
cak. Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Fener-
bahçe, Gençlerbirliği, Hes Kablo 
Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankara-
gücü, Trabzonspor, Yeni Malatyaspor, Yu-
katel Denizlispor ile ligin yeni ekiplerinden 
Atakaş Hatayspor, teknik direktör değişikli-
ğine giden ekipler oldu. Süper Lig'de geçen 
sezon başlarken, organizasyonda yer alan 
18 takımın 8'i eski teknik direktörleriyle 
"devam" kararı almıştı. 

Teknik direktörlerin 5'i yabancı 

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde kulüplerin 
tercihi Türk teknik adamlardan yana oldu. 

Ligde mücadele edecek 21 takımın 16'sında 
teknik direktörlük koltuğuna Türkler oturur-
ken, 5 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan 
yana kullandı. Süper Lig'de Trabzonspor İn-
giliz Eddie Newton, Gaziantep FK Rumen 
Marius Sumudica, Yukatel Denizlispor Hır-
vat Robert Prosinecki, Çaykur Rizespor Hır-
vat Stjepan Tomas, Gençlerbirliği de Türk 
vatandaşlığına geçen Brezilyalı Mert Nobre 
yönetiminde sezona başlayacak. Ligde geçen 
sezon başında ise 17 Türk, bir yabancı teknik 
adam yer alıyordu. 

Fatih Terim'in rekoru 

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik 
direktörlerden Galatasaray'ın çalıştırıcısı 
Fatih Terim, lig tarihinde en fazla şampi-
yonluk yaşayan teknik adam konumunda 
bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, dör-
düncü kez görev aldığı sarı-kırmızılı ta-
kımda toplamda 8 kez şampiyonluk 
kupasını kaldırma mutluluğu yaşadı. Fatih 
Terim dışında ligde bu sezon takım çalıştıra-
cak teknik direktörler arasında iki isim daha 
şampiyonluk gördü. Medipol Başakşehir 
Teknik Direktörü Okan Buruk geçen sezon 
turuncu-lacivertli takımla şampiyonluğa 
ulaştı. Sezona Yeni Malatyaspor'un başında 
başlayacak Hamza Hamzaoğlu da 2014-
2015 sezonunda Galatasaray ile şampiyon-
luk yaşamıştı. 

En genç ve en yaşlı teknik adamlar 

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak 
teknik adamlar içinde en genci 37 yaşındaki 
Şenol Can, en yaşlısı ise 67 yaşındaki Fatih 
Terim. Fatih Karagümrük'ün teknik direk-
törlüğünü yapan Şenol Can, 3 Nisan 1983 
doğumlu. Galatasaray Teknik Direktörü 
Fatih Terim de 4 Eylül 1953 doğum tari-
hiyle, "ligin en yaşlı teknik direktörü" unva-
nına sahip. 

"Dört büyükler"de oynayanlar 

Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak 
birçok teknik direktör, futbolculuklarında 
"Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşik-
taş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzons-

por'da forma giydi. 
Fatih Terim, Bülent Korkmaz, Hamza 
Hamzaoğlu ve Ömer Erdoğan (Galatasa-
ray), Rıza Çalımbay, Bayram Bektaş ve 
Mehmet Özdilek (Beşiktaş), Tamer Tuna ve 
Çağdaş Atan (Beşiktaş ve Trabzonspor), 
Erol Bulut (Fenerbahçe ve Trabzonspor), 
Okan Buruk (Galatasaray ve Beşiktaş), 
Mert Nobre (Fenerbahçe ve Beşiktaş), Stje-
pan Tomas (Fenerbahçe ve Galatasaray) 
Sergen Yalçın (Beşiktaş, Galatasaray, Fe-
nerbahçe ve Trabzonspor) "Dört 
büyükler"in forması altında top koşturdu. 

Geçen sezon 13 takımda teknik adam değişti 

Süper Lig'de geride kalan 2019-2020 sezo-
nunda 13 kulüp teknik adamını değiştirdi. 
Beş kulübün teknik adam değişikliğine git-
mediği sezonda toplam 33 teknik direktör 
görev yaptı. Galatasaray'da Fatih Terim, 
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Alan-
yaspor'da Erol Bulut, Gaziantep FK'da Ma-
rius Sumudica, Demir Grup Sivasspor'da 
Rıza Çalımbay başladıkları sezonu tamam-
layan teknik adamlar oldu.  

Türkiye'de istikrar rekoru Milne'de 

Süper Lig'de geride kalan 62 sezonda istik-
rar rekoru Beşiktaş'ta görev yapan Gordon 
Milne'in elinde bulunuyor. İngiliz teknik 
adam, siyah-beyazlı takımda 1987-1988 se-
zonundan başlayarak aralıksız 6,5 yıl görev 
yaparak, şimdiye dek Türkiye'deki en üst se-

viye ligde bir takımı kesintisiz en uzun süre 
çalıştıran teknik direktör unvanını aldı. Be-
şiktaş, Milne yönetiminde 3 şampiyonluk 
yaşarken, 3 kez de ligi ikinci sırada tamam-
ladı. Beşiktaş'ın ardından çeşitli dönemlerde 
Trabzonspor ve Bursaspor'u da çalıştıran 
Milne, Türkiye'de yaklaşık 8 yıla yakın tek-
nik direktörlük yaptı. 

Süper Lig'de en çok maça çıkan Aybaba 

Süper Lig'de en deneyimli teknik direktörle-
rinden olan Samet Aybaba, en çok maça 
çıkan teknik adam unvanına sahip. Samet 
Aybaba, Türkiye'nin en üst kademe liginde 
15 takımın başında 610 kez sahaya çıkarak 
rekoru elinde bulunduruyor.  
Aybaba'yı, 578 maçla Şenol Güneş izlerken, 
Yılmaz Vural ise 529 karşılaşmayla üçüncü 
sırada yer alıyor. Bu sezon görev yapacak 
teknik adamlar arasında ligde en fazla maça 
çıkan isim ise Rıza Çalımbay. Sezona 
Demir Grup Sivasspor'un başında başlaya-
cak Çalımbay, ligde daha önce 519 karşılaş-
mada görev aldı. Fatih Karagümrük'ün 
teknik direktörü Şenol Can, Gençlerbirliği 
çalıştırıcısı Mert Nobre, Atakaş Hatays-
por'un teknik adamı Ömer Erdoğan, Alan-
yaspor'un başındaki Çağdaş Atan'ın Süper 
Lig deneyimi bulunmuyor.  
Geçen sezonun son iki haftasında Trab-
zonspor'un başında antrenör olarak maça 
çıkan Eddie Newton ise ligde ilk kez teknik 
direktör olarak görev yapacak.

BAŞARILI futbolcunun menajeri Nec-
det Ergezen'in, sarı-lacivertlilerin 20 
yaşındaki yıldızla ilgilendiğini doğru-
lamasının ardından gözler Bursaspor 
Kulübü'ne çevrildi. Yesıl beyazlılar ile 
Fenerbahçe arasında henüz resmi 
olarak görüşmelerin yapalmamasının 
yanı sıra daha önce konuşulan ra-
kamlar da gün yüzüne çıkmaya baş-
ladı Bursaspor Kulübü'ne 
Fenerbahçe'nin teklifi ilk olarak 10 
milyon lira olurken, yeşil beyazlılar 
bu teklife karsılık Burak Kapacak 

için transfer ücretinin 3 milyon Euro 
olduğunu İstanbul ekibine iletti Bur-
saspor'da kongre süreci transferin de 
seyrini etkilerken son olarak Fener-
bahçe'nin Burak için 14 milyon lirayı 
gözden çıkardığı öğrenildi. 
Sarı lacıvertli ekıp bu ucreti taksitle 
ödemeyi planlarken, mali açıdan zor 
dönem geçiren Bursaspor taksitle 
ödemeye karşı çıkıyor. Önümüzdeki 
günlerde tarafların gerçekleştireceği 
resmi görüşmelerle bu transferin  
sonuca ulaşması bekleniyor.

SUPER LIG’E SUPER BAKIS

SÜPER Lig'de 2019-2020 
sezonunu Okan Buruk'un 
çalıştırdığı Medipol Ba-
şakşehir'in şampiyon ta-
mamlamasıyla Türk 
teknik direktörlerin şampi-
yonluk serisi 13 sezona 
çıktı. Yabancı teknik 
adamlar adına son olarak 

2006-2007 sezonunda Fe-
nerbahçe'nin başında Bre-
zilyalı Arthur Zico 
şampiyonluk yaşadı. O se-
zondan sonra tüm şampi-
yonlukları Türk teknik 
direktörlerin çalıştırdığı 
takımlar elde etti. 
HABER MERKEZİ 

Son 13 sezona Türk teknik adam damgası

Trabzonspor'un, yeni transferi Anders 
Trondsen, bordo-mavili takıma gelme-
den önce Sörloth'un sayesinde takımın 
tamamını tanıdığını belirterek, golcü 
oyuncunun performansının Norveç'te 

tam olarak bilinmediğini söyledi

Burak  
Kapacak  

farkı
658 yıllık Tarihi Kırkpı-
nar Güreşleri'nde yaşa-
nan belirsizlik nedeniyle 

Başpehlivan Ali Gürbüz, sosyal 
medya hesabından açıklamada bu-
lundu. Ali Gürbüz'ün ifadeleri şu 
şekilde: “Bu zorlu korona virüs sü-
recinde sessizliğimi korudum, an-
trenmanlarıma konsantre oldum. 
Çünkü Kırkpınar'ın kesin yapılaca-
ğından emindim. İlk önce 5 Hazi-
ran'da açıklayacağız dediler, bir 
sonuç çıkmadı. Neyse 3 Temmuz'a 
attılar, ‘hadi 3 Temmuz'a kadar da 
kendimizi sıkalım, tam gaz çalışa-
lım' dedik ama maalesef büyük bir 
hayal kırıklığına uğradık. Biz tam 10 
aydır antrenman yapıyoruz. Bir 

sporcunun kendisini 10 ay koru-
ması, formda tutması kolay mı? 
Daha ne kadar süre vücutlarımızı ve 
psikolojimizi hazır tutabiliriz, böy-
lesi önümüzü görmediğimiz bir be-
lirsizliğin içinde. Yapacaksanız 
Kırkpınar'ın tarihini belirleyin yapın, 
eğer yapmayacaksanız da bunu 
açıklayın. Yani artık bir açıklama 
bekliyoruz. Sezondan zaten 
geçtik, para kazanmak-
tan da geçtik, biz peh-
livanlar ecdad 
yadigarı Ata sporu-
muzu icra etmek, er 
meydanlarında kan, 
ter döküp yiğitçe gü-
reşmek istiyoruz. 658 yıl-

lık bir gelenek, UNESCO tarafın-
dan dünya tarih mirası listesine 
alınmış dünyanın en eski spor orga-
nizasyonunu nasıl gerçekleştireme-
yiz, aklım almıyor. Bizim en önemli 
tarihi dokumuzu, en önemli gelene-
ğimizi, bu ülkenin bu milletin ruhu 
olan 658 yıllık geleneğimizi, hayat 
bu kadar normale dönmüşken, her 
şey yapılıyorken, yapmamamız çok 
üzücü bir durum ve koca şanlı Kırk-
pınar tarihine ihanettir. Kırkpınar'ın 
yapılması için yöneticilerimizin, en 
alttan en tepeye kadar devlet yetkili-

lerimizin taşın altına elini sok-
ması lazım. Önlemler 

alınarak bir şekilde Kırkpı-
narımızı yapmamız ge-
rekli. İnşallah 2020 yılı 
Tarihi Kırkpınar Güreş-
leri olur da, er meydanla-

rını pehlivansız 
bırakmamış oluruz.”

Kırkpınar açıklaması

Süper Lig'de bu sezon görev alacak teknik direktörlerden  
Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, lig tarihinde en fazla  
şampiyonluk yaşayan teknik adam konumunda bulunuyor. 



 
 

P andemi kuralları gözetilerek bir 
hafta boyunca Beylikdüzü halkı-
nın yoğun ilgi ve katılımıyla ger-

çekleşen 7. Barış ve Sevgi Buluşmaları 
son gününde de birbirinden değerli ko-
nukları ağırladı. 6 Mayıs Gençliğimiz Var 
Sahnesi’nde edebiyat ve sahaf dünyasının 
önemli isimlerini konuk eden Sahaf Söy-
leşileri’nin son gün konuğu Osmantan 
Erkır oldu. Altı gün boyunca Duygu De-
mirdağ moderatörlüğünde medya, kğltür 
sanat, edebiyat, sağlık, ekonomi ve çevre 
konularında alanında uzman isimleri 
konuk eden Çardak Altı Sohbetleri’nde ise 
son gün Tazelenme ve Sağlık konuşuldu. 
Diyestisyen Taylan Kümeli, Prof. Dr. Bü-
lent Ertuğrul ve Psikolog Mehmet Şaki-
roğlu’nun pandemi sürecini konuştuğu 
söyleşi sonrası konuşma yapan Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, pandemi kuralları gözetilerek her-
hangi bir sorunla karşılaşmadan etkinliği 
bitirmenin mutluluğunu paylaştığını belir-
terek katkı sunan herkese teşekkürlerini 
iletti.  

Pandemi süreci ele alındı 

Bu yıl ‘Tazelenme’ teması ile her gün 
farklı bir konu ve konuğuyla Beylikdüzü 
halkının büyük ilgisini toplayan Çardak 
Altı Sohbetleri son gününde Diyestisyen 
Taylan Kümeli, Prof. Dr. Bülent Ertuğrul 
ve Psikolog Mehmet Şakiroğlu’nu konuk 
etti. ‘Tazelenme ve Sağlık’ konulu söyleşi-
nin gündemini Covid-19 virüsü ve pan-

demi süreci oluşturdu. Diyetisyen Taylan 
Kümeli karantina sürecinde yanlış beslen-
menin çok fazla olduğunu belirterek, “Bu 
dönemde sakin olun ve tüm besin grupla-
rını hayatınızda tutun. Gerekli olduğu 
kadar alın ve tüketin” vurgusu yaparak 
doğru ve dengeli beslenme tüyoları verdi. 
“Beylikdüzü’ne geldiğimde başka bir ül-
keye gelmiş gibi hissettim. Maske kullanı-
mında çok iyisiniz” diyen Psikolog 
Mehmet Şakiroğlu ise pandemi sürecinin 
psikolojik boyutunu değerlendirdi. Öğren-
cileri ile yaptığı anketlerin sonuçlarını izle-
yenlerle paylaşan Şakiroğlu, etkinlik 

alanına gelenlerle interaktif stres testi ger-
çekleştirdi. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ise 
pandemi sürecine ilişkin deneyim ve tec-
rübelerini paylaşırken, virüsün yayılmasını 
engellemenin insan hareketliliğine fırsat 
tanımamaktan geçtiğini vurguladı. 

Atatürk'ün anılarına yolculuk 

Festivalde altı gün boyunca edebiyat ve 
sahaf dünyasının önde gelen isimlerini 
Beylikdüzü halkı ile buluşturan Sahaf 
Festivali Söyleşileri’nin son gün konuğu 
ise ‘Mustafa Kemal’in İstanbul Ziyareti’ 
konulu söyleşi ile Osmantan Erkır oldu. 

1927 yılında Gazi Mustafa Kemal’in sekiz 
yıl aradan sonra İstanbul’a gelişi için ta-
sarlanan bir afiş üzerinden gerçekleşen 
sohbette dinleyiciler adeta tarihte yolcu-
luğa çıktı. Mustafa Kemal’in 1927’de ol-
dukça büyük bir coşkuyla İstanbul’a 
geldiğini belirten Erkır, bu sürecin önemli 
tarihi an ve anılarını da paylaştı. Söyleşi 
sonunda Başkan Mehmet Murat Çalık 
hem Erkır’a hem de festival boyunca 
Sahaf Söyleşileri’nin moderatörlüğünü ve 
büyük ilgi gören gece mezatını gerçekleşti-
ren Ümit Nar’a çiçek ve plaket takdim 
ederek teşekkürlerini iletti.

ŞARKISIYLA milyonların kalbini 
fetheden Türkiye'nin en güçlü ses-
lerinden olan Berkay, organizasyo-
nunu Bayhan Prodüksiyon'un 
gerçekleştirdiği yaz aylarının en 
uzun soluklu etkinliği "Yıldızlar 
Geçidi" konserleri kapsamında ön-
ceki gece 15 gün aradan sonra 
ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Sahnesi'nde yine kulakla-
rın pasını sildi. Sahne enerjisiyle 
yine çok konuşulacak bir konsere 
imza atan Berkay'a, dev bir pro-
düksiyon ile özel tasarlanmış 
sahne, 13 kişilik orkestrası ve 8 
dansçı eşlik etti. Kendi parçalarının 
yanı sıra müziğin efsane isimlerinin 
şarkılarına yer veren Berkay, şarkı-
larıyla seyirciyi yerine oturtmadı. 
Berkay kendisini yıllardır yalnız bı-
rakmayan sevenlerine teşekkür etti. 
Sevilen sanatçıya konser boyunca 
maskelere rağmen hemen her şarkı-
sında dev bir koro eşlik etti. Biletleri 
günler öncesinden tükenen konse-

rin yoğun istek üzerine Berkay, 
Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleş-
tirdiği "Yıldızlar Geçidi" konserle-
rine ilgi gösteren Berkay 
hayranlarından gelen yoğun istek 
üzerine Harbiye Açıkhava sahne-
sinde üçüncü kez sahneye çıkacak. 
Berkay 'ı Harbiye Açıkhava konse-
rinde Zeynep Bastık, Demet 
Akbağ, Gizem Karaca, Selen Gör-
güzel, Ezgi Fındık, Seda Önder, 
Aydın Yılmaz, Yusuf Erdoğan gibi 
sanat , sosyete ve iş dünyasından 
birçok ünlü isim ve eşi Özlem Ada 
Şahin, Harbiye konserinde yalnız 
bırakmadı. 
Berkay İstanbul Harbiye Açıkhava 
‘Yıldızlar Geçidi’ konserlerini izle-
yenler arasında bulunan ünlü 
oyuncu Demet Akbağ’ı sahneye 
alarak beraber ‘Ya Evde Yoksan’ 
şarkısını söylediler. Berkay ve 
Demet Akbağ’ın beraber söyledik-
leri ‘Ya Evde Yoksan’ seyirci tara-
fından dakikalarca alkışlandı.
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Eren Bülbül'ün adı yaşatılacak
DENİZ Feneri Derneği’nin İstanbul 
Şubesi’nden yapılan yazılı açıkla-
mada, dünya üzerinde su sıkıntısı ya-
şayan milyonlarca insanın temiz 
suya ulaşabilmesi için çalışmalar 
yaptığı aktarıldı. Bu çalışmaların ba-
şında ihtiyaç bölgelerinde su kuyu-
ları açılmasının geldiği belirtilen 

açıklamada, dernek bağışçılarının da 
bu kapsamda, Benin’de inşa edilen 
iki adet su kuyusuna 2017 yılında 
Trabzon Maçka’da terör örgütü 
PKK'ya düzenlenen operasyonda 
şehit düşen Eren Bülbül ve annesi 
adına açılan iki su kuyusuna adları-
nın verildiği kaydedildi.

KENAN Doğulu’nun yapımcılığını üstlen-
diği, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla 
müzik dünyasının en kuvvetli isimlerinden 
biri olmaya aday olan Duygu Soylu Doğu-
lu’nun davetiyle sahneye çıktı. Duygu 
Soylu, “Kara Elmas” albümünden ‘Oldu 
Olacak’ şarkısını dinleyicilere seslendirdi. 
Konsere“İlk Adımı Sen At” şarkısıyla başla-
yan Doğulu, “Vay Be”, “Yosun” ve “Tencere 
Kapak” gibi hit şarkılarını sevenleriyle bera-
ber söyledi. Kenan Doğulu’ya sahnede 
tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa 
Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküs-
yonda Abbas Karacan, bas gitarda Orhan 
Deniz, elektro gitarda Gökay Semercioğlu, 
vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçın-
kaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda 
Ziya Arman ve saksafonda Toygun Sözen 
ve Serkan Altınok eşlik etti.

Kenan Doğulu 
şöleni

BARIŞ KIŞ

7'inci Barış ve Sevgi Buluşmaları son gününde de alanında uzman isimleri Beylikdüzü ile buluşturdu.  Katılan herkesin kurallara 
uyması sonucu güzel bir etkinlikte buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, “Sosyal mesafe kurallarına riayet eden bir kitle ile bir arada yaşamak benim yerel yönetici olarak en büyük şansım” dedi

Her yaz soluksuz konser maratonla-
rına çıkan Doğulu, bu yazın ikinci 
Bodrum konserini gerçekleştirdi. 

Covid-19 nedeniyle sosyal mesafeye 
uygun bir şekilde gerçekleştirilen kon-
serde, dinleyiciler Doğulu’nun sahne 

performansıyla büyülendi 

MEHMET MURAT 
CALIK COK SANSLI

Harbiye’de Berkay havası
Harbiye Açıkhava'da sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi. 

Berkay, “Bugün burada söylediğimiz şarkılar mutluluk içindi” diye konuştu

GEÇTİĞİMİZ hafta Azka Müzik etike-
tiyleçıkartığı "Gel Hayalim" şarkısıyla 
hızlı müzik listelerinde üst sıralara 
yerleşen Orbay Gürmen, önceki 
akşam Bodrum Bardakçı Koy'undaki 
Azka Otel'de sahne aldı. Konser önce-
sinde basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Gürmen, çok heyecanlı ol-
duğunu söyledi. Yolun çok başında ol-
duğunu söyleyen genç şarkıcı 
"Hayran olduğum sanatçılar var özel-
likle merhum Müslüm Gürses, Yıldız 
Tilbe gibi isimleri severek dinliyorum. 
En büyük isteğim Yıldız Tilbe ile düet 
yapmak" diyerek Tilbe ve Gürses'e 
olan hayranlığını dile getirdi. Sevenle-

rinin karşısına annesinin diktiği kıya-
fet ile çıkan başarılı şarkıcı, "Sahnede 
giydiğim kıyafetleri annem dikiyor. 
Modacım annem diktiği kıyafetlerle 
bana sahnede şans getiriyor. Anne 
emeği sevgisi her şeyden çok daha 
değerlidir." diyerek müzikseverlerden 
alkış aldı. Repertuarında ağırlıkla 
Arabesk parçalara yer veren Orbay 
Gürmen, kendisini dinlemeye gelen 
sevenlerine seslendirdiği parçalarla 
unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 
iki buçuk sahnede kalarak muhteşem 
bir performansa imza atan Gürmen, 
programını hayranı olduğu Tilbe'nin 
"Delikanlım" şarkısıyla noktaladı.

Orbay’ın hayali Yıldız Tilbe


