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Cumhur İttifakı’nın
adayı Erdoğan’dır

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı Dev-

let Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve
28'inci Dönem Milletvekili Genel
Seçimleri 2023 yılının Haziran
ayında, yani zamanında yapılacak-
tır. Cumhur İttifakı'nın 2023 yı-
lında Cumhurbaşkanı adayı

bellidir, o muh-
terem isim de
Cumhurbaşka-
nımız Sayın
Recep Tayyip
Erdoğan'dır.
Milliyetçi Hare-
ket Partisi ise bu
amaç doğrultu-
sunda sonuna
kadar çalışacak"
dedi.

ç

Sayfa 8

GüNDEM DEĞİŞTİRİLİyOR

CHP olarak idam
cezasına karşıyız

SAYFA 8

Başkanlık 
sistemi...

Fakir YILMAZ

SAYFA 9

Doğru karar
doğru zaman

Bahadır SÜGÜR

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Faik

Öztrak, idam cezası tartışmalarına
ilişkin, "Biz CHP olarak, sosyal de-
mokrat parti olarak idam cezasına
karşıyız" dedi. Öztrak, "İdam cezası
meselesi, ülkenin ne zaman başı sı-
kıntıya girse ülkeyi yönetenler tara-
fından gündeme
getiriliyor. Bu ya
gündemi değiş-
tirme çabasıdır
ya da FE-
TÖ'nün yurt dı-
şına kaçan örgüt
elemanlarına ör-
tülü af çıkarma
çabasıdır" ifade-
sini kullandı.
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Devlet bahçeli

2.4 MİLyON DOLAR LAZIM

Mercan Çorakçı
tedavi bekliyor

İstanbul'da SMA Tip-1 has-
tası olan 9 aylık Mercan Ço-

rakçı'nın sağlığına kavuşabilmesi
için Amerika'da uygulanan gen te-
davisini alması gerekiyor. Ancak
2.4 milyon dolar ücreti olan teda-
viyi minik Mercan'ın ailesi karşıla-
yamıyor. Mercan hastalığını
yenmek için yardım bekliyor.
"Mercan'ın bir an önce tedavi ol-
ması gerekiyor" diyen Baba Can

Çorakçı, "Tedavi
Amerika'da ya-
pılmak zorunda
çünkü tedavide
kullanılacak ilaç
Türkiye'de ruh-
satlandırılma-
dığı için bu
tedaviyi Türki-
ye'de alma şan-
sımız yok" dedi.
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Mercan Çorakçı

20 MİLyON EURO bONSERvİS

Vedat Muriqi
artık Lazio’da

Fenerbahçe'den ayrılmak için
gün sayan Kosovalı forvet

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi
sonuçlandı. Fenerbahçe, 26 yaşın-
daki golcü için bonuslar dahil 20
milyon 350 bin euro bonservis geliri
ve sonraki satıştan yüzde 5 pay ala-
cak. Geçen sezon başında Çaykur
Rizespor’dan 3,5 milyon euro bon-
servisle transfer edilen Muriqi için,
Karadeniz ekibi de bonservis gelirin-
den yüzde 15 pay alacak. Bu tutar

ise Fenerbahçe 
tarafından 
ödenecek.
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İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Selahattin

Demirtaş'ın "Başak ile birlikte
Meral Hanım’ın kapısını çalar ve
kahvaltıya geldik deriz" ifadelerine
yanıt verdi. Akşener, "Haberin ta-
mamını okumadım. Ama şunu
söylemek isterim. Güneydoğu’da
şöyle bir gelenek var, kan davalınız
bile olsa kapınızı çaldığı zaman
içeri alırsınız. Sonra kapıdan çıkıp
gittikten sonra davanız devam
eder. Güneydoğu'nun böyle bir
özelliği var" dedi. I SAYFA 7
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Faik Öztrak

TELAFİSİ İMKANSIZ HATA OLUR

Vatanseverleri
idam ederlerdi!

CHP’nin hukukçu milletvekili
Mahmut Tanal, MHP Genel

Başkanı Devlet Bahçeli’nin 'geri geti-
rilsin' dediği idam cezasının telafisi
imkansız hatalara yol açabileceğini
söyledi. Ergenekon ve Balyoz gibi
kumpas davala-
rını hatırlatan
Tanal, "O
dönem idam 
yürürlükte ol-
saydı, vatanse-
ver subayları
asarlardı" diye
konuştu. I SAYFA 7
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Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete ka-
palı bölümünde yaklaşık 4 yıldır

devam eden restorasyon çalışmalarında
sona yaklaşıldı. Yerebatan Sarnıcı'nın ti-
tizlikle devam eden restorasyon şantiye-
sindeki ustalar, babalarından devraldıkları
işleri, büyük bir tutkuyla yapıyor. I SAYFA 8
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Mahmut Tanal

KONU DOĞU AKDENİZ

Bakan Hulusi Akar
Peach ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, NATO Askeri Ko-

mite Başkanı Orgeneral Stuart
Peach ile görüştü. Görüşmede,
Doğu Akdeniz'de son dönemde
yaşanan gelişmeler ele alındı. Ba-
kanlıktan görüşmeye ilişkin yapı-
lan açıklamada, "Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de kıyısı olan tüm
ülkelerin uluslararası hukuka
uygun şekilde haklarını gözeten
bir yaklaşımdan yana olduğu
ifade edildi" denildi.
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Çatalca'nın AK Partili Bele-
diye Başkanı Mesut Üner, geç-

tiğimiz günlerde vefat eden
selefi CHP'li Cem Kara'nın 

ismini ömür boyu yaşatacak-
larını söyledi. Kara döne-

minde yapılan "Eşekçi Deresi
Parkı"nın isminin "Cem Kara

Yaşam Vadisi" olarak değişti-
rilmesini talep eden Üner, "Bu

koltuklar hiçbirimize baki
değil" açıklamasını yaptı

Çatalca Belediye Mecli-
si'nin Eylül ayı ilk toplantı-

sında önemli bir karara imza
atıldı. Gündemin 3. maddesi ola-
rak meclise egelen isim değişikliği
hakında açıklama yapan Belediye
Başkanı Mesut Üner, Ferhatpaşa
Mahallesi İkizler Sokak ve Nadir
Sokak arasında yer alan Eşekçi
Deresi mevkiinin adının Cem
Kara Yaşam Vadisi olarak değiş-

tirileceğini belirtti. Eşekçi Deresi
Parkı'nın Cem Kara döneminde
yapıldığını dile getiren Üner,
"Bu alanın isminin Cem
Kara Yaşam Vadisi olması
hepimizi mutlu edecektir.
Cem Başkanımızın ismi 
Çatalca’mızda ömür boyu
yaşatılacaktır" dedi. Önerge
belediye meclisinde oy 
birliği ile kabul edildi.

ÖNERGE MECLİS'TEN OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

ç Kararı Damga'ya değerlen-
diren Üner, "2014-2019 yıl-

ları arasında rahmetli Cem
Başkanımız ile bu meclis salo-
nunda görev yaptık. Bu kol-
tuklar hiçbirimize baki değil.
Eşekçi Deresi Park alanını
tam bir yaşam vadisine dön-
üştüreceğiz. Bu alanın dere-
den çıkıp bu hale gelmesinde
rahmetli belediye başkanı

sayın Cem Kara'nın büyük emek-
leri var. O sebeple bu park ala-
nında yapacağımız çalışmalar
sonrası oluşacak sosyal alana
"Cem Kara Yaşam Vadisi" ismini
uygun gördük. Bu ilçeye hizmet
etmiş tüm belediye başkanlarımız
bizler için değerlidir. Rahmetli
olanlara rabbim rahmet eylesin.
Sağ olanlara da sağlıklı yaşamlar
diliyorum" açıklamasını yaptı.

BU KOLTUKLAR HİÇBİRİMİZE BAKİ DEĞİL
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KAPIDAN ÇIKINCA
DAVA DEVAM EDER!

AK PARTİLİ MESUT ÜNER'DEN SELEFİ CHP'Lİ CEM KARA'YA BÜYÜK VEFA

KARA’NIN ISMI
YASATILACAK!

Siyasette kutuplaşmanın zirve yaptığı bir dönemde Mesut Üner'in meclise taşıdığı
önerge CHP kanadında da memnuniyetle karşılandı. CHP Meclis Üyesi Hasan Esgar,
"bu kararın alınmasında emeği olan başta belediye başkanımız Mesut Üner olmak
üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KUTUPLAŞMA YERİNE KAYNAŞMA

bAHADIR
SÜGÜR

HAbER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcı-
lar meydanı ve sahilinde başlanacak

projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile
de sahillerin mangala kapatılmasıyla ilgili bir
sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, “Mangala
ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk
zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda 
yapabilirler. Ama bu tür alanları kesinlikle
mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu 
konuda hiç pişman değilim” dedi. I SAYFA 5
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan, Cumhurbaşkanlığı 
Kabine Toplantısı sonrası
önemli açıklamalarda bu-
lundu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, koronavirüs dene-
timlerde daha sıkı hale getiri-
leceğini belirterek, "Kafe ve
restoranlar kurallara uygun-
luk bakımından çok daha
sıkı bir şekilde denetlenecek-
tir. Toplu taşımada ayakta
yolcu alınmasına kesinlikle

müsaade edilmeyecektir.
Maske kullanımı başta
olmak üzere kesilen cezalar
muhakkak tahsil edilecektir"
dedi. Erdoğan, "Sonbaharın
yaklaşmasıyla bilrikte soğuk
algınlığı gibi hastalıkları üze-
rime binmeden günlük vaka
sayılarını 100'ün altına vefat
sayısını mümkünse 0'a indir-
meliyiz. Ülke ve millet olarak
salgından korunma yöntem-
lerini en ideal şekilde uygula-
mamızdır" diye konuştu.
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PISMAN
DEGILIM!

AYAKTA YOLCU
ALINMAYACAK!

Sosyal medyada yap-
tığı paylaşımla yardım

isteyen Gökçen Ocak
eşinin amcası tarafın-
dan sürekli tehdit ve

taciz edildiğini söyledi

Eşinin amcasının tehdit-
lerine ve tacizine maruz

kaldığını söyleyerek yardım iste-
yen Gökçen Ocak, sürekli ölüm
korkusuyla yaşadıklarını belirtti.
Amca Fuat Ocak'ın geçmişte
kendilerine silahlı saldırıda da
bulunduğunu belirten genç
kadın, "Sokağa çıkamıyorum.
Çocuğumla birlikte özgürce do-
laşamıyorum. Kapımın önün-

deki bakkalı kullanamıyorum.
Çıktığım zaman yolum kesili-
yor. Üzerime tükürülüyor.
Taciz, hakaret, öpücükler atılı-
yor. Ben hem cinsel tacizlere
maruz kalıyorum hem tehdit-
lere maruz kalıyorum. Hem de
hakaretlere maruz kalıyorum.
Can güvenliğim yok. Adalete 
sığınmak istiyorum. Yardım 
istiyorum" diye feryat etti.
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SUREKLI TACIZ
EDILIYORUM!

CAN GÜVENLİĞİM YOK!

BABADAN OĞULA
RESTORASYON!

Gözlük numarasını değiştirmek amacıyla
muayene olmaya gittiği özel hastanede,

doktorun önerisiyle estetik ameliyatı olduğunu
söyleyen ve bu nedenle yüzünün tanınmaz hale
geldiğini iddia eden şarkıcı Hacı Kalan, doktordan

şikayetçi oldu. Yabancı uyruklu doktorun kendisine
3 ameliyat daha yaptığını öne süren Kalan, ameli-
yat sonrası yüz ifadesinin tamamen değiştiğini,
sahneye çıkıp şarkı söyleyemediğini ve görme ora-
nının da yüzde 50'ye düştüğünü belirtti. I SAYFA 4

çKAŞ YAPAYIM
DERKEN GÖZ

ÇIKARDI!
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Akşener

Gökçen Ocak

Hacı KalanVedat Muriqi

Recep Tayyip Erdoğan



U zman doktorlar pandeminin 
gölgesinde yaşanan yaz mevsi-
minde, enfeksiyon hastalıkları 

konusunda vatandaşları uyardı Medi-
cana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, sı-
caklara karşı uyardı. Yazın en fazla gö-
rülen rahatsızlıkların başında gıda 
zehirlenmelerinin geldiğini belirten Yıl-
dız, şu bilgileri verdi: "Uygun ortam-
larda ve uygun ısıda saklanmayan 
gıdaların yenilmesi gıda zehirlenmesine 
yol açmaktadır Alınan gıda maddeleri-
nin, sebze ve meyvelerin uygun ortamda 
muhafaza edilmesi, pişirilmesi ve sak-
lanması gerekir. Besinlerin içindeki za-
rarlı bakterilerin veya bakterilerin 
ürettikleri toksinlerin gıdalarla vücuda 
alınması ile besin zehirlenmesi meydana 
gelir. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı 
ve ateş şikayetleri ile seyreder. Besin ze-
hirlenmesi durumunda semptomlara yö-
nelik tedavi uygulanır. Kaybettiği sıvı ve 
mineraller hasta alabiliyorsa oral yol-
dan, yoksa damar yoluyla verilir. Bulantı 
ve kusma şikayeti yoksa ağız yoluyla ge-
reken sıvıyı alması sağlanır. Gıda olarak 
haşlanmış patates, pirinç çorbası, yo-
ğurt, muz gibi besinler verilir." Yazın 
besin zehirlenmelerine karşı en önemlisi 
besin maddeleri ile temas etmeden önce 
eller iyice yıkanmalıdır. Dışarıdan alınan 
sebze ve meyveler bol su ile, iyice yıkan-
malıdır. 

Güneş çarpması acildir 

Yıldız, yaz sıcaklardan en fazla; hiper-
tansiyon, Diabetes Mellitus, kronik kalp 
hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları ve 
kronik böbrek yetmezliği olanların etki-
lendiğini ifade ederek, bu rahatsızlıkları 
olanların ilaçlarını düzenli alınması ge-
rektiğini söyledi. Yaz mevsiminde ter-
leme ile vücuttan fazla su kaybı olduğu 
için yeterli miktarda sıvı alınması gerek-
tiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti: 
"Kronik hastalığı olanlara güneş ışınları-
nın dik olarak geldiği öğle saatlerinde dı-
şarı çıkmamaları önerilir. Günde 
ortalama 2 litre su tüketilmelidir. Alkollü 

içecekler ve asitli 
içecekler tüketil-
memelidir. 
Kavun, karpuz, 
üzüm gibi yaz 
meyvelerinden 
günde 3 porsiyon ye-
nilebilir. Yürüyüş, 
yüzme gibi spor akti-
viteleri sabah saatle-
rinde veya saat 
16'dan sonra yapıl-
malıdır. Güneş çarp-
ması, genellikle uzun 
süre yüksek sıcağa 
maruz kalma sonucu 
gelişen bir durumdur. 
Belirtileri vücut ısısının 
yüksek olması (40 de-
rece civarında), zihinsel durum veya 
davranışlarda bozulma, ciltte kızarıklık, 
sıcaklık ve kuruluk vardır. Solunum ve 
kalp atışlarında hızlanma, baş ağrısı, kas 
krampları, yorgunluk ve halsizlik belirti-
leri vardır. Güneş çarpmasında gerekli 
yardımın hemen yapılması gerekir. 
Hasta klimalı veya serin bir ortama alın-
malıdır. Vücut sıcaklığını düşürmek için, 
soğuk su veya buz torbaları ile uygu-
lama yapılır. Soğuk su ile duş alınabilir. " 

Nem diyabet yaratır  

Medicana Bahçelievler Hastanesi İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesriye Demi-
rel de, diyabetli ve diyabet açısından risk 
altındaki hastaların yaz aylarında ve 
aşırı sıcaklarda daha dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi. Yazın vatandaşların 
sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle 
sağlıklarını koruyabileceğini anlatan De-
mirel, "Sıcaklığın artması ile vücudun iç 
dengesi devreye girer, ter bezleri çalış-
maya başlar. Terlemek vücudu serinletir 
ve vücut ısısının yükselmesini önler. Ter-
lemek vücut ısısında düşmeye neden ol-
duğu için iyi olmakla birlikte su kaybının 
çok olduğu durumlarda hayati tehlike 
yaratmaktadır. Diyabetli hastalarda kan 
şekeri düzeyleri yüksek olduğunda şeker, 
idrar yoluyla dışarı atılmaya çalışılır ve 

normalden daha fazla su kaybı görülebi-
lir. Aşırı sıcak ve artan nem oranları di-
yabetik hastalar için sorun oluşturabilir." 
diye konuştu. 

Halsizlik büyük belirti  

Demirel, uzun süre güneşte kalma so-
nucu gelişen güneş çarpmasının diya-
betli hastalarda daha sık görüldüğünü 
ifade ederek, "Güneş çarpması halsizlik, 
yorgunluk, kas krampları, aşırı terleme, 
soğuk ve nemli cilt, baş ağrısı, çarpıntı ve 
bulantı yapar. Bu durum diyabetiklerde 
sinir tahribatı ile vücudun ısı dengesi bo-
zabilir. Terleyememe sorunu olabilir. Bu 
durum diyabetik hastalar için tehlike 
oluşturmaktadır. Belirtilerinin başında 
halsizlik, kas krampları, çarpıntı, yor-

gunluk, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı 
gelmektedir." bilgilerini verdi. 
Gün ortası sıcaklarda dinlenmeli 
Demirel, sıcak havalarda günlük 2-5 litre 
arasında sıvı alınmasına ve suyla birlikte 
tuz ve mineral tüketiminin önemine dik-
kati çekerek, "Karpuz gibi meyveler için-
deki şeker miktarı yüksek olduğundan az 
miktarda alınmalıdır. Aşırı protein ve 
yağlar su ihtiyacını artırabilir. Bu dö-
nemde beslenme diyet uzmanına ya da 
doktora mutlaka danışılmalıdır. Klimalı 
ve nem oranı düşük bir ortam tercih 
edilmelidir. Gün ortası sıcaklarda din-
lenmeli çalışmaktan ve egzersizden ve 
fazla efor sarf etmekten kaçınılmalıdır. 
Ilık su ile duş alınmalıdır." uyarısında 
bulundu.
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Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER 

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga 
Ýlan- Reklam Tarifesi 

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL 
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL  
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL  
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL 
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL  
Zayi İlanı :     50 TL  
Kongre ilanı :   250 TL                
Sütun Santim : 17,00 TL 

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir. 
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL 
Özel haberlerde gazete fiyatı:         3 TL  

Çatalca  
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım 
Şenol YENE - Salih DOĞAN 

Ali Burhan SİMSAR 
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Turkuaz 

YÖNETİM MERKEZİ 
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3 

Beylikdüzü / İSTANBUL 
GSM:  0533 025 04 19 

Tel:+90 0212 871 36 06    Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mu-
hammed Emin Akkoyunlu, Kovid-19 sal-

gınının "sağlıklı kalanlara" verdiği en büyük 
zararlardan birinin hareketsizlik olduğunu söyledi. 
Akkoyunlu, bu süreçte evde sporsuz ve hareketsiz 
kalındığını, aynı zamanda da bolca yemek yeme du-
rumunun ortaya çıktığını vurguladı. Bu sürecin etki-
lerinin ileri dönemlerde ortaya çıkacağını, bedensel 
yorgunluk ve yıpranmanın hızlandığını anlatan Ak-
koyunlu, "Yaşlılık arttı, bunun farkında değiliz ve iler-
leyen süreç içerisinde kalp-damar hastalıklarıyla ilgili 
problemler yaşayacağız." diye konuştu. Diyet ve eg-
zersiz yapmanın önemine işaret eden Akkoyunlu, 
şöyle devam etti: "Egzersiz derken bedenin tama-
mını kapsayan egzersizleri çok önemsiyoruz. Eg-
zersiz yapmamanın verdiği büyük zararlar var. 
Bunun için bizim belirlediğimiz kriter, günlük 10 
bin adım. Bazı çalışmalar 6-7 bin adıma kadar dü-
şürebiliyor. 10 bin adımın altında günlük adım atı-
yorsak artık sedanter yaşıyoruz demektir. Her türlü 
hastalık riski artar. İçeride kaldığımız süre içeri-
sinde sedanter yaşamdan uzak durmamız ve gün-
lük egzersizlerimizi yapmamız gerekiyor. Artık yaz 
geldi, virüsün açık havada bulaştırıcılığı daha da 
azaldı. Bu nedenle artık dış ortamda da egzersiz 
yapmamız gerekir. Bilim Kurulu önerisi ve Bakan-
lığın da açıklamaları doğrultusunda açık havada, 
sahillerde, parklarda egzersiz yapabilecek alanlar 
oluşturulmaya başlandı. Bunları kullanmak gereki-
yor. Sağlıklı bir yaşam için açık alanda özellikle 
duraklama yapmadan, oturmadan yürüyüş ya da 
koşu yaparak bu ortamı değerlendirmek gerekir." 

Spor yapmak için ideal saat 

Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde dışarı çı-
kılmamasını öneren Akkoyunlu, aşırı sıcakların 
ciddi su kaybına, tansiyondaki oynamalara ve 
ritim bozukluklarına neden olduğunu bildirdi. 
Prof. Dr. Akkoyunlu, şöyle devam etti: "Aşırı sıcak 
ve soğuk olmayan ortamlarda ve dengeli bir şe-
kilde güneşlenerek D vitaminini alacağımız dü-
zeyde egzersiz programı oluşturmak lazım. 
Önerdiğimiz en iyi saatler 08.00 ila 10.00, belki 
bölgesel olarak 11.00, öğleden sonra da 16.00-
18.00'dir. Özellikle aşırı rüzgar alan yerler sıvı kay-
bına neden olacağı için zarar verebilir. Aşırı 
rüzgarlı ortamlarda bulunmamak lazım” dedi.

Sağlığınız için  
yürüyün! 

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Prof. 

Dr. Bülent Ünay, yaptığı 
açıklamada, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele 
edilen bu dönemde, hasta sayısının 
düşmesiyle kısıtlayıcı önlemlerin de 
azalmaya başladığını ifade etti. Alışveriş 
merkezlerinin, restoran ve kafelerin açıl-

dığını aktaran Ünay, 18 yaş altı ile ilgili 
kısıtlamanın da küçüklerin ebeveynleri-
nin refakatinde olmaları şartıyla tü-
müyle kaldırıldığını hatırlattı. Ancak 
ailelerin çocukların bu süre 
içinde maske takıp takmaması yönünde 
kafa karışıklığı yaşadığını vurgulayan 
Ünay, şu bilgileri verdi: "Yüz maskeleri 
hasta olanlardan öksürme, hapşırma ve 
konuşmayla ortama bırakılan virüsler-

den korunma sağlar. Diğer 
taraftan da virüsü taşı-
yan kişilerin maske 
takması sağlanırsa 
virüsün yayılması 
engellenebilir. Ev 
içindeyken genellikle 
maske takmaya 
gerek yoktur. 2 yaş 
üstü çocuklar özellikle 
alışveriş merkezi, mar-
ket, hastane gibi kalabalık 
yerlerde veya sosyal mesafe ku-
rallarına uyum sağlamakta zorluk çeke-
ceği ortamlarda mutlaka maske 
takmalıdır." 

Maske çocuğun yüzüne uymalı 

Prof. Dr. Bülent Ünay, küçük çocukların 
solunum yollarının daha küçük oldu-
ğunu, bu nedenle maske arkasında 
nefes almakta zorlanabileceklerini akta-
rarak, "Çocuk kusabilir ve buna bağlı 
olası boğulma durumu da maskeden 
dolayı farkedilmeyebilir. Ayrıca benzer 
şekilde solunum sıkıntısının yaratacağı 
morarma gibi renk değişiklikleri maske-
nin arkasında görülmeyebilir." uyarı-
sında bulundu. Küçük çocukların 
herhangi bir sorun olduğunda kendi 
maskelerini çıkaramayacaklarını ve risk 
altına girebileceklerini ifade eden Ünay, 
şu tavsiyelerde bulundu: "Maskeler ağız 
ve burnu tam olarak kapatacak şekilde 
çocuğun yüzüne uygun ebatta olmalı-
dır. Maskeyi takmadan önce ve çıkar-
dıktan sonra eller yıkanmalı, yüzde 
maske varken ellerle yüze ve maskeye 
dokunulmamalıdır. Çocuklar yüzünde 
maske varken maskelere eliyle dokun-
maya daha meyillidir, bu nedenle mas-
keye el sürmemeleri konusunda mutlaka 

uyarılmalıdır. Maske takılırken 
ve çıkarılırken kulak arkasın-

daki iplerden tutularak ta-
kılmalı ve çıkarılmalı, 
maskenin ön tarafına el 
sürülmemelidir. Maske 
takmaktan korkan ço-
cuklar için çizgi film ka-

rakteri veya sevdikleri 
hayvan resimli maskeler 

kullanılabilir. Maskeye ço-
cukla beraber sevdiği kahraman 

veya karakterlerin şekli çizilerek 
daha eğlenceli hale getirebilir. Maske 
takan diğer çocukları ve insanları göste-
rerek bunun normal bir kural olduğu 
açıklanmalı, kendini farklı hissetmesinin 
önüne geçilmelidir. Çocuklarla mutlaka 
anlayacağı şekilde konuşulmalı, maske 
takarak hastalıktan korunacağı ve zarar 
görmeyeceği açıklanmalıdır." 
 

Çocuklara da maske şart!

SICAKLARA  
KARSI SU ICIN
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız, "Kronik hastalığı olanlara güneş ışınlarının  
dik olarak geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilir.  
Günde ortalama 2 litre su tüketilmelidir. Alkollü içecekler  
ve asitli içecekler tüketilmemelidir." dedi

Dr. Nesriye Demirel, sıcak ha-
vada günün çok erken ve çok geç 
saatlerinde egzersize çıkılma-
ması önerisinde bulunarak, kli-
malı ve kapalı ortamlarda 
egzersiz yapılmasını tavsiye etti. 
Dışarıda şapka takılması öneri-
sinde bulunan Demirel, ince 
açık renkli pamuklu giysilerin 
tercih edilmesinin faydalı olabi-
leceğini kaydetti.

Güneşten korunmak  
için şapka önerisi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünay, 2 yaş üstü çocukların alışveriş merkezi, market, hastane gibi kalabalık 
yerlerde veya sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamakta zorluk çektikleri ortamlarda maske takması gerektiğini bildirdi

 NE GEREK  
VAR DEME



KAZA Pazar sabah 
saat 08.00 sıralarında 
İnönü Mahallesi Ka-

yışdağı Caddesi üzerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre 
Fahrettin Yürür'ün kullandığı 
78 AAH 186 plakalı otomobil 
durakta yolcu alan Doğuş Ku-
zu'nun kullandığı Kadıköy-Ka-
yışdağı hattında yolcu taşıyan 
319 hat numaralı 34 ZJ 7393 
plakalı özel halk otobüsüne 
büyük bir gürültü ile çarptı. Sü-
rücü Fahrettin Yürür çarpma-
nın etkisi ile hurdaya dönen 
otomobil içinde sıkıştı. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine it-
faiye, sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi 
duran sürücüye kalp masajı ya-

parak hayata döndürmeye ça-
lıştı. İtfaiye ekipleri otomobil 
içinde sıkışan sürücüyü sıkıştığı 
yerden çıkardı. Fatih Sultan 
Mehmet Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılan Fahret-
tin Yürür, yapılan tüm müda-
halelere rağmen hayatını 
kaybetti. Otomobilin arkadan 
çarptığı özel halk otobüsünün 
şoförü Doğuş Kuzu, "Yolcu-
muzu alırken bir anda çarp-
ması ile bu hale geldi. Tam 
arkayı göremedim ama yandaki 
garajın kameralarından çok 
hızlı olduğu görülüyor. İlk ben 
müdahale ettiğimde ölmüştü, 
ondan sonra ambulanslar 
geldi" dedi.  Kaza ile ilgili so-
ruşturma başlatıldı.

A vcılar'da bir mermer dükkanında 
çalışan gence malzeme yüklemek 
için yolun karşısına geçmeye çalı-

şırken araç çarptı. Güvenlik kameralarına 
yansıyan feci kazada metrelerce havaya 
uçan genç ağır yaralandı. Olay, saat 11.30 
sıralarında Avcılar Kazım Karabekir Cad-
desi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir 
mermer dükkanında çalışan Muhammet 
Gürbüz (21), bir müşterinin mermer alış-
verişi sonrası aldığı ürünü arabasına taşı-
mak için yolun karşısına geçmek istedi. Bu 
sırada 34 JP 2989 plaka hafif ticari aracın 
sürücüsü, yolun karşısına geçmekte olan 
Gürbüz'e çarparak havaya fırlattı. Gür-
büz'ün elinde bulunan mermer çarpmanın 
etkisiyle o sırada yoldan geçen başka bir 
araca isabet etti. Kazayı gören vatandaş-
lar durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üze-
rine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay 
yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan Gürbüz'ü özel bir hastaneye kaldırdı. 
Hayati tehlikesi bulunan genç hastanede 
yaşam mücadelesi veriyor. Kaza ile ilgili 
inceleme başlatan polis ekipleri, Muham-
met Gürbüz'e çarpan otomobil sürücü-
sünü gözaltına aldı. Kaza ise bir iş 
yerinin güvenlik kamerasına saniye 
saniye yansıdı. 

Mermerle beraber arabanın üzerine yığıldı 

Çarpmanın etkisiyle mermerin üzerine 
geldiği araçtaki Bahar Köprücü o anları 
anlattı. Avcılar istikametine doğru gittikle-
rini söyleyen Köprücü, ”Biz yolumuzda 
normal giderken karşıdan bir araç geli-
yordu. Çocuk da elinde mermerle karşıya 
geçiyordu. Biz durduk ama o araç dur-
madı. Çocuğa vurdu, çocuk mermerle bir-
likte bizim arabamızın üzerine yığıldı 
kaldı. Durumu ağır. Allah'tan o mermer 
bizim aracın camdan içine girmedi” diye 
konuştu. 
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OLAY, dün saat 13.00 sıralarında Üskü-
dar'da meydana geldi. İddiaya göre sürü-
cüsü Tevfik Öztürk'ün cadde üzerinde park 
ettiği 34 BV 6816 plakalı çekici kamyonu-
nun freni boşaldı ve hareket etmeye baş-
ladı. Bir süre ilerleyen kamyon, kebapçı 
dükkânı önünde yine park halinde bulunan 
34 DY 4810 plakalı otomobile çarptı. Oto-
mobil, çarpmanın etkisiyle kebapçı dükkâ-
nının içine girdi. Olay sırasında dükkânda 
bulunan bir çaycı ve dükkân sahibinin eşi 
kazadan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine 

olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 
kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken 
otomobil kullanılmaz hale geldi. Kamyon 
sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Kebapçıda ise hasar 
oluştu. 

Allah kurtardı 

Hastaneye kaldırılan kadının dükkân sahi-
binin eşi, "Arabada iki kişi oturuyormuş, 
otururken dizi mi değiyor, eli mi değiyor. 

İmdat freni aşağıya düşüyor ve bu arabayı 
alıyor dükkâna sokuyor. Dükkânın içinde 
eşim var. Kardeşimiz eşime, 'Abla gel çay 
içelim.' demiş. Benim eşimi iki çayla ke-
nara alıyor. Otururken dükkânın içine ara-
balar giriyor. Yani kardeş, eşimi çayla 
kenara almasa benim eşimin belinden 
aşağısı kopmuştu. Adamın arabası kulla-
nılmaz hale geldi. Dükkânımız hasar 
gördü. Eşimi, ambulansla gönderdim. 
Allah muhafaza can kaybı olmadı" dedi.  
DHA 

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

Dolandırıcılar  
tuzağa düştü 

ESENLER'DE irtibata geçtiği kişilere 
elindeki sahte dolarları, "düşük kur-
dan, ucuza satıyorum" diyerek sat-

tığı belirlenen şüpheli, polisin kovalamacası 
sonucu yakalandı. O anlar polis kamerasına 
yansıdı. Olay, 30 Ağustos Pazar günü Esen-
ler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Suriye uyruklu Muhammed A., anlaşıp bu-
luştuğu kişiye Türk parası karşılğı, elindeki 
sahte 5 bin doları, ucuza daha düşük kurdan 
verdi. Daha sonra elindeki dolarların sahte 
olduğunu anlayan kişi, hemen polise baş-
vurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekip-
ler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. 
Ekipler, eşkal ve kimliğini belirlediği şüpheli-
nin başka bir kişiyi daha aynı yöntemle do-
landıracağının bilgisi üzerine harekete geçti. 
Bahçelievler Adnan Kahveci Caddesi üze-
rinde, yine bir kişiye sahte dolarları düşük 
kurdan, ucuza satmaya hazırlanan Suriye uy-
ruklu Muhammed A. polisin kovalamacası 
sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçmaya çalış-
tığı sırada, koşarken poşet içerisinde bulunan 
sahte dolarları yerlere saçtığı belirtildi. Şüp-
heli Muhammed A. şubedeki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilerek, tutuklandı.

Zehir tacirlerine  
operasyon 
İSTANBUL'DA sabah saatlerinde  
6 ilçede uyuşturucu operasyonu 
düzenlendi. Özel harekat ekipleri 

ve helikopter destekli operasyonda 35 adrese 
baskın yapıldı.İstanbul genelinde sabah saat-
lerinde Esenler merkezli Arnavutköy, Güngö-
ren, Bağcılar, Bayrampaşa ve Küçükçekmece 
ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzen-
lendi. 6 ilçede daha önceden belirlenen 35 
adrese baskın yapıldı. 200 polisin katıldığı 
operasyona özel harekat ekipleri ve polis he-
likopteri de destek verdi. Hassas burunlu 
narkotik köpekleri de baskın yapılan adres-
lerde aramalara katıldı. Öte yandan Esen-
ler'de gözaltına alınan bir kişinin evinde 
pompalı tüfek ve fişek ele geçirildi.

Arnavutköy karıştı
ARNAVUTKÖY'DE bir düğün salo-
nunda çıkan ve dışarıya taşan kav-
gayı, polis havaya ateş ederek 

ayırdı. Kavga anlar bir vatandaşın cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Olay, dün 
saat 23:30’da  Anadolu Mahallesi Hoca 
Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir 
düğün salonunda meydana geldi.  Suriyeli 
bir ailenin düğünde henüz bilinmeyen bir ne-
denle kavga çıktı. Kavga düğün salonu 
içinde durdurulamayınca caddeye taştı. 
Kavga bir türlü durdurulamayınca düğün 
sona erdirildi. Sokağa taşan kavgaya karı-
şanlar  dakikalarca birbirlerine tekme ve 
yumruklarla saldırdı. Olay yerine gelen polis, 
 havaya ateş açarak kavgayı ayırdı.  Tüm ya-
şananlar ise bir vatandaş tarafından cep tele-
fonu kamerasıyla kaydedildi. 

Büyükçekmece’de 
ters yönde gitti 

BÜYÜKÇEKMECE TEM Oto-
yolu'nda kullandığı otomobille 
son sürat geri geri giden oto-

mobilin sürücüsü hem kendi hem de 
diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. 
O anlar cep telefonu kamerası ile görün-
tülendi. Olay önceki gün TEM Otoyolu 
Ahmediye mevkiinde yaşandı. Normalde 
Edirne yönünde ilerleyen bir otomobil 
sürücüsü daha sonra otomobilini geri 
geri sürmeye başladı. Sürücü üstüne 
gelen diğer araçlara aldırış etmeden sü-
ratle geri geri ilerlemeye devam etti. 
Daha sonra yol ortasında manevra 
yapan otomobilin sürücüsü yine ters 
yönde ilerlemeye devam etti. Trafik ku-
rallarını hiçe sayıp hem kendi hem de 
diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan 
kişi bir süre sonra gözden kayboldu. Teh-
like dolu anlar cep telefonu kamerası ile 
görüntülendi.

Ataşehir’de korkunç ölüm

FELAKETE RAMAK KALA!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma ve Cumartesi günleri  
yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Denetimlerde kontrol edilen 3 bin 923 araçtan 2 bin 

519'una cezai işlem uygulanırken toplamda 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi 

Ataşehir'de durakta yolcu alan özel halk  
otobüsüne otomobil çarptı. Kazada sürücü 

ölürken, otomobil hurdaya döndü

2 günde 1 milyonluk ceza 

İSTANBUL Emniyet 
Müdürlüğü Trafik De-
netleme Şube Müdür-

lüğü ekipleri tarafından Cuma ve 
Cumartesi günleri 17.00 ile gece 
03.00 saatleri arasından Bakırköy, 
Zeytinburnu, Fatih ilçeleriyle D-
100 Karayolu ve sahil yolunda 
denetim yapıldı. Denetimlere 38 
resmi, 16 sivil ve 14 motorlu ekip 
olmak üzere toplam 122 personel 
katıldı.  Yapılan denetimlerde 3 
bin 923 araç kontrol edildi. Trafik 
polisleri, abartı egzozdan 111, 
makas atmaktan 91, alkollü araç 

kullanmaktan 63, sürücü belgesi 
olmadan araç kullanmaktan 65, 
emniyet şeridini ihlal etmekten 
14, seyir halinde cep telefonu kul-
lanmaktan 344, emniyet kemeri 
takmamaktan 562, toplu taşıma 
araçlarında ise Hıfzıssıhha Kanu-
nu'na aykırı davranmaktan 38 
araç ve diğer nedenlerden bin 231 
olmak üzere 2 bin 519 işlem ya-
pıldı. 139 aracın trafikten men 
edildiği denetimlerde 1 milyon 
139 bin 100 lira para cezası ke-
sildi. 1 tane çalıntı motosiklete ise 
el konuldu. 

Otomobil kebapçıya girdi
Üsküdar'da freni boşaldığı öen sürülen çekici kamyonunun çarptığı park halindeki otomobil kebapçı dükkânına girdi.  
Olay anında içeride bulunan 2 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle işyerinde hasar meydana geldi

Avcılar’da bir mermer dükkanında çalışan gence malzeme yüklemek için yolun karşısına geçmeye çalışırken araç çarptı

Kuzu, "Yolcumuzu alırken bir anda  
çarpması ile bu hale geldi. Tam arkayı 

göremedim ama yandaki garajın  
kameralarından çok hızlı olduğu  

görülüyor. İlk ben müdahale ettiğimde 
ölmüştü, ondan sonra ambulanslar 

geldi" dedi.

Kazayı gören vatandaşlar 
durumu ekiplere ihbar etti. 
İhbar üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, olay 
yerinde yapılan ilk müda-
halenin ardından Gürbüz'ü 
özel bir hastaneye kaldırdı. 
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T ürkü barlarda sahneye çıktığını
anlatan 55 yaşındaki Hacı Kalan,
yaklaşık 8 ay önce gözlük num-

arasını değiştirmek üzere özel bir hasta-
neye muayene olmaya gittiğini belirterek,
"Bir gözlük numarası almaya gittim,
Doktor, 'Yakışıklısın, gel senin yanaklarını
geriye doğru alalım, 15 yaş gençleşirsin”
dedi. Parayı aldı, beni bu hale getirdi.
Derin yumuşak olduğu için çökme yap-
mış, düzelteceğim' dedi. 4 kere ameliyat
oldum. Görme oranım yüzde 50 düş-
müş” dedi. Kalan, şöyle konuştu: “7-8 ay
oldu. Doktora gittiğimde, 'Estetik cerrahi
kampanyamız var, yüzün çökmüş gerdi-
relim mi?' dediler. 'Ne kadar olur?'
dedim, '4 bin lira' dediler. Ben de '3 bin
liram var'  dedim. 'Yarın arayalım seni'
dediler aradılar ve 'al paranı gel' dediler.
Hastaneye gittim, elden aldılar parayı.
Sonra ameliyata girdim. Ameliyata ken-
disi girdi, uzman doktordu. İran’lı ken-
disi. Gözlük numaramı veren doktor da

oydu. Yüzümü uyuşturdu, baktım ma-
kasla kesiyor falan ama tabii hissedeme-
dim. Sonra gözkapaklarımı kestiğini,
yüzümün şeklinin değiştiğini gördüm.
Resmen özürlü yaptı beni. 7-8 aydır çalı-
şamaz oldum. Ekmeğimi türkü evlerinde
kazanıyordum, özürlü olunca bu şekilde
çalışamadım. Mağdur oldum.”

3 defa daha ameliyat etti

Doktorun hatasını düzeltmek için 3 ame-
liyat daha yaptığını ancak sonucun de-
ğişmediğini dile getiren Kalan, “Daha
sonra hastaneye gittiğimde, 'sizin dokto-
runuz buradan ayrıldı' dediler. Rapor
almak istedim, önce vermediler. Daha
sonra aldım raporu, doktorun da telefo-
nunu bulduk, çalıştığı hastaneye çağırdı.
Bir hafta sonra gittim. Orada da 3 defa
ameliyat etti beni. 'Yaraların iyileşsin ba-
karız' dedi. Baktım şeklim hala aynı.
Ondan sonra da bu yola başvurdum,
avukat tuttum. Beşinci kez ameliyata ala-

caktı beni. Sonra gazetede benim habe-
rimi görünce, 8 aydır aramayan doktor
aradı beni. 'Niye bu yola başvurdun, ben
seni iyileştirecektim' dedi. 'Benim canımı
yaktın, başkalarınınki yanmasın' dedim.
Avukatımla görüştüm, herhangi bir sı-
kıntı olmadığını sonuna kadar takip ede-
ceğini söyledi."

Yüzü tanınmaz halde

Hukuki süreç hakkında bilgi veren Avu-
kat Gökhan Miraç Kaçıran, “Müvekkili-
miz Hacı Kalan, göz rahatsızlığı
nedeniyle İstanbul’da bulunan özel has-
taneye başvuruda bulunmuştur. Özel
hastanede kendisine yapılan göz tedavisi
neticesinde göz doktoru tarafından mü-
vekkilimize estetik operasyon cerrahisi
alanında kampanya bulunduğunu ve di-
lerse bu kampanyalardan istifade edebi-
leceğini belirtmiştir. Müvekkilimiz
yapmakta olduğu iş gereği, ki kendisi
türkü evlerinde sahne almaktadır. Bu tek-

lifi olumlu değerlendirmiş. Müvekkili-
mize uygulanan tedavi neticesinde maa-
lesef yüzü tanınmaz hale gelmiştir.
Doktoru ile görüştüğünde ise, doktoru
aynı operasyonu tekrar gerçekleştirerek
yüzünü daha kötü bir duruma getirmiş-
tir. Bu arada şunu da belirtmek isteriz, bu
operasyonu gerçekleştiren maalesef ki
göz cerrahi uzmanı. Yani estetik cerrahi
uzmanının gerçekleştirmesi gereken ope-
rasyon, göz doktoru olan kişi tarafından
gerçekleştiriliyor. Bu tür hatalı tıbbi uygu-
lamalar neticesinde doktorlar ve özel
hastanelere tüketici mahkemelerinde
dava açılabilmekte. Yeni yapılan değişik-
lik sonucunda bu tür davalar açılmadan
arabuluculuk kurumuna gidilmekte. Bu
aynı zamanda taksirle yaralama suçunu
teşkil etmekte. Biz müvekkilimiz hak-
kında İstanbul’daki ilgili Cumhuriyet
Başsavcılıklarına suç duyurusunda bu-
lunduk. Ayrıca arabuluculuk kurumuna
başvurduk” ifadelerini kullandı. DHA

MuharreM ayı dolayısıyla Beyoğlu’nda
aşure günü etkinliği gerçekleştirildi. Pir Sul-
tan Abdal Derneği tarafından düzenlenen et-

kinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın
yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Koronavirüs ted-
birleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığı etkinlikte
günün anlamına binaen yapılan konuşmaların ardın-
dan vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vatanımız bir bayrağımız bir

Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında, zulme
ve haksızlığa karşı çıkmanın Hz. Hüseyin’in Kerbe-
la’daki duruşu olduğunu belirterek, “Dolayısıyla Ana-
dolu’yu sulayan erenler de aynı şekilde gerek Pir Sultan
Abdal, gerek Hacı Bayram-ı Veli, gerek Hacı Bektaş-ı
Veli, gerek Yunus Emre bu topraklara birliği, beraber-
liği, kardeşliği, dostluğu ve sevgiyi aşılamışlardır. El-
bette ki farklı düşünceler olabilir, farklı yaşam tarzları
olabilir, farklı özgürlük tanımlamaları olabilir ama va-
tanımız bir, bayrağımız birdir. Aynı mahallede aynı bay-
rağın altında yaşıyoruz. Bu bayrağın altında, bu aziz
vatanda bir ve beraber olarak kardeşçe, dostça ve sev-
giyle yaşamayı Allah hepimize nasip etsin” dedi. DHA

Bayraktar’dan
tam not aldı

Sarıyer’deki atıksu
sorunu çözülüyor

Gazİantep’te yapılacak olan TEKNO-
FEST 2020 kapsamında Kocaeli’nde ger-
çekleştirilen yarışmalara, 38 farklı

üniversiteden 48 ayrı takım katıldı. Körfez’deki yarış
pistinde düzenlenen yarışlara Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Yarışlar Elektro-
mobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromo-
bil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere 2 ayrı
kategoride gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde dü-
zenlenen TEKNOFEST kapsamında yapılan yarış-
malarda, pistte performansını tamamlayan araçlar
değerlendirme noktasında yerli ve milli parçalarının
olması önemli rol oynadı.

Belediye destek veriyor

Yarışmaya katılanlardan biri ise geçtiğimiz hafta tanı-
tımı yapılan EVA2 isimli araç oldu. Altınbaş Üniversi-
tesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim
üyesi ve öğrencilerinden oluşan EVA (Electric Vehicle
of Altınbaş) Team tarafından üretilen EVA2’ye en
büyük desteği ise Bağcılar Belediyesi veriyor. Yüzde
yüz yerli otomobil olan EVA2, Bakan Varank ve Bay-
raktar’dan tam not aldı. Varank, EVA Team ekibiyle
sohbet ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Türk sa-
vunma sanayisinin son dönemde en dikkat çeken
ürünleri olan İHA ve SİHA’ların mimarı Selçuk Bay-
raktar da EVA2’yi yakından inceledi. Aracın teknik ak-
samından dizaynına kadar kontrol eden Bayraktar,
otomobili çok beğendiğini ifade etti. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdür-
lüğü, Boğaz’a, Marmara Denizi’ne ve Kara-

deniz’e kıyısı olan ilçelerde, sahillerdeki atıksu girişini
tamamen kesmek için çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor. Yeni Mahalle Karakütük Caddesi’nde kolektörlerin
topladığı atıksuların, arıtma tesisine ulaştırılması için
gerekli bağlantılar, uzun yıllardır yapılamadı. Yılların bu
ihmali nedeniyle, 3 bölgede noktadan denize atıksu gi-
rişi oluyor. İSKİ, vatandaşların haklı yakınmalarına
neden olan ve zaman zaman kötü kokuya sebep olan
bu sorunun giderilmesi için çalışma başlattı. Sarıyer’in
Yeni Mahalle ve Büyükdere’de semtlerinde işin proje
çalışmaları tamamlandı. Yatırımın tamamlanması için
yüklenici firmaya talimat verildi. İş kapsamında; böl-
gede 870 metre uzunluğunda, 300 – 600 mm çapla-
rında, yerin 3 ila 7 metre derinliğinde atıksu bağlantı
hattı inşa edilecek. Böylece, atıksu kolektörleri ile topla-
nan sular, denize karışmadan Baltalimanı Atıksu
Arıtma Tesisi’ne ulaştırılacak. Öte yandan, Sarıyer Bü-
yükdere Mahallesi Çayırbaşı ve Meserburnu Cadde-
leri’nde de aynı şekilde yıllardır denize atıksu girişi
yapılıyor. Bu nokta için de çalışma başlatan İSKİ, pro-
jeyi tamamladı. 

Ö nce iktidarın engellerini, sonra se-
çildikten sonra yakalayamadığımız
Esenyurt Belediye Başkanının da

yakalandığı pandemiyi bahane edip, başta
yıllar sonra kendilerini oralara taşıyan itti-
fak ortaklarını, gönüldaşlarını hatta hemşe-
rilerini görmezden gelip, randevular
vermeyip, onlarla akıl danışmanlığı yapma-
yıp ve en önemlisi, 'HDP'mi benden iyi
HDP'li olmaz, İYİ Partili mi benden iyisi
olmaz, Muhafazakar mı benim anamda,
bacımda başörtülü, babam da hacı'' diyerek
''seçildim nasılsa' şımarıklığı ile görmezden
gelip, Saadetinden, HDP'sine, İyi Partisin-
den, sol orijinli insanları görmezden gelen
ve buna tepki olarak Ardahan'da oluşturu-
lan HDP ittifakının bozulmasına neden olan
CHP'nin yerel yönetimlerinin tutum ve dav-
ranışları yani halkı kucaklayamayışlarının
gölgesinde tartışılmaya devam eden baş-
kanlık sistemi sancıları da sürüyor.

Ve bu sancılar arttıkça 2023 seçimlerine
3 yıl kala erken seçim tartışmaları da
devam ediyor. Belediye seçimlerinin de

içinde olmasının hesaplandığı bir erken se-
çimin 2022'nin sonu ya da 2023'ün ortala-
rında olacağı yönünde tartışmaların
sürdüğü ülke siyasetinde daha yeni olan ve
eyalet sistemi resmi olarak kabul görme-
dikçe yerine oturmasının mümkün olmadığı
görülürken mevcut iktidarın elinde tutmaya
çalıştığı başkanlık sisteminin devamını ve
son mahalli idareler seçimlerinde ellerinden
çıkan yerel yönetimleri geri alma hesapları
için kıvrandığı da diğer süre gelen bir konu.

Mevcut iktidarın ortağı MHP'nin Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'nin eyalet sistemi ile
ilgili açıklaması özellikle referandumun
evet kanadında büyük yankı uyandırdığını
da hesaba katan Başkan Erdoğan'ın bu sü-
reçte eyalet konusunda MHP'nin geneli ol-
mazda Bahçeli ve üst düzey ekibini ikna
edip etmediğini merak ederken eyalet fikri
ve sistem bakımından kritik olan MHP'nin
pusulasının hangi yönü göstereceği ve en
önemlisi başkanlık sistemin tam anlamıyla
oturmasına katkı sunacak olan ve ''yok
olmaz'' diyeceğini sanmadığım HDP ile

MHP varken nasıl bir diyalog kurulacağı ve
başkanlık sisteminin devam için elzem olan
eyalet sistemi tartışmaları etkileyebilir.

Evet, çeşitli ülkelerde yönetimsel bir sis-
tem olarak eyalet sistemi uygulanan bir
dünya da eyaleti yürümeyecek olan başkan-
lık sistemi ile yeni bir seçime doğru giden
iktidar ve ortağının ince eleyip, sık doku-
duğu bu sistemi tabanına anlatma yollarını
arayan ve meclisin açılması ile gündeme
gelecek olan yeni yerel yönetim yasasıyla bu
yönde hazırlık içinde olduğunu net olarak
ortaya koyacak olan iktidarın bu yasa ile
son seçimlerden bu yana bir çok yetkiyi el-
lerinden alıp, karayolları dahil diğer ku-
rumlara devreden iktidar bu adımla da
vekillerin olduğu gibi belediye başkanları-
nın kalan yetkilerini de ellerinden alıp, baş-
kanlık ve eyalet sistemini istemek zorunda
bırakma hesapları da yapıyor gibi.

Eyalet sistemi genellikle seçilmiş olan
valilerce yönetilen ve belli bazı özerklilere
sahip büyük bir yönetim birimidir. ABD,
Avusturya, Almanya ve Avustralya'da belli
sınırları olan büyük federal yönetim birim-
leri var ve bu Türkçe'de eyalet adı ile anıl-
maktadır. Örneğin ABD'de eyaletler özerk
bir yapıya sahiptir. ABD'nin anayasal yapı-
sına bağlı olmakla beraber kendilerine ait
kanunları, başkanları (valiler) ve yönetim-
sel farklılıkları olmasına hazırlanan bu gi-
dişatın şart olduğu ve mevcut başkanlık
sisteminin devamı için eyalet sisteminin
şart olduğunu ben değil, başkanlık sistemi-
nin gelmesi için HDP'ile kurduğu barış sü-
reci gibi birçok sürece yönelik cesur
adımlar atan Başkan Erdoğan'ında bildi-
ğine göre önümüzdeki günlerde olmazsa da
aylarda eyalet sistemini hep birlikte yeniden
tartışacağız biline.

Açıkça söylemese de iktidarının devamı
için mecbur olduğu MHP'yi üzmeme adına
Büyükşehirler sonrası eyalet sitemine giden
diğer önemli bir adım olan Büyükşehirler
planını, Barış süreci gibi buzluğa kaldıran
Başkan'ın bu yöndeki çıkışına her an hazır
olalım diye düşünürken ortağı Bahçeli'nin

2017 yılında yaptığı bir açıklamada eyalet
sistemi tartışmalarına ilişkin bakışının da
çokta karşı bir bakış olmadığı ama zamana
ihtiyaç olduğunu anlatmak istediğini de an-
lıyor gibiyim...

Evet AK Partili bir danışmanın eyalet
sistemi için "Eyalet sistemini getireceğiz"
başlığı ile 2017 yılında yaptığı açıklama
ardından, "Öyle bir açıklamayı yapan insan-
lar ya Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hede-
fini sabote ediyorlar veya bir iç pazarlıkla
görevlendirilmiş konuşmacılar bunlar. Bun-
ları zaman gösterecek. Eyalet sistemini ge-
tireceğiz diye bir danışman cumhurbaşkanı
danışmanı olarak söylüyor ve cumhurbaş-
kanı da buna ses çıkartmıyor kabulleniyor
ise o zaman 2 gün içinde eyalet sistemine
karşı olan üniter yapıda düşüncesi olan ül-
kücülerin kararı ne olabilir?" demişti.

Ve bence Bahçeli'nin o günden sonra bu-
güne kadar gündeme getirmediği ve reddet-
meyip, rafa kaldırdığı anlaşılan 2017 yılı
açıklamasında bahsettiği o zaman bugünkü
zaman gibi.. Yani 2023 hedefine gitmenin
zamanı ancak tam yerleşmiş, eyalet sistemi
getirilmiş bir seçim sistemi ile beklenen za-
mandan başka zaman değil gibi...

Başkanlık eyalet sistemi ile devam eder!
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Gözlük numarasını değiştirmek amacıyla muayene olmaya gittiği
özel hastanede, doktorun önerisiyle estetik ameliyatı olduğunu söy-
leyen ve bu nedenle yüzünün tanınmaz hale geldiğini iddia eden
şarkıcı Hacı Kalan, doktordan şikayetçi oldu. Yabancı uyruklu dokto-
run kendisine 3 ameliyat daha yaptığını öne süren Kalan, ameliyat
sonrası yüz ifadesinin tamamen değiştiğini, sahneye çıkıp şarkı söy-
leyemediğini ve görme oranının da yüzde 50'ye düştüğünü belirtti

Aşure gününde birlik mesajı
Pir Sultan Abdal Derneği tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu
bayrağın altında, bu aziz vatanda bir ve beraber olarak kardeşçe, dostça ve sevgiyle yaşamayı Allah hepimize nasip etsin” dedi

KAS YAPAYIM
DERKEN GOZ
CIKARDI!

KAS YAPAYIM
DERKEN GOZ
CIKARDI!

KAS YAPAYIM
DERKEN GOZ
CIKARDI!

KAS YAPAYIM
DERKEN GOZ
CIKARDI!

KAS YAPAYIM
DERKEN GOZ
CIKARDI!

KAS YAPAYIM
DERKEN GOZ
CIKARDI!

Hacı Kalan'ın avukatı Gökhan Miraç Kaçıran, “Her iki özel hasta-
neye de konuyla ilgili ulaştığımızda, bize geri dönüş sağlanacağı
bildirildi ancak geri dönüş olmadı. Doktorun kendisiyle bizzat ile-
tişim kurduğumuz o an için müsait olmadığını ve geri döneceğini
söyledi, konuşması panik içindeydi ve geri dönüş olmadı” dedi.

GÖRME 
ORANI

YÜZDE 50'YE
DÜŞTÜ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bizim için ayrılık gayrılık yoktur. Alevi de biziz Sünni de biziz 
Türk de biziz Kürt de biziz. Hepimizin vatanı, bayrağı bir. Kardeşlik içinde huzur içinde yaşamalıyız” dedi.

Bağcılar Belediyesi’nin ana sponsoru
olduğu ve Altınbaş Üniversitesi
öğrencileri tarafından üretilen elek-
trikli otomobil Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Selçuk Bayraktar’dan tam not aldı
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar
meydanı ve sahilinde başlanacak pro-

jelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleştirdi.
İmamoğlu’na inceleme gezisinde Avcılar
Belediye Başkanı Turan Hançerli ile İBB
Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Genel
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.
Yapılacak düzenlemelerle Avcılar meyda-
nını yayalaştırmayı ve hakla, çevredeki üni-
versiteleri buluşturmayı amaçladıklarını
belirten İmamoğlu, “Büyükşehir olarak; İs-
tanbul’daki her ilçede meydanlaşan, yeşil
alanları yüksek, insanların birbirini görüp,
konuşabildiği alanların oluşması konu-
sunda bir kararlılığımız var.Aşağıdaki bele-
diye binasından başlayan, Marmara
Caddesi ve bu meydan, inşallah metro-
muzla, fünikülerle veya diğer unsurlarla
buluşan bir mantıkta Avcılar’ın yıldızı da
bu iş olacak. O yönüyle bu yıldız işlerimize
2021’de çok önem vermek istiyoruz. Avcı-
lar için de şu anda o yıldızın içindeyiz as-
lında” dedi. İmamoğlu’na ziyaretinden
dolayı teşekkür eden Hançerli de, “Bugün
buraya gelmeniz çok kıymetli. Önemli öl-
çüde yol alındı. İnşallah 2021’de kazmayı
vurabilecek durumda oluruz” diye ko-
nuştu.

Başkan yoğun çalışıyor

İmamoğlu, inceleme bölgesinde bulunan
bir vatandaşın, “Avcılar’daki kentsel dönü-
şüm çalışmalarını nasıl buluyorsunuz” so-
rusuna ise şu yanıtı verdi: "Başkan’ımız
çok yoğun çalışıyor. Biz de takip ediyoruz.
Hem kentsel dönüşüm hem de bir yandan
yapı tespitleri… Her iki yönüyle ortak bir
mücadele veriliyor ama tabii ki bir yandan
da sonuç alınması için, özel sektörün de
teşvik edilmesi gerekiyor. O noktada da
yine ortak çalışıyoruz Avcılar Belediye-
si’yle, finans sektörüyle buluşması ve bu
konuda uygun kredilerin olgunlaşması
için. Avcılar’a çok yönlü bakıyoruz. Depre-
min Avcılar için ne kadar tehditkar olduğu-
nun farkındayız. Bir yönüyle yine planlama
konusunda Yeşilkent bizim için önemli bir
mahalle. Ona da ayrı bir detayla asılaca-
ğız. Planlama noktasında ilçe belediyesiyle
müşterek çalışacağız. Çok sorun birikti Av-
cılar’da, özellikle Büyükşehir’le senkronize
çalışamama boyutlu. Bunu aşmak için de

inşallah hızlı hareket edeceğiz.”

Yasak konusunda netiz

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, mey-
dan incelemesinin ardından sahile geçti.
Sahil incelemesi sırasında İmamoğlu ve
Hançerli arasında ilginç bir mangal yasağı
diyalogu yaşandı. İmamoğlu, Hançer-
li’nin, “Mangal, buradan kalktı” sözlerine,
“Mangalı yasakladık zaten. Yok, artık.
Netiz o konuda” yanıtını verdi. İma-
moğlu: “Ben size bir şey diyeyim mi? Me-
sela istatistik yapalım; şuraya 100 bin
insan geldi değil mi? İnanın mangaldan
faydalanan 10 bini geçmez. Yüzde
10’udur; ama yüzde 90 da acayip rahatsız
edilir. Bunu ben test ettim, kendi 5 yıllık
deneyimimde. Mangala ait alanlarımız da
var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar,
mangal zevkini oralarda yapabilirler. Ama
bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alan-
lar olarak belirledik. Bu konuda hiç 
pişman değilim" açıklamasını yaptı.

SON 5 YILIN
EN KOTUSU!

HAVAİ FİŞEK
YASAKLANDI

KadıKöy Belediye Meclisi’nde
havai fişek kullanımına yasak
maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde görüşülen maddelerden biri de
sağlık emekçileri içindi. Oy birliğiyle kabul
edilen bu maddeye göre sağlık emekçilerin-
den nikah işlemi ücreti alınmayacak. Kadı-
köy Belediye Meclisi Eylül ayı meclis
toplantısı bugün gerçekleşti. Gündem mad-
deleri arasında Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü’nün teklif ettiği havai fişek kulla-
nımının yasaklanması ile ilgili madde oy bir-
liğiyle kabul edildi. Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugüne
kadar hiçbir etkinliğimizde havai fişek göste-
risi yapmadık. Bundan sonrası için de, Kadı-
köy’de kullanılmaması adına, bugün Eylül
ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize
aldık. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir
belediye olarak, gündem maddesi oy birli-
ğiyle kabul edildi. Tüm siyasi parti meclis
üyelerine teşekkür ederim.” dedi.

Nikah ücreti alınmayacak

Mecliste görüşülen bir diğer madde de pan-
demi sürecinde büyük özveri ile hizmet
veren sağlık emekçileri içindi. Yazı İşleri Mü-
dürlüğü’nün teklif ettiği maddeye göre kamu
ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm
sağlık emekçilerinin nikah işlemlerinden
ücret alınmayacak.

PISMAN DEGILIM!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar meydanı ve sahilinde başlanacak projelerle ilgili inceleme gezisi gerçekleş-
tirdi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile de sahillerin mangala kapatılmasıyla ilgili bir sohbet gerçekleştiren
İmamoğlu, “Mangala ait alanlarımız da var. Onları da duyurduk zaten. İnsanlar, mangal zevkini oralarda yapabilirler.
Ama bu tür alanları kesinlikle mangal dışı alanlar olarak belirledik. Bu konuda hiç pişman değilim” diye konuştu

Kartal’da krtik
bir toplantı

Kartal Belediyesi tarafından 11 yıldır
her ayın ilk haftasında düzenlenen Muh-
tarlar Toplantısı'nın 133.'sü Kartal Bele-

diye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında
gerçekleştirildi. Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da
bulunan 20 mahallenin sorun ve taleplerini muh-
tarlardan dinledi. Kartal Belediyesi Hizmet Bina-
sı'nda düzenlenen toplantıya; Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kartal Beledi-
yesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve Kar-
tal'daki mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlar
Toplantısı'nın 2020 yılı Eylül ayı oturumunda ilk
sözü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel aldı.
Başkan Yüksel 2020 yılında Covid-19 virüsünün
neden olduğu pandemi nedeniyle toplantılara 4-5
ay ara verdikten sonra ilk toplantıyı Temmuz
ayında yaptıklarını ve Ağustos ayının da ardından
Eylül ayında yeninden bir araya gelebildiklerini
söyledi. Sağlık koşulları el verdiği sürece toplantı-
ları rutin olarak yapmaya devam etmek istediklerini
belirten Başkan Yüksel, Korona sürecinde Mart
ayındaki vaka sayıları ile yeniden karşılaştıklarını
söyledi. 

Korona için önlem almalıyız

Vatandaşta virüse karşı korunma içgüdüsünün
azaldığını belirten Başkan Yüksel şöyle konuştu:
“Doğal olarak insanlar bu yeni normal sürece alıştı
ve daha cesaretli hale geldiler ve hayat şartları, ya-
şamı devam ettirme gereklilikleri insanları zorluyor.
İş hayatı devam ediyor. Yine vatandaş şikâyetleri,
hizmet talepleri, hem size hem de bize geliyor.
Önümüzdeki süreçte bu sayılarla karşılaşmaya
devam edeceğiz ve belediye olarak işin göbeğinde-
yiz. Tabii ki mahallelerimizin sorunlarını da konu-
şacağız ve kronik hale gelmiş sorunlar ile ilgili
attığımız adımlar da devam ediyor; ancak Korona
süreci ile ilgili de ciddi bir iletişim ve işbirliği yürüt-
memiz gerekiyor. Ankara başta olmak üzere bazı
kamu binalarında daha az personelle daha kısa zi-
yaret ile çalışma şekline geçildi. Başka önlemler de
alındı ve bu önlemler boşuna alınmıyor. Mart 
ayındaki tedirginliği yaşıyoruz.”

40 kaymakam
görevden alındı

İçİşlerİ Bakanlığı’nın, ülke genelinde
bazı kaymakamların görevden alınması
amacıyla il valilerine gönderdiği talimat-

lar sonrasında dün sabahtan itibaren kaymakamlar
görevden alınmaya başlandı. Görevden alınan kay-
makamlar hakkında FETÖ soruşturmaları başla-
tıldığı öne sürüldü. Eski AK Parti Milletvekili
Mehmet Metiner, sabah saatlerinde sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımla memleketi Ağrı’dan
üç kaymakamın FETÖ soruşturmaları çerçeve-
sinde görevden alındığını açıkladı. Talimatların git-
mesiyle birlikte ilk aşamada 40’tan fazla
kaymakamın görevden alındığı belirtildi. Bu sabah
görevden alınanlar arasında Diyarbakır Silvan
Kaymakamı ve aynı zamanda belediye kayyımı
Mehmet Uslu, Ağrı Diyadin Kaymakamı ve aynı
zamanda belediye kayyımı Hasan Doğan ile Şanlı-
urfa Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl ve Akçakale
Kaymakamı Hamza Özer yer aldı.

Listede 400 kişi var

Soruşturmanın, daha önce mülki idareye yönelik
soruşturmayı yürüten Tokat Cumhuriyet Başsavcı-
lığı ile MİT Başkanlığı’nın tespitleri sonrasında
başlatıldığı öğrenildi. Listede 400 dolayında mülki
idare amiri olduğu öne sürülüyor. Soruşturmanın
FETÖ’nün devlet içinde yerleşmeye hız verdiği 
süreçteki ‘95. Dönem Kaymakamları’ üzerine 
yoğunlaştığı ifade ediliyor. Görevden alınan kay-
makamlar hakkında Ankara’da FETÖ’den adli
soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Doğum gününü kutladı
Dinlenmek amacıyla İBB iştiraki
BELTUR’un sahildeki tesisini geçen
İmamoğlu ve Hançerli, burada da
Münevver Öztürk isimli vatandaşın
doğum gününü kutladı. Öztürk, 
duygularını, “Bana biri deseydi, rü-
yamda görseydim asla inanmazdım”
sözleriyle dile getirdi. Öztürk’ün dü-
nürü Gülsen Şahin’in, “Ben, spora
geliyorum her gün. Genelde burada
oturup, kahvemi içerim. Baktım
Başkan’ım geliyor. ‘Dur’ dedim,
dünürümün doğum günü, çağırayım.
Dedim ki; ‘Gel sana doğum günü
kutluyorum, İmamoğlu’nu da çağırı-
yorum.’ ‘Bunu kimse yapmaz’
dedim; inanmadı” sözleri renkli 
anların yaşanmasına neden oldu.

İstanbul'da yağışsız yaz
aylarının ardından bara-

jlardaki doluluk oranı
yüzde 45'in altına indi. 

Bu durumdan en fazla etk-
ilenen barajlardan biri de

Alibeyköy barajı oldu.
Baraj gölünün su

havzasında doluluk oranı
yüzde 21.53 'e kadar

düştü. Barajlardaki dolu-
luk oranı son 5 yılın en
düşük seviyesi olarak

kayıtlara geçti

İstanbul barajlarındaki
su seviyeleri yağışsız
geçen günlerin ardından

düşmeye başladı. Son 12 ayın en
düşük doluluk oranı geçtiğimiz Ara-
lık ayında yüzde 36.67 olarak öl-
çüldü. Daha sonra yağışlarla
yükselmeye başlayan doluluk oran-
ları Nisan ayının ardından artan sı-
caklıklarla birlikte yeniden düşmeye
başladı. İSKİ verilerine göre; 7
Temmuz 2020'de yüzde 60.78 ola-
rak ölçülen doluluk oranı bir ay
sonra 7 Ağustos 2020 tarihinde
47.25'e 7 Eylül 2020 ise 44.76'ya
kadar geriledi. İstanbul'un barajla-
rında son 15 günde doluluk oran-
larları yüzde 5 azaldığı öğrenildi.
İstanbul'un barajlarındaki su seviye-

sinin azalmasında yıllık yağış orta-
lamasının azlığı da etkili oldu. İs-
tanbul'da Ocak-Mart aylarında
2020 yılı içinde yağış ortalaması
243.80 mm olarak ölçüldü. Oysa bir
yıl önce aynı dönemde ortalama
değer 629.30 mm olarak ölçülm-
üştü. 2018 yılında ise aynı ortalama
değer 897.10 mm'ydi. İstanbul'a su
sağlayan önemli barajlardan biri
olan Alibeyköy barajında kurak
geçen ayların su seviyeleri hızla
düştü. Barajda doluluk oranı yüzde
21.33'e gerilerken, daha önceden
suyla dolu ve balıkların yüzdüğü
alanlar tamamen kurudu. Tarihi su
kemerinin olduğu bölümlerde bu
durumdan nasibini aldı. Daha önce
suyun içinde bulunan kemer şu

anda en yakın su birikintisine yakla-
şık 250 metre uzaklıkta kaldı. Vatan-
daşların kuruyan su havzası
yatağına girerek çamura saplanma-
maları için baraj gölünün bazı kı-
sımları tel örgülerle kapatıldı.

En düşük seviye

İSKİ verilerine göre İstanbul'da
bugün ölçülen genel doluluk oranı
son 5 yılın en düşük seviyesi olarak
kayıtlara geçti. 7 Eylül 2015 yılında
baraj doluluk oranları yüzde
66.72'ydi. 2016 yılında 50.83., 2017
yılında yüzde 60.65 olan oran 2018
yılında 59.50, 2019 yılında ise 56.70
olarak kayıtlara geçmişti. Bugün öl-
çülen yüzde 44.20 ise son 5 yılın en
düşük doluluk oranı oldu. DHA

İstanbul Barajlarının 7 Eylül 2020 tarihinde doluluk oranları Ömerli yüzde 68.73 , Papuçdere yüzde 7,34, 
Sazlıdere yüzde 14.79, Büyükçekmece yüzde 22.53 , Alibeyköy yüzde 21.33 ,Terkos yüzde 48.30 , Kazandere
yüzde 7.34 , Elmalı yüzde 38.33, Darlık yüzde 77.52 ,Istrancalar yüzde 33.92 oldu.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Avcılar’da devam eden çalışmaları inceleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkanı Hançerli’den bilgi aldı.
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Medicana Sağlık Grubu, yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağını belirttiği 110 milyon dolar yatırım 
değerine sahip 222 yatak kapasiteli yeni sağlık kompleksini 9 Eylül Çarşamba günü İzmir’de hizmete açacak

110 MILYON DOLARLIK
SAGLIK KOMPLEKSI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkan Vekili Zeki Kıvanç, dokuma
kumaş tasarımında en başarılı ülke

olan İtalya'nın tekstilde gün geçtikçe can kaybet-
tiğini belirterek, "İtalya'da ekonomik krizler ve
sektörlerin maliyet pahalılığı dolayısıyla yaşa-
nan krizlerden Türkiye olarak pozitif etkileniyo-
ruz. İtalya'nın yerini alacağız inşallah" dedi.
Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği’nin (ATHİB) 9'uncu Dokuma Kumaş
Tasarım Yarışması'nın ön jüri değerlendirilmesi
Kahramanmaraş'ta yapıldı. Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen ve üniversitelerin
güzel sanatlar fakültelerinin tekstil ve moda ta-
sarımı okuyan öğrencilere açık olan yarışmaya,
38 başvuru yapıldı. KMTSO Başkanı Şahin
Balcıoğlu, yarışmanın kendileri için çok önemli
olduğunu belirterek yarışmaya ev sahipliği yap-
maktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
ATHİP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ökkeş Balsuyu da Türk tekstil sektörünün
dünya ihracatında önemli üretici ülkeler ara-
sında olduğunu söyledi. Balsuyu, şöyle konuştu:
"Dünya tekstil sektöründe üretim teknolojisi ve
ürün özelliklerine bağlı olarak yaratılan ciddi re-
kabet ortamında Türk tekstil sektörünün her
geçen gün payını artırabilmesi ve dünyada hak
ettiği konuma ulaşabilmesi için rekabet şartları-
nın gereğini sağlaması gerekmektedir. Türk teks-
til sektörünün rekabetçi olması ancak sektörün
teknoloji düzeyinin geliştirilmesi, ilgili alanlar-
daki eğitim düzeyinin artırılması inovasyon ye-
teneğinin yükseltilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin
artırılması, moda ve marka yaratılması ile
mümkün görünmektedir. ATHİP olarak en de-
ğerli faaliyetlerimizden biri olan Dokuma
Kumaş Tasarım Yarışması ile her yıl daha fazla
genç tasarımcıya ulaşarak hem gençlerin hem
de firmalarımızın kaderini değiştirmeye devam
ediyoruz."

Öğrencilere burs veriyoruz

TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç ise Kahraman-
maraş'ın tekstilde çok önemli bir şehir olduğunu
ve ihracat performansı ile her yıl ilk 10 il içeri-
sinde yer aldığını bildirdi. Yarışmada ilk 10'a gi-
reni finale bırakacaklarını, bunların Türkiye'nin
ve dünyanın en önemli prestijli fuarı olan Pre-
miere Vision'a götürerek, ürünlerini sergileme
imkanı sunacaklarını kaydeden Kıvanç,
2012'den bu yana yapılan yarışmaya 800 öğren-
cinin katıldığını, 3 bin 200 farklı kumaş tasarımı-
nın sergilendiğini, bunların birçoğunun üretime
sunulduğunu anlattı. Kıvanç, "Yarışmada dere-
ceye giren öğrencilerimizi sektörümüz 2 yıl tam
burslu olarak okutuyor. Sektörümüz hakikaten
eğitime gönül veren sektör. Biz Türkiye'deki
tekstil üniversitelerine giren öğrencilerimize kar-
şılıksız, bir asgari ücrete kadar burs veriyoruz.
Sektörümüz bu yönden başarılı. Dokuz yıl
içinde seçilen öğrencilerimizin hemen hemen
hepsi sektörümüzde işbaşı yapmış" dedi. DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos
ayına ilişkin "finansal yatırım araçları-
nın reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, ağustosta en yüksek aylık reel getiri,
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12, TÜFE ile
indirgendiğinde yüzde 13,65 ile külçe altında
gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım
araçlarından avro yüzde 7,4 ve dolar yüzde 3,69
kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,6,
devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 5,36
ve BIST 100 endeksi yüzde 8,86 oranında yatı-
rımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde
avro yüzde 8,98 ve dolar yüzde 5,23 kazandırır-
ken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, DİBS
yüzde 3,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52
kayba yol açtı. Külçe altın, 3 aylık değerlendir-
mede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,9,
TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,6 ile yatı-
rımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım
aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
yüzde 5,43, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde
4,04 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım
aracı olarak belirlendi. 6 aylık değerlendirmeye
göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
yüzde 37,6, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde
40,89 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağla-
yan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dö-
nemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile
indirgendiğinde yüzde 14,09, TÜFE ile indir-
gendiğinde yüzde 12,04 yatırımcısına kaybet-
tirdi. Finansal yatırım araçları yıllık olarak
değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile in-
dirgendiğinde yüzde 53,21, TÜFE ile indirgen-
diğinde yüzde 52,89 ile yatırımcısına en yüksek
reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. 

Tasarımda 
rakibimiz İtalya

Şampiyon yine
altın oldu

M edicana Sağlık Grubu, 30. Yılına
yaklaşırken İzmir’de yeni hasta-
nesini hizmete açmaya hazırla-

nıyor. Türkiye’nin ilk 500 şirketi
sıralamasında yer aldığına dikkat çeken
grup, Medicana International İzmir Has-
tanesiyle yurtiçinde yatırımlarına devam
ediyor. Medicana Sağlık Grubu, Ege Böl-
gesindeki en kapsamlı hastanesinin,
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu ile
aynı tarihte 9 Eylül Çarşamba günü hiz-
met vermeye başlayacağını duyurdu. Me-
dicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Hüseyin Bozkurt, İzmir’de yeni sağlık
kompleksini Türkiye'ye armağan etmekten
gurur duyduğunu açıkladı. Dr. Bozkurt,
İzmir hastanesine yaklaşık 1000 kişiye is-
tihdam sağlayacağını hatırlatarak bu yatı-
rım dolayısıyla hem ülke ekonomisine hem
de istihdama sundukları katkının altını
çizdi.

Çok ciddi bir yatırım

Dr. Hüseyin Bozkurt, projelerin detaylarını
paylaştı. Medicana Sağlık Grubu'nun 110
milyon dolar yatırım değerine sahip ve 13.
hastanesi olan İzmir Hastanesi'nin, 40 bin
metrekare kapalı alan ile Ege bölgesinin en
büyük hastaneleri arasında yer aldığını
açıklayan Dr. Bozkurt, Da Vinci robotik
cerrahi teknolojisinin ilk kez İzmir’de özel
bir hastane tarafından kullanılacağını
ifade etti. Dr. Bozkurt, "Son teknoloji cer-
rahi sistemlerimiz, uzman kadromuz, steril
ve dezenfekte alanlarımızla kusursuz hiz-
met için hazırız. Medicana, Covid 19 sal-
gını döneminde de yarattığı istihdam ve
sağlık turizmi potansiyeliyle Türkiye'ye
değer katmaya devam ediyor." dedi.

222 yatak kapasiteli

110 milyon dolarlık yatırım ile Konak’ta
hizmet vermeye hazırlanan Medicana In-
ternational İzmir Hastanesi, Sağlık Gru-
bu'nun 13. hastanesi olacak. Bu yılın ikinci
yarısından itibaren hastalarına hizmet ver-
meye başlayacak olan Medicana Interna-
tional İzmir Hastanesi’nin, alanında
uzman hekim kadrosu ile tüm tıp branşla-
rında faaliyet göstereceği hatırlatıldı. Sağ-
lık Grubu, Medicana International İzmir

Hastanesi’nin, sahip olduğu 40 bin metre-
kare kapalı alan ile İzmir'in yanı sıra Ege
bölgesinin de en büyük hastaneleri ara-
sında yer alacağına, toplam 222 yatak
kapasiteli hastanenin, akıllı bina özellikle-
riyle, hastalarına yüksek konfor ve modern
teknolojileri bir arada sunacağına dikkat
çekti. Medicana International İzmir Has-
tanesi’nin, Medicana Sağlık Grubu'nun
diğer hastanelerinde olduğu gibi SGK ve
özel sigorta şirketleri ile anlaşmalı olarak
faaliyet göstereceği belirtildi.

Robotik cerrahi olacak

Medicana Sağlık Grubu, İzmir’deki yeni
sağlık kompleksi ile ilgili şu bilgileri verdi;
“Üstün teknoloji, seçkin akademik kadro,
hasta odaklı hizmet anlayışı ve tıbbın her

dalında ileri düzey sağlık hizmetini bünye-
sinde barındıracak olan Medicana Inter-
national İzmir Hastanesi, Ege’de yeni
sağlık üssü olma hedefini taşıyor. Birçok
hastalığın cerrahi çözümünde ve genel
cerrahi ameliyatlarında kullanılan Da
Vinci robotik cerrahi ile hem hasta hem de
cerrah için konforlu cerrahi çözümler, ilk
kez Medicana International İzmir Hasta-
nesi ile İzmir’de özel sektörde hastalarımı-
zın hizmetine sunulacak. Onkoloji ve
Organ Nakli tedavilerinde kullandığımız
ve gelişmiş bir tedavi takım konsepti içeren
tümör ve tedavi konseyi konseptlerimizi,
Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi branş-
larına da taşıyarak, Medicana Internatio-
nal İzmir Hastanemizde multidisipliner
bir kalp ekibi ve kalp merkezi ile hizmet

vermeyi hedefliyoruz.”

Sağlık turizmi gelişecek

Sağlık Grubu, 110 milyon dolar yatırım ile
açacağı yeni sağlık tesisinin, İzmir'in sağlık
turizmi ve turist sağlığı alanlarındaki ek-
sikliğini gidermeyi hedeflediğine de vurgu
yaptı. Medicana Sağlık Grubu 2008 yılın-
dan bu yana Dünya’nın 164 farklı ülkesin-
den gelen hastalara sağlık hizmeti
sunduğunu ve İzmir’deki yeni sağlık kom-
pleksi ile ülkenin sağlık hizmet ihracına da
katkı sunacaklarını açıkladı. Ege bölge-
sinde iş istihdamı sağlayan hastanenin,
tam kapasite ile hizmet vermeye başladı-
ğında toplam 1000 deneyimli personeliyle
hastalarının hizmetinde olacağı
duyuruldu. DHA

Sağlık Grubu, 110 milyon dolar
yatırım ile açacağı yeni sağlık 
tesisinin, İzmir'in sağlık turizmi ve
turist sağlığı alanlarındaki 
eksikliğini gidermeyi 
hedeflediğine de vurgu yaptı. 
Medicana Sağlık Grubu 2008 
yılından bu yana Dünya’nın 164
farklı ülkesinden gelen hastalara
sağlık hizmeti sunduğunu ve 
İzmir’deki yeni sağlık kompleksi
ile ülkenin sağlık hizmet ihracına
da katkı sunacaklarını açıkladı. 

Çeyrek altını internetten tak!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) "Çekirdek Girişim"lerinden Takı Kolay, düğünlere online takı yollama hizmeti geliştirdi

Takı Kolay’ın gelinle damatlara
destek olma motivasyonuyla
kurulduğunu aktaran Takı

Kolay Kurucu Ortağı Özgür Sallancı, plat-
formda kredi kartına taksitle takı takmanın
mümkün olduğunu söyledi ve "Geliştirdi-
ğimiz sistem sayesinde nikah yapacak çifti
uzaktan kutlamak, aynı zamanda altın ta-
kılarını yollamak mümkün oldu" dedi. Sal-
lancı, düğün yapacak çiftin
takikolay.com’a girerek online davetiye aç-
masının yeterli olduğunu belirterek, gelin
ve damadın istemesi halinde online daveti-
yeyi yakınlarıyla sosyal medyadan ve anlık
iletişim programları üzerinden paylaşabi-
leceğini söyledi ve ekledi: "Yaklaşık bir yıl
önce geliştirdiğimiz sistemle, gelin ve da-
madın maddi ve manevi olarak yıprandığı
düğün süreçlerinde yanlarında olmayı he-
defledik. Sistemimiz şöyle çalışıyor:
Düğün yapacak çift; düğün tarihi, yeri,
saati gibi bilgileri fotoğraflarıyla beraber
sitemize giriyor.  Kendilerine bir online da-
vetiye açıyorlar sayfamız üzerinde. Bu aşa-
madan sonra gelin ve damadın
isim-soyismini sitemizde arayan bir davetli
dakikalar içinde çiftin online davetiyesine
ulaşabiliyor, tebrik notu ile beraber takısını
yollayabiliyor. Kredi kartı ve tüm banka
kartlarından işlem alıyoruz ve cüzi bir
işlem ücretiyle bu hizmeti sunuyoruz."

Online davetiye yeterli

Sallancı, hazırlanan online davetiyenin
QR kodunu da gelin ve damada ulaştır-
dıklarını ifade ederek, isteyen çiftlerin bu
kodu davetiyelerini basacak matbaalara
ulaştırarak, fiziki davetiyelerine de bastı-
rabileceğini söyledi. Davetiyedeki kare-
kodu okutan davetlilerin düğün
salonunun konumundan takı gönderi-
mine kadar pek çok hizmete ulaşabildi

ğini anlatan Sallancı, "Sitemiz üzerinden
hazırlanan online davetiye sosyal medya-
dan, WhatsApp veya diğer iletişim prog-
ramlarından paylaşılabildiği gibi QR kod
davetiyeye bastırılabilir. Yine isteyen kul-
lanıcılarımız QR kodu düğün salonun-
daki masalara yapıştırabilecek veya kodu
ekrana yansıtabilecek. Böylece düğüne
katılım gösteren davetliler arasında sosyal
mesafe korunacak" diye ekledi.

Çiftlere ulaştırıyoruz

Sallancı, gelin ve damadın Takı Kolay he-
saplarında biriken takı tutarının düğün ta-
rihine kadar blokede kalacağını belirterek,
toplanan takı tutarının evlilik cüzdanı ibra-
zıyla alınabileceğini söyledi ve ekledi:
"Hali hazırda yarım gram altın, gram altın,
çeyrek altın, yarım ve Cumhuriyet altınını
müşterilerimize sunuyoruz. Gelinle damat
kendilerine her bir takı geldiğinde mail ile
bilgilendiriliyor. Gelinle damat nikahtan
sonra davetiyeyi kapatırken, 'takıları al' bu-
tonunu tıkladığında kendilerinden müsait
tarih aralığı ve takıların ulaştırılacağı ad-
resi istiyoruz. Gönderimleri PTT Kargo
güvencesiyle sigortalı bir şekilde çiftleri-
mize ulaştırıyoruz."

Tüm ülkeye hizmet verecek

Sitede farklı hediye türlerinin gönderimi
için pek çok sektör paydaşıyla görüşmeler
yaptıklarını anlatan Özgür Sallancı, “Bir
yuva kurmak için çiftlerin ihtiyaç duyabile-
ceği, erişilebilir ve takı takanı da fazla zor-
lamayacak neler sunabileceğimizi
araştırıyoruz. Bu konuda anketler ve fikir
alışverişleri yapıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde sitemiz üzerinde daha farklı ve
‘yeni nesil’ takıları ülkemizin hizmetine su-
nacağız" diye ekledi. DHA

Borsa İstanbul'da BIST 100 en-
deksi, açılışta, 4,08 puan ve yüzde
0,38 değer kazanarak 1.090,39

puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22
ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran
yüzde 2,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde
1,51 ile turizm oldu. Geçen haftanın son işlem

gününde ABD ve Avrupa borsalarından pozi-
tif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 en-
deksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla
1.086,32 puandan tamamladı. Analistler, bu
haftanın veri gündeminde yurt içinde per-
şembe günü işsizlik, cuma günü cari işlemler
dengesi, yurt dışında ise perşembe günü Av-
rupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve cuma

günü ABD'nin enflasyon verilerinin öne çıktı-
ğını bildirdi. Yeni tip koronavirüs tedavisine
ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin
gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade
eden analistler, bugün resmi tatil dolayısıyla
kapalı olacak ABD piyasalarında, geçen hafta
etkili olan teknoloji hisselerindeki satış baskısı-
nın bu hafta devam edip etmeyeceğinin de
tüm piyasaların yönü üzerinde belirleyici ola-
cağını söyledi. Analistler, teknik açıdan BIST
100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070
puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa yükselişe geçti

Zeki
Kıvanç
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Zoom üzerinden
MYK toplantısı
CHP, Ankara'da corona virüsü 
vakalarının artmasının ardından
kapalı mekan toplantılarının
video konferans yöntemiyle Zoom
üzerinden yapılması kararı aldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal
Adıgüzel’in corona virüsü testinin pozitif
çıkması sonrası partide teyakkuza ge-

çildi. Geçen haftaki MYK toplantısına katılan Adı-
güzel, açıklamasında “Son bir hafta içerisinde
temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle
rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı. Corona vi-
rüsü riskine karşı bir süredir tedbirlerin sıkılaştırıl-
dığı CHP’de dünkü Merkez Yürütme Kurulu Parti
Meclisi toplantısı video konferans yöntemiyle ger-
çekleştirildi. Bugüngü toplantıda aynı yöntemle
yapılacak. CHP Genel Sekreteri Selen Sayek Böke
imzasıyla MYK ve PM üyelerine gönderilen ya-
zıda, "Ankara’da corona virüsün aşırı yaygınlaşmış
ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı
mekan toplantılarının zoom üzerinden, video kon-
ferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır" denildi.

Etkinlikler iptal mi?

Partinin perşembe günkü il başkanları toplantısı ve
9 Eylül’deki 97’nci yıl dönümü töreninin nasıl ya-
pılacağı ise merak konusu oldu. Çankaya Ahlatlı-
bel Atatürk Parkı’nda açık havada yapılacak
etkinliğe yaklaşık bin kişi davet edilmiş, davetiyeler
internet üzerinden gönderilmişti. Ankara dışından
gelecek konuklar da göz önünde bulundurularak
etkinlikle ilgili yeni bir değerlendirmenin bugünkü
MYK’da yapılabileceği belirtiliyor.

MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli'nin ‘idam ceza-
sının geri getirilmesi'

açıklamasının yankıları sürüyor.
CHP İstanbul Milletvekili Tanal,
idam cezasının caydırıcılıktan ziyade
bir intikam aracı olduğunu söyledi.
İdam cezasının telafisi, geriye dö-
nüşü imkansız yargısal hatalara
neden olabilecek bir ceza yöntemi ol-
duğunun altını çizen Tanal, “Çağdaş
bir hukuk sisteminde devlet, insan öl-
dürmez, suçlunun ıslah edilebilmesi
ve suçun oluşumunun engellenebil-
mesi için gerekli önlemi alır. Maddi
gerçeğin sonradan ortaya çıkması
halinde telafisi imkansız sonuçlara

sebebiyet verecektir” diye konuştu.

Devlet eliyle öldürüleceklerdi

Mahmut Tanal, yıllar sonra çöken
kumpas davalarını hatırlatarak,
“Unutmayalım, bugün Ergenekon
olsun, Balyoz olsun, amirallere suikast
davası olsun, bütün bu davaların sa-
nıkları, şayet yıllar sonra aklanmamış
olsalardı ve o dönem ülkemizde idam
cezası uygulanıyor olsaydı, idam ce-
zası almış olacak ve devlet eliyle öldü-
rüleceklerdi” ifadesini kullandı.
Kumpas davalarındaki hukuksuzlukla-
rın yankılarının hâlâ sürdüğünü belir-
ten Tanal, muhaliflere, vatansever
subaylara karşı cadı avının başlatıldığı

dönemlerde infaz edilen idam cezala-
rının toplumda yaratacağı travmayı ta-
hayyül bile edemediğini kaydetti.

Seçim malzemesi yapıyorlar

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu
Cumhur İttifakı'nın idamı seçim mal-
zemesi olarak kullandığına dikkat
çeken Mahmut Tanal, “Kamuoyunda
destek kaybeden siyasi partilerin, po-
pülist düşünceler ile hareket ederek sırf
oy devşirmek için idam cezasını gün-
deme getirmeleri, Türkiye'yi Avrupa
Birliği'nden, çağdaş demokrasi ilkele-
rinden uzaklaştırır. Türkiye'nin imajını
dünyada daha da tartışılır hale getirir”
ifadelerini kullandı.

Düğünlerden vazgeçin!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kongre ve
Kültür Merkezi'nde "Türkiye Si-
gorta Tanıtım Töreni"nde ko-
nuştu. Türkiye Sigorta yenilikçi
bakış açısıyla daha geniş kesim-
lere ulaşmak adına önemli bir
misyon üstlenecektir" diyen Er-
doğan, "Kazanç gayesi yanında
sektör ve kamu yarınını da dü-
şünmesi yenilikçilik açığını gide-
recektir. Sigorta ve emeklilik
tarafında önemli gelişmelerin ya-
şanmasını bekliyoruz. Adını gü-
cünden alan Türkiye Sigorta'nın

küresel rekabette ülkemizi zir-
veye taşımasını ümit ediyorum"
ifadelerini kullandı.

En ciddi sağlık krizi

Çin'de başlayan Covid-19'un en
ciddi sağlık krizlerinden biri ol-
duğunu dile getiren Erdoğan,
"900 bine yakın insanın hayatına
malolan salgına birçok devlet
hazırlıksız yakalanmıştır. Birçok
alanda ciddi sıkıntılarla karşı-
laştı. Sigortası olmayan insanla-
rın ölüme terkedildiğine şahit
olduk. Dünya hiçbir şeyin eskisi

gibi olmadığı bir döneme girmiş-
tir. Hayatımızın her alanını derin-
den sarsmıştır. Ekonomiden
turizme kadar salgının artçı şok-
larını hissediyoruz. 2020'nin ilk
yarısında tüketim alışkanlıkla-
rında değişiklikler, işsizlik ra-
kamlarında yükseliş olmuştur"
dedi.

Düğün uyarısı!

Koranavirüs hakkında uyarıla-
rınbı yineleyen Erdoğan, "Daha
önce ifade ettiğim gibi bu salgın
sürecinden diğer alanlarla eko-

nomide de güçlenerek çıkara-
caktır. Milletimizin seferberlik
içinde tedbirlere sarılması gere-
kiyor. Türkiye Sigorta bunun ga-
rantisi olacaktır. Ne
karamsarlığa kapılacağız ne de
kendimizi soyutlayacağız. Tamam
diye sloganlaştırdığımız maske,
temizlik, mesafe kuralına uy-
maya davet ediyorum. Vazgeçin
bu dönemde şu düğünlerden, ye-
mekli merasimlerden. Nikah tö-
renleriyle bu işleri bitirmek
suretiyle bu dönemi gelin atlata-
lım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Türkiye 

Sigorta tanıtım 
töreninde açıklama

yaptı. Erdoğan,
"Tamam diye slo-

ganlaştırdığımız
maske, temizlik,
mesafe kuralına

uymaya davet edi-
yorum. Vazgeçin bu

dönem düğünler-
den" çağrısını yaptı

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KAHVALTI DAVETİNE KAN DAVALI YANIT;

İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ka-
tıldığı bir TV kanalında önemli açıklama-
larda bulundu. "Üniversite mezunu

gençlerin yüzde 70'e yakını bu ülkeden umu-
dunu kesip yurtdışında iş bulabilse kaçıp gide-
cek" diyen Akşener, "Devleti yöneten hükümet
olarak çalışanın, gayret gösterenin liyakatsızlığa
mahkum edildiği bir ülkeyi gencin önüne sunar-
sanız o genç bu ülkeden umudunu keser. Bu da
nepotizmdir. Akrabalarınıza dışarda iş imkanı
sunun. Haksızlık, nepotizm, liyakatsızlık, ak-
raba kayırmacılık dizboyu. Daha vahimi var.
Rektörlükte ya da belediyelerde özel kalem ola-
rak başlıyorlar, sonra yüksek maaşlarla başka
yerler terfi ediyorlar. Bu kadar ah alınır mı?
Bütün dinlerin en önemli özelliği kul hakkıdır.
Bunlar aynı zamanda ekonomik yolsuzluklara
da neden oluyor. Dün KPSS sınavı vardı. 90
alacak vatandaş mülakata girecek ama o müla-
katı 65 puan alan kazanacak. Ah ile abat olan
dert ile berbat olur" ifadelerini kullandı.

Samimi değiller

MHP’nin bir kez daha ortaya attığı ve AK Parti-
den’den de destek gören idam tartışmasına da
değinen Meral Akşener, "İdam cezasında ciddi
değiller. Zaten 2001 yılında Sayın Bahçeli'nin de
içinde bulduğu hükümet kaldırdı idam ceza-
sını… Meclis'e getirsinler biz de partimizin ilgili
kurullarında tartışır, karar veririz. Ancak asıl
soru şu, iktidar AB'ye girmekten vaz mı geçti,
önce millete bunu açıklasınlar! Siz milleti aç
koymuşsunuz; idamı konuşturarak, ‘cambaza
bak’la gündemi değiştirip milleti oyalamaya ça-
lışıyorsunuz. İdam konusunun ekonomi günde-
mini saptırmak olduğunu düşünüyorum.
Gündem değiştirmenin ötesinde bir tutum
değil. Gezdiğimiz esnafın derdini duymak iste-
miyorlar. Emine Bulut'un evinden çıktığımda da
sormuşlardı. Ben de bu tarz cinayetler için geti-
rin kardeşim şahsen destek vereceğim demiş-

tim. Erdoğan “Getirsinler hemen imzalarım”
dedi. Zaten sen söylemden milletvekilleri

nefes alamıyor ki" açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi yoksullaştırdı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne eleştiri-
ler getiren Akşener, "Bizim ortak özelliğimiz bu
ucube sistemin Türkiye'yi yoksullaştırdığı ve dış
politikayı kötüye sürüklediği inancımız ve parla-
menter sisteme geçiş düşüncemiz. 31 Mart İtti-
fakı sadece İYİ Parti ve CHP arasındaydı. Bu
ittifak genişler mi bunlar sonra konuşulacak bir
konu. Biz bunu kendi aramızda daha konuşma-
dık. Bu sistem Türkiye'yi 2023'e taşıyamaz diye
bir öngörüm var. Neyse kartım ortada. Elbette
çok isterim cumhurbaşkanlığını. Ama bu sistem-
den demokratik usullerle kurtulmanın daha
önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Demirtaş’a yanıt verdi

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde
tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Se-
lahattin Demirtaş’ın, “Dışarıda olsaydım bir
sabah Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını
çalar ve ‘Kahvaltıya geldik' derdim” sözlerine Ak-
şener şu sözlerle yanıtladı: "Biz partimizi zaten
değerler üzerinden kutuplaştıran anlayışı ortadan
kaldırmak için kurduk. İnsan odaklı bir bakış açı-
mız var. Bir yere gidince diyorum ki ben propa-
ganda yapmaya değil sizi dinlemeye geldim.
Şunu fark ediyorsunuz ki herkes aynı acıların
içinde. Bu makulde buluşmak sadece eleştirmek
değil, çözüm önerilerini sunmak için çıkılan bu
yolculuğun meyvelerini alıyoruz. Bazen bir va-
tandaş gelip kulağıma ben size haksızlık ettim
hakkını helal et diyorlar. İnsanlar birbirleriyle
derin dostluklar kurmak zorunda değil ama saygı
göstermek zorunda. Bunun yaptığınız zaman
derin sorunlar ortadan kalkar. Haberin tamamını
okumadım. Ama şunu söylemek isterim. Güney-
doğu'da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile
olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin 
en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan
çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. 
Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var."

İYİ Parti Lideri Akşener, Selahattin Demirtaş'ın "Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar kahvaltıya 
geldik derdim" ifadelerine yanıt verdi. Akşener, "Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa 
kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder" dedi.

KAPIDAN CIKINCA
DAVA DEVAM EDER!

Dış politika konusunda da açıklamalarda bulunan
Meral Akşener, "Yunanistan ve Fransa'nın tutumu el-
bette Türkiye açısından bakıldığında kınanmalı ama

biz buraya nasıl geldik. Bu durumu konuşmalıyız ve ik-
tidar bundan ders çıkarmalı. “Monşerler ortadan kal-
dırılsın” diye bir savaş başlatıldı. Dışişleri 150-200

yıllık bir hafızanın biriktiği bir yerdir. Düşünün siz
Macron'sunuz, ben Erdoğan. İkili ilişkiler kurmak iyidir
ama bir yere kadar. Şahsi meseleler kızıştığı zaman
durum böyle oluyor. Böyle bir dış politika olmaz. Dış
politika, Türkiye’nin çıkarlarını ön planlanan alan bir
diplomasi üzerine kurulmalı" tavsiyesinde bulundu.

BÖYLE BİR DIŞ POLİTİKA OLMAZ

CHP’nin hukukçu milletve-
kili Mahmut Tanal, MHP

Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin 'geri getirilsin' 
dediği idam cezasının te-

lafisi imkansız hatalara
yol açabileceğini söyledi.
Ergenekon ve Balyoz gibi
kumpas davalarını hatır-

latan Tanal, "O dönem
idam yürürlükte olsaydı,

vatansever subayları
asarlardı" diye konuştu

VATANSEVERLERI IDAM EDERLERDI!

Meral
Akşener

Mahmut
Tanal
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İ stanbul'un en görkemli ve gizemli ta-
rihsel yapılarından birisi olan Yereba-
tan Sarnıcı, yaklaşık 100 bin ton su

depolama kapasitesine sahip. Sarnıcın
içerisinde her biri 9 metre yüksekliğinde
336 sütun bulunuyor. Osmanlı'nın İstan-
bul'u fethetmesiyle birlikte unutulan
ancak 16. Yüzyılda Hollandalı bir gezgin
tarafından yeniden keşfedilen Bizans sar-
nıcı, tarih boyunca birden fazla kez resto-
rasyona alındı. Yerebatan'da Osmanlı
döneminde yürütülen en büyük restoras-
yonun, 2. Abdülhamit döneminde, Cum-
huriyet Döneminde ise 1950'li yıllarda
olduğu bilinirken, 4 yıldır ziyarete kapalı
alanında titizlikle devam eden çalışmala-
rın da, yapının geçirdiği en önemli resto-
rasyon faaliyetlerinden biri olduğunu
söylemek mümkün. Yerabatan Sarını-
cı'nın restorasyon şantiyesinde çalışan ki-
şiler ise, alanında uzman ve usta-çırak
ilişkisiyle yetişmiş ustalar. Öyle ki burada
çekiç ve murçla, iğneyle kuyu kazarcasına
çalışan ustaların bir çoğu, bu işi babala-
rından devralmış. 

Kaldığı yerden devam

34 yaşındaki Resul Kodak, 80'li yıllarda
babası Sadullah Kodak'ın da Yerebatan
Sarnıcı restorasyonunda çalıştığını an-
lattı. Kodak, "Ben küçüklüğümden beri
restorasyon işi yapıyorum. İlk etapta
babam çalışmıştı restorasyon işinde. 1980
yılında babam, Yerebatan Sarnıcı'nda res-
torasyon işinde çalışmış. Tuğla, derz
açma, kapatma işlemi yapmıştı babam.
Ondan kalan kısma biz devam ettik işte.
Babam buranın tarihi bir yer olduğunu
söylüyordu bize, yer altında olduğunu
söylüyordu. Biz de merak ediyorduk.
Gelip gidiyordum onunla beraber buraya
ama yaşım tutmadığı için çalışmıyordum.
Babam restorasyon işi yapıyorum deyince
meraklanıyorduk, şu anda betonlaşma
var ama eski tarih çok güzel. Gelip ba-
bamı seyrediyordum. Tarihi eser çok ince
bir nokta, dikkat ve hassasiyet istiyor.
Babam da sürekli, tarihe değer vermemi
istiyordu. Nasihatte bulunuyordu" diye
konuştu. 36 yaşındaki Mehmet Babak da,
babaları Salih Babak gibi restorasyon
işine kardeşleri ile gönül verdiğini dile ge-
tirerek, "Ailece biz tarihi eser restorasyon
işi yapıyoruz. Babalarımız, dedelerimiz

hep taşçılar. Babam yıllar önce Yerebatan
Sarnıcı'nda çalışmış. Biz de çocukluktan
yetiştik. Yani çıraklıktan buraya geldik.
Baba mesleği diyelim. Tarihi yapılar çok
hassas yerler. Bu incelik isteyen bir iş. Ye-
rebatan gibi bir yerde çalışmaktan gurur
duyuyorum çünkü herkesin yapabileceği
bir iş değil" diye konuştu.

Çeşitli süreçleri var

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay
Özel de Yerebatan Sarnıcı'ndaki restoras-
yon süreçlerinde son durumu anlattı
Özel, "İçinde bulunduğumuz yapı, İstan-
bul için çok özel bir yapı. Altıncı yüzyılda
yapıldığı bilinen Yerebatan Sarnıcı'nda yer
alıyoruz. 336 tane mermer sütundan olu-
şuyor. Bazilika tipi bir Bizans sarnıcı bu-
rası. Bizans döneminde su kullanımı
açısından depo olarak da kullanılan bir
alan. Osmanlı'nın İstanbul'u fethetmesi ile
birlikte unutulmuş bir mekan. 16. Yüz-
yılda Hollanda'lı bir gezgin tarafından ye-
niden keşfediliyor. Üstü mahalleye
dönüşmüş bir alan burası. Osmanlı döne-
minde, çeşitli dönemlerde restorasyon
faaliyetleri yürütülüyor. En büyüğü Ab-

dülhamit dönemindeki büyük restoras-
yon. O süreçte, sarnıcın bir bölümünün
hasar alıp, toprak dolgu ile doldurulup
kapatıldığını biliyoruz. Yaptığımız araştır-
malarda o alanı da tespit ettik. Cumhuri-
yet döneminde de çeşitli restorasyon
süreçleri var. Bunların en büyüğü 1950'li
yıllarda yapı merkezleri tarafından yapılan
ciddi bir restorasyon. Ve 1980'li yıllarda
bir firma tarafından yapılan restorasyon
faaliyeti daha var. Şu an yapılan restoras-
yon, yapının geçirdiği en önemli, en
büyük restorasyonlardan bir tanesi. Bu-
rada geçmiş dönemden başlayan bir res-
torasyon uygulaması var. Öncelikle
raspalar, çimentolu eklentilerin arındırıl-
ması ile ilgili süreçler tamamlandı. Usta-
ların çalıştığı, Osmanlı dönemi eklentisi
olan tuğla ayaklarda derz açma faaliyeti
yürütülüyor. Yerde orijinal, Bizans dö-
nemi özgün tuğla döşemeler tespit ettik
yaptığımız araştırmalarda. Tuğla döşeme-
lerin konservasyon çalışmaları sürüyor.
Mermer sütunlarda temizlik faaliyeti yü-
rütüldü ve sütunların sağlamlaştırılması
ile ilgili restorasyon faaliyetleri yürütüldü"
ifadelerini kullandı. DHA

Çatalca’nın 15 mahalle-
sinde aktif okul bulunmadı-
ğından öğrenciler, civardaki

başka okullara taşınıyor. Bilgisayara ve
internete erişimi olmayan öğrenciler için
okullarda EBA destek noktaları kuruldu
ancak mahallesinde aktif okul bulunma-
yan öğrenciler EBA destek noktalarına
erişimde sorun yaşamaya başladı.
Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü, evlerinde internet erişimi bulunma-
yan öğrencileri tespit etti. Onları evlerine
yakın olacak bir noktada buluşturarak
Gezici EBA Destek Noktaları oluşturu-
yor. Öğretmenler gezici araçlarla sağla-
dıkları internet erişimiyle, açık havada
masa sandalye tabletlerle sınıf ortamı
oluşturarak öğrencilerin uzaktan eğitim
sistemine bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca

sosyal mesafe kuralları da göz önünde
bulundurularak oluşturulan seyyar sınıf-
larda öğrencilere dezenfektan ve maske
dağıtımı da yapılıyor. Kullanılan tabletler
her kullanımdan sonra dezenfektanla te-
mizleniyor.

Öğrencilerimizin yanındayız

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
EBA Destek Noktası Proje Koordina-
törü Eda Güzelçiçek, Türkiye’de ilk kez
hayata geçirilen projelerini DHA’ya an-
lattı. Güzelçiçek, "Yeni dönemde evde in-
ternet ve bilgisayar erişimi olmayan
öğrencilerimiz için okullarımızda EBA
destek noktaları açtık. Öğrencilerimiz
kendi mahallelerinde kayıtlı oldukları
okullara giderek EBA’ya bağlanabiliyor-
lardı. Ama Çatalca için düşündüğü-

müzde burası birçok mahallede internet
erişiminin olmadığı bir yer. Öğrenci sayı-
sının azlığından okulu olmayan köyleri-
mizde var. İnternet erişimi olmayan
mahallelerimize araçlarımızla giderek
öğrencilerimize burada bir sınıf oluştu-
ruyoruz. Onlara tablet sunup interneti-
mizi hazırlıyoruz. Masalarımız,
maskelerimiz, dezenfektanlarımızla on-
lara kendi mahallelerinde bir sınıf oluş-
turmuş oluyoruz. Bir nevi seyyar sınıflar
oluşturuyoruz. Öğrencilerimiz doğada
öğretmenleri ile de buluşmuş oluyorlar.
Bu sadece fiziki bir imkân da değil. Öğ-
rencilerimiz bu süreçte öğretmenlerini,
akranlarını, okullarını çok özlediler. Öğ-
renme yoksunluğunun yanında duygusal
bir özlem de vardı. Bizler de öğretmen
arkadaşlarımızla birlikte onların mahal-

lelerine gelerek onlarla sohbet ediyoruz,
rehberlik hizmeti veriyoruz" dedi.

İnternet tespiti yaptık

İnternet erişiminde sorun yaşayan her
öğrenciye ulaşacaklarının altını çizen
Güzelçiçek, “Her gün gidiyoruz. Muh-
tarlarımız, il müdürlerimiz aracılığı ile in-
ternet erişimi olmayan evlerimizin
tespitini yaptık. Bunun dışında öğrenci-
lerimiz ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü
arayıp, ‘Ben EBA’ya girmek istiyorum,
internetim yok bağlanamıyorum’ dedik-
lerinde aracımıza atlayıp gidiyoruz” ifa-
delerini kullandı. “Hem öğrenciler hem
veliler projeden çok memnun” diyen Eda
Güzelçiçek, “Böyle bir projenin içinde
yer aldığımız için çok mutluyuz” 
ifadelerini kullandı. DHA

Fatma Şengül’ün
ismi yaşayacak

MaltepeBelediye Meclisi’nde yeni çalışma
döneminin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantı, korona virüs tedbirleri kapsa-

mında Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları gözetilerek
yapıldı. Toplantıda, Gülensu Mahallesi Erdemli So-
kak’ta 30 Mart 2019 tarihinde evinin önünde öldürü-
len Fatma Şengül’ün isminin yaşadığı sokağa
verilmesiyle ilgili teklif, oy birliği ile kabul edildi. Mec-
lis’in açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç, yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını
temenni etti. 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi’nin 944.
yıldönümünü, Büyük Taarruz’un 98. yıldönümünü
kutladıklarını anımsatan Kılıç, “Baş Komutanımız
Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde Büyük Taar-
ruz’dan 4 gün sonra büyük zafer ile bağımsızlığımızı
kazandığımız günün 98. yıldönümünde, 30 Ağustos
Zafer Bayramı’nı pandemi koşullarında da olsa Mal-
tepe’ye yaraşır şekilde kutladık. Zafer Bayramı’nda
Maltepe sokaklarında yaşadığımız bayram coşkusuna
binlerce Maltepeli vatandaşımız evlerinin balkonun-
dan, terasından, sokağından, bahçesinden bando eki-
bimize eşlik ederek destek verdi” dedi.

El birliğiyle çalışacağız

Son haftalarda özellikle Başıbüyük Mahallesi sınırları
içinde bulunan ormanlık alanda, bazı art niyetli kişile-
rin çıkardığı peş peşe yangınlarla ciğerlerine yangın
düştüğünü ifade eden Kılıç, "Sayın Maltepe Kayma-
kamımız, emniyet birimlerimiz, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve komşu ilçelerimizin itfaiyelerinin de des-
teğiyle bu yangınları söndürdük. Orman Bölge Mü-
dürlüğü’yle istişare içinde en kısa zamanda yanan
yerlere yeni ağaç dikme çalışmasıyla, ormanları yeni-
den yeşertmek için el birliğiyle çalışacağız" diye ko-
nuştu. Korona virüs rakamlarının her geçen gün
arttığına dikkat çeken Kılıç, “İlçemizde kaymakamımız
başta olmak üzere yerel yöneticiler, siyasi parti temsil-
cileriyle birlikte elimizden geldiğince çalışmalarımızı
düzenli bir şekilde sürdürerek, bu illetten hep birlikte
kurtulma mücadelesi veriyoruz” şeklinde konuştu.
Toplantıda meclis gündemindeki konular görüşülerek
karara bağlandı. CHP Maltepe İlçe Kadın Kolları
Başkanı Avukat Songül Aybirdi’nin dilekçesi doğrultu-
sunda, Gülensu Mahallesi Erdemli Sokak, "Fatma
Şengül Sokak" olarak değiştirilmesi kabul edildi.
Karar oy birliği ile geçti. UFUK ÇOBAN

Kovid-19 salgınıyla mücadele
kapsamında kapanan Bağcılar Be-
lediyesi Çocuk Bakım Evi, 2020-

2021 eğitim – öğretim sezonunu açtı. Günler
öncesinden dezenfekte edilerek hijyenik or-
tama dönüştürülen sınıflarda sosyal mesafeli
eğitim alan çocuklar yeni arkadaşlarıyla ta-
nıştı. Birbirleriyle tanışıp oyunlar oynamaya
başlayan minikler, eğlenceli bir gün geçirdi.

Kreş çıkışında anne-babalarını karşılarında
bulan çocuklar duygusal dakikalar yaşadı.

Çok değerli buluyoruz

Geleceğin teminatı olan çocuklar için bütün
tedbirleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yeni eğitim-
öğretim yılımız hayırlı olsun. Kreşteki eğitimi
çocuklarımızın sosyalleşme, bilgi ve beceri

elde etmesi ile özgüven yönünden çok değerli
buluyoruz. Onlara çok güzel, sağlıklı ve başa-
rılı bir yıl temenni ediyorum” dedi. Bağcılar
Güneşli Mahallesi’nde bulunan ve 3-6 yaş
aralığında 44 çocuğun eğitim gördüğü kreşte
miniklere, çocuklar arası iletişim, ailenin
önemi, yeme-içme adabı, okuma-yazma ha-
zırlığı derslerinin yanında oyun ve müzikli et-
kinlikler de gerçekleştiriliyor.

Yerebatan Sarnıcı'nın ziyarete kapalı bölümünde yaklaşık 4 yıldır devam eden restorasyon
çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yerebatan Sarnıcı'nın titizlikle devam eden restorasyon
şantiyesindeki ustalar, babalarından devraldıkları işleri, büyük bir tutkuyla yapıyor

BABADAN OGULA
RESTORASYON!

Miniklerin ilk gün heyecanı
Pandemi tedbirlerine uygun şekilde bugün hizmet vermeye başlayan Bağcılar
Belediyesi Çocuk Bakım Evi’nde 3-6 yaş arası minikler, ilk gün heyecanını yaşadı

6 AY SONRA BİTECEK

Yapının deprem güvenliği açısından kaygıları oldu-
ğunu dile getiren Özel, güçlendirme çalışmalarının
da yapılacağını ifade ederek, "Bizim burada yaptığı-
mız en önemli tespit, sütun başlarında yer alan gergi-
lerin, sütun içerisinde devamlılığının olmadığı.
Normalde bizim beklentimiz gergilerin devamlılığı-
nın sağlanması. Burada böyle bir durumla karşılaş-
madık ve bu bizi korkuttu doğrusu. Yapının deprem
güvenliği açısından bir tehlike oluşturacağı kaygısı
yaşadık. Bu nedenle, alanında uzman bilim heyeti
tarafından incelemelerde bulunuldu ve yapının dep-
rem güvenliğini sağlamak açısından, gergi eleman-
larının yerinden alınarak yeni paslanmaz çelik
elemanlarla gergi sistemi yapılması kararı alındı.
Böylece İstanbul'un beklediği büyük depremde, yapı-
nın depremsel açıdan daha sağlamlaştırılması hedef-
lendi. Güçlendirme ile ilgili projelerimizi hazırladık,
koruma kuruluna ilettik. Kurulun onayından sonra
güçlendirme uygulamalarına devam edeceğiz. 6 ay
içinde restorasyon uygulamalarını tamamlamayı he-
defliyoruz. Ciddi bir kapasite ile çalışılıyor. Hızla yeni-
den kullanıma açma hedefindeyiz. Yeniden
müzeleştirilmesine yönelik hazırlıklarımıza başladık.
6 ay sonra yeniden İstanbul halkının, tüm dünyanın
hizmetine açma hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

İnternet erisimi icin seyyar sınıf
Çatalca'nın internet erişimi sağlanamayan 15 mahallesinde, uzaktan eğitim yapamayan öğrenciler için seyyar sınıflar oluşturuluyor

Maltepe Gülensu Mahallesi Erdemli
Sokak’ta 30 Mart 2019 tarihinde
evinin önünde öldürülen Fatma
Şengül’ün ismi yaşadığı sokağa
verildi. Karar, Maltepe Belediye
Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi

Çatalca’da oluşturulan seyyar sınıflarla öğrenciler internet
üzerinden ders alma fırsatı buluyor ve sosyalleşiyor.
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Ç atalca Belediye Mec-
lisi'nin Eylül ayı ilk
toplantısında önemli

bir karara imza atıldı. Gün-
demin 3. maddesi olarak
meclise egelen isim değişik-
liği hakında açıklama yapan
Belediye Başkanı Mesut
Üner, Ferhatpaşa Mahallesi
İkizler Sokak ve Nadir Sokak

arasında yer alan Eşekçi Deresi mevkiinin
adının Cem Kara Yaşam Vadisi olarak de-
ğiştirileceğini belirtti. Eşekçi Deresi Par-
kı'nın Cem Kara döneminde yapıldığını
dile getiren Üner, "Bu alanın isminin Cem
Kara Yaşam Vadisi olması hepimizi mutlu
edecektir. Cem Başkanımızın ismi Çatal-
ca’mızda ömür boyu yaşatılacaktır"
dedi. Önerge belediye meclisinde oy
birliği ile kabul edildi.

Bizin için çok değerli

Kararı Damga'ya değer-
lendiren Üner, "2014-2019
yılları arasında rahmetli Cem
Başkanımız ile bu meclis salo-
nunda görev yaptık. Bu koltuklar hiç-
birimize baki değil. Eşekçi Deresi Park
alanını tam bir yaşam vadisine dönüştüre-
ceğiz. Bu alanın dereden çıkıp bu hale gel-
mesinde rahmetli belediye başkanı sayın
Cem Kara'nın büyük emekleri var. O se-

beple bu park alanında yapacağımız çalış-
malar sonrası oluşacak sosyal alana

"Cem Kara Yaşam Vadisi" ismini
uygun gördük. Bu ilçeye hizmet

etmiş tüm belediye başkanla-
rımız bizler için değerlidir.

Rahmetli olanlara rab-
bim rahmet eylesin. Sağ

olanlara da sağlıklı ya-
şamlar diliyorum" açıklama-

sını yaptı.

CHP'den teşekkür

Siyasette kutuplaşmanın zirve yaptığı bir
dönemde Mesut Üner'in meclise taşıdğı
önerge CHP kanadında da memnuniyetle
karşılandı. CHP Meclis Üyesi Hasan

Esgar, "Bu kararın alınmasında emeği olan
başta Belediye Başkanımız Mesut Üner
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı. Pandemi
süreci nedeniyle ekipler tarafından sosyal
mesafe kurallarına uygun olarak düzenle-
nen meclis toplantısında Belediye Başkanı
Mesut Üner, "Geçmiş dönem Başbakanı-
mız Binali Yıldırım ve eşine, Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve
Başkan Yardımcısı ile tüm hastalarımıza
acil şifalar diliyorum" dedi.

Diğer maddeler karara bağlandı

Meclis'te gündemin 1. maddesi olan
“Pazar Yerlerinin Taşınması” ile ilgili Za-
bıta Müdürlüğü'nün teklifi oy birliği ile

kabul edildi. 2. gündem maddesi “İlçe Be-
lediyelerine Yapılacak Yardım” ile ilgili Fen
İşleri Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile
kabul edildi. Gündemin 4. maddesi olarak
“1/1000 Ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın
Çevresi Revizyon Uygulama İmar Planı
(6306 sayılı yasa kapsamındaki yapılarla il-
gili) plan notu değişikliği” ile ilgili Plan ve
Proje Müdürlüğünün teklifi görüşüldü. 5.
madde olarak ise “1/1000 Ölçekli Murat-
bey Mahallesi Havza Koruma Amaçlı Re-
vizyon Uygulama İmar Planı plan notu
değişikliği” ile ilgili Plan ve Proje Müdürlü-
ğünün teklifi gündeme geldi.  Çatalca Bele-
diye Meclisi 2020 Eylül ayı toplantısının 1.
birleşimi 11 Eylül Cuma günü saat
11.00’de toplanmak üzere sona erdi.

Çatalca'nın AK Partili
Belediye Başkanı

Mesut Üner, geçtiğimiz
günlerde vefat eden
selefi CHP'li Cem Ka-

ra'nın ismini ömür
boyu yaşatacaklarını

söyledi. Kara döne-
minde yapılan "Eşekçi
Deresi Parkı"nın ismi-
nin "Cem Kara Yaşam

Vadisi" olarak değişti-
rilmesini talep eden
Üner, "Bu koltuklar

hiçbirimize baki değil"
açıklamasını yaptı

SMA HASTALARI
YARDIM BEKLIYOR
17 aylık Mirhan ile 28 aylık Ali Eymen bebek SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele ediyor.
Aileler, çocuklarının yaşayabilmesi için, yaklaşık 2,5 milyon Euro ücretle yapılan ve
'gen terapisi' olarak bilinen tedavi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Spinal Müsküler Atrofi
(SMA), halk arasında bili-
nen adıyla 'gevşek bebek'

sendromu. Yeni doğan bebeklerde gö-
rülen ve omurilikteki motor sinir hüc-
relerini etkileyerek, yürüme, yemek
yeme veya nefes alma kabiliyetini or-
tadan kaldıran bu hastalık, bebekler
için çok tehlikeli ve ölümcül bir rahat-
sızlık. Tedavisi ise oldukça pahalı olan
bu hastalıkla Türkiye'de binlerce aile
mücadele ediyor. 17 aylık Mirhan ile
28 aylık Ali Eymen de bu hastalıkla
mücadele ediyor. Aileleri, çocuklarını
yaşatabilmek, nefes almalarını sağla-
mak amacıyla Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi (FDA) tarafından onaylanan
'Zolgensma' tedavisi için çabalıyor.
Amerika ve Avrupa ülkelerinde yapı-
lan tedavinin ücreti yaklaşık 2,5 mil-
yon Euro (22 milyon lira).
Türkiye'den sadece 4 bebek bu teda-
viyi alabildi. Tedavi alan diğer çocuk-
ların gelişimi ise aileleri daha da
umutlandırıyor. Aileler ise tek umutla-
rın olan tedavini ücretinin karşılaya-
bilmek için bağış kampanyası
başlatıyor.

Her geçen saat bizim
için tehlikeli

Bebekleri Mirhan için bağış kampan-
yası başlatan Berna Sincanlı, bir
günün bile Mirhan için çok önemli ol-
duğunu belirterek, "Mirhan 17 aylık.
Bu süreçte bizim için bir gün bile çok
önemli. Zolgensma için daha fazla
bekleme şansımız yok. İki yaşına
kadar bu ilacı, gen tedavisini almak
zorunda. Altı buçuk ayımız kaldı. Her
geçen saat, her geçen gün bizim için
tehlikeli. Ufacık bir enfeksiyon, bir
ateş bizi yoğun bakıma düşürebilir.
Yoğun bakımdan çıkma şansımız da
olmayabilir. Biz bebeğimizi kaybet-
mek istemiyoruz, daha fazla bekle-

mek istemiyoruz. Keşke devletimiz
Zolgensma'yı karşılasa ama yakın sü-
reçte sanırım böyle bir şey olmayacak.
Daha fazla vakit kaybetmemek için
biz de kampanyaya başladık. Dört be-
beğimiz başardı bunu. Biz de başar-
mayı umut ediyoruz. Bu da halkın
desteği ile oldu. Tedavi alacak, ilacını
alan bebeklerimiz var. Umuyoruz ki
Mirhan da o bebeklerin içinde olsun"
diye konuştu. 

Kaybedecek bir 
günümüz dahi yok

SMA ile mücadele eden Ali Eymen'in
annesi Yeter Ağum da oğlunun yaşa-
yabilmesi için bu tedaviyi alması ge-
rektiğini ve fazla vakitlerinin
kalmadığını ifade ederek, "İki ay önce
kampanyaya başladık ama çok yavaş
ilerliyor. Ali Eymen de 28 aylık oldu.
Normalde iki yaşından önce bu teda-
viyi alması gerekiyordu. Amerika'da
bu tedavi iki yaş altı çocuklara uygu-
lanıyordu. Şu anda Avrupa'nın bütün
ülkelerinde 21 kilonun altında bütün
bebekler bu tedaviyi olabiliyor. Ali

Eymen şu anda geriye gidiyor. 13 ki-
lonun altında olan çocuklarda yüzde
99 sonuçları iyi oluyor. Ali Eymen 9
kilo. Aynı zamanda kolunda ve kalça-
sında çıkıklar var. Bu yüzden hiç za-
manımız yok. Keşke bu kampanyayı
daha önce başlatıp bitirebilseydik. Ne
kadar erken tedavi olurlarsa o kadar
önemli. Bu çocuklar için bir gün bile
çok önemli. Ali Eymen'nin solunum
sıkıntıları başladı. Trakeostomiye (cer-
rahi yollarla soluk borusuna giden bir
delik açılması) doğru gidiyor. Kaybe-
decek bir günümüz dahi yok" dedi.

Yardım kampanyası

Aileler instagram sayfalarında pay-
laştıkları kampanya linkleri ile ço-
cuklarının nefes alabilmesi, ayakta
durabilmesi için canla başla müca-
dele ediyor, hayırseverlerden gelecek
bağışları bekliyor. 17 aylık Mirhan
bebeğe @sma_mirhananesefol, 28
aylık Ali Eymen bebek ise @ali_yar-
dım_bekliyor hesaplarından hayırse-
verlerden gelecek yardımları bekliyor.
DHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri
Fuarında tarımsal alandaki yatırım-

larının tanıtımını yaptı. Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi, 2010 yılından itibaren her yıl
Ağustos-Eylül aylarında Süleymanpaşa ilçe-
sine bağlı Karaevli Fuar Alanında gerçekleşti-
rilen Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri
Fuarında açtığı stantta arı kovanı, Mandacı-
lığı Geliştirme Projesi, Odun Dışı Orman
Ürünleri Projesi ve Kırsal Turizmi Geliştirme
Projeleri hakkında katılımcılara bilgi vererek,
bu projelerden elde edilen bal, manda yo-
ğurdu, ıhlamur şerbeti, geleneksel tarhana
çorbası ve lokma ikramında bulundu. Fuarda
ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hay-
vancılık alanında yatırımlarının, projelerinin
yer aldığı 2 bin kitapçığın dağıtımı da yapıldı.

Başkan Albayrak'a teşekkür

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin standına
vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Fuarın
gerçekleştiği 4 gün boyunca standı ziyaret
eden binlerce vatandaş, yatırım ve projeler
hakkında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan-
lığı personelinden bilgi aldı ve başta Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
olmak üzere, emeği geçen tüm personele te-
şekkürlerini iletti. Tekirdağ'ın tarım ve hayvan-
cılık alanında Türkiye'nin başkenti olduğunu
belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi'nin beş ana vizyonundan bir tanesi
tarım ve hayvancılıktır. Türkiye'de tarım ve
hayvancılığa en fazla yatırım yapan belediye-
lerden bir tanesiyiz. Tekirdağ ve Tekirdağlı va-
tandaşlarımız için çalışmaya devam
edeceğiz." dedi. İrfAn Demİr

Fuarda lokma ikramı

Cem Kara’nın yerinin kendisi için çok özel olduğunu kaydeden Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, “Kendisinin çok büyük
emekleri vardır. Bu ilçeye hizmet eden her belediye başkanı gibi çok değerlidir. Bir kere daha rahmet diliyorum” dedi.

Doğru karar! 
doğru zaman...

8 Eylül 2009! Çatalca'yı felaket vurmuş. 
Kaybolan insanlar, ulaşılamayan yakınlar!
Köylerle irtibat tamamen kesilmiş. Kimse

kimseye ulaşamıyor. Telefon ile Çatalca Belediye
Başkanı Cem Kara ile konuşmuşum en son! Gök-
çeali Tren İstasyonu Köprüsünden geçtikten sonra
telefon çekmiyor. Hiçbir şekli ile kimseye ulaşamıyo-
rum. En son dedim ya kendisi ile konuştuğumda
"Hocam İnceğiz üzerinden çok büyük su geliyor" 
dediğimi hatırlıyorum sadece. Onun da bana "Tüm
dereler taştı. Her yerden haber geliyor dikkat et
kendine" dediği...

Hamamın ordan aşağıya kadar olan bölgede, yani
Eşekçi Deresi, Domuz Dere, Karasu Deresi, Dere
Sokak... Her yer alabora! 

Subaşı, Gökçeali, İzzettin... Hiç bir yerden Çatal-
ca'ya geliş yok. Her bir yolu denedim. Kabakça üze-
rinden İnceğiz tarafından geçeyim dedim, mümkün
değil. Bugün Çevre Bİlim Koleji olan okulun oradan
yani askeriyenin altından yukarı çıkmak ne müm-
kün. Kestanelik üzerinden İzzettin'e geçeyim dedim.
O da imkansız. Resmen cebelleşiyorum. Ama müm-
kün hiç bir yol yok. Hiç kimsenin hiç kimse ile 
irtibatı yok 1 saat boyunca. 

Neyse aşağı yukarı iki saat sonra ancak açılabili-
yor yollar! İşte o zaman gördük neyin ne olduğunu!

Yolların neredeyse yarısı yok. O zamanın İstanbul
Valisini Helikopter ile gelmişti Gökçeali İkmal Ko-
mutanlığında karşılamıştık. Oradan mahallelere gi-
delim dedik araçla ama ne mümkün. Yolların yarısı
yok. Dİğer yarısının çökmesi an meselesi dediler. 

Neyse, saatler sonra Çatalca'ya doğru yola çık-
tım. Gökçeali Tren İstasyonu Köprüsünden bizi iş
makinesi aldı. İş Makinesi ile İnceğiz Sapağından
biraz öteye getirdi. İş makinesinden inenleri tek tek
karşılayan adam! Cem Kara... 

Ve indiğim gibi birbirimize sarıldık. Bana dediği
cümle " Ben senin sele kapıldığını düşündüm. " her
ikimizin de gözler nemli tabi. O sırada arama kur-
tarma ekiplerini takip etmeye başladık. İlk gelen
isimlerden bir tanesi de Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün. O sırada helikopterler ile
çatılardan vatandaşlar kurtarılıyor. Ben Cem 
Başkana " Merkezde durum ne" diye soruyorum. 
O bana " Köylerde durum ne..." 

Merkezde çok şükür can kaybı yok ama büyük
hasar var. Giymiş yağmurluğunu vatandaşa yardım
ediyor. 

Selin en kötü tarafı ise aynı gün değil bir gün
sonra çıkıyor ortaya. Sular çekildikçe görüyorsun
neyin ne olduğunu. 

Ve şimdi size ilginç bir şey daha anlatacağım. 5
vatandaşımız kayıp. Katırca ve Yeşilköprü ( Kör-
dere) mevkiinde arıyoruz. Cem Başkan ile birlikte-
yiz. Helikopterler tepemizde. Arama kurtarma
ekipleri ve vatandaşlarımız deli gibi iki küçük çocuk
ve üç yetişkin arıyoruz. Başkanın bindiği makam
otosu! Evet makam otosu. Bİr cenazeyi çıkartıyoruz
ve cenaze araçları çamurdan olduğumuz yere gele-
miyor. Ve o cenaze o hali ile Belediye Başkanının
bindiği araç ile Çatalca Hastanesine getiriliyor. 
Bunların hepsine tek tek şahit oldum. 

Ve Eşekçi Deresi! O sel felaketinden sonra oradan
geçerken " Ben burayı adam edeceğim. Sosyal tesis
yapacağım" dediğinde inanın çok gülmüştüm. Ve
bugün bu hale gelmesi bile büyük bir mucize benim
için. Mesut Başkan da bir hayli geliştirerek oraya "
Yaşam Vadisi" yapacak. 

Adını da Cem Kara Yaşam Vadisi koydu. 
Ayakta alkışlıyorum kendisini. 
Ve hem Çatalca Belediye Başkanlığımızı yapan

he on binlerce benim gibi öğrenci yetiştiren Cem 
Kara'yı, hem de 8 Eylül 2009 tarihinde yaşadığımız
sel felaketinde yitirdiğimiz canlarımızı bir defa daha
rahmetle anıyorum. 

Rabbim mekanlarını Cennet Eylesin! 

KARA’NIN ISMI
YASATILACAK!

BAHADIR
SÜGÜR

HABER

Mutlu Kent ismi değişti
Tekirdağa Süleymanpaşa ilçesinde ön-
ceki dönemin CHP belediye Başkan
Ekrem Eşkinat tarafından hizmete açılan

ve  adı Mutlu Kent çay bahçeleri olarak hizmet veren
işletmelerin ismi AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt
Yüksel tarafından Süleymanpaşa Çay Bahçeleri ola-
rak değiştirildi. İşletmenin isminin değiştirilmesi çok
sayıda vatandaş tarafından tepki topladı. Bazı va-
tandaşlar, Mutlu Kent isminin hafızalara kazındığını
ve asla da değişmeyeceğini söyledi.
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Y unanistan’da Komunist Partisi 
(KKE) Milletvekili Liana Kanelli 
SKAİ televizyonunda katıldığı “Ateri-

astus” programında Doğu Akdeniz'deki son 
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu. Kanelli Türkiye ile ilgili itiraflarda 
bulunarak,  “Erdoğan stratejik bir akıl, Tür-
kiye bölgesel bir süper güç, Fransa’ya gü-
venmekle hata yapıyoruz” dedi. Milletvekili 
Liana Kanelli, Doğu Akdeniz konusunda 
Fransa’ya güvenmenin hata olduğunu belir-
terek, “Kimse bizi sevdiği için Yunanistan’a 
gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor” 
dedi. Kanelli vekil ayrıca, Türkiye’nin bölge-
sel bir süper güç olduğunu söyledi. Kanelli, 
konuk olduğu SKAİ televizyonunda Miço-
takis hükümetinin Doğu Akdeniz politika-
sını eleştirdi. Yunanistan’ın Fransa’ya 
güvenmekle ölümcül bir hata yaptığını belir-
ten Kanelli, “Bazıları Yunanistan, Fransa it-
tifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa 
Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’ın bu-
raya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyor-
duk.” ifadelerini kullandı. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin 
çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl oldu-
ğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi: 
“Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. 
Erdoğan sultan, Erdoğan öyle, Erdoğan 
böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dı-
şarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta 
duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel 
super bir güç, buna itirazınız olamaz. Türki-
ye’yi büyük güçler ve NATO super güç 
yaptı. Siz Türkiye’nin ekonomisinin güçsüz 
olduğunu söylüyorsunuz ama NATO’nun 
İncirlik’teki kimyasal silahlarını göz ardı edi-
yorsunuz. Burada asıl mesele ve pazarlık 
konusu kimyasal silahlar İncirlik’te mi kala-
cak veya Yunanistan’a Araksos üssüne mi 
gelecek, bunu gözardı ediyorsunuz. Şimdi 
pazarlıklarda Türkiye’ye ne 28’inci veya 
27’inci civarındaki meridyenden ne verecek-
ler, hangi paralelden neresini verecekler asıl 
pazarlık bu. Biz Yunanistan’ın adalar ülkesi 
olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar 
uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanis-
tan adalar ülkesi değil, hem anakara parça-

sından oluşan hem de adalardan oluşan bir 
ülke. Burada asıl mesele Türkiye’yi super 
güç yapan NATO. Buna bakmak lazım. Pa-
zarlıklar tabii ki yapılacak, ancak biz KKE 

Partisi olarak ülkenin sınırlarının asla pazar-
lık konusu olamayacağını defalarca söyle-
dik. Bu yönde hareket etmek 
gerekmektedir.” dedi. DHA 

Yunan vekil itiraf etti: 
Erdoğan stratejik akıl
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 ABD Başkanı Donald 
Trump'ın yolsuzluktan üç 
yıl hapse mahkum edilen 

eski avukatı Michael Dean Cohen, 
Trump hakkında yayımladığı 
kitabında Başkan Trump’ın 
Obama’ya olan nefretini yazdı. 
Cohen kitabında, Trump’ın eski 
Başkan Barrack Obama’ya ben-
zeyen bir kişiyi ofisine çağırıp kov-
duğunu ileri sürdü. ABD Başkanı 
Donald Trump'ın yolsuzluktan üç 
yıl hapse mahkum edilen eski 
avukatı Michael Dean Cohen, 
Trump hakkında yayımladığı 
kitabında Trump'ın ABD eski 
Başkanı Hüseyin Barack Obama'ya 
olan nefretini yazdı. Cohen’in ‘Dis-
loyal: A Memoir' (Sadakatsiz: 
Anılar) isimli kitabında, ABD 
Başkanı Donald Trump, seçilmeden 
önce 'The Apprentice' (Çırak) isimli 
yarışma programını sunduğu ve 
adayları "You're fired!" (Kovuldun) 
diyerek eleyen Donald Trump'ın 
Barack Obama'yla alay ettiği bir 
video da çektiği belirtildi.  
Cohen, Trump'ın Obama'dan olan 
intikamını adeta sahtesiyle aldığını 
ifade etti. 

Çakma Bama 

Trump'ın bir 'Çakma-Bama' kirala-
yarak ABD'nin ilk siyahi başkanını 
aşağılama ritüeli niteliğinde video 
çektiğini ve videonun sonunda 
"Kovuldun" dediğini ifade eden 
Cohen, çekim tarihini ve Obama'yı 
canlandıran siyah erkeğin kimliğini 
açıklamadı.  

Trump iyice delirdi!

TÜRKIYE ve KKTC 
tarafından 6-10 Eylül'de 
gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı 

Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tat-
bikatı" hazırları Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi'nde paniğe neden oldu. kdeniz 
Fırtınası Tatbikatı" hazırlıkları  
çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne 
üzerinden geçişi vatandaşların kamer-
alarına yansıdı.  O anları son dakika 
olarak olarak duyuran Rum medyası, 
" Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk 
helikopteri Girne semalarında" başlık-
larıyla duyurdu. Rum me-
dyası, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın tatbikatla il-

gili yaptığı, "Doğu Akdeniz‘de diplo-
matik çözüm yollarıyla birlikte Ülkem-
izin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri 
vazgeçilmezimizdir" sözü ile Milli 
Savunma Bakanlığı'nın, "Bölgede hiçbir 
hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin ver-
ilmeyecek" açıklamalarını öne çıkardı. 

Yunanistan'a cevap verildi 

Rum ve Yunan hükümetlerinin açıkla-
malarına karşı Türkiye'nin önemli bir 
tatbikata imza attığı belirtilen haber-

lerde; "Ankara, Kıbrıs’ın kuzey 
denizinde bugün 

başlayıp, perşemb-
eye kadar süre-
cek askerî 
tatbikatla Rum 

ve Yunan hükümetlerine cevap verdi" 
denildi. Haberlerde tatbikatın, Yu-
nanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendi-
as’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Antonio Guterres ile Rum 
dengi Nikos Hristodulidis’in de Avrupa 
Birliği’ndeki (BM) mevkidaşlarıyla yap-
tığı temasların hemen ardından 
geldiğine dikkat çekildi. 

Acil durum toplantısı 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anas-
tasiadis ise, Türkiye'nin adımları 
karşısında siyasi parti başkanlarını acil 
olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba 
günü yapılacak toplantıda en önemli 
gündem başlığının Doğu Akdeniz ola-
cağı kaydedildi. DHA 

Akdeniz Fırtınası sert esti

İRAN'IN kuzeyindeki Gülistan eyaletinde 
5,1 büyüklüğünde meydana gelen dep-
remde en az 10 kişi yaralandı. Tahran Üni-
versitesi Sismoloji Merkezinden yapılan 
açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan 
eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan dep-

rem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi. Dep-
remin 9 kilometre derinlikte meydana gel-
diği belirtildi. İranlı Öğrenciler Haber 
Ajansına (ISNA) göre, Kızılay Kurtarma ve 
Yardımlaşma Teşkilatı Operasyon Kontrol 
ve Koordinasyon Merkezi tarafından yapı-

lan açıklamada, "Ramiyan'ın bazı köylerin-
deki binalarda maddi hasar meydana 
geldi. Kuruçay köyünde 7 ve Elhadi kö-
yünde 3 kişi yaralandı." ifadeleri kulla-
nıldı. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin 
çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İran’da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu 

HER fırsatta terör örgütü 
PKK ve YPG'ye destek veren 
ABD'nin görev süresi sona 

eren komutanı terör örgütüne destek 
veremeyeceği için ağladı. Terör örgüt-
lerine desteğini esirgemeyen ABD'nin 
görev süresi sona eren komutanı bir 
skandala daha imza attı. DEAŞ ile 
Mücadele Uluslararası Koalisyon 
Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in 
sözcülük görevi sona erdi. Terör 

örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı 
YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile 
basın toplantısı düzenleyen Caggins, 
veda konuşması sırasında ağladı. Cag-
gins aynı zamanda görev süresinin 
uzatılmasını istediğini ama uzatıl-
madığını ifade etti. Görevi sona erdiği 
için ağlayan Amerikalı komutana, terör 
örgütü tarafından ödül verildi. Cag-
gins. terör örgütüne destek veremeye-
ceği için çok üzüldüğünü söyledi.

Türkiye ve KKTC tarafından 6-10 Eylül'de "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası  
Tatbikatı" hazırlıkları çerçevesinde askeri helikopterlerin Girne üzerinden geçişi vatandaşların 
kameralarına yansıdı. Rum medyası ise son dakika olarak geçtiği tatbikat haberlerini" Türkiye 

tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında" başlıklarıyla duyurdu

ALMANYA Federal İstatistik 
Ofisi'nin (Destatis) açıkla-
dığı geçici verilere göre, 

mevsimsellikten ve takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi üretimi, tem-
muzda hazirana kıyasla yüzde 1,2 
arttı. Sanayi üretimi, Temmuz 2019'a 
göre ise yüzde 10 azalış kaydetti. 
Daha önce yüzde 8,9 arttığı açıklanan 
haziran ayı verisi, yüzde 9,3 artış ola-
rak revize edildi. Sanayi üretimi ma-
yısta ise yüzde 7,4 artış göstermişti. 
Piyasalarda, Almanya'da sanayi üreti-
minin temmuzda aylık bazda yüzde 
4,7 artması bekleniyordu. Veriler, ha-
ziran ayına kıyasla temmuzda enerji 
ve inşaat hariç sanayi üretiminin 2,8 
arttığını ortaya koydu.  
Söz konusu dönemde sermaye malı 
üretimi yüzde 2,1 ve tüketim malları 
üretimi yüzde 1,8 arttı. Sanayi dı-
şında, enerji üretiminde 0,6 ve inşa-
atta 4,3 azalış kaydedildi. 

Yavaş yavaş devam etti 

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlı-
ğı'ndan yapılan açıklamada, "Sanayi 
üretiminde temmuzda, mayıs ayın-
dan beri gözlenen toparlanma daha 
yavaş da olsa da devam etti." ifadesi 
kullanıldı. Sanayi üretiminin haziran-
temmuzda, nisan-mayısa göre yüzde 
17,9 arttığı belirtilen açıklamada, in-
şaatta bu artışın yüzde 0,1'de kaldığı 
bildirildi. Almanya'nın önde gelen 
ekonomik düşünce kuruluşlarından 
Ekonomi Araştırma Enstitüsü de 
(Ifo) Alman sanayicilerinin, gelecek 3 
ay içinde öncekinden yavaş da olsa 
üretimlerinin artmasını beklediklerini 
açıkladı. Açıklamada, temmuzda 14,3 
puan olan Ifo Sanayi Üretimi Bek-
lenti Endeksi'nin ağustosta 15,4 
puana yükseldiği belirtilerek, bir yıl-
dan uzun süredir ilk kez makine ve 
ekipman üreticilerinin üretimde artış 
bekledikleri kaydedildi. Ifo Anketler 
Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe ise 
konuya ilişkin değerlendirmesinde, 
"Alman ekonomisinin lokomotifi olan 
sanayi, yavaş yavaş üretimi rayına 
oturtuyor." ifadesini kullandı. 
 

Almanlar atağa geçti 

Yunan Milletvekili Liana Kanelli katıldığı bir televizyon programında, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'ya güvenmenin 
hata olduğunu belirterek " Erdoğan Stratejik Bir Akıl, Türkiye Bölgesel Bir Süper Güç” itirafında bulundu

TÜRKIYE ve KKTC'nin 46 
yıldır kapalı olan Kapalı 
Maraş'ı yeniden açma 

hamlesine karşı paniğe kapılan 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 
gelişmeleri takibe aldı. Rum medyası, 
"Kapalı Maraş'ın açılması imzaya 
kaldı" başlıklarıyla son gelişmeleri 
yazdı. Maraş'ın açılmasının imza 
sürecinde olduğuna dikkat çekilen 
haberlerde; "Türkiye bu bölgeyi 
kalkındırmak, limanı olan yeni ve 
çağdaş bir kent kurmak istiyor. 
Maraş, Kıbrıs Rumları açısından da 
bir cazibe olarak kullanılabilir" 
ifadelerine yer verildi.KKTC Bakan-
lar Kurulu'nun bölgenin askeri 
statüsünü sivile çevirmek için imza 
aşamasında olduğuna işaret edilen 
haberlerde; ‘artık son aşamaya 
gelindi’ denildi. 

Engelleyememe kaygısı 

Haberlerde, Kapalı Maraş'ın bir 
dönüm noktası olduğuna dikkat çek-
ildi. Maraş'ın açılmaması için Güven-
lik Konseyi nezdinde de girişimlerin 
yapıldığına atıf yapılan haberlerde; 
bu durumda da Maraş'ın açılmasının 
engellenemeyeceği kaygısı öne 
çıkarıldı. Güney Kıbrıs'ta, yıllar önce 
Maraş'ta yaşayan Rumlar, Türk 
yönetimi altında Kapalı Maraş'a geri 
dönmek istediklerini söylemişti.

Bunlar mı müttefik!

Doğu Akdeniz'de önemli 
gelişmelerin yaşandığı dönemde 

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet 
Şehir' olarak da bilinen Kapalı 
Maraş'ın açılmasına yönelik 

gelişmeyi Rum medyası, "Kapalı 
Maraş'ın açılması imzaya 

kaldı.Kıbrıs Rumları açısından da 
bir cazibe olarak kullanılabilir"  

başlıklarıyla duyurdu

Kapalı Maraş  
her an açılabilir 
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İ stanbul Modern Sinema, Türk Tuborg 
AŞ’nin katkıları ve Çin Halk Cumhuri-
yeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirli-

ğiyle, Çin sinemasının en güncel filmlerinden 
bir seçki sunuyor. 
Bu yıl ikincisi gerçekleşen seçkideki filmler, 
Çin toplumunun içinden geçtiği güncel 
sosyo-ekonomik dönüşümü farklı konu ve 
karakterler yoluyla işlerken, bir yandan 
dünya sinemasında yerini gittikçe büyüten 
Çin sinemasının yeni türlerdeki açılımlarını 
da yansıtıyor. Programda yer alan filmlerden 
Cannes’da Altın Palmiye’ye aday 
olan Güney İstasyonunda Randevu hem 
rakip çeteler hem de polisten kaçan bir 
gangsterin hikâyesini kara film kodlarıyla an-
latıyor. Zu Feng’in polis dramı Changsha 
Yazı emekliye ayrılmak üzere olan bir polis 
dedektifine odaklanıyor. Venedik Film Festi-
vali’nde Altın Aslan için yarışan Tehlikeli 
Oyun Çin sinemasının efsane oyuncuların-
dan Gong Li’yi 1940’lı yıllarda geçen bir 
casus hikâyesinde başrole koyuyor. Tibetli 
yönetmen Pema Tseden’in yeni 
filmi Balon ise kırsalda yaşayan bir ailenin 
politik gerçeklikle tinsellik arasında yaşadık-
ları maddi ve manevi çatışmaları ince bir si-
nema diliyle aktarıyor. 

Ödüllü oyuncular 

Programda dikkat çekenler arasında, aile 
odaklı iki duygusal film de yer alıyor. Çin’in 
tek çocuk politikasının sıkıntılarını ağır şekilde 
yaşayan bir çiftin 30 yıla yayılan epik öyküsü, 
başrol oyuncusu Jingchun Wang’e Berlin’de 
“En İyi Erkek Oyuncu” dalında Gümüş Ayı 
kazandıran Elveda Oğlum ile Lulu Wang’in 
kendi hayat hikâyesinden yola çıkarak yazdığı 
ve başrolündeki Awkwafina’ya “En İyi Kadın 
Oyuncu” dalında Altın Küre kazandıran El-
veda da seçkide yer alıyor. 

Hikaye Çin’de geçiyor film programı 

GÜNEY İSTASYONUNDA RANDEVU 
17 Eylül, 14.30;19 Eylül 12.00 
Yönetmen: Diao Yinan 
Oyuncular: Hu Ge, Kwei Lun-Mei, Liao Fan 
Bir önceki uzun metrajı İnce Buz Kara 
Kömür ile dünya çapında yerini sağlamlaştı-
ran yönetmen Diao Yinan’ın yeni filmi, her 
bir karesi incelikle tasarlanmış bir kara film. 
Pandemiyle birlikte adı sıkça anılmaya başla-
nan Vuhan’da geçen hikâyede bir motor çe-
tesinin reisi olan Zhou Zenong, yanlışlıkla 
bir polis memurunu öldürdükten sonra ba-
şına ödül konmasının da ardından hem po-
listen hem de para ödülü için kendisini 
arayan çetelerden kaçmak zorunda kalır. 
Yolda yine özgürlüğü için kaçmak zorunda 
olan bir kadınla karşılaşmasıyla birlikte, ikisi 
yeni bir maceraya atılır. 2012’yılında Vu-
han’da yaşanan gerçek olaylardan esinle-
nen Güney İstasyonunda Randevu, 
geçtiğimiz yıl Cannes’da Altın Palmiye’ye 
aday olan tek Çin filmiydi. 
 
TEHLİKELİ OYUN 
17 Eylül 12.00;20 Eylül 12.00 
Yönetmen: Lou Ye 
Oyuncular: Gong Li, Chao Mark, Greggory 
Pascal 
2. Dünya Savaşı sırasında Japon işgali altın-
daki Şanghay’da geçen Tehlikeli Oyun, yük-
sek tempolu bir casus filmi. Ünlü oyuncu 
Jean Yu bir tiyatro oyununda rol almak 
üzere kente döner. Ancak bu amacının arka-
sında başka sebepler de yatmaktadır. Gizli 
mikrofonlar, çift taraflı aynalar, dürbünler ve 
şifreli mesajlar gizli buluşmaların gerilimini 
artırırken, oyunun açılış gecesi uluslararası 
düzeyde önem taşıyan politik bir olaya dö-
nüşecektir. Venedik Film Festivali’nde Altın 
Aslan adayı olan filmin başrolünde Çin sine-
masının yıldız oyuncusu Gong Li de etkile-
yici bir performans sergiliyor. 
 
ELVEDA OĞLUM 
24 Eylül 17.00;27 Eylül 14.30 
Yönetmen: Wang Xiaoshuai 
Oyuncular: Wang Jingchun, Yong Mei, Qi Xi 
Çin sinemasının Altıncı Kuşak yönetmenle-
rinden Xiaoshuai’nin yeni filmi Elveda 
Oğlum, Çin’in tek çocuk politikasının çarpıcı 
etkisini, çocukları yakın arkadaş olan iki aile-

nin yaşadıkları üzerinden ele alıyor. Bir fabri-
kada çalışan Liyun ve Yaojun çifti ile Haiyan, 
kocası ve çocukları iyi arkadaştır. Liyun ve 
Yaojun çiftinin oğulları, arkadaşının ısrarı 
üzerine yüzmeye gider ve boğularak hayatını 
kaybeder. Bu trajik olayın hemen öncesinde 
yeniden hamile kaldığını öğrenen anne Liyun 
ise arkadaşı bildiği Haiyan tarafından otori-
telere şikâyet edilerek karnındaki “yasadışı” 
bebeği aldırması için zorlanır. Bu olaylar 
üzerine iki ailenin yolları ayrılacaktır. Bu epik 
melodram 30 yıla yayılan bir hikâye anlatsa 
da, detaylı görselleri, usta oyunculukları ve 
ince işlenmiş kurgusuyla üç saatlik süresini 
hiç hissettirmiyor. 
 
ELVEDA 
24 Eylül 12.00; 27 Eylül 12.00 
Yönetmen: Lulu Wang 
Oyuncular: Awkwafina, Diana Lin, Zhao 
Shuzhen 
Anneannesi Nai Nai’nin dördüncü evre akci-
ğer kanseri olduğunu öğrenen Billi, uzun sü-
redir yaşadığı Amerika’dan anavatanına geri 
döner. Çin’deki ailesinin anneannesinden 
hastalığını saklamasının bir hata olduğunu 
düşünürken onlar Nai Nai tüm aileyi son bir 
kez bir arada görebilsin diye sahte bir düğün 
organize etmekle ve gerçekleri gizlemekle 
meşguldür.  
Yönetmen Lulu Wang’in kendi hayat hikâye-
sine dayanarak yazıp yönettiği bu komediyle 
karışık aile dramının başrol oyuncusu Awk-
wafina En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın 
Küre’ye layık görülmüştü. 
 
CHANGSHA YAZI 
19 Eylül 14.30; 26 Eylül 12.00 
Yönetmen: Zu Feng 
Oyuncular: Chen Minghao, Huang Lu,  
Tian Yu 
Bir polis dedektifi olan A Bin, kız arkadaşı-
nın intiharından sonra görevinden istifa 
etmek ister. Bu esnada bir balıkçının nehirde 
bir insan kolu bulmasıyla kayıp kişiler listele-
rini kontrol etme görevini üstlenen A Bin, 
ister istemez bu soruşturmanın parçası olur. 
Bu sırada kardeşi haftalardır kayıp olan 
güzel bir doktorla tanışır. Bu iki karakter 

geçmişlerindeki suçluluk duygusuyla baş et-
meye çalışırken karşılarına çıkan bu yeni aşk 
ihtimali acılarını unutturabilecek midir? 
Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde gös-
terilen Changsha Yazı, polisiyenin içine sar-
malanmış bir aşk hikâyesi. 
 
ŞARKILARLA YAŞAMAK 
20 Eylül 14.30; 26 Eylül 17.00 
Yönetmen: Johnny Ma 
Oyuncular: Zhao Xiaoli, Gan Guidan,  
Yan Xihu 
Zhao Li liderliğindeki Siçuan Opera Toplu-
luğu, seyircisi her geçen gün azalan operayı 
ayakta tutmak için, yıkık dökük opera binala-
rında ucuz prodüksiyonlu oyunlar sahneye 
koyar. Zhao Li, seyircisi gittikçe yok olan bu 
sanatı yaşatmak için var gücüyle direnir. Öte 
yandan kullandıkları hem binanın yıkılacağı 
haberi hem de topluluğun genç üyelerinin 
daha paralı işleri tercih etmeleri her şeyi 
daha da zorlaştırsa da Zhao Li mücadelesin-
den vazgeçmez. Bu sırada operanın fantastik 
karakterleri de hayatına başka şekillerde gire-
cektir. Çin asıllı Kanadalı yönetmen, Siçuan 
Operası üzerine bir belgesel izledikten sonra 
grubun zorlu sanat yaşamını perdeye taşı-
maya karar vermiş. 
 
FUCHUN DAĞLARI’NDA BİR YIL 
17 Eylül 17.00 ; 19 Eylül 19.00 
Yönetmen: Gu Xiaogang 
Oyuncular: Dong Zhenyang,  
Du Hongjun, Mu Wei 
Xiaogang Gu, ilk uzun metrajında 14. yüz-
yılda yapılmış Huang Gongwang imzalı ünlü 
bir manzara resminden esinleniyor. Yapıtla 
aynı adı taşıyan film, Yu ailesinin Fuyang’da 
geçirdiği bir yılı perdeye taşırken yedi metrelik 
bu Çin parşömenindeki resmin görsel esteti-
ğini de hikâyesine yansıtıyor. Fuyang’ın güzel 
nehir coğrafyasında geçen bu aile dramı, dört 
yetişkin oğlun hayatlarındaki iniş çıkışı, gele-
nekle ile modern gerçeklik arasında kaldıkları 
çatışmayı, kentsel dönüşümle birlikte değişen 
şehrin geçirdiği değişimleri gözler önüne seri-
yor. Bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlanmış 
bu film, Cannes’da Eleştirmenlerin Hafta-
sı’nda Büyük Ödül’e aday oldu.
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MEHMET ALİ ÇATAL

SIRRI Sezai ve Muammer 
Sacit, saplandıkları borç ba-
tağından kurtulmaya çalışan 

iki mirasyedi. Çıkış yollarındaki en büyük 
engelse zengin, fakir ayırt etmeksizin in-
sanların kanını emen tefeci İzidor Barzi-
lay. Kaybedilmiş büyük servetlerle sefalet 
dolu hayatların yan yana sergilendiği  
Hınç, Muammer Sacit’in intikam al-
maya karar vermesiyle entrikaların iç içe 
geçtiği bir romana dönüşür. Şaika, Ru-
kiye, Melike ve Margarita gibi karakterle-
rin de bu entrikalara dahil olmasıyla 
karmaşık ve bir o kadar da merak uyan-
dırıcı olaylar silsilesi başlar. Türk edebi-
yatında “kötücül” ya da “anti 
kahraman” olarak nitelendirilebilecek ve 
bu anlamda nadir görülen karakterleri 
barındırmasıyla da öne çıkan Hınç, hem 
dil hem de yapı olarak son derece sürük-
leyici bir eser… Mahmut Yesari’nin 5 
Eylül-19 Aralık 1928 tarihleri ara-
sında Milliyet gazetesinde tefrika edilen 
bu romanı, 92 yıl sonra ilk kez günümüz 
okurlarıyla buluşuyor. 

Kitaba dair 
“Hınç, bugüne kadar okuduğum Mah-
mut Yesari romanları arasında en ilgi çe-
kicilerinden biri. Yesari külliyatının 
önemsediğim eserlerinden Kırlangıçlar,  
Kalbimin Suçu, Yaşamaya Mahkûm, Bir 
Rüyanın Hatırası ve Keskin Sirke gibi 
paranın ve şehvetin hüküm sürdüğü sev-
gisiz, aşksız, karanlık bir dünyadan sesle-
niyor bize. Çekiciliği büyük oranda 
tematik. Edebiyatımızdaki mirasyedi 
yahut züppe temsilleri bugüne kadar çe-
şitli çalışmalara konu edilmişti. Umarım 
bundan sonra bu çalışmalara Hınç da 
dâhil edilecek. Bu roman sayesinde geç 
Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemle-
rinde tefecilerin, sarrafların eline düşen 
zadegânların suzişli sergüzeştlerine dair 
de daha fazla şey biliyoruz artık.”

Bu kitap  
mutlaka okunmalı 

YENİ çalışmanın sözü, müziği 
Ege Çubukçu’ya ait. Aranjesini 
de Çubukçu'nun yaptığı “Kami-

kaze”nin düzenlemesinde Brok Beatz ve 
Hakan Mavruk gibi isimlerin katkısı bulu-
nuyor. Hakan Mavruk parçanın mixini de 
yaparken, mastering ise J Cole, Ari Lennox 
gibi isimlerle iş birliği yapan Luis Lu Mo-
reno imzası taşıyor.  Avrupa Müzik için ha-
zırladığı trilogy'nin 3. halkasında (Ege 
Bumbaye & Sahte Peygamberler) toplum-

sal ve sektörel eleştirilerine sözünü sakın-
madan devam eden Ege Çubukçu, bu sefer 
Golden Era olarak bilinen oldschool hip-
hop janrına selam duruyor. Çubukçu, kül-
türel ters/yüz tekniğini bu çalışmada 
sadece soundu ile değil aynı zamanda iş-
birliğ yaptığı yeni nesil rap sanatçısı ALIS-
HOT ile destekliyor. 

Şarkının adı muhteşem 

ALISHOT, müzik kariyerinin başında par-

larken bir yandan Ankara Tıp Fakültesi'nde 
eğitim hayatına devam ediyor.  
Türkçe ve İngilizce lirikleri başarıyla kom-
bine eden sanatçı, "Durmaksızın" isimli 
parçasıyla Ege Çubukçu’nun dikkatini 
çekti. İkili, bu çalışmanın ardından pan-
demi sebebiyle uzaktan kurdukları ileti-
şimle “Kamikaze” isimli şarkıya imza attı. 
Ege Çubukçu & alishot “Kamikaze”  
isimli yeni single’ı tüm dijital platformlarda 
bulabilirsiniz.

Mahmut Yesari’nin 1928 yılında  
tefrika edilen romanı Hınç,  

92 yıl sonra ilk kez günümüz 
okurlarıyla buluşuyor

ANTALYA Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından bu yıl 3-10 
Ekim'de gerçekleştirilecek 

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festi-
vali'ne sayılı günler kaldı. Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında açık havada film-
lerin gösterime sunulacağı festivalde ya-
rışacak ve Türkiye'de ilk kez gösterilecek 
12 kısa film ile 10 belgesel film belirlendi. 
Her geçen gün yeni bilgilerin öğrenildiği 
festivalin bu yılki afişinde ise mavi 
gözleri ve yeteneği ile Türk sinemasına 
damga vuran Fatma Girik yer alacak. 

2 kez ödül almıştı 
Şu an 77 yaşında olan Fatma Girik'in, fi-
güran olarak adım attığı Yeşilçam'da 14 
yaşında oynadığı filmle yıldızı parladı. 
Girik'in performansıyla dikkat çeken film, 
Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 
yapımı 'Ölüm Peşimizde' oldu. Memduh 
Ün'le tanışıklığı, Girik'in hayatındaki 
dönüm noktalarından biri oldu. 180'den 
fazla filmde rol alan Fatma Girik, ileriki 
yıllarda siyasete de atılıp bir süre Şişli 
Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve 
oyunculuğun dışında kısa dönem tel-
evizyon ekranlarında 'Söz Fato'da adlı 
programın sunuculuğunu da 
yapan Girik, birçok ödülün sahibi oldu. 
1965 yılındaki 2'nci Altın Portakal Film 
Festivali'nde 'Keşanlı Ali Destanı' filmiyle 
ve 1967'de 4'üncü Altın Portakal Film 
Festivali'nde 'Sürtüğün Kızı' filmleriyle 
'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi 
olan Fatma Girik'e, 1998 yılındaki 35'inci 
Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam 
Boyu Onur Ödülü' verildi.  DHA 

Fatma Girik farkı
Türkiye'nin en köklü sinema festivali 

olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek 
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 

afiş yüzü belli oldu. Türk sinemasına 
damga vuran sanatçı Fatma Girik, bu yıl 

festivalin afişinde yer alacak 

Ege Çubukcu piyasaya çıktı 

24 Eylül 14.30 ; 26 Eylül 14.30 
Yönetmen: Pema Tseden 
Oyuncular: Wangmo Sonam, Jinpa, 
Tso Yangshik 
Tibetli yönetmen Tseden’in bu filmi 
yayla köyünde yaşayan bir aileyi anla-
tıyor. Evde buldukları prezervatifi 
balon zannederek ellerinde gezdiren 
iki çocukla başlayan öykünün merke-
zinde, Çin hükümetinin doğum kont-
rol programı sayesinde üç çocukla 
yetinmek isteyen Drolkar ile hayatta 
Budist rahibesi olmayı seçen kız kar-
deşi var. İkisi de farklı yollardan ait 
oldukları reenkarnasyonun, ruh dün-
yasının yoğun yaşandığı dindar toplu-
mun içinde bağımsızlıklarını 
korumaya çalışırlar. Balon, kader ile 
özgür idare, eski ile yeni arasında mü-
cadele eden karakterlerine sıcak ve es-
prili yaklaşan ve etkileyici renk paleti 
ve el kamerasıyla akıllarda kalacak 
görsellikte bir film.

BALON

Ege Çubukçu ve alishot, “Kamikaze” isimli şarkısını 4 Eylül’de Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayımladı

HIKAYE CIN’DE GECIYOR!
Modern Çin sinemasının en yeni örneklerinden bir seçkinin sunulacağı “Hikâye Çin’de Geçiyor” 
başlıklı program, 17-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşuyor 

Programda dikkat çekenler arasında, 
aile odaklı iki duygusal film de yer  
alıyor. Çin’in tek çocuk politikasının  
sıkıntılarını ağır şekilde yaşayan bir  
çiftin 30 yıla yayılan epik öyküsü
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu 
ve Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 
beraberindeki heyet ile Belg-

rad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i 
ziyaret etti. Sırbistan maçı ön-
cesinde Türkiye'nin Belgrad 
Büyükelçiliği'nde gerçekleşen 
ziyarete, TFF Birinci Başkan 

Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu 
Üyesi Servet Yardımcı, başkan 
vekili Yılmaz Büyükaydın, yö-
netim kurulu üyesi İsmail 
Erdem ve genel sekreter Kadir 

Kardaş katıldı. Ziyarette, 
Bakan Kasapoğlu ve başkan 
Özdemir tarafından büyükelçi 
Tanju Bilgiç'e A Milli Takım for-
ması takdim edildi.  

Galatasaray’ın  
önceliği elbette 
bonservisiyle  

birlikte Babel’i 
verip Bruma’yı 

almak. 

SÜPER Lig’de 2020-21 se-
zonuna pazar günkü Trab-
zonspor karşılaşmasıyla 

başlayacak olan Siyah-Beyazlılar, bu 
mücadele öncesinde transfer çalış-
malarına tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu doğrultuda savunma hattında 
büyük bir yapılanmaya giden yöne-
tim; Enzo Roco'yla yollarını ayırdı-
ğını dün açıkladı. Bu ismin ardından 
geçen sezonu Fransız ekibi Toulou-
se’da kiralık olarak geçiren İsimat 
Mirin de yollarını ayıracak olan 
Kara Kartal’ın, Domagoj Vida’yı da 
gönderilecekler listesinde tuttuğu bil-
dirildi. Yeni sezondaki maaşı 3.3 mil-
yon Euro’dan 3.4 milyon Euro’ya 
yükselecek olan Hırvat stoper için 
kulübün; Roma, Palermo ve Sevil-
la’yla görüşme halinde olduğu  
belirtildi. 

Yabancı kuralı Beşiktaş’a yaradı! 

Stoper hattını; Aytemiz Alanyas-
por’dan Welintonve Atletico Mad-
rid’ten Francisco Monterayo'ya 
güçlendiren yönetimin, teknik direk-
tör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultu-
sunda yeni bir ismi daha gündemine 
aldığı bildirildi. Siyah-Beyazlılar’ın, 
Rusya Ligi ekiplerinden Krasno-
dar’ın Sırp savunmacısı Spajic için 
çalışma başlattığı öğrenildi. Rus-
ya’da 2020-21 sezonu için yabancı 
sınırının 8’e düşürülmesi sonrasında 
kadrosunda 9 yabancı oyuncu bu-
lunduran Krasnodar’ın da 2023’e 
kadar sözleşmesi bulunan oyuncu-
sunu bedelsiz olarak Beşiktaş’a kira-
lamaya sıcak baktığı ifade edildi.  
Ek olarak 2.4 milyon Euro kazanan 
futbolcunun maaşının bir kısmının 
da Krasnodar tarafından karşılana-
bileceği kaydedildi.

H atayspor maçında 
hücum hattının yavaş 
kalması, hızlı kanat 

oyuncusu ihtiyacını tekrar gözler 
önüne serdi. Geçen sezonun ikinci 
yarısında bu açığı Onyekuru ile ka-
patan Sarı-Kırmızılar, Nijeryalı 
futbolcu konusunda bir türlü Mo-
naco ile uzlaşabilmiş değil. Bunun 
üzerine rota yine tanıdık bir isme 
çevrildi: Bruma Fatih hoca, eski 
öğrencisi olan Portekizli yıldızın 
alınmasını istiyor. Geçtiğimiz gün-
lerde Terim’in doğum gününü kut-

layan futbolcular arasında yer alan 
ve İmparator ile iyi ilişkisi devam 
eden Bruma konusunda PSV’ye 
takas teklifi yapılacak. Galatasaray 
Yönetimi, şu anda Hollanda Milli 
Takımı’nda bulunan ve EURO 
2021’de de mutlaka boy göstermek 
isteyen Ryan Babel'i PSV’ye teklif 
edecek. Cim Bom’da kalması ha-
linde düzenli oynaması imkansız 
gözüken Babel, Hollanda Milli Ta-
kımı’na çağrılmak için istikrarlı 
forma giymek zorunda. Dolayı-
sıyla tecrübeli futbolcu ülkesine 

gitmeye sıcak bakıyor. 
Galatasaray’ın önceliği elbette 
bonservisiyle birlikte Babel’i verip 
Bruma’yı almak. Fakat Hollanda 
ekibinin buna sıcak bakmaması 
durumunda 1 seneliğine takas 
teklifi sunulacak.  
Geçen sezon 18’i lig olmak üzere 
toplam 31 resmi maça çıkan 
Bruma, 5 gol, 4 asistlik perfor-
mans gösterdi. 25 yaşındaki Por-
tekizli futbolcu, 2017’de bonuslar 
dahil yaklaşık 15 milyon Euro’ya 
Leipzig’e gitmişti.

GALATASARAY, Mbaye Diagne’ye 
gelecek teklifleri değerlendirme ka-
rarı aldı. UEFA Finansal Fair Play 
çerçevesinde transfer yapmak için 
satmak zorunda olan ve Maicon ile 
Mustafa Kapı’dan gelen 1.6 milyon 
euro ile artıya çıkan sarı-kırmızılı-
larda Diagne de artık “satılabilir” 
isimler arasına yazıldı. Babel ve Bel-
handa’yı satamayan ve bu nedenle 
orta alana yapılacak takviye için elin-
den futbolcu çıkarmak zorunda olan 
Cim-Bom’da Senegalli forvetle ilgili 
iyi bir teklif gelmesi halinde değer-
lendirme kararı alındı. Teknik Direk-
tör Fatih Terim’in bu sezon 
Falcao’ya alternatif olarak düşün-
düğü Diagne için menajerler aracılı-
ğıyla gelen bazı teklifler ile 
politikanın değiştiği belirtildi. Orta 
saha için 5-6 milyon euroluk bir kay-
nak bulmak zorunda olan yönetimin 
Diagne’yi satarak çözüm üretme ça-
basına girdiği bildirildi. Böyle bir 
satış durumunda Teknik Direktör 
Fatih Terim’in isteği doğrultusunda 
bir forvet takviyesinin de gerçekleşe-
ceği belirtildi. Galatasaray geçen 
sezon Diagne’yi çok satmak istemiş 
ama bir türlü teklif alamamıştı. So-

nunda da Diagne Club Brugge’e ki-
ralanmıştı. Bu sezon ise tam tersi 
oldu ve kalmasına karar verilen Di-
agne için menajerler bazı teklifler ge-
tirdiler.  
 

Babel ve Belhanda’yı satamayan ve bu nedenle orta alana yapılacak 
takviye için elinden futbolcu çıkarmak zorunda olan Galatasaray,  

Diagne’ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı

Diagne ayrılabilir

Yeni hedef Spajic

TFF, Belgrad Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Son Yiğido Alper Potuk

DEMİR Grup Sivasspor'da transfer ça-
lışmaları tam gaz devam ediyor...Ülke-
mizi UEFA Avrupa Ligi Grupları’nda 
direkt olarak temsil etmeye hazırlanan 
Yiğidolar, transferde güçlü bir kadro 
kurmanın peşinde. Max Gradel, Felix, 
Ninga gibi önemli takviyeler yapan Si-
vasspor şimdi de Alper Potuk'u günde-
mine aldı. Fenerbahçe’deki 
sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fes-
heden ve kulübüyle yolları ayrılan ba-
şarılı oyuncu bir süredir aldığı 
teklifleri değerlendiriyor. Teknik direk-
tör Rıza Çalımbay da Alper’i Sivas’ta 
görmeyi çok istiyor. 

Konuyla ilgili Lig Radyo’da Mixed 
Zone programında editörümüz Ömer 
Necati Albayrak’ın sorusuna yanıt 
veren Çalımbay, “Alper’i istiyorum. 
Yönetime söyledik. Görüşmelerimiz 
olacak.  
Çok iyi işler yapabilecek kapasitede 
bir oyuncu. Bu transferin gerçekleş-
mesini isterim” açıklamasında bu-
lundu. Rizespor’u tercih eden Remy’le 
görüştüklerini ve işin bitme noktasına 
geldiğini söyleyen Çalımbay, “Ancak 
son anda menaceri Rizespor’u seçti. 
Trabzonspor’dayken de çok istediğim 
bir isimdi” ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk’un peşinde. Eskişehir’de ilk kez 
forma şansı verdiği oyuncuyu, takıma kazandırmak isteyen deneyimli teknik adam yöne-

time isteğini iletti. Alper için görüşmeler bu hafta yapılacak

Savunma hattını Welinton ve 
Francisco Montero’yla güçlendi-
ren Beşiktaş, stoper bölgesinde 

değişime devam ediyor...  
Roco’nun ardından Mirin’le de 
yollarını ayırmaya hazırlanan 

Beşiktaş, takviye için de Krasno-
dar’ın Sırp oyuncusu Uros  

Spajic’in peşine düştü 

Türkiye Masterler ve Vete-
ranlar Federasyonu Futbol 
Ligi (TMVFL) Milli Kar-

ması ile Romanya Masterler Veteranlar 
Milli Karması İzmir'in Foça İlçesi'nde 
karşılaştı. TMVFL Milli Karması'nda 
Maçka ve Foça Belediye Başkanları'da 
yer aldı. Türkiye ve Romanya profes-
yonel liglerinde mücadele etmiş, milli 
takımlarda yer almış yıldız oyuncular-
dan kurulu konuk Romanya Milli kar-
ması maçı 2- 1 kazandı. Profesyonel lig 
tecrübeli 40 yaş üzeri oyunculardan 
kurulu iki takım futbolcuları, oynadık-
ları oyun ve attıkları gollerle gençlere 
adeta taş çıkarttı. Sporda sürekliliğin, 
sağlıklı kalmak için ne kadar önemli ol-
duğunun örneklerini veririken,  futbo-
lun inceliklerini de sergiledi. 
Romanya'nın golünü her iki yarıda 
birer tane olmak üzere milli santrfor 
Stefan Ciobann, TMVFL Milli Kar-
ma'nın golünü kullandığı harika serbest 
vuruşla Serkan Tanrıseven kaydetti. 
Maç dostluk ve kardeşlik görüntüleriyle 
tamamlandı.

Türk Rumen  
dostluğu

AL BABEL’I  
VER BRUMA’YI
İki orta saha dışında hızlı bir kanat da isteyen Fatih Terim, rotayı eski öğrencisine 
çevirdi. Onyekuru konusunda Monaco’yu ikna edemeyen Galatasaray, Bruma için 
PSV’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Hollanda Milli Takımı ile 
EURO 2021’e gitmeyi hedefleyen ve düzenli oynamak adına ülkesine dönmeye 
sıcak bakan Babel’i PSV’ye önerecek, karşılığında eski yıldızını isteyecek

KULÜP başkanı Hasan Çavuşoğlu, 
imza töreninde yaptığı açıklamada, 
transferde önemli bir gün yaşadık-
larını söyledi. Daha önce kulübe 
gelen oyuncuları resmi sitelerinden 
yayınladıklarını vurgulayan Çavu-
şoğlu, "Babacar herkesin bildiği 
daha önce de Türkiye'de bazı ku-
lüplerin almak istediği bir oyuncu. 
Özellikle Babacar'a Alanyaspor'u 
tercih ettiği için teşekkür ediyorum. 
Hayırlı uğurlu olsun, inşallah çok 
güzel bir sezon geçireceğine inanı-
yoruz." dedi. Başkan Çavuşoğlu, 
François Moubandje hakkında ise 
"François bilindiği gibi Dinamo 
Zagreb'in oyuncusu. 1 yıl kiralık 
olarak aldık. Kendi ülkesinin milli 
takımında da oynuyor. Ona da bizi 
tercih ettiği için teşekkür ediyorum. 
İnşallah sol bek mevkindeki açığı-
mızı giderecektir." ifadelerini kul-
landı. Ahmet Çağrı Güney'i 
Bursaspor'dan 2 yıllığına satın alma 
opsiyonuyla kiraladıklarını aktaran 
Çavuşoğlu, genç kalecinin geleceği-
nin parlak olduğunu dile getirdi. 
Alanyaspor olarak eksikleri hemen 
hemen tamamladıklarını anlatan 
Çavuşoğlu, "Bundan sonra 1-2 

transfer daha belki olabilir. Ama ta-
kımımızın eksik olan bölgelerine 
transferleri tamamlamış bulunmak-
tayız. Ligler önümüzdeki hafta baş-
layacak. Hem takımımıza hem de 
Türkiye'deki kulüplere kazasız bela-
sız bir sezon geçirerek, başarılar di-
liyorum." diye konuştu.

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, transfer ettiğini duyur-
duğu futbolcular Khouma Babacar, Francois Moubandje ve Ahmet 

Çağrı Güney ile düzenlenen törenle sözleşme imzaladı

Alanya’da imza şov
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ATAKAŞ Hatayspor Teknik 
Direktörü Ömer Erdoğan, 
yaptığı açıklamada, takımın 

sağlıklı bir hazırlık kampı geçirdiğini 
söyledi. Fiziksel olarak takımı iyi bir 
seviyeye getirdiklerini belirten Erdo-
ğan, maç haftasına girildiğini hatırla-
tarak transfer çalışmalarının da 
sürdüğünü kaydetti. Erdoğan, ta-
kımda hem sayısal hem de rekabeti 
arttırmak için birkaç takviyeye daha 
ihtiyaçları olduğunu, bununla ilgili 
çalışmaların yapıldığını aktardı. Ligde 
kalıcı olmak istediklerine vurgulayan 
Erdoğan, "Önce sağlam bir şekilde 
lige başlamak istiyoruz. Kalıcı olmak 
istiyoruz. Toplayabildiğimiz kadar pu-
anları toplayıp inşallah ilk 10 içeri-
sinde ligi bitirmek istiyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Pes etmeyen bir oyuncu grubu 

Ligin ilk haftasında, 1. Lig şampiyonu 
ile Süper Lig şampiyonunun eşleşme-
siyle ilgili "tesadüf oldu" diyen Ömer 
Erdoğan, ev sahibi olmanın avantajını 
sahaya yansıtmak istediklerini söyledi. 
Her maçın kendince zor olduğunu be-
lirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Sava-
şan, mücadele eden ve pes etmeyen bir 
oyuncu grubunu taraftara gösterece-
ğiz. Geçen senenin 1. Lig şampiyonu 
ile Süper Lig şampiyonu ilk hafta kar-
şılaşacak. Bizim içinde kendimizi gös-
termek ve ölçmek adına iyi bir 
motivasyon. Futbolun doğrularını en 
iyi şekilde yaparsak istediğimiz so-
nuçla ayrılırız. İkinci hafta Fenerbah-
çe'ye gideceğiz. Dediğim gibi bu tür 
maçların hem artıları hem de eksileri 
oluyor. Biz olumlu olarak görüyoruz. 
Eninde sonunda bütün rakiplerle ligde 
karşılaşacağız. Ha ilk hafta ha son 
hafta karşılaşmışız. Önemli olan bizim 
sahada vereceğimiz mücadele, girece-
ğimiz savaş nasıl sonlanacak o çok 
önemli. Ben oyuncularıma bu konuda 
güveniyorum. Gidişatımız çok olumlu 
inşallah bunu da ligde gösteririz." Ata-
kaş Hatayspor, 14 Eylül Pazartesi 
günü saat 20.00'da kendi evinde 
Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Hatay’ın hedefi 
Başakşehir  

VEDAT Muriç'in transferi için 
İtalya Serie A ekibi Lazio'yla 
yapılan pazarlıkların artık imza 

aşamasında bulunması sebebiyle tecrü-
beli golcünün yerini doldurmak için hare-
kete genö Fenerbahçe flaş bir ismi 
gündemine aldı. Yönetim, daha önce de 
temaslarda bulunan Nikol Kalinic'i forvet 
transferinde en ön sıraya aldı... Beşik-
taş'ın transfer etmek için uzun süredir te-
maslarını sürdürdüğü ancak bir türlü 
anlaşma sağlayamadığı 32 yaşındaki gol-
cüyle menaceri aracılığıyla pazarlıklara 
başlayan ve büyük aşama kaydeden Ka-
narya'nın, deneyimli ismi kadrosuna kat-
maya yakın olduğu bildirildi. Kulübü 
Atletico Madrid'le 1 yıllık daha kontratı 
bulunan Hırvat golcünün menacerini 
dün İstanbul'a getiren Sarı- Lacivertliler, 
Vedat Muriç'in transferinin kesinleşmesi-
nin ardından Kalinic'e imza attırmayı 
planladığı ifade edildi.

KALINIC BOMBASI

A rda Turan, Emre Kılınç, Omar, 
Oğulcan, Fatih Öztürk ve Kerem 
Aktürkoğlu...Galatasaray Yönetimi 

bu 6’lıyı aldıktan sonra transferde frene bastı, 
orta sahada çok acil 2 oyuncuya ihtiyaç du-
yulmasına rağmen bir türlü beklenen takviye-
ler yapılmadı. Teknik direktör Fatih Terim, 
yönetimle yaptığı son görüşmede, “Trans-
ferde acele edelim. En azından 1 orta Lemar, 
Kouyate, Johansen ve Moder gibi isimleri lis-
tesinde bulunduran Cim Bom’da gündeme 3 

yeni orta saha geldi. Bunlardan 1’i oldukça 
tanıdık: Badou Ndiaye. Geçtiğimiz yarım se-
zonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren 
Ndiaye, Championshipte’te kalan Stoke 
City’de devam etmeyi düşünmüyor. Eski ta-
kımı Galatasaray’a dönmeyi çok isteyen ve 
haber gönderen Ndiaye konusunda kararı 
Fatih hoca verecek. 

Bonservis sorunu yok 

İtalyan basını Fiorentina’dan ayrılması bek-

lenen Marco Benassi ile Cim Bom’un ya-
kından ilgilendiğini yazarken, Sion ile mu-
kavelesi biten İsviçreli milli futbolcu Pajtim 
Kasami de Galatasaray’ın kendisini istedi-
ğini açıkladı. 28 yaşındaki Kasami’nin bon-
servisinin elinde olması büyük avantaj. 26 
yaşındaki Benassi konusunda ise Çizme’de 
çıkan haberler, Fiorentina’nın ciddi bir bon-
servis bedeli istemediği yönünde. 
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 
Azerbaycan televizyonu CBC Sport’a 

konuk olurken, transferle ilgili mesajlar 
verdi. Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, “İn-
sanlar mükemmeli bulmak için mücadele 
veriyor, tam mükemmele asla ulaşamazsı-
nız. Fakat biz santrfor yokken ligin en çok 
golünü attık, defans yok dendi, ligin en az 
gol yiyen takımı olduk. Orta sahayla ilgili 
çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu 
edeceğiz” dedi. Sahanın lige yetişmesi 
önemli” derken, Başkan Mustafa Cengiz’in 
kurmayları harekete geçti.  

GEÇEN sezonun sonunda 
Burak Yılmaz’ın sürpriz bir şe-
kilde Fransa Lig 1 ekiplerinden 

Lille’in yolunu tutması sonrasında Siyah- 
Beyazlılar, forvet arayışlarına başlamıştı. 
Bu doğrultuda; Mario Balotelli ve Mario 
Mandzukic gibi dünya yıldızlarıyla temas 
kuran ancak sonuç alamayan Beşiktaş; 
Ze Luis için Porto’yla, Oumar Niasse ve 
Papiss Cisse’yle de oyuncularla  
anlaşma sağlayamamıştı. 
Bu gelişmenin ardından menajeri aracılı-
ğıyla kulübe haber gönderen Vincent 
Aboubakar çin çalışma başlatan Kara 
Kartal, Kamerunlu oyuncunun transferini 
bitirmeye oldukça yaklaştı. Menajerinin 
herhangi bir sağlık sıkıntısının olmadığını 
açıkladığı tecrübeli golcünün, pazar günü 
Trabzonspor’la oynanacak 2020- 21  
sezonunun ilk maçına yetiştirilmeye  
çalışıldığı belirtildi. 
Siyah-Beyazlılar, forvet hamlesi doğrultu-

sunda Kasımpaşa’nın golcüsü Bengali 
Fode Keita çin de çalışmalarını sürdürü-
yor. Yönetimin son olarak 29 yaşındaki 
futbolcu için İstanbul temsilcisine Umut 
Nayir’i önerdiği, taraflar arasındaki  
görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 
 

Acil golcü  
aranıyor

Fenerbahçe, forvet transferinde  
gözünü kararttı... Vedat Muriç için  

Lazio'yla imza aşamasına gelen yöne-
tim, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nikola  

Kalinic için atağa kalktı. Yapılan temas-
larda büyük aşama kaydeden Sarı-Laci-

vertliler, İsrailli golcü Eran Zahavi için 
de girişimlerini sürdürüyor 

Fatih hocanın, “Transferde acele edelim” demesinin ardından yönetim gaza bastı. Orta saha için gündeme 3 yeni aday  
gelirken, bunlardan 1’i çok tanıdık: Badou Ndiaye. Senegalli yıldız Galatasaray’a dönmeyi çok isterken, Fiorentina’dan 

Marco Benassi ve bonservisi elinde bulunan İsviçreli oyuncu Pajtim Kasami listeye eklendi

ASLAN’DA 3 YENI ADAY

Gel be Rafael
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarını sürdürüyor.  
Devler Ligi arenasında güçlü bir kadro isteyen İstanbul ekibi gündemine Lyon'un yıldızı Rafael'i aldı.  

Rafael gelişmesi Junior Caiçara'nın takımdan ayrılacağı söylentilerini kuvvetlendirdi
SÜPER Lig'i geçen sezon şampi-
yon olarak tamamlayan ve bu 
sezon Şampiyonlar Ligi'nde 
mücadelede edecek Başak-
şehir, transfer çalışmalarını 
sürdürüyor. Devler Ligi are-
nasında güçlü bir kadro iste-
yen İstanbul ekibi gündemin 
Lyon'un yıldızı Rafael'i 
aldı. Leo Dubois ve 
Kenny Tete'nin ar-
dından Lyon'da 
üçüncü sağ bek 
durumuna 
düşen Rafael, 
kulüpten ay-

rılmak istiyor. Başakşehir 
transfer pazarlığı için ma-
saya otururken Şampiyonlar 
Ligi kozunu kullanmak isti-
yor. Transferin birkaç gün 

içinde neticelenmesi duru-
munda Rafael, İstanbul'a ge-

lecek ve anlaşma resmiyete 
dökülecek. 

Turuncu-La-
civertli-

ler’de 

2 sezondur takımın formasını giyen 
başarılı sağ bek Junior Caiçara’ya 
Premier Lig’den talipler var. Kulüpler 
arasında görüşmeler devam ediyor. 
Rafael gelişmesi Junior Caiçara'nın 
takımdan ayrılacağı söylentilerini kuv-
vetlendirdi Yıldız oyuncu, sosyal 
medya hesabından Beşiktaş ile anlaş-
tığı yönündeki haberler için paylaşım 
yaptı. Rafael, "Bu bilgileri nereden 
alıyorlar merak ediyorum" şeklinde 
paylaşım yaparak iddiaları yalanladı. 
30 yaşındaki sağ bek, 2015 yılında İn-
giliz devi Manchester United'dan 
Lyon'a transfer olmuştu. Rafael'in 
Lyon ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

TOFAŞ, yeni sezon öncesi oy-
nadığı ilk hazırlık maçında 
Fenerbahçe Beko’ya 70-82 

mağlup oldu. ING Basketbol Süper Ligi 
ekiplerinden Tofaş, 2020-2021 sezonu 
çalışmaları kapsamında ilk hazırlık ma-
çına Fenerbahçe Beko karşısında çıktı. 
Pandemi öncesinde son maçını Fener-
bahçe Beko ile oynayan, 175 gün sonra 
parkeye ilk kez yine Sarı Lacivertli rakibi 
karşısında çıkan Bursa temsilcisi, Mus-
tafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanan 
mücadeleden 70-82 mağlup ayrıldı. 
Karşılaşmaya Semaj Christon, Sean 
Kilpatrick, Alihan Demir, Berkan Dur-
maz, Jeremy Simmons beşiyle başlayan 
Mavi Yeşilliler, ilk basketini Simmons ile 

buldu. 5. Dakikayı 4-11 geride geçen 
Bursa ekibi, ilk çeyreği 11-20 yenik ka-
pattı. Son periyoda 55-66 geride giren 
Bursa ekibi, Sean Kilpatrick ve DJ Whi-
te’ın sayılarıyla bitime 6 dakika kala 
farkı 9’a (65-74) çekti. Kilpatrick’in elin-
den bir üçlük daha bularak son 5 daki-
kaya girerken skoru 68-74 yapan 
TOFAŞ Basketbol Takımı, kalan bö-
lümde skoru çeviremeyince ilk hazırlık 
maçından 70-82 mağlup ayrıldı. Fener-
bahçe Beko karşısında Tofaş’ta Sean 
Kilpatrick 20 sayı-4 ribaund-4 asist ile 
takımın en skorer ismi olurken; Semaj 
Christon 15 sayı-9 asist-2 ribaund; Je-
remy Simmons 9 sayı-6 ribaund; DJ 
White ise 9 sayı-8 ribaund ile oynadı.

F.Bahçe  
potada 
galip

TFF 1. Lig'i lider tamamlayıp 
şampiyon olarak Süper Lig'e 

yükselen Atakaş Hatayspor, ligin 
ilk haftasında evinde karşılaşa-
cağı geçtiğimiz sezonun Süper 

Lig şampiyonu Medipol 
Başakşehir karşısında sevinen 

taraf olmak istiyor



 
 

“M ezuna kalmak’’ teriminin 
öğrencilerin istedikleri puan 
gelmediğinde 1 yıl daha sı-

nava hazırlanması için kullanıldığını söy-
leyen Tuba Uçar sözlerine şöyle devam 
etti;’’Aday öğrenciler için boşuna bir 
zaman kaybı. Üniversiteye giren yaşıtları 
hayata daha önce başlayacakken kendileri 
zaman kaybedecek ve en önemlisi girecek-
leri sınavda da sonuçlarının nasıl geleceği 
belli olmadığından bu belirsizlik kendile-
rinde stres yaşatacak. İstedikleri bölüm 
için puanları yetmiyor olabilir ama puan-
larının yettiği başka bir bölümde okuyarak 
da hayallerindeki mesleği yapabilirler. 
Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Aday 
öğrencinin puanı Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü’ne puanı yetmediyse eğer Gas-
tronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nü 
ek tercihte tercih ederek aynı anda Bes-
lenme ve Diyetetik Bölümü’nde çift ana 
dal yapabilir.’’ 

Üniversite size fırsat veriyor 

Kurumun öğrencilere sunduğu fırsatlarla 
ilgili de bilgi veren Uçar;’’Bilgisayar Mü-
hendisliği Bölümü’nü tercih eden öğrenci-
lerimiz sertifika programlarına katılarak 
‘’Yazılım Uzmanı’’ olabilirler. Her devrin 
mesleği olan Sivil Hava İşletmeciliği Bö-
lümü’nü tercih ettiklerinde Uçak Teknolo-
jisi Programı’nda çift ana dal yapabilir, 
havacılığın farklı alanlarında çalışabilirler. 
Odyolog olmak isteyen adayların puanları 
bu bölüme yetmiyorsa eğer Odyometri 
Bölümü’nü tercih ederek Dikey Geçiş Sı-
navı ile Odyoloji Bölümü’ne geçerek Od-
yolog olabilirler. Aynı şekilde İç Mimar 
olmak isteyen adaylar İç Mekan Tasarımı 
Bölümü’nü tercih ederlerse yine Dikey 
Geçiş Sınavı ile İç Mimarlık Bölümü’ne 

geçerek İç Mimar olabilirler. Ek tercihte 
Havacılık Yönetimi Bölümü’nü tercih 
eden adaylar, Kariyer İngilizcesi ve ücret-
siz İngilizce Hazırlık Programı ile mesle-
ğinin İngilizcesini bilerek mezun 
olabilirler. Bunun gibi birçok örnek ver-
mek mevcut. Ek tercih öncesi puanı iste-
diği bölüme yetmeyen aday 
öğrencilerimiz üniversitemizin web site-
mizdeki canlı destek bölümünden, çağrı 
merkezimizden ve sosyal medya hesapla-
rımızdan bizlerle iletişime geçerlerse ken-
dilerini doğru bölüme yönlendirebiliriz.’’ 
diye belirtti. 

Son olarak üniversitenin Diplomacard ve 
Bluecard ayrıcalıkları ile ilgili de bilgi 
veren Tuba Uçar;’’Büyük fırsatlar sağla-
yan Diplomacard ile dünyanın her ye-
rinde öğrenim ve yetkinliklerini 
belgeleyebilen öğrencilerimiz, Bluecard 
ayrıcalığı ile Avrupa ülkelerinde çalışma 
ve oturma izni programına direkt dâhil 
olabilme fırsatına da erişiyor.Mimarlık, 
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Re-
habilitasyon, Havacılık Yönetimi gibi bir-
çok bölümü tercih eden adaylarımız 
Bluecard ayrıcalığı ile Avrupa’da iş im-
kanlarına sahip olabilirler. ’’dedi. 

MEDYA takip kurumu Ajans Press, 
dünyanın en kalabalık şehirleri ile 
alakalı basına yansıyan haber adet-
lerini inceledi. Ajans Press’in dijital 
basın arşivinden derlediği bilgilere 
göre bu yıl Tokyo ile alakalı ba-
sında çıkan haber adedi 11 bin 83 
olarak görüldü. Tokyo’nun yerel 
ulusal ve yabancı yayınlar olmak 
üzere Türkiye basınında da ol-
dukça yer aldığı kaydedildi. Sadece 
İstanbul’un içinde geçtiği haber sa-
yısı ise 270 bin 212 olarak gözlendi. 

İstanbul da sıraya girdi 

Ajans Press’in, macrotrends verile-
rinden elde ettiği bilgilere göre, 
2020 yılında dünyanın en kalabalık 
şehirleri belli oldu. Böylelikle Tok-
yo’nun (Japonya) 37 milyon 393 

bin kişi ile ilk sıraya yerleştiği sap-
tanırken, ikinci sırada 30 milyon 
291 bin nüfus ile Delhi (Hindis-
tan), üçüncü sıraya da 27 milyon 
58 bin ile Şangay’ın (Çin) yerleştiği 
kaydedildi. İlk üçü takip eden diğer 
şehirler ise, Sao Paulo 22 milyon 
43 bin, Mexico City 21 milyon 782 
bin, Dakka 21 milyon 6 bin, Kahire 
20 milyon 901 bin, Pekin 20 milyon 
463 bin, Mumbai 20 milyon 411, 
Osaka 19 milyon 165 bin olarak sı-
ralamada yer aldı. İstanbul ise bu 
listenin on dördüncü sırasında yer 
alırken, nüfusunun 15 milyon 190 
bin olduğu saptandı.İstanbul bu 
yoğunluğu ile Moskova, Los Ange-
les, Paris ve Bangkok gibi birçok 
şehirden fazla nüfusa sahip olduğu 
ortaya çıktı.
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Adeta masal gibi bir düğün 
TEKSTİLCİ ve turizmci iş insanı 
Adnan Erciyas ve Sibel Erciyas’ın 
oğulları Nesil Erciyas, inşaatçı Meh-
met Hazır ve Cahide Hazır’ın kızları 
Gizem Hazır ile geçtiğimiz akşam 
Bodrum Torba’daki Moyo Otel’de ger-
çekleşen düğün töreni ile hayatlarını 
birleştirdiler. Bodrum Belediye Baş-

kan Yardımcısı Ummahan Yurt’un 
kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini 
Hayri Yazıcı, Mehmet Cansun, Muhlis 
Erciyas, Ziynet Sali, Neriman Özkan 
ve Ali Hazır yaptı. Gizem Hazır, Vakko 
marka gelinliği ile dikkatleri üzerine 
çekerken, Nesil Erciyas Beymen özel 
dikim damatlığı ile oldukça şıktı. 

BALIK kültürünü artırabilmek ve herkesin ra-
hatlıkla balık yiyebilmesi için 2013 yılında 
hizmet vermeye başlayan Palmiye Balık Res-
taurant, eşsiz deniz manzarasıyla balık tut-
kunlarına ev sahipliği yapıyor. Modern ve 
sıcak dekorasyonu ile Salı günleri dışında 
misafirlerine hizmet veren Palmiye Balık 
Restaurant, usta şef ve aşçıların lezzetli elle-
rinden çıkan soğuk mezelerinin yanı sıra 
özellikle balık çorbası, balık ızgara, salata ve 
tatlı çeşitleri ile misafirlerine keyifli saatler 
yaşatıyor. 
Balık severlerin tutkunu olduğu Palmiye 
Balık Restaurant, uygun fiyatları ile balığın 
tüm çeşitlerinden yemek isteyenlere hitap 
ederken özgün konukseverliğiyle misafirleri-
nin gönlünde taht kuruyor. 
Palmiye Balık Restaurant, düzenli olarak 
yüksek hijyen önlemleriyle dezenfekte edili-
yor ve ortak kullanım alanlarında özel de-
zenfektan aparatlar bulunuyor ve tüm 
çalışanlarının sağlık kontrollerini periyodik 
olarak takip ediliyor.Yemek ve servis masala-
rında yer alan örtüler ve tüm ürünler Sağlık 
Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı ozonlu 
dezenfeksiyon yöntemi ile dezenfekte edili-
yor. Palmiye Balık Restaurant, 1,5 metre sos-
yal mesafe kuralını koruyabilmek adına 
masalarını yeniden konumlandırmıştır. 

Balık  
Tuzla’da yenir

TAYLAN DAŞDÖĞEN

YKS  tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Üniversite kayıt işlemleri geçtiğimiz gün tamamlandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının 
ardından istediği başarı puanını alamayan öğrenciler "mezuna kalmak" kararını veriyor. Peki bu doğru karar mı? Bu sorunun cevabını  

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Müdürü Tuba Uçar şöyle cevaplıyor; ’’Adaylara tavsiyem, mezuna kalmasınlar.”

Tuzla Belediyesi tarafından 
işletilen Palmiye Balık Restaurant,  

altenatif sunumlarla balık tutkunları 
için bir lezzet durağı… 

UCAR, GENCLERI UYARDI:
SAKIN HA MEZUNA KALMAYIN

Dünyanın en  
kalabalık şehri! 
2020 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri belli olurken, Tokyo’nun (Japonya) 
37 milyon 393 bin nüfus ile ilk sıraya yerleştiği saptandı. İstanbul ise bu listenin 

on dördüncü sırasında yer alarak listede Türkiye’yi temsil etti

TAVUK Dünyası, şehrin farklı birçok 
noktasında bulunan 70’ten fazla res-
toranlarına yenilerini ekleyerek ko-
nuklarına eşsiz lezzet deneyimleri 
yaşatmayı sürdürüyor. Tavuk Dün-
yası İstanbul Anadolu yakasındaki 
en yeni lezzet noktasını Kazasker’de 
hizmete açtı. İlk şubesini 2012 yı-
lında İstanbul Sürreyapaşa’da açan 
Tavuk Dünyası, Türkiye’nin 50’den 
fazla şehrinde olduğu gibi, İstan-
bul’daki yeni restoran yatırımlarında 

da hız kesmiyor. Özgün konsepti ve 
ödüllü akılalmaz lezzetleriyle kısa 
zamanda lezzet severlerin en çok 
tercih ettiği markalar arasına gir-
meyi başaran Tavuk Dünyası, İstan-
bul Anadolu yakasındaki şubelerine 
bir yenisini daha ekledi. Kazas-
ker’de cadde restoranı olarak kapı-
larını açan Tavuk Dünyası’nın bu 
yeni restoranıyla birlikte şirket İs-
tanbul Anadolu yakasındaki 38. res-
toran yatırımını da yapmış oldu.

Tavuk Dünyası büyüyor

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi, 23 
Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da ku-
rulan bir vakıf üniversitesidir. Çağdaş 
ve evrensel düşünce yapısına sahip 
olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin 
kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi 
doğrultusunda yetiştirdiği ve toplu-
mun ihtiyacı olan bilim insanlarını 
ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, 
donanımlı, deneyimli, topluma ya-
rarlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi 
hedefleyen bir yüksek eğitim kurumu 
olmak amacını taşımaktadır. İstanbul 
Rumeli Üniversitesi 2020-2021 eği-
tim öğretim yılında Silivri, Haliç ve 
Bostancı Yerleşkelerinde 5 Fakültede 
18 Bölüm, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokuluna bağlı 16 Program, 
Meslek Yüksekokuluna bağlı 10 
Program, Lisansüstü Eğitim Enstitü-
süne bağlı 10 bölümde eğitim ver-
mektedir.  2021- 2022 eğitim öğretim 
yılında Tıp Fakültesi ve Hukuk Fa-
kültesi’nin açılması planlanmaktadır. 

İstanbul Rumeli  
Üniversitesi hakkında

İSTANBUL ON DÖRDÜNCÜ 
OLDU


