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İKTİDAR HİÇ UTANMIYOR!

Emekliye bu
şartlar reva mı?

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, esnaf ziya-

retleri sırasında kendisine dert
yanan bir emekliyle arasında geçen
diyaloğu sosyal medya hesabın-
dan paylaştı. Aylık 2 bin TL maaş
aldığını ve bunun 800 TL’sinin ki-
raya, 400 TL’sinin ise faturalara
gittiğini belirten vatandaş, “Bu-

nunla nasıl
evime bakaca-
ğım?” diye dert
yandı. Akşener
ise paylaşı-
mında, "Emek-
liye bu şartları
reva gören ikti-
dar biraz olsun
utanıyor mu?
Görüyoruz ki
utanmıyor" ifa-
delerini kullandı.
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Sayfa 9

İKTİDARA ÇAĞRI YAPTI

Neden Diyanet’e
devrediliyor?

CHP İstanbul İl Başkanı Dr.
Canan Kaftancıoğlu Diya-

net'e tahsis edilen Heybeliada'daki
arazi için iktidara çağrıda bulundu.
"Kuruluş amacı belli olan tarihi bir
yapının, amacı dışında bir kuruma
devredilmesi kabul edilemez" diyen
Kaftancıoğlu, "Yaklaşık 80 yıl bu ül-
keye hizmet etmiş ve bugün de ihti-
yacı hissedilen bir sağlık merkezi
neden Diyanet’e
devrediliyor? İk-
tidar hem kültü-
rel ve tarihi
mirasımıza iha-
net ediyor hem
de halkın talep
ve ihtiyaçlarını
görmezden geli-
yor" ifadelerini
kullandı.
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Meral Akşener

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Çöp için her
ay 38 bin TL

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın cezaevine ve-

rilen çöp hizmetinin belediyeye
olan maliyetiyle ilgili girişimleri
olumlu sonuçlandı. Başkan Yıl-
maz, “Cezaevine verdiğimiz çöp
hizmetinden dolayı Adalet Bakan-

lığımız her ay
Silivri Belediye-
sine 38 Bin TL
bedel ödeyecek.
Bu 38 bin TL,
tamamını ol-
masa da buraya
verdiğimiz çöp
alma hizmetinin
maliyetine
büyük katkı sağ-
lamış olacak"
dedi. I SAYFA 5
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Volkan yılmaz

İLK DURUŞMAYA GELMEDİ

Nüfuz ticareti
davası başladı

İranlı uyuşturucu baronu
Naci Şerifi Zindaşti'nin tu-

tuksuz yargılanması için nüfuzunu
kullandığı iddiasıyla hakkında

"Nüfuz ticareti"
suçundan dava
açılan eski mil-
letvekili Prof. 
Dr. Burhan Ku-
zu'nun yargılan-
masına başlandı.
Kuzu, ilk duruş-
maya sağlık 
nedenlerini 
gerekçe göstere-
rek katılmadı. 
I SAYFA 9
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Burhan Kuzu

Eski sevgilisi Deniz Bulut-
suz'u darp ettiği iddiasıyla

hakkında dava açılan Ozan Gü-
ven'in şikayetçi olduğu soruştur-
mada yeni bir gelişme yaşandı.
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz
arasında uzlaşma sağlanamadı.
Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine
Ozan Güven hakkında İstanbul
Cumhuriyet Savcılığı'nca "Haka-
ret", "Cebir, tehdit veya hile kulla-
narak kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma" ve "Kasten yaralama" suç-
larından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya
kadar hapis istemiyle dava açıl-
mıştı. Oyuncu Ozan Güven'in şi-
kayeti üzerine ise Deniz Bulutsuz
hakkında "Basit yaralama" suçun-
dan soruşturma açılmıştı.
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Canan Kaftancıoğlu

TTB DE TEPKİ GÖSTERDİ

Mevcut birikim
talan ediliyor

Türk Tabipler Birliği (TTB),
1924 yılında, Cumhuriyet’in

ilanından kısa bir süre sonra açılan
Heybeliada Sanatoryumu'nun Di-
yanet İşleri Başkanlığı’na devredil-
mesini, “Ülkeyi yönetenlerin
sağlığa bakışının özeti” şeklinde
yorumladı. TTB ile İstanbul Tabip
Odası'nın yaptığı ortak açıkla-
mada, “Bu mirasyedi anlayış mev-
cut birikimi talan etmek, yeni sağlık
tesislerinde
ise hepimizi
milyarlık
borç altında
bırakmak
üzerine ku-
ruludur”
denildi.
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DİYANET’TEN AÇIKLAMA

Araziyi iade
etmeye hazırız

Heybeliada’daki araziye iliş-
kin Diyanet İşleri Başkanlığı

tarafından bir açıklama yapılarak,
tahsis edilen alanın pandemi hasta-
nesi olmadığı ve Heybeliada’ya yeni-
den bir Pandemi Hastanesi’nin
planlanması halinde, mevcut olan
araziyi de iade etmeye hazır olun-
duğu ifade edildi. Açıklamada, ara-
zinin bağış olmadığı yasalara göre
tahsis edildiği belirtildi. I SAYFA 8
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Polis Akademisi

Polis Meslek Yüksek Okulları
2019-2020 Mezuniyet Töreni’nde
yaptığı konuşmada, corona virüsü
tedbirlerine ilişkin açıklamalarda
bulundu. Soylu, "Bu geceden
(dün) itibaren 81 vilayette kafe-
terya, restoran gibi yerlerde hem
canlı müzik, hem de kasetten

müzik olmayacak. Genelgeyi vali-
liklere gönderdik. Derhal uygu-
lanmaya başlayacak" ifadelerini
kullandı. Soylu, "İş yerlerimiz ka-
pandı, insanlarımız evlerinden çı-
kamadılar. Seyahatlerimiz
kısıtlandı, onun için bu tedbirleri
uygulamalıyız. Yine özellikle mi-
nibüs, otobüste ayakta yolcu
almak yasak" diye konuştu.

DERHAL UYGULANMAYA BAŞLANACAK

ç Kurallara uyulmamasını
eleştiren Soylu, "Biz ne

kadar söylersek söyleyelim, maale-
sef kurallara uyulmadığını görüyo-
ruz. Onun için ayrıştırılabilir
kuralları, yönetilebilir kuralları or-
taya koyup bu konuda da güvenlik
görevlilerimiz gerekli adımları ata-
caklardır. Açık alanların tama-
mında, toplu taşımalarda artık

maske istisnası söz konusu değil-
dir. Genel sağlığımızı muhafaza
etmek zorundayız. Maskesiz her-
kese ceza yazılması gerektiğini
ifade ettik. Kısıtlamalarla karşı kar-
şıya kalmamak için tedbir almak
zorundayız" diye konuştu. Bu
arada İçişleri Bakanlığı 81 valiliğe
“Covid 19 Tedbirleri” konulu ek
genelge gönderdi. I SAYFA 7

MASKESİZ HERKESE CEZA YAZILACAK
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Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'ne belediye tarafından 
yapılan muhtarlık binasının kullanılmaması tepkiye neden oldu. 
Mahalle muhtarı Emre Sinir ise binanın birçok eksiği bulunduğunu
belirterek, "Eksikler tamamlanınca buraya geçeceğiz" diye konuştu

Kamiloba Mahalle-
si'ne Büyükçekmece

Belediyesi tarafından muhtar-
lık hizmet binası yapıldı. 31
Mart'ta muhtar seçilen Emre
Sinir'in kendi ofisini muhtarlık
olarak kullandığı ve binaya
geçmediği iddia edildi. Gelen
tepkiler üzerine Damga'ya ko-
nuşan Sinir, binanın birçok
eksiği bulunduğunu, eksikler
tamamlanınca taşınacaklarını
belirtti. Binanın yapılmasını
Belediye Başkanı Hasan Ak-
gün'den kendisinin istediğini
belirten Sinir, "Televizyon,
buzdolabı ve çay sebilimiz
yok. Bu eksikler giderilince

yeni binaya geçeceğiz" dedi.
Seçimden önce muhtarlık bi-
nası içinde bir odanın çözüm
masası olarak kullanılacağının
belirtildiğini ifade eden Sinir,
"Belediyeden bir yetkili bu

odada oturacak ve mahallenin
sorunlarının çözümüne katkı
sağlayacaktı. Bunlar yapıldık-
tan sonra taşınacaktık. Ama
maalesef hiçbiri yapılmadı"
açıklamasında bulundu.
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BINA VAR AMA
MUHTAR YOK!

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ TAMAM İÇİ İSE TAMTAKIR!
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İBBBaşkanı Ekrem İmamoğlu,
Spor İstanbul’un düzenlediği,

20 Eylül’de koşulacak 15. Vodafone İs-
tanbul Yarı Maratonu için düzenlenen
basın toplantısına katıldı. Yaşanan pan-
demi süreci nedeniyle sağlık ve yardım-
laşma duygusunun öne çıktığını
vurgulayan İmamoğlu, “Bu anlamda
hepinizi, iyilik peşinde koşmaya davet
ediyoruz” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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IYILIK
PESINDE
KOSUN!

UZLAŞAMADILAR!

Alınan tedbirlere, 
yapılan uyarılara 

rağmen korona 
virüsü vaka sayıla-

rının her geçen
gün artması 

üzerine yeni karar-
lar alındı. İçişleri 

Bakanı Süleyman
Soylu, ülke gene-
linde meskenler

hariç olmak üzere
tüm alanlarda

maske takmanın
zorunlu olacağını

söyledi. Ayrıca
kafe ve eğlence
yerlerinde saat
24:00'ten sonra

müzik yayını ya-
pılması yasaklandı
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Merhaba...
Yeniden merhabalar sevgili Damga Gazetesi oku-
yucuları. Uzun bir aradan sonra tekrar yazıyor ola-
bilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra
haftada bir olmak üzere sizlere doğru bilgi, tarafsız
ve objektif haberler yapmaya özen göstereceğim.

ABdullAH ASlAn KöşE SAyfA 7’dE

SÖZLEŞMEYE
SAHİP ÇIKTI

Beylikdüzü Belediyesi Eylül Ayı Mec-
lis Toplantısı’nın 1.Oturumu gerçek-

leşti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, sadece
Temmuz ayında 36 ka-
dının erkek şiddetiyle
hayatını kaybettiğine
dikkati çekerek İstanbul
Sözleşmesi’ne yönelik
saldırıları ve sözleşmeyi
savunanlara yönelik
şiddet dilini kınadığını
ifade etti. I SAYFA 4
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Bitmeyen kaldırım çalışması!
KadıKöy Söğütlüçeşme Cadde-
si'nde birkaç hafta önce başlatı-
lan kaldırım çalışmalarının bir
kısmı tamamlandı. ancak bazı
noktalarda kaldırım taşları eksik
kaldı. Haftalardır çalışmanın ta-
mamlanmadığını söyleyen esnaf
çalışmaların bitirilmemesinden,
vatandaşlar da yolda yürüyeme-
mekten şikayetçi.  I SAYFA 8
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi
toplantısı öncesi canlı yayında konuştu. Kılıçdaroğlu,

"Bu rakamların gerçek olmadığını ben de, siz de, doktorlar da
biliyor. Bilim Kurulu’nun sözcüsü yok her kafadan bir ses çı-
kıyor. Vatandaş bu kişilerin çelişkili sözlerine tanık oldu Ama
ne olursa olsun bizler mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. İkti-
darın herkesi kendi kölesi olarak gördüğünü savunan Kılıçda-
roğlu, "Bunlar yatsınlar kalksınlar CHP’li belediyelere dua
etsinler. Eğer bu ülkede bir infial yoksa bunun sebebi CHP’li
belediyelerin bütün engellemelere rağmen hiçbir ayrım yap-
madan hizmet yapmasıdır" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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YATIN KALKIN
BIZE DUA EDIN!

CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu

İBB Başkanı
Ekrem 
İmamoğlu

Mehmet Murat Çalık



Y üksek kalorili ve yağlı beslen-
mek, vitamin eksikliği ve hare-
ketsiz bir yaşam tarzı... Özellikle 

koronavirüs pandemisi nedeniyle bir 
araya daha kolay gelen tüm bu etkenler 
yüksek kolesterol riskinde artışı da bera-
berinde getiriyor. Acıbadem Internatio-
nal Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. 
Aslıhan Eran Ergöknil, yaklaşan tehlike 
çanlarını susturmak için evde ya da sos-
yal mesafe kurallarına dikkat ederek açık 
havada egzersiz yapmayı, bisiklete bin-
meyi, dans etmeyi önerirken “Beslenme-
nize dikkat ederek sağlıklı atıştırmalıkları 
tercih ederek bu zor dönemi kolesterol 
düzeyinizi sağlıklı bir seviyede tutarak 
geçirebilirsiniz” diyor. Kolesterol, insan 
vücudu için hayati fonksiyonları yerine 
getiren yağ benzeri bir madde olarak ta-
nımlanıyor. Hücre duvarları ve hormon-
ların inşasında rol oynayan kolesterol 
ihtiyacımızın büyük kısmı vücudumuz 
tarafından üretilerek karşılanıyor, geri 
kalanı da yiyeceklerden sağlanıyor. 
Ancak yüksek kalorili ve yağlı beslenme 
tarzı, vitamin eksikliği ve çok az egzersi-
zin kanda kolesterol seviyesini artırdığını 
belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan 
Eran Ergöknil, “Halk arasında iyi koles-
terol olarak bilinen HDL, kötü kolesterol 
LDL’nin kalp çevresinde birikmesini ön-
leyerek kalp ve damar hastalıklarının 
önüne geçmeye yardımcı oluyor. Bu ne-
denle kalp ve damar sağlığının korun-
ması amacıyla kan kolesterol 
seviyelerinin normal değerlerde tutul-
ması çok önemlidir” diye konuşuyor. 

Egzersiz şart  

Kanda kolesterolün yükselmesinden so-
rumlu olan faktörleri “beslenme tarzı, 
obezite ve yetersiz egzersiz” olarak sıra-
layan Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, yüksek 
kolesterol belirtilerini de şöyle özetliyor: 

“Özellikle yüz bölgesinde oluşan sarı 
renkli yağ bezeleri, halsizlik ve yorgunluk 
hissi, ciltte lekelenmeler ve solukluk, 
göğüs ağrısı, baş dönmesi, vücudun bazı 
bölgelerinde morarmalar, geç iyileşen 
yaralar ve nefes darlığı kolesterol yük-
sekliğine işaret eder.” Kolesterol tedavi-
sinde ilaç kullanılıyor. Özellikle sigara 
içenler, diyabet hastaları, fazla kilolu ki-
şiler veya aile öyküsü olan kişiler gibi 
kardiyovasküler hastalıklar için risk gru-
buna dahil olan hastalarda yüksek koles-
terol inme veya kalp krizi gibi hayatı 
tehdit edici durumlara yol açabiliyor. Bu 
yüzden doktorunuza danışarak koleste-
rol düşürücü ilaçlar almak gerekli olu-
yor. Ancak uzun süre kolesterol 
düşürücü ilaç almak yerine hayat tarzı-
mızda daha fazla fiziksel aktiviteye yer 
vermenin ve sağlıklı beslenmenin kalıcı 
çözüm sağlayacağına işaret eden Dr. As-
lıhan Eran Ergöknil, “Düzenli yapılan 
spor iyi kolesterol olarak bildiğimiz 
HDL değerini yükseltir ve kötü koleste-
rol LDL değerini düşürür. Düzenli spor 
ayrıca kan basıncı üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir ve kalbi güçlendirir” diye 
bilgi veriyor. Tempolu yürüyüş, bisiklete 
binmek, yüzmek, dans etmek ve engebeli 
doğa yürüyüşleri kolesterolsavar egzer-
sizler olarak öne çıksa da Covid-19 pan-
demi süreci nedeniyle bu tür etkinlikleri 
gerçekleştirmek her zaman mümkün ol-
muyor. Bu dönemde aktif yaşamdan 
uzaklaşıp hareketsiz bir döneme girdiği-
mizin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı 
Dr. Aslıhan Eran Ergöknil, “Başvuran 
hastalarımızdan kolesterol seviyelerinde 
de artışa neden olduğunu gözlemliyo-
ruz. Ancak evlerimizde ve sosyal mesafe 
kurallarına da uyarak ayrıca toplu orga-
nizasyonlardan kaçınarak açık havada 
günlük aktivitelerde bulunabilir ve birçok 
hastalığı engelleyebiliriz” diye öneriyor. 
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YORGUNLUK, unutkanlık, saç dökül-
mesi ve göz kapaklarında şişme birçok 
hamilelikte anne adaylarının şikayetleri 

arasında yer alıyor. Hamilelik sürecinin kendine 
has “normal” sıkıntıları olarak düşünülen bu belir-
tiler, aslında anne adayı ve bebeğin sağlığı için ol-
mazsa olmaz unsurların başında gelen iyot 
eksikliğine işaret ediyor. Bebeklerde zeka geriliğinin 
yanı sıra birçok sağlık sorununa yol açan iyot ek-
sikliği konusuna dikkat çeken Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, 
Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Oktay Kaymak, 
“Hamilelikte yetersiz iyot alımı ilk üç ayda bebek 
kaybı, erken doğum, bebekte beyin gelişiminde 
anomaliler, mental fonksiyon geriliği, konuşma ve 
duyma problemlerine yol açıyor” diyor. Bir kadının 
günlük ortalama 150 mikrogram olan iyot ihtiyacı-
nın hamilelikte günlük 200-250 mikrograma çıktı-
ğını ifade eden Doç. Dr. Oktay Kaymak, iyot 
içeren gıdaları da yoğunluk derecelerine göre “tüm 
deniz ürünleri, tavuk, yumurta, ıspanak, süt, elma 
ve tahıl ürünleri” olarak sıralıyor. 

İyotun döngüsü 

İyodun büyük bir kısmı toprakta bulunuyor. 
Önemli bir diğer kaynak da buzullar. Yağan yağ-
mur ve ırmaklar aracılığı ile topraktan alınan iyot, 
denizlere ulaşıyor. Buzullardan gelen iyot ile bir-
likte okyanus ciddi miktarda iyot barındırır hale 
geliyor. Bu nedenle deniz ürünlerinin hemen hepsi 
ciddi miktarda iyot içeriyor. İyot denizlerden bu-
harlaşıp yağmur aracılığıyla yeniden toprağa ulaşı-
yor. Bu döngünün dışında kalan alanlardaki 
topraklar iyot açısından biraz daha şanssız. Top-
raklarında yeterli iyot bulunmayan ülkelerde, iyot 
eksikliği sorunu ortaya çıkabiliyor. Türkiye ise iyot 
yeterliliği sıralamasında okul çocukluğu döne-
minde orta düzeyde yeterliliği olan bir ülke. Ancak, 
hamilelik döneminde ise hala orta düzeyde eksik 
ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla, hamilelerin 
iyot düzeylerinin normal olup olmadığına dikkat 
etmeleri çok önemli hale geliyor.

Gebelikte  
iyota dikkat

YAKICI sıcaklar tüm hızıyla 
devam ederken, serinlemek 
için soluğu denizde ya da ha-

vuzda alanların keyfine gölge düşürebi-
lecek bazı hastalıklar da kapıyı 
çalabiliyor. Sık görülen o hastalıklardan 
biri dış kulak yolu iltihabı! Tıbbi adıyla 
eksternal otit olarak tanımlanan dış 
kulak yolu iltihabı; yüzme sonrası kula-
ğın nemli kalması ya da kulakta kalan 
suyun bakteri üremesine zemin hazırla-
yacak nemli bir ortam yaratması ile 
meydana geliyor ve bu nedenle “swim-
mer's ear” (yüzücünün kulağı) olarak 
da adlandırılıyor. Dış kulak yolu iltiha-
bının yüzmeyi sevenlerde daha sık gö-
rüldüğünü belirten Acıbadem Ataşehir 
Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Turhan San, 
bu soruna yol açan etkenler ve alınabi-
lecek önlemler konusunda bilgi verdi; 
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

En önemli nedeni, bakteriler! 

Dış kulak iltihabına yol açan iki önemli 
etken var; çeşitli nedenlerle oluşan en-

feksiyon ve enflamas-
yonlar. Özellikle 

havuz ve deniz-
den ya da kir-

lenmiş 
sulardan 
geçen  
 
 

 

“Psödomanas aeruginosa” ve benzeri 
bazı bakteriler, bazen de mantarlar bu 
soruna yol açıyor. En sık bakteriyel et-
kenlerle dış kulak iltihabının görüldü-
ğünü söyleyen KBB uzmanı Doç. Dr. 
Turhan San, iltihabın oluşmasını şöyle 
açıklıyor: “Dış kulak yolu; kulak kepçesi 
ile kulak zarını birleştiren bir yol. Dış 
kulak yolunun girişindeki kıkırdak kıs-
mının derisi kalın, dış salgı bezleri ve kıl 
folikülleri içeriyor. Bu dış salgı bezleri 
ter, sebum ve serumen salgılıyor. Bu 
bezler görevi gereği, kanal derisini ve kıl 
foliküllerini yağlayarak epitel atıkların 
atılmasına yardım ediyor. Kulak kanalı-
nın ana fonksiyonu ise ortamdaki ses 
dalgalarını kulak zarına taşımak. Bu 
fonksiyonu yapması için kanalın lüme-
ninin açık olması, sağlıklı ve sağlam ya-
pıyı sürdürmesi gerekiyor.” Kulak 
kanalını döşeyen epitel örtüsüne keratin 
artıkları aralıklarla dökülüyor ve bunlar 
kanalı tıkayarak olası patojenlerin üre-
mesi için bir ortam oluşturabiliyor. 
Bunu önlemek içinse kulak zarı ve dış 
kulak yolunun kendi kendini temizleme 
mekanizması bulunuyor. 

Dış kulak yolu, koruyor! 

Dış kulak yolunun, kulağı koruması için 
farklı özellikleri bulunduğunu 
belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Turhan 
San, “Önemli bir özelliği pH değerinin 
asidik olması, böylece kulağa giren bak-
terilerin canlı kalmasının önüne geçile-
biliyor. Ayrıca dış kulak yoluna sıkıca 
bağlı ve suya dirençli deri yüzeyi bulu-

nuyor. Böylece, kulağın tahriş olma-
sını engelliyor. Serumenin ve diğer 
dış salgı bezlerinin salgıladığı 
sekresyonlar ise antibakteriyel 
içerikli olduklarından, bakterileri 
öldürüp zarar vermesini engelli-
yor” diyor. 
Dış kulak iltihabının farklı belirti-
leri var. Dış kulak yolu girişindeki 

kıkırdak çıkıntıya basıldığında artan şid-
detli bir ağrı meydana geliyor. Ayrıca 
kaşıntı, kokusuz-berrak kulak akıntısı ve 
kulakta dolgunluk hissi oluşuyor. Dış 
kulak yolu ödemli ve kızarık görünüyor. 
Daha ileri safhada ise koyu kıvamlı 
akıntı oluyor, dış kulak yolundaki ödem 
artıyor ve bu durum işitme kaybına 
neden oluyor. Ayrıca kulak etrafındaki 
lenf bezlerinde büyüme görülebiliyor. 
Erkenden tedavi edilmediğinde ise en-
feksiyon vücudun diğer bölgelerine ya-
yılabiliyor. O nedenle, belirtileri dikkate 
almak ve hemen bir uzmana başvurmak 
gerekiyor. 

Medikal tedavi gerekiyor 

Dış kulak yolunda kaşıntı ve hafif derin-
den gelen ağrıların başladığı ilk gün-
lerde tedavi çok daha kolay 
yapılabiliyor. Tedavide amaç kısa dö-
nemde hastanın ağrısını geçirmek, uzun 
dönemde dış kulak yolunun normal ya-
pısına ve bozulan asidik pH'sına kavuş-
masını sağlamak oluyor. Ağrı için 
sistemik ağrı kesici ilaçlar kullanılıyor. 
Topikal tedavi olarak antiseptik, antibi-
yotikli ve steroidli kulak damlaların 7-10 
gün süre ile kullanılması gerekebiliyor. 
Sistemik tedavide antibiyotikler ilk ter-
cih olsa da 17 yaş altı hastalar ile yetiş-
kinlere kullanılan antibiyotikler 
farklılaşabiliyor. 

Kulağınızı sudan koruyun 

Dış kulak yolu iltihabı tekrarlayabiliyor! 
O nedenle hastanın tedavi sonrası nasıl 
önlem alması gerektiği konusunda bilgi-
lendirilmesi çok önemli. Acıbadem Ata-
şehir Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun 
Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Turhan 
San “Kulağın sudan korunması ve dış 
kulak yoluna dışardan herhangi bir mü-
dahale edilmemesi gerekiyor. Özellikle 
tedavi sonrası en az 6 hafta kulağın 
sudan korunması gerekiyor” diyor. Doç. 

Dr. Turhan San, dış kulak yolu iltiha-
bına karşı alınması gereken 4 önlemi 
şöyle sıralıyor; 
• Sudan korunma için silikonlu kulak-
lıklar veya vazelinle tamamen kaplan-
mış pamuk kullanın. 
• Eğer bunları kullanamıyorsanız su ile 
her temastan sonra kulak kanalından 
suyun akmasına yardımcı olmak için 
başınızı yana yatırın ve dış kulak yolunu 
kurutmak için saç kurutma makinesi 
kullanın. Ancak saç kurutma makinesini 
düşük devirle kullanın ve kulağınıza 
yakın tutmayın. Kulağınız ile kurutma 
makinesi arasında en az 30 cm ya da bir 
ayak mesafesi bırakın. 
• Tekrarlayan dış kulak iltihabına eğimli 
bir yapınız varsa veya sık yüzüyorsanız 
banyo veya yüzme sırasında kulak tıkacı 
kullanın. 
• Her yüzmeden sonra kulağınıza 5 mi-
lilitre (bir çay kaşığı) oranında asetik 
asit (sirkede bulunur) damlatın. Sirke, 
kulağın pH değerinin dengelenmesini 
sağlar.

Kulak iltihabına karşı tavsiyeler

NE OLURSA OLSUN 
HAREKET ET! 
Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Eran  
Ergöknil, yaklaşan tehlike çanlarını susturmak için evde ya da sosyal  
mesafe kurallarına dikkat ederek açık havada egzersiz yapmayı, bisiklete 
binmeyi, dans etmeyi önerirken “Beslenmenize dikkat ederek sağlıklı 
atıştırmalıkları tercih ederek bu zor dönemi kolesterol düzeyinizi  
sağlıklı bir seviyede tutarak geçirebilirsiniz” diyor

Dış kulak yolu iltihabının yüzmeyi sevenlerde daha sık görüldüğünü belirten Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı 
Doç. Dr. Turhan San, bu soruna yol açan etkenler ve alınabilecek önlemler konusunda bilgi verdi; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

HAREKETSİZ yaşam tarzı kadar sağ-
lıksız beslenme de kolesterol yüksek-
liği anlamına geliyor. Yeme 
alışkanlıklarının değiştirilmesinin 
önemine işaret ederken “Beslenme 
yoluyla 100 miligram kolesterolü 
almak, kandaki ko-
lesterol sevi-
yesini 
yaklaşık 2 
mg/dl ar-
tırır. Bu 
nedenle, den-
geli bir diyetin 
LDL seviye-
lerini düşür-
mede önemli 
bir faktör ol-
duğu hatırda tu-
tulmalı” diyor. 
Kolesterol düşmanı yiyecekler ise 
şöyle sıralanıyor: 
• Kepekli tahıllar ve baklagiller gibi 
lif yönünden zengin besinler, 

• Vitamin, çinko ve kükürt içerikli bi-
leşenleri barındıran çiğ soğan, pırasa 
ve sarımsak, 
• Kalın bağırsakta kolesterolü parça-
lamaya yardımcı lifler içeren başta 
armut ve elma olmak üzere çeşitli 
meyve ve sebzeler, 

• Kolesterolü safra asi-
dine dönüştüren ginge-
roller içeren zencefil, 

• Fındık, zeytinyağı, 
keten tohumu, ceviz 
ve buğday tohumu 
yağı gibi bitkisel yağ-
lar, 

• Kolesterolü dü-
şüren sterol içeren 
tofu gibi soya 

ürünleri, 
• Kardiyovasküler sistemi des-

tekleyen, yüksek kaliteli omega-3 yaş 
asitlerini içeren ringa balığı, uskumru 
ya da somon gibi yağlı balıklar, 
• Maden suyu ve şekersiz çaylar.

Neler yemelisiniz?



BEYLİKDÜZÜ Atatürk Bulva-
rı'nda iki aracın karıştığı trafik 
kazası meydana geldi. Kazanın 

ardından araçlarında içinde bulunan kişi-
ler arasında sözlü tartışma başladı. Tar-
tışmanın büyümesiyle, kazaya karışan 
taraflar arasında kavga çıktı. Kavgayı 
gören vatandaşlar durumu polis ve ekip-
lerine bildirdi. Kavga eden kişilerin yakın-
larının olay yerine gelmesi ile beraber 
tartışma yeniden başladı. Kavgaya karı-
şan kişilerden birinin yakınının, karşı ta-
rafa saldırması ile beraber olay daha da 
büyüdü. Polis, taş ve keserlerin de kulla-
nıldığı kavgayı ayırmakta güçlük yaşadı. 
Takviye olarak sevk edilen polislerin de 
gelmesiyle polis ekipleri biber gazı kulla-
narak kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karı-
şan 3 kişi gözaltına alınırken, yaralanan 
iki kişi de ambulanslara alındı.  Gözaltına 
alınan kişiler ifadeleri alınmak üzere kara-
kola götürüldü.  

K ağıthane Sultam Selim Mahallesi 
Aybüke Sokak girişinde önceki 
hafta Cumartesi günü saat 14.00 

sıralarında meydana gelen olayda, Sey-
rantepe-Topkapı hattında sefer yapan bir 
minibüs sürücüsü, polis noktasına geldi-
ğinde fazla yolcu olması nedeniyle polis 
uygulamasından kaçmaya başlamıştı. Ters 
istikametten giren minibüs şoförü, kısa bir 
süre sonra sür'atli bir şekilde sokağa gir-
diği esnada yukarıya çıkan Mislihan Ba-
yar'ın (18), bebeğinin olduğu arabaya 
çarpmıştı. Olay sonrası esnafın tepkisi 
üzerine sürücü, yolcu dolu minibüsle 
sokak arasından kayıplara karışmış, 
olayda şans eseri ölen ya da yaralanan ol-
mamıştı. Kadın ve bebeğinin büyük korku 
yaşadığı olay, güvenlik kameralarına yan-
sımıştı. 

Polis yakaladı 

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıt-
hane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 
çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera gö-
rüntülerini incelemeye aldı. Yapılan ince-
leme sonucunda polis, minibüsün 
plakasını tespit etti. Sürücünün kimliğini 
de belirleyen ilçe trafik ekipleri, Emrah 
K'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 

Minibüsü men edildi 

Emniyete götürülen sürücü K'ya burada, 
“ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta be-
lirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında 
belediye sınırları dâhilinde yolcu taşımak, 
yasaktır” maddesinden bin 228 lira ve 
“kaza yerinde durmamak ve trafik kuralla-
rını ihlal etmek yasaktır” maddesinden de 
288 lira olmak üzere toplamda bin 516 
lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sü-
rücünün kullandığı 34 M 5423 plakalı mi-
nibüsü ise 15 gün süreyle trafikten men 

edildi. 
 
2 yıla kadar hapisle yargılanacak 
 
Emniyette idari işlemleri tamamlanan sü-
rücü Emrah K. “Kara, deniz, hava veya 
demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin 
hayat, sağlık veya mal varlığı açısından 
tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare 
eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ce-
zası ile cezalandırılır” maddesinden adli 
işlem yapılmasının ardından savcılık tali-
matıyla serbest bırakıldı. 
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GAZİOSMANPAŞA'DA birlikte yaşadığı 18 
yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçakla boğa-
zını keserek öldüren dini nikâhlı eşi  
Vüsal Oruçov'un olay yerinden çıkarken 
güvenlik kameralarına yansıyan görüntü-
leri ortaya çıktı. 
Olay, 5 Eylül'de Merkez Mahallesi Alde-
mir Sokak'ta bulunan bir binada meydana 

geldi. İddiaya göre, Vüsal Oruçov kendi-
sini aldattığını iddia ettiği eşi Sevilay 
Kaya ile tartışmaya başladı. Oruçov daha 
sonra eline aldığı bıçakla Kaya'ya sal-
dırdı. Kaya'nın boğazını kesen Oruçov bir 
süre daha evde durduktan sonra binadan 
çıkarak uzaklaştı. Komşularının haber 
vermesiyle olay yerine polis ve sağlık 

ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, 
yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kay-
bettiğini belirledi. Sevilay Kaya'yı öldüren 
Vüsal Oruçov'un olay yerinden kaçarken 
güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde, Kaya'yı öldürdüğü binanın kapısın-
dan çıkan Vüsal Oruçov'un, olay yerinden 
yaya olarak uzaklaştığı görülüyor.

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

ESENYURT'TA yaşayan Murat Ak-
sarı, ilaç yazdırmak için gittiği has-
tanede tartıştığı doktorun, kapıyı 

üzerine kapatması sonucu iki parmağının ka-
pıya sıkışarak koptuğu iddiasıyla doktor hak-
kında şikâyetçi olmuştu.  
Olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya 
çıktı. Olay,  geçtiğimiz günlerde Esenyurt 
Devlet Hastanesi'nde meydana gelmişti. 
Esenyurt'ta yaşayan Murat Aksarı, ilaç yaz-
dırmak için gittiği hastanede tartıştığı dokto-
run, kapıyı üzerine kapatması sonucu iki 
parmağının koptuğu iddiasıyla doktor hak-
kında şikâyetçi olmuş. Aksarı, sağ elinin orta 
parmağı ile yüzük parmağında ezilme oldu-
ğunu, kopan parçaların ezilme nedeniyle ye-
rine dikilemediğini söylemişti.  

O anlar kamerada 

O olaya ait güvenlik kamera görüntüleri or-
taya çıktı. Görüntülerde doktor odasına giren 
Aksarı bir süre içeride kalıyor, ardından dışarı 
çıkacakken kapı hızla kapatıldığı görülüyor. 
Aksarı'nın eli kanamaya başlıyor. Kan damla-
ları yere düşüyor. Görüntülerin devamında 
Aksarı kamera açısından çıkarken görevliler 
yeri temizliyor, bir başka görevli de doktor 
odasının önünde kopan parmak parçalarını 
toplayarak bir kaba koyuyor.  

7 ilde birden terör 
operasyonu 
İSTANBUL merkezli 7 ilde eş za-
manlı düzenlenen terör operasyo-
nunda 14 kişi gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü 
MLKP'ye yönelik operasyon düzenledi. İs-
tanbul merkezli İzmir, Eskişehir, Hatay, An-
talya, Van, Diyarbakır olmak üzere toplamda 
7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 
14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan 
aramalarda bilgisayar, cep telefonu gibi çok 
sayıda elektronik malzemeye ele geçirildi. 
Malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Afganlar  
dehşet saçtı 

ARNAVUTKÖY'DE Afgan uyruklu 
işçilerin kaldığı konteyner eve si-
lahlı baskın yapan kişiler, 2 Afganı 

yaralayarak kaçtı. Silahla vurularak yarala-
nan işçinin yardımına komşuları koştu. Ya-
ralı Afgan, olay yerine çağrılan ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saat 23:30'da 
Arnavutköy Sündüs Sokak'ta meydana geldi. 
İddiaya göre çalıştıkları fabrikanın yanındaki 
konteynerde kalan Afgan uyruklu 4 işçi, kim-
liği belirsiz 3 kişinin saldırısına uğradı. Kon-
teynere giren eli silahlı 3 kişi, önce Afgan 
uyruklu kişilerin cep telefonu ve paralarını is-
tedi. Karşı koyan Afgan işçiler daha sonra 3 
kişinin saldırısına uğradı. Elindeki sopa ve 
silah kabzasıyla Afgan işçilere saldıran 3 kişi 
daha sonra Veli Muhammed isimli Afganı 
karnından vurarak yaraladı. Ateşledikleri si-
lahla Veli Muhammed'i vuran, 1 işçiyi de 
silah kabzasıyla yaralayan kişiler daha sonra 
olay yerinden kaçarak uzaklaştı. 

Ayak üstü hırsızlık
KÜÇÜKÇEKMECE'DE çocu-
ğuyla birlikte alışverişe çıkan 
kadının çantası genç bir kız ta-

rafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anı 
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 
Olay, Pazar Günü Sefaköy'de saat 
15.30'da meydana geldi. Bebek araba-
sına bindirdiği çocuğu ile birlikte alışve-
riş için çarşıya çıkan Didem Cesur 
ayakkabı mağazasının önünden geçer-
ken duraklayıp bazı ayakkabıları incele-
meye başladı. Didem Cesur'un 
çantasının bebek arabasına takılı oldu-
ğunu fark eden genç kız, yaklaşarak çan-
tayı aldı. Daha sonra ara sokağa giren 
genç kız, çantayı poşete koyarak olay ye-
rinden uzaklaştı. Çantasının kayboldu-
ğunu fark eden Didem Cesur, ayakkabı 
mağazasının güvenlik kameralarını ince-
lediğinde çantasının çalındığını öğrendi. 
Çalınan çantanın içinde bin 800 Lira 
nakit para, bir çeyrek altın, kimlik ve 
kredi kartlarının olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası polis müdahalesi

BEBEGE CARPMANIN 
CEZASI BIN 516 LIRA!

Sarıyer Ayazağa'da cadde üzerinde bulunan rögarda meydana gelen patlama güvenlik  
kameralarına yansıdı. Patlama sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi

Beylikdüzü'nde trafik kazası sonrasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken polis tarafları biber gazlı müdahale ile ayırdı

Rögar bomba gibi patladı 
OLAY, Sarıyer Ayazağa 
Mahallesi Dereboyu 
Caddesi'nde dün 

akşam saat 20.00 sıralarında 
meydana geldi. İddiaya göre, 
cadde üzerinde bulunan bir rö-
garda henüz bilinmeyen bir se-
beple patlama meydana geldi. 
Patlama sebebiyle asfalt parçala-
nırken ortalığı toz bulutu kapladı. 
Rögarda meydana gelen patlama 
sırasında caddeden geçen 1 ara-
cın camları kırılırken, olayda ölen 
ya da yaralanan olmadı. Patlama 
sesini duyan vatandaşların haber 
vermesiyle olay yerine polis itfaiye 
ve sağlık ekipleri geldi. Polisin ve 

itfaiye, patlamanın neden gerçek-
leştiğini belirlemek amacıyla ça-
lışma başlattı. 

Panik anları yaşandı 

Cadde üzerinde bulunan rögarın 
patlama anı bir işyerine ait gü-
venlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde rögarın bir araç 
geçtiği sırada patladığı görülü-
yor. Patlamanın meydana gelme-
siyle aracın camları kırılırken 
büyük bir toz bulutu ortalığı 
kaplıyor. O sırada yolda yürüyen 
bir vatandaşın ise büyük bir kor-
kuyla olay yerinden koşarak 
uzaklaştığı görülüyor.

Katilin görüntüleri ortaya çıktı

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

İddiaya göre, cadde üzerinde 
bulunan bir rögarda henüz  
bilinmeyen bir sebeple  
patlama meydana geldi. 

Kim haklı kim 
haksız anlaşılıyor
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Özyiğit'in talebi
yerine getirildi

32 yaşındaki Duchenne Kas Hastalığı İle
Mücadele Derneği (DMD) Hasta Hakları
sorumlusu Çağlar Özyiğit, “Ben DMD

Duchenne kas hastasıyım. Bugün 7 Eylül DMD Far-
kındalık Günü. Büyükçekmece Belediye Başkanımıza
teşekkür ediyoruz. DMD kas hastalığı genetik bir ra-
hatsızlık. 3 - 4 yaşlarında teşhis koyuluyor. 7 – 8 yaşına
kadar tekerlekli sandalyeye oturuyor arkadaşlarımız. 17
yaşlarında da solunum cihazı kullanıyoruz. Düzenli
fizik tedavi ve bakım olursa yaşam kalitesi düzelebili-
yor. Türkiye’de 5 bin kişi var deniliyor ama Sağlık Ba-
kanlığı bile bunu tam olarak bilemiyor. Fazla bir
tedavimiz yok ama yurtdışından onaylanan ilaçlarımız
var. Türkiye’de henüz kullanılmıyor. Bunların ödenme-
sini istiyoruz. Solunum cihazı ve ihtiyaçlarımız var.
Öksürük cihazı, akülü araç. Bunların hastalara ücretsiz
temin edilmesini istiyoruz. DMD kas hastalığına far-
kındalık çekebilmek için ünlülerimizden destek bekliyo-
ruz. Para istemiyoruz sadece hastalığı duyurmalarına
yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Sizlerden destek bekliyoruz

DMD kas hastası Çağlar’ın annesi Gülgün Özyiğit,
“Büyükçekmece Belediye Başkanım Hasan Akgün
bize destek vererek, ailelerimizi toplayarak güzel bir
yemek ve etkinlik düzenledik. Sağ olsunlar bir mesajı-
mızla bize geri dönerek gerçekten ne kadar hassas ol-
duğunu biz gözlerimizle gördük ve Çağlar’la bütün
engelli arkadaşlarımızla kas hastalarımız biz Hasan
başkanımızı çok seviyoruz. Gençliğinin baharını ço-
cuklarımız tekerlekli sandalyede geçiriyor. Yakın za-
manda tedaviler çıkar diye çok ümit ediyoruz.
Çocuklarımız eve hapsolunca hastalık daha çok ilerli-
yor. Çocuklarımızı kaybetmemek adına sizlerden des-
tek bekliyoruz. Hasan başkanıma oğlum Çağlar mesaj
atmıştı bu günümüzde bizim yanımızda olur musunuz
diye. O da döndü. Başkanımızın hassasiyetine tekrar
çok teşekkür ediyorum” dedi.

9 yaşına kadar yürüdü

İki çocuğu da DMD kas hastası olan Ayşe Akbalık,
“Oğlum 9 yaşına kadar yürüdü. Gayet iyiydi sonra
yavaş yavaş yürümesi falan bozuldu. Hastalık kendi-
sini iyice belli etti ve yürümeyi bıraktı. Şimdi diğeri yü-
rüyor ama kaçınılmaz son muhtemelen diğeri de aynı
olacak. Büyükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz
bizim yanımızda oldukları için. Düşenin yanında ol-
dukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.
MURAT PALAVAR

EsEnyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü Esenyurtlu vatandaşla-
rın beslenme problemlerini ortadan

kaldırmak amacıyla, her bireyin farklılıklarının
göz önünde bulundurulduğu kişisel beslenme
hizmeti veriliyor. “7’den 70’e sağlıklı beslenme”
sloganıyla başlatılan bu uygulamada bugüne
kadar binlerce vatandaşa diyetisyen hizmeti ve-
rildi. Esenyurt’ta vatandaşlar için uygulanan

ücretsiz diyetisyen hizmeti ile herkesin sağlığı
kontrol altına alınıyor. Özellikle Fast food diye
adlandırılan, sağlıksız beslenme tarzının hızla
yayılmasıyla birlikte ilçede oluşan obezite so-
runlarına engel olabilmek ve kilo almakta zorla-
nan kişiler için başlatılan projeyle sağlıklı yaşam
danışmanlığı veriliyor. Sağlıksız beslendiğini
düşünen ve bu durumdan kurtulmak isteyen
herkes, hizmetten ücretsiz olarak faydalanabili

yor. Merkeze gelen hastaların diyet programı
öncesi metabolizma yaşı, yağ, kas, kemik du-
rumu ölçümlerini yapılarak sağlıklı yaşam hak-
kında bilgiler veriyor. Aşırı kilo sorunu olanlara,
kan tahlilleri doğrultusunda uzman diyetisyen
tarafından diyet programı yapılarak takibi sağ-
lanıyor. Tüm bunun yanı sıra kilo probleminin
altında psikolojik nedenler yatan hastalar bele-
diye bünyesinde hizmet veren alanında uzman
psikologlara ve belediyeye ait spor salonlarına
yönlendirilerek sürecin daha sağlıklı bir biçimde
ilerlemesine katkı sağlanıyor. NEŞE MERT

P lakası elli sekiz
Ağlıyorum sessiz, sessiz
Aşk adını anmam sensiz
Sivas’ın Âşık Veysel’i var

Sivas ilinden ülkemizin en uzun nehri
doğar Kızıldağ’dan doğan Kızılırmak 1750
Km. kat eder 8 il topraklarını sular Bafra
dan dan denize. Köse Dağdan doğan Yeşilır-
mak 550 Km. kat eder 4 il topraklarını 
sular Çarşamba’dan denize dökülür. 
Türkülere konu olurlar.

Mustafa Kemal ve 38 arkadaş Vatan bir
bütündür bölünemez ne coğrafya ne inanç ne
kültür olarak bölünemez.

Suyun balıkları sarması gibi bu 38 arka-
daşı insanlığı, inancı ve kültürü ile sımsıkı
sarılmışlardır ne mandacılık ne hilafet nede
padişah nede padişah yalakaları onları 
bölememişlerdir.

Mustafa Kemal ve Arkadaşları Erzurum
Kongresinden Sivas Kongresine gelirken 
Pülümür dağlarında suikast uğrayacakları
istihbaratı gelir ancak onlar Kongreye 
gidenlerin rahat geçmesi için nöbet tutan
Seyit Rıza ve arkadaşlarıdır.

Sivas deyince aklıma Pir Sultan Abdal
gelir, ah başıma onlarca taş yağar bir dostun
attığı gül yaralar beni. Hızır Paşa bir gün in-
şallah senin ’de çarkına çomak sokan olur,
demiri demirle dövdüler döven soğuk dövülen
sıcak insanı insana kırdırdılar, biri tok biri 
aç idi.

Divriği ilinden çıkan demir cürufu 
Karabük’te işlenmektedir. Mustafa Kemal
Almanya ziyaretinde  Han’sın 425 yıllık ma-
kine fabrikasında, Mareşal Mustafa Fevzi

Çakmak bakar ne görsün Mustafa Kemal el-
lerini göğe kaldırmış dua ediyor paşam niye
dua ediyorsun.

Allahım benim ülkeme ne zaman böyle bir
fabrika nasip olacak, bir gün Mustafa Kemal
Mareşal ı yanına davet eder yaveri gider
onun çadırına haber vermeden geri gelir
Paşa sorar ne oldu Mareşal dua ediyordu
bölmedim bırak Mareşal bitirsin duasını ..

Mareşal gelir buyur paşam hani Al-
manya’da bana niye dua ediyorsun demiştin
işte o gerçek oluyor Türkiye'nin en büyük KİT
kuracağız nereye kuralım Karabük. Demir
cürufunu Divriği den kömürü Ereğli’den Ka-
rabük te buluşturacağız yurdun savunması
en kolay yeri Karabük ve hepimizin bildiği
gibi gerçekleşir.

Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk
olmasa, benim yârim kara toprak kazma ile
dövmeyince kıt verir, bağlamasının perdeleri
üzerinde ayni yerden tutar âşık herkes perde-
ler üzerinde NATO’ları arıyor oysa siz bir
yerden tutuyorsunuz denince onlar benim
tuttuğum yeri arıyorlar.

İlk eşi kendini terk edeceğini anlayınca
uyumuş numarası yapar önceden eşinin
ayakkabısı içine bir miktar para koyar. Eşi
onun uyuduğunu görünce ayakkabılarını
eline alır camdan atlar ve sevgilisi ile kaç-
maya başlar bir ara nefesi daralır soluklan-
mak için durduklarında ayakkabısını içinde
bir şey olduğunun farkına varır.

Ne görsün Âşık gittiği yerde zahmet çek-
mesin bu kadar beraber olduk bana hizmet
etsin diye bir miktar harçlık verir. ALIN
SİZE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ.

İşte o Âşık Veysel’in heykeli Sivas a inan-
cından dolayı dikilmedi Gülhane parkına 
dikildi.  Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Par-

kında ne sen ne ben ne polis far-
kında (Nazım Hikmet)

2 Temmuz 1993 Madımak ülkemizin yüz
karası Madımak oteli yakılmak istenen Aziz
Nesin asıl adı Mehmet Nusret. Türk milleti-
nin yüzde altmışı aptaldır dedi diye, bir özel
kanal sokak röportajı yapıyor Mustafa
Kemal Türk Milleti zeki dedi Aziz Nesin
aptal dedi, aman efendim ne hakaretler.

Albay Nihat İlhan 24 Aralık 1963 Kıbrıs
Lefkoşe eşi ve 3 çocuğu banyoda katledil-
mişti. Şimdi o binanın duvarında bir yazı:
BARBARLIK MÜZESİ.

Sivas'ta Madımak otelinin duvarına 
barbarlık müzesi yazabildik mi? Orada bir
yazı daha var.

Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kan-
dır eğer uğrunda ölen varsa toprak vatandır.    

Bence sen hiç kitap okudun mu hiç kitap
yazdın mı okumamış yazmamış birisi nasıl
değerlendirebilir. Bu soruyu Aziz Nesin'e 
sorsaydılar asla kıyaslama yapmazdı 
kanaatindeyim

İkinci dünya savaşında kuvvet komutan-
ları sınıra giderler sınır komutanına aldığı
önlemleri sorarlar. Sınır komutanı topumuz,
tüfeğimiz ve süngümüz var karşı koyacağız.
Bu yetmez sınıra mani engel yapacaksın olur
komutanım ne kadar zamanda yaparsın bir
ayda yaparım.

Almanlar sınıra dayandı kaç askerle bir
ayda yaparsın benim tabur yeter, biz sana iki

tabur verelim 15 günde dört tabur verelim
dört günde yap deyince sınır komutanı, ko-
mutanım size bir soru soracağım bir çocuk
kaç günde dünyaya gelir 9 ay 10 günde peki
hanıma 2 koca bulursak bebek 4,5 ayda
doğar mı doğmaz bu işte daha önce olmaz.

Bizim yurttaşlarımızda bazılarını tenzih
ediyorum öğrenecekler ancak biz ben 
görebilecek miyim?

Benim çocuklarımda zaman zaman baba-
larına hediye alırlar elbise, ayakkabı, panto-
lon, gömlek ancak en mutlu olduğum onların
en çok mutlu eden bir yazarı ziyaret edip
adıma kitap imzalatmalarıdır.

Sivas kongresine katılanlardan birisi de
Tıbbiyeli Hikmet Balıkesir Savaştepe Sivas
Kongresine katılır ve Mustafa Kemal'e
paşam siz dahi mandacılığı kabul ederseniz
sizin de karşınızda olurum diyen, tıp bayramı
kutlamaya vesile olan Türkçeyi en güzel ko-
nuşan 5 kişiden biri olan Orhan Bora'nın
babası. Tarihe mal olmak için çok yaşamak
gerekmiyor 44 yaşında hakkın rahmetine
erer ışıklar içinde uyusunlar.(1901-1945)

Sivas Kongresinde alınan 8 karar:

1.Milli sınırlar içinde vatan bölünemez bir
bütündür parçalanamaz.

2.Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine
karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve
direnecektir.

3.İstanbul Hükümeti, harici bir baskı 
karşısında memleketimizin herhangi bir 
parçasını terk mecburiyetinde kalırsa vatanın
bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek
her türlü tedbir ve karar alınmıştır.

4.Kuva-yı Milliye tek kuvvet tanımak ve
milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.

5.Manda himaye kabul edilemez.

6.Milli iradeyi temsil etmek üzere, Meclis-
i Mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.

7. Ayni Gaye ile milli vicdandan doğan
cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa i
Hukuk cemiyeti adı altında genel bir teşkilat
olarak birleştirilmiştir.

8.Genel teşkilatı idare ve alınan kararları
yürütmek için kongre tarafından temsil 
heyeti seçilmiştir.      

7 Ağustos 1919 Tarihinde seçilen
Erzurum Kongresi heyeti temsilci-
leri:

1-Mustafa Kemal Paşa
2-Hüseyin Rauf Orbay (Eski Deniz 

Bakanı)
3-Hoca Raif Efendi (ERZURUM 

ESKİ Mebusu)
4-Şeyh Fevzi Efendi( Erzincan’dan 

Nakşi Şeyhi)
5-Süleyman Servet Bey (Trabzon eski 

Mebusu)
6-Bekir Sami Bey (Bayburt eski Valisi)

Sivas Kongresi temsil heyeti:

1-Rafet Bey
2-Kara Vasıf Bey (Kurmay albaylıktan 

ayrılma)
3-Mazhar Müfit Bey ( Eski Mutasavvıf-

lardan)
4-Ömer Mümtaz Bey (Ankara eski 

Mebuslarından)
5-Hüsrev Sami Bey (Askerlikten ayrılma)
6-Hakkı Behiç Bey (eski 

Mutasavvıflardan)
7-Ratıp Zade Mustafa Bey (Niğde 

delegesi)
Hizmetleri hak katında kabul olsun 

ışıklar içinde uyusunlar.

Korona günlükleri (11)

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün kendisine mesaj atan
Duchenne kas hastası Çağlar Özyiğit’in
isteğini yerine getirdi. Akgün Özyiğit'in
mesajı üzerine Kordonboyu Orhan Veli
Sosyal Tesisleri’nde Duchenne kas
hastası çocukları bir araya getirdi

Celal BİLGEN
BİLGENCE

SOZLESMEYE
SAHIP CIKTI

B eylikdüzü Belediyesi Eylül ayı
Meclis Toplantısı’nın 1. otu-
rumu, bir aylık meclis tatilinin

ardından Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda
gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık başkanlı-
ğında pandemi koşullarına uygun
oturma düzeni ve hijyen kuralları çer-
çevesinde düzenlenen oturumda, mec-
lis gündem maddeleri ve AK Parti’nin
sunduğu 3 adet sözlü önerge ele
alındı. Meclis konuşmasına yaşanan
önemli gün, hafta ve gelişmeleri hatır-
latarak başlayan Başkan Mehmet
Murat Çalık, söze Temmuz ve Ağus-
tos ayında şehit olan askerleri anarak
başladı. Şehit düşen askerlerin isimleri
ve rütbelerini tek tek dile getiren Baş-
kan Çalık, tüm şehitlere Allah’tan rah-
met, ailelerine ve tüm ulusa sabırlar
diledi. Giresun’da yaşanan sel faciası
ve Türkiye’nin yaşadığı en büyük fela-
ketlerden biri olan 17 Ağustos Mar-
mara Depremi’nin 21. yıldönümüne
de değinen Çalık, “Büyük İstanbul
Depremi’ni beklerken, biz Beylik-
düzü’nün kırılgan bölgelerini depreme
hazırlıklı hale getirmek için çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz. Gürpınar Siteler
Bölgesi’nde proje taslağını hazırlamış-
tık ki araya pandemi girdi. Şimdi KİP-
TAŞ’la çalışmalarımıza kaldığımız
yerden devam ediyoruz; yakında kom-
şularımızla görüşmelerimize de başla-
yacağız" ifadelerini kullandı.  

Dayanışmayla atlatacağız

Beylikdüzü’nde devam eden proje ve
çalışmalara da değinen Çalık, “Kendi
kendine yetebilen bir kent olma hedefi-
miz bizim için çok önemli. Beylikdü-

zü’nde zor dönemleri dayanışmayla
atlatabileceğimize inancımız tam.

Bir afet durumunda 3 bin kişiye yemek
sağlayabilecek yemekhane inşaatımızı
başlattık. Ayrıca eşit hizmet anlayışını
benimseyen bir belediye olarak, ilçe-
mizde tüm komşularımızın inancını
özgürce yaşayabilmesini çok önemsi-
yoruz.  Beylikdüzü’ne yeni ibadetha-
neler kazandırmak ve mevcut
ibadethanelerimizin bakım ve onarımı
için uzunca bir süredir mesai yapıyo-
ruz. Her inancın saygıyla yaşandığı bir
kent inşa etmek için Beylikdüzü’ne ka-
zandırdığımız Cemevimizin kapılarını
da çok yakında açacağız. Mimarisiyle
kent estetiğine de önemli bir zenginlik
sunacak olan bu mabet, aynı za-
manda eşitliği ve adaleti yaşatacak,
toplumsal barışa katkı sunacak. Yerel
yönetimler toplumsal barışın tesisi için
çalışmak ve bu yönde hizmetler sun-
makla yükümlü. Bu vesileyle geçtiği-
miz haftaya denk gelen 1 Eylül Dünya
Barış Günü’nüzü kutluyorum. Aynı
zamanda İslam tarihinde önemli bir
yere sahip, Hz. Hüseyin’in ve masum-
ların Kerbela’da şehit edilmesinin yıl
dönümü olan, maneviyatını derinden
hissettiğimiz matem ayının da içinde-
yiz. Canlarımızın acılarını paylaşıyor,
tuttukları oruçların kabul olmasını di-
liyorum" şeklinde konuştu.

1 ayda 36 kadın öldürüldü

Sadece Temmuz ayında 36 kadının
erkek şiddetiyle hayatını kaybettiğini
belirterek İstanbul Sözleşmesi’nin
önemine dikkat çeken Çalık, "Temmuz
ve ağustos aylarında, İstanbul Sözleş-
mesi’ne yönelik saldırılar ve Söz-
leşme’nin iptali tartışmaları ülke
gündemini epey meşgul etti. Kadınlar
ve çocuklar için şiddetsiz bir hayatı
güvence altına alan bu sözleşmeye
yönelik saldırıları ve sözleşmeyi savu-

nanlara yönelik şiddet dilini kınadı-
ğımı belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi
Beylikdüzü’nde kadına şiddetle müca-
dele için toplumsal cinsiyet eşitliği ça-
lışmaları yapıyoruz; sosyal ve
ekonomik destekler veriyoruz, eğitim-
ler, seminerler, kurslar düzenliyoruz.
Ayrımcılığa maruz kalan tüm kadın ve
çocuklar, Belediyemizin Kadın Daya-
nısm̧a Merkezi’nden destek alabiliyor-
lar" dedi. Yakın zamanda hizmete
açılacak 23 yeni park, Su Müzesi, Bey-
likdüzü Smart, Küçük Bahçıvanlar
Parkı ve Yaşam Vadisi’nin yeni etapları
hakkında da bilgiler paylaşan Çalık,
“Beylikdüzü’nde sürdürülebilir bir
yaşam inşa etmek ve komşularımızın
yaşam kalitesini artırmak için işi-
mizi tutkuyla yapmaya
devam ediyoruz" ifa-
delerini kullandı. 
MEHMET 
ALİ ÇATAL

Beylikdüzü Belediyesi Eylül Ayı
Meclis Toplantısı’nın 1.Oturumu

gerçekleşti. Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, 

sadece Temmuz ayında 36 kadının
erkek şiddetiyle hayatını kaybetti-

ğine dikkati çekerek İstanbul 
Sözleşmesi’ne yönelik saldırıları ve

sözleşmeyi savunanlara yönelik
şiddet dilini kınadığını ifade etti

AK Parti, CHP ve MHP meclis grup başkan vekilleri ile
meclis üyelerinin de gündem dışı ve gündeme dair söz
aldığı oturumda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyon
Raporu da komisyon başkanı Figen Karahan tarafından
sunuldu. Komisyon hakkında bilgilerin paylaşıldığı ve
yapılan çalışmaların meclise sunulduğu raporda “Bey-
likdüzü Belediyesi tüm hizmet alanlarında toplumsal

eşitliğin sağlanması amacıyla 3 yıllık hedeflerin ve faa-
liyetlerin yer aldığı plan; sağlık, ekonomik hayata katı-
lım, kentsel hizmetlere erişim, şiddet ve kent içi
güvenlik, kent içi hareket edebilme, demokratik katılım
ve eğitim başlıklarını içermektedir. Başlıklar altında yer
alan dezavantajlı gruplar kavramı çocuklar, yaşlılar,
engelliler, yoksullar ve diğer grupları kapsamakta olup

eylem planı toplumsal eşitlik birimimizin çalışmaları ve
toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonumuzun desteği ile
oluşturulmuştur. 2020 – 2022 yıllarında oluşturulan
eylem planında demokratik katılım, ekonomik hayata
katılım, eğitim, kentsel hizmetlere erişim, kent içi hare-
ket edebilme, şiddet ve kent içi güvenlik ile sağlık ko-
nularını kapsamaktadır. Eylem planına uygunluğuna
takdiri meclise ait olmak üzere komisyonumuzca oy
çokluğuyla karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Meclis Toplantısı’nın 2. oturumunun 11 Eylül Cuma
günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Rapor Meclis’e sunuldu

Ücretsiz diyetisyen hizmeti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, kadın hakları konusunda
duyarlı bir ilçe olduklarını söyledi.
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği,
20 Eylül’de koşulacak 15. Vodafone

İstanbul Yarı Maratonu için, Haliç Kon-
gre Merkezi’nde basın toplantısı düzen-
lendi. “Çevre İçin Koş” sloganıyla
koşulacak Türkiye’nin ilk sanal yarı mara-
tonu için düzenlenen basın toplantısı, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul
Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atle-
tizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar
ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan
Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla
gerçekleştirildi. Toplantıda ilk konuşmaları
yapan Onur, Çintimar ve Aksoy, pandemi
nedeniyle kurumsal olarak aldıkları ön-
lemleri detaylarıyla paylaştılar. Toplantıda,
yarışmaya sanal yoldan katılacakların izle-
yecekleri yol, kısa bir filmle gösterildi.

Çok zor günlerdeyiz

Toplantıda konuşan İmamoğlu, ilginç bir
dönemin şahitleri olunduğunu belirterek,
“Bırakın yürümeyi, koşmayı; hepimizin
sağlık dilediği, çok zor günlerdeyiz. Nefes
almayı bile önemsediğimiz anlar yaşıyo-
ruz. Ama bir yandan da şunun farkındayız
ki; sağlık, aslında çok büyük bir zenginlik”
dedi. Yaşanan zor anlarda tedbirleri alarak
yarı maratonu düzenlemenin toplumsal ve
sosyal bir mesaj içerdiğini kaydeden İma-
moğlu, “Zira bu, sadece bir yarış değil;
aynı zamanda, bir yardımlaşma duygu-
sunu da besliyor. Bu taraf da benim için
önemli. Zor günleri bir arada atlatıyoruz.
Böylesi bir etkinlikte spor ve sağlık boyutu,
dayanışma boyutu, açısından ciddi bir ka-
tılım bizi mutlu edecek” diye konuştu.

Müthiş yaratıcı bir fikir

Sanal olarak da koşulabilecek yarı mara-
ton için tüm teknolojik alt yapının hazır-
landığına vurgu yapan İmamoğlu, şunları
söyledi: "İnsanlar, kendi düzenini kuracak.
Parkur devreye girecek ve insanlar koşa-
cak. Bence müthiş yaratıcı bir fikir. Bu
manada tüm zor koşullara rağmen; bu
dünya çapındaki etkinliği, en verimli hale
getirmenin de çabasını gösteren arkadaş-
lara çok teşekkür ediyorum. Dünyanın en
iyi 10 maratonundan biri olduğunu arka-
daşlarımız, Federasyon Başkanı’mız dile
getirdi. Tabii, geçen yıl daha yoğun bir ka-
tılım vardı; ama bu yıl malum konulardan
dolayı, belirli bir sayıda katılımı planlıyor
arkadaşlarım. Ama olsun; bir kere ortaya
koyacağı atmosfer oradaki görsellik, o ya-
yının tüm dünyaya hissettirilmesi; İstan-
bul’un tarihi yarımada açısından da
bütün dünya ya gösterilmesi noktasında,
muazzam bir zenginlik katacak. Bu yönü
ile de önemli. Zira, İstanbul’un her daim
dünyaya vermesi gereken mesajlar vardır.
Hele hele bu dönemde, iyiliği, yardımse-
verliği İstanbul’dan bütün dünyaya mesaj
olarak vermemiz gerektiğini düşünüyo-
rum."

Vatandaşlara davet

Yarışmanın sponsorluğunu üstlenen Vo-
dafone’a teşekkürlerini ileten İmamoğlu,
“Buranın aynı zamanda bir yeşil maraton
olması, yani yeşile, çevreye vurgu yap-
ması, bu konsepte sahip olması çok çok
değerli. Özellikle geri dönüşüm malzeme-
lerinden üretilerek çevre hassasiyeti ko-
runmuş bir yarışma gündeme getirmek ve 

bunu bu şekilde hazırlamak da değerli”
ifadelerini kullandı. Yarışmanın, sanal
olarak düzenlenmesine da dikkat çeken
İmamoğlu, “Bu sanal maratona tüm Tür-
kiye’den katılım olabiliyor. Dolayısıyla ül-
kemizin, sadece İstanbul değil, 81 ilinden
katılıma bütün vatandaşlarımızı davet
ediyoruz. Kendi parkurunu oluşturarak,
19-20 Eylül tarihleri arasında ve kendi
seçtikleri zaman dilimlerinde koşularını
yapabilecekler. Bu da bence çok yaratıcı.
Türkiye'nin neresinde olursanız olun yar-
dımsever duygunuzla ve enerjinizle bize
katılabilirsiniz. Bu anlamda aslında hepi-
nizi, iyilik peşinde koşmaya davet ediyo-
ruz bir yönüyle” dedi.

Maratonun kaybedeni yoktur

Yarışmanın, Dünya Sağlık Örgütü'nün
yayınladığı kriterler doğrultusunda hazır-
landığına dikkat çeken İmamoğlu, “Mara-
ton denilince benim aklıma bir başka
duygu gelir. Hiçbir maratonun, aslında
kaybedeni de yoktur. Herkes kazanır; bu
yönüyle de değerli. Aynı zamanda sağlı-
ğın, dostluğun, hoşgörünün, sevginin ka-
zandığı bir gün olmasını da diliyoruz ki
bu yarışta. Bu manada gerçekten bu ko-
şuya, inşallah yıllar boyu sürecek olan bu
güzel yarı maratona, geçmişten bugüne
katkı sunan herkese ve bundan sonra da
bunun ritmini artırarak devamlılığını sağ 
layacak herkese teşekkür ediyorum. Şim-
diden hayırlı olsun, enerjiniz bol olsun”
dedi. Gazetecilerin yarı maratonla ilgili
sorularını yanıtlayan katılımcılar, yarış-
mada kullanacakları göğüs numaraları
ile toplu fotoğraf çektirdi.

Ağaç gölgesinde
kitap okudular

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın cezaevine verilen çöp hizmeti-
nin belediyeye olan maliyetiyle ilgili

girişimleri olumlu sonuçlandı. Başkan Yılmaz,
“Cezaevine verdiğimiz çöp hizmetinden dolayı
Adalet Bakanlığımız her ay Silivri Belediyesine
38 Bin TL bedel ödeyecek" dedi. Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın Eylül ayı meclisinde
gündeme getirdiği konulardan biri de Silivri Ce-
zaevi’nden alınan çöpler oldu. Cezaevi çöpleri-
nin şehir çöpünün yüzde 11 ila 13’ü arasında
olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bu hizmetin be-
lediyeye artı yük getirdiğini ifade ederek, “Gö-
reve geldiğimde şunu söylemiştim, ‘Benim
aklım da fikrim de Silivri’de olacak. Silivri ile
dertlenip Silivri ile kederleneceğim.’ demiştim.
Daha önce kimsenin aklına gelmediği, geldiyse
de hiçbir şey yapmadığı bir konu var. Biz Silivri
Cezaevinin evsel atıklarını, çöpünü neden top-
luyoruz ve neden bedelsiz topluyoruz? Bu hiz-
metten belediyemize herhangi bir destek, katkı
neden alamıyoruz?” diye sorguladı.

Nihayet sonuçlandırdık

Cezaevinin kamu kurumu olmasından dolayı
emlak vergisi, çöp vergisi gibi ödemelerden
muaf olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şöyle
devam etti: “Cezaevinden çıkan çöp Silivri Bele-
diyesine ciddi bir maddi külfet getiriyor. İBB
yok, Bakanlıklar yok, Silivri Belediyesine yükle-
nen bir yüktü bu. Yaklaşık bir yıldır bu konu ile
ilgili uğraşıyoruz. En nihayetinde geçen hafta
sonuçlandırdık. Adalet Bakanlığımız ile yaptığı-
mız yazışmalar sonuç verdi. Ve istediğimiz 
noktaya ulaşabildik.”
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Mor Beyaz Vona

B aşlıktaki renkler muhteşem güzellikte bir
şehrin, değerlerine ve doğasına sahip çıkan
bir halkın renkleri. Kentin her yeri mor ve

beyaz renklerle ışıl ışıl süslenmiş, son zamanların
parlayan yıldızı Karadeniz’in incisi Ordu'ya ait.

Yıllar sonra Ordu ve çevrelerini etraflıca gezme
fırsatım oldu. Özellikle ilgimi çeken dünyanın en
sakin şehirlerinden birisi seçilen perşembe ilçesiydi.
Bu şehirde 29 yıl önce turizm ve otel işletmeciliği
okumuştum. Bu anlamda, perşembenin bendeki yeri
bambaşkadır. Muhteşem doğal güzellikleri, yeşil ile
mavinin nefes kesen birleşimi, Ege ve Akdeniz’i
aratmayacak koyları ile eşi ve benzerine az 
rastlanır bir ilçe.

Eski ismi Vona olan ilçe 1945 yalında perşembe
adını almıştır. Halkın yaşlılarına nerelisiniz? diye
sorduğunuzda “vonalıyım” cevabını alırsınız. 
Bolaman mevkisinde vonalı Celal ve sera botanikte
muhteşem yöresel yemekleri en taze balıkları yiyebi-
lirsiniz. Bir anlamda perşembe için, balığın ve 
balıkçılığın başkenti diyebiliriz. Perşembe Tarihe ışık
tutan tarihi mekanları da bünyesinde barındırıyor.
Hoynat Adası, Yason Burnu ve Yason Kilisesi muhte-
şem güzellikteler. Günümüzde bakir kalmış, doğa-
sına hiç dokunulmadan bu günlere gelmiş bir ilçe
olarak göze çarpıyor. Bu doğa harikası ilçenin nasıl?
böyle doğal kaldığını bir bilene soralım dedik. 
Belediye başkanı Mustafa Sayım Tandoğan’ın
kapısını çaldık.

Öncelikle Sn. Başkana misafir perverliği adına te-
şekkür ediyorum. Bize; “bir şehri halk ile birlikte
Halkın istek ve arzuları doğrultusunda yönetirseniz,
o şehirde huzur ve refahı yakalamış olursunuz” diye
izah etti. Yüzlerce teklifler ve projeler gelmesine
rağmen doğa harikası koyları hiç kimselere peşkeş
çekilmediğini, ücretsiz olarak sadece halkın hizme-
tine sunduklarının altını çizerek anlattı. Hoynat ada-
sının bir çöplük olmaktan nasıl kurtardıklarını çevre
düzenlemesi ile muhteşem bir plaja nasıl dönüştür-
düklerini anlattı. Karadeniz otoyolunun, sahilden
geçmemesi için, muhteşem doğayı ve güzelliklerin
yok olmaması adına, perşembe halkının verdiği mü-
cadeleyi anlattı. Bir de yardım meleği Taylan İsken-
deri anlattı. Köyün birinde, doğuştan yürüme engelli
gence, kendi arabasını satıp akülü araba aldığını an-
lattı. Korona virüsten dolayı evde eğitim ve öğretim
gören, bilgisayarı olmayan öğrencilere, kapı kapı 
dolaşıp bilgisayar parası topladığını anlattı.

Dünya genelinde sakin şehir ünvanı kolay 
alınmıyor. Hak etmek lazım, tıpkı perşembe halkının
doğayı korumak uğruna verdiği mücadele gibi 
mücadele etmek lazım.

Perşembe sakin şehir ünvanını sonuna kadar hak
ediyor. Kaymakamından, Belediye başkanına sivil
toplum örgütlerinden derneklerine, çiftçisinden 
esnafına kadar bir bütün olmuş perşembe halkı var.

Ne mutlu böyle bir şehirde yaşayanlara, ne mutlu
yaşadığı şehri mutluluk ve iyiliklerle dolduranlara.
Sakin ve mutlu insan şehri vona’ya perşembeli rah-
metli Kamil Sönmez’in türküsü ile veda edelim.

"Akşam oldu yanıyor da
Vona'nın ışıkları
Hiç aklımdan çıkmıyor da
Yarin konuşukları
Oy kemençe kemençe de
Nerde idin dün gece
Atar kırarım seni de
Eğlencesin eğlence"
Saygılarımla

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul’un düzenlediği, 20 Eylül’de koşulacak 15. Vodafone İstanbul Yarı 
Maratonu için düzenlenen basın toplantısına katıldı. Yaşanan pandemi süreci nedeniyle sağlık ve yardımlaşma duy-
gusunun öne çıktığını vurgulayan İmamoğlu, “Bu anlamda hepinizi, iyilik peşinde koşmaya davet ediyoruz” dedi

UNESCO tarafından ilan edilen 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nde farkındalık
oluşturmak amacıyla Sultangazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda
çocuklar ve velilerine kitap dağıtılarak okuma saati etkinliği düzenlendi

1967 yılından bu yana her
yıl farklı ülkelerde çeşitli et-
kinliklerle kutlanan ‘Dünya

Okuma Yazma Günü’nde Sultangazi
Belediyesi de kitap okuma etkinliğine
imza attı. Günün yoğun temposundan
uzaklaşmak, zihni açmak, düşünceleri
beslemek ve toplumsal ilişkilerin kalite-
sini artırmak amacıyla düzenlenen et-
kinlikte vatandaşlar Sultangazi Mimar
Sinan Şehir Ormanı’nda kitap okuma-
nın tadını çıkardı. Sultangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürk-
men’in de katıldığı etkinlikte, anneler,
babalar ve çocuklar; ağaçların gölge-
sinde sosyal mesafe ve maske kuralla-
rına uyarak hem dinlendi, hem kitap
okudu. Sultangazi Belediye Başkan
Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, “Oku-
mak ve okutmak çok önemli. Yeni dün-
yada bilim ve teknoloji ön planda.
Okumak sağlıklı ve bilgi dağarcığı geniş
nesiller yetiştirecek ve huzurlu bir nesil
olacağız. Okumanın önemini çok iyi
anlamalıyız” dedi.

Okumaya önem vermeliyiz

Okumaya ve okutmaya önem verdikle-
rini ve bu anlamda ilçede çok önemli
çalışmalar yaptıklarını dile getiren Nur-
can Öztürkmen, “7 mevcut kütüpha-
nemizin kapısı herkese açık. 15
mahallede kitap kafe yapıyoruz. E-kü-
tüphane hizmetimiz de var, yeter ki siz
okuyun. Bizler okumaya destek veriyo-

ruz ve sizlerden gayret istiyoruz.
Okuma oranlarıyla ilgili istatistikler öl-
çülüyor ve çalışmalar yapılıyor. Oku-
mak ve okutmak çok önemli. Yeni
dünyada bilim ve teknoloji ön planda.
Okumak sağlıklı ve bilgi dağarcığı geniş
nesiller yetiştirecek ve huzurlu bir nesil
olacağız. Okumanın önemini çok iyi
anlamalıyız. Bu tür etkinlikleri daha
fazla yaparak, ailece okumaya önem
vererek, çocuklarımıza örnek olacak et-
kinlikler yapmalıyız” dedi. Çocukların
kitap okumaktan çok internet kullanı-
mını tercih ettiğine dikkat çeken Öz-
türkmen, “Çocuklarımızı interneti nasıl
kullanabilecekleri konusunda iyi yönet-
meliyiz. Bunu okuma ile yenebiliriz ve
çocuklarımıza biz öğretebiliriz. Anne-
lere daha çok görev düşüyor. Kitapları-
mızı başucumuzdan, odamızdan uzak

tutmayalım ve okumaya gayret edelim.
Biz okumanın önemini ilçemiz halkına
duyurmak için çalışmalar yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Okumayı seviyorum

Çocuğuyla ormanda kitap okumanın
keyfini çıkarmaya gelen Hayal Polat,
“Ben de çok iyi bir kitap okuruyum.
Genelde çocuklarıma dışarıdan aldı-
ğım yada yakın çevremden değiştiğimiz
kitapları okutuyorum. Okumayı hem
kendim seviyorum hem de çocuklarımı
da yönlendiriyorum. Kitap seçimini ço-
cuklarıma bırakıyorum ama içeriklerine
bakarak yönlendirme yapıyorum” diye
konuştu.  12 yaşındaki Zehra Polat,
“Bugün Sefiller’i okuyacağım çünkü
merak ediyordum. Her gün olmasa da
arada sırada kitap okuyorum” dedi.

İSTANBUL YARI 
MARATONU “ALTIN 
KATEGORİ”YE YÜKSELDİ
World Athletics tarafından Altın
Kategori’ye yükseltilerek dünya-
daki “En iyi 8 yarı maraton lis-
tesi”ne giren Vodafone İstanbul
Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da
koşulacak Pandemi önlemleri ne-
deniyle sınırlı sayıda sporcunu yer
alacağı etkinliğin bu yıl, pandemi
önlemleri nedeniyle 10 kilometre
koşuları gerçekleşmeyecek. 2 bin
500 atlet ile sınırlı tutulan etkin-
likte, 21 kilometrelik parkur koşu-
lacak. Daha önce 5 Nisan 2020’de
koşulması planlanan Vodafone İs-
tanbul Yarı Maratonu, küresel sal-
gın nedeniyle ertelendi ve
düzenlemelerle birlikte yeniden
gözden geçirildi. Katılımcılar, cep
telefonlarına indirecekleri bir uygu-
lama ile 5 bin başvurunun kabul
edildiği sanal koşuda, kendi par-
kurlarını kullanarak yarışabilecek.

Çöp için her
ay 38 bin TL Brövelerini alacaklar

Metro İstanbul tarafından düzenlenen
25. Dönem Tren Sürücüleri Eğitim
Programı’nı başarıyla tamamlayan 
88 kadın tren sürücüsü, brövelerini İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan alacak

Türkiye’nin en büyük kent içi raylı sis-
temler işletmecisi olan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İs-

tanbul’un düzenlediği 25. Dönem Tren Sürücülüğü
Eğitimleri tamamlandı. Şubat ayında başlayan eği-
timleri başarıyla tamamlayan 88 kadın tren sürücüsü
10 Eylül Perşembe günü saat 11:00’de, Metro İstan-
bul Genel Müdürlük Yerleşkesinde düzenlenecek tö-
renle brövelerini alacak.

Zorlu bir eğitimden geçtiler

25. Dönem Tren Sürücülüğü Eğitimlerine katılan
adaylara ortalama 368 saatlik eğitim verildi. Covid-19
önlemleri kapsamında eğitime ara vermek yerine eği-
timlerin bir kısmına online olarak devam edildi. Her
bir aday ortalama 17 saat 45 dakika tren kullanarak
216,2 kilometre yol kat etti. 1 Ocak 2020 itibariyle
Metro İstanbul’da 11’i kadın olmak üzere 684 tren
sürücüsü görev yapıyordu. Eğitimlerini başarıyla ta-
mamlayan 88 yeni sürücümüzle birlikte toplam tren
sürücüsü sayısı 772’ye, kadın tren sürücüsü sayısı ise
99’a çıkmış olacak. Kadın istihdamını artırma hedefi
doğrultusunda hareket eden Metro İstanbul, 2020 yı-
lında 93’ü kadın olmak üzere 101 kişiye istihdam 
yaratmayı başardı.

Ekrem
İmamoğlu
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iSO Meslek Komiteleri ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sanayi-
nin güncel enerji konularını görüş-

mek üzere ortak bir istişare toplantısı
düzenledi. Video konferans yöntemi ile düzen-
lenen ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal
Bahçıvan açılış konuşmasını yaptığı toplantıya
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı
Abdullah Tancan konuk olarak katılarak gün-
deme yönelik görüşlerini paylaştı. Bahçıvan,
yeni normalde de en hızlı ve güçlü toparlan-
manın yine sanayi ve ihracatla gerçekleştiğinin
görüldüğünü söyledi. Sanayiciler olarak enerji
konusunda yaşadıkları sorunları bir rapor ha-
line getirerek Bakanlığa sunduklarının altını
çizen Bahçıvan, “Raporda da belirttiğimiz
üzere öncelikle sanayimize, özellikle girdi mali-
yetlerini düşürmeye yönelik verilecek destekler
artarak devam etmelidir. Enerji, sanayimizin
en önemli ve yüksek maliyetli girdisini oluştu-
ruyor. Sanayimizin enerji ihtiyacının ‘sürekli,
kaliteli ve uygun maliyetle’ karşılanması büyük
önem taşıyor. Bu noktada, enerji maliyetlerinin
sanayimizi, üretimimizi olumsuz etkilememesi
adına yapısal ve kalıcı çözümlerin bir an evvel
hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Önemli bir katkı olacak

Sanayinin büyük bölümünün temin ettiği,
enerji fiyatını oluşturan Son Kaynak Tedarik
Tarifesinde (SKTT) Yenilenebilir Enerji Kay-
naklarını Destekleme Mekanizması’nın (YEK-
DEM) önemli bir ağırlığa sahip olduğunun
altını çizen Bahçıvan, "Nisan ve Mayıs ayla-
rında, YEKDEM maliyetinde yaşanan iki kat
düzeyindeki artış, sanayicilerimizde kaygılara
sebep oldu" dedi ve ekledi: "Yenilenebilir enerji
yatırımcılarımızın motivasyonunu bozmaya-
cak, biz sanayiciler üzerindeki YEKDEM yü-
künü azaltacak uygulamalar tüm tarafların
görüşleri ile bulunabilir. Sanayi sektörü olarak
YEKDEM’e 2011 yılından bu yana 11 milyar
doları aşan bir desteğimiz söz konusu. Ülke-
miz henüz herhangi bir emisyon ticaretine
dahil olmamakla birlikte, yakın zamanda
AB’de Yeşil Anlaşma (Green Deal) hükümleri-
nin hayata geçmesi ile Emisyon Ticaret Siste-
mine dahil olmamız ya da karbon vergisi ile
karşı karşıya kalmamız söz konusu olacak. Bu
bağlamda, YEKDEM katkılarımızın, bir ‘kar-
bon sertifikasına’ dönüştürülmesinin, söz ko-
nusu karbon kredileri veya vergisine karşı
yaptığımız emisyon azaltımının bir kanıtı ola-
rak sanayicilerimize ve ihracatçılarımıza çok
önemli katkısı olacak.”

AvrupA İstatistik Ofisi (Eurostat),
AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı
ikinci çeyrek büyüme verilerini ya-

yımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde
mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin
ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla
yüzde 11,8, 2019'un aynı dönemine göre de
yüzde 14,7 azaldı. AB'de ise mevsimsellikten
arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,4, 2019'un
ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,9 düştü.
GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İs-
panya'da yüzde 18,5, Hırvatistan’da yüzde 14,9,
Macaristan’da yüzde 14,5, Yunanistan’da
yüzde 14, Portekiz’de yüzde 13,9, Fransa'da
yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,8, Belçika'da
yüzde 12,1, Avusturya'da yüzde 10,4, Alman-
ya'da yüzde 9,7 oranında geriledi. GSYH, ikinci
çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise İs-
panya’da yüzde 22,1, Fransa’da yüzde 18,9,
İtalya’da yüzde 17,7, Portekiz’de yüzde 16,3,
Yunanistan’da yüzde 15,2, Belçika’da yüzde
14,4, Almanya’da yüzde 11,3 oranında düştü.
Böylece, AB ve Avro Bölgesi’nde söz konusu
büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yı-
lından beri en sert düşüş ölçüldü. 
DHA

Sanayide
enerji şart!H azine ve Maliye Bakanı Berat Al-

bayrak, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde gerçekleştirilen Türkiye Sigorta Tanı-
tım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türk
sigortacılık sektörü için tarihi bir gün ya-
şandığını söyledi. Sigorta ve emeklilik sek-
törünün, kişi ve kurumların risklerini
devralarak iktisadi ve sosyal hayatın de-
vamlılığını sağladığını, deprem ve diğer
doğal afetlerde kamunun yükünü hafifletti-
ğini belirten Albayrak, sektörün biriktirdiği
fonlarla ekonomik büyüme için ihtiyaç du-
yulan finansmana kaynak sağlama işlevle-
rini de yerine getirdiğini anlattı. Albayrak,
Türk sigorta ve emeklilik sektörünün ne
kadar yüksek düzeyde fon birikimine katkı
sağlayabilirse ülkenin büyüme ve kalkınma-
sına o kadar büyük düzeyde katkı sağlamış
olacağına işaret ederek, sektörün, bugünkü
kapasitesiyle dünyada 39'uncu sırada yer
aldığını ifade etti. Bu sıranın, büyük ve
güçlü Türkiye hedefleri açısından, ulaşmak
istenen hedeflerin çok gerisinde olduğuna
dikkati çeken Albayrak, çok daha üst basa-
maklara çıkmayı, bu sektörde daha iyi du-
rumda olan ülkeleri geride bırakmayı esas
hedef olarak önlerine koyduklarını dile ge-
tirdi. Ekonomik istikrar ve ekonomik geli-
şim açısından sigorta ve emeklilik
sektörlerinin kritik öneme sahip olduğunu
vurgulayan Albayrak, potansiyelinin al-
tında kalan bu sektörleri, hedefler doğrultu-
sunda, yeni ekonomik model kapsamında
"stratejik sektörler" arasına aldıklarını kay-
detti. Albayrak, sigortacılık sektörünü arzu
edilen seviyeye ulaştırmak amacıyla, Yeni
Ekonomi Planı'nda da yer alan hedefler
çerçevesinde önce Sigortacılık ve Özel
Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kuru-
munu (SEDDK), sonra yüzde 100 Hazine
sermayeli olarak Türk Reasürans AŞ'yi
(Türk RE) kurduklarını anımsattı.

En önemli halka olacak

Albayrak, bu iki temel reform hamlesinden
arzu edilen verimin alınabilmesi için zinci-
rin bir diğer kritik halkası olan piyasa yön-
lendirici, güçlü ve lider bir sigorta şirketinin
kurulmasının da çok önemli olduğunu be-
lirterek, şöyle konuştu: "İşte, kamu sigorta

ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden
doğan Türkiye Sigorta, bu reformist ham-
lelerin en önemli halkalarından birisi ola-
cak. Kamunun gücü, Varlık Fonunun
sağlayacağı güvenle Türkiye Sigorta, sek-
töre yön verebilecek, kar güdüsünün ya-
nında kamu ekonomik vizyonunun bir
parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette
güçlü bir piyasa oyuncusu olacak inşallah.
Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin tabana
yayılması ve istikrarlı büyümenin devamlı-
lığı adına önemli bir misyon üstlenen Tür-
kiye Sigortanın önümüzdeki dönemde
global bir marka olma hedefiyle ülkemiz-
deki sigorta sektörünü küresel rekabette
daha etkin bir noktaya taşıyacağından emi-
niz. Türkiye Sigorta, finansal piyasalarda
iyileşme ve derinleşmeye katkı sunulma-
sında, sigorta sektörünün ekonomik büyü-

meye sağladığı katkının artırılmasında ve
sektörün daha dinamik bir yapıya kavuştu-
rulmasında öncü bir marka olacak."

Türkiye hız kesmedi

Türkiye'nin güçlü ekonomisi ve sağlam fi-
nansal altyapısıyla dünya ekonomilerinin
eşi benzeri görülmemiş bir belirsizlikten ve
krizden geçtiği böyle bir dönemde yatırım-
larına, projelerine ve belki de hepsinden
önemlisi stratejik reformlarına hız kesme-
den devam ettiğini vurgulayan Albayrak,
şunları kaydetti: "Sanayide çarklar güçlü
dönmeyi sürdürüyor. Klasik mal ve hizmet
ithalatı içinde yer almayan bir yatırım, ser-
maye malı olan ve ülkemiz açısında bir
fonlama açığı oluşturmayan altını bir ke-
nara koyduğumuzda, çünkü altın tüketim
malı değil, altın hariç ithalatımız azalmaya,

cari açığımız düşmeye devam ediyor. Bu yıl
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ol-
masaydı 40 milyar dolarlık turizm geliri
bütçemizde vardı. Yılın 8 ayında salgın ne-
deniyle kaybettiğimiz turizm gelirlerini de
normal şartlar altında denkleme koyduğu-
muzda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tür-
kiye cari açıkla değil, cari fazlayla devam
etmiş olacaktı. Ekonomide tüm kurumları-
mızla güçlü koordinasyon içinde, hedefleri-
mize yönelik adımlarımızı atmaya devam
ediyoruz. Katma değerli üretime, istih-
dama ve ihracata dayalı bir büyüme modeli
için çalışıyoruz. İnşallah, çok yakın bir
dönem içinde toparlanmanın ekonominin
tüm paydaşları, tüm kesimleri, tüm vatan-
daşlarımız nezdinde de çok daha ciddi şe-
kilde hissedilmeye başladığına şahit
olacağız."

Millet giyime para vermedi
BMD açıklamasına göre, der-
nek, üyeleri arasında yaptığı
anket çalışmaları ile perakende

sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor.
BMD’nin ağustos ayı anketine göre hazır
giyim mağazalarının ciroları temmuza
göre gerilerken, elektronik, mobilya, beyaz
eşya, spor ayakkabı ve markalı mücevher
mağazalarının cirolarında önemli artışlar
kaydedildi. BMD Başkanı Sinan Öncel,
ağustos ayı anketini dernek çatısı altındaki
416 markadan 325’ini bünyesinde barındı-
ran 56’sı hazır giyim, 25’i ayakkabı olmak
üzere toplam 123 üye firmanın katılımı ile
gerçekleştirdiklerini belirterek, bazı sektör-
lerdeki markaların ağustos cirolarında
temmuza göre gerileme olduğunu kaydetti.

Harcamalar değişti

Öncel, şunları kaydetti: "Sezon sonu indi-
rimlerinde AVM’lerde cironun yüzde
50’nin altında kaldığını beyan eden üyeleri-
mizin oranı temmuzda yüzde 17 iken
ağustosta yüzde 24’e ulaştı. Yani ağustosta
her dört üyemizden biri, AVM’lerdeki ma-
ğazalarında yüzde 50 ciroyu tutturamadı.
AVM’lerde yüzde 81’in üzerinde ciroyu
tutturan firmalarımızın oranı ise yüzde
38’den yüzde 28’e geriledi. Cadde mağa-
zalarında ise yüzde 81’in üzerinde ciro ya-
panların oranı yüzde 55’ten yüzde 49’a
düştü. Perakende cirolarındaki kayıpta bir
grup tüketicinin cazip krediler nedeniyle
bütçesini konut ve otomobile ayırmasının
da etkili olduğunu düşünüyoruz. Ciro-
larda asıl gerilemeyi BMD üyelerinin yarı-
sından fazlasını oluşturan hazır giyim
firmalarımızın verilerinde görüyoruz.

AVM’lerdeki hazır giyim mağazalarında
cironun yüzde 50’nin altında kaldığını
beyan eden üyelerimizin oranı temmuzda
yüzde 19 iken ağustosta yüzde 31’e ulaştı.
Aynı dönemde cirosu yüzde 81’in üzerinde
olan hazır giyim firmalarımızın oranı
yüzde 49’dan yüzde 29’a geriledi. Cadde-
lerde de mağaza ciroları yüzde 81’in üze-
rinde olan firmalarımızın oranı yüzde
57’den yüzde 45’e düştü."

Kimse üst baş almadı

Öncel, ağustos ayında yurt içindeki hazır
giyim mağazalarında ciro kaybına rağmen
ihracat tarafında işlerin yolunda gittiğini
ifade ederek, hazır giyimin temmuzda 1,8
milyar dolarla aylık ihracat rekorunu kırdı-
ğını, ağustosta da en çok ihracat yapan
sektör olduğunu kaydetti. Öncel, "Biz bu
başarıdan büyük bir memnuniyet duyuyo-
ruz. Ancak ihracattaki artışa rağmen iç pa-
zarda hazır giyim markalarımız ağustosu
mutsuz geçirdi. İndirimlere ve kampanya-
lara rağmen hazır giyimden ve restoran
harcamalarından kısan tüketici, cep tele-
fonu, dizüstü bilgisayar ve televizyon gibi
elektronik ürünlerle, beyaz eşya, mobilya,
bisiklet ve scooteri tercih etti. Düğünlerin
de markalı mücevher satışına büyük katkısı
oldu. Elektronik, mobilya, mücevher mar-
kalarımız ağustosta hem AVM’lerde hem
de caddelerde yüzde 100 ve üzeri ciroyu
yakaladılar. Özellikle mobilyada büyük bir
talep patlaması oldu." değerlendirmesini
yaptı. Öncel, hazır giyimin ağustosta fiyatı
en çok düşen ürün grubu olmasına rağ-
men satışların gerilemesinde salgın süre-
cinde tüketim alışkanlıklarının

değişmesinin de etkisi bulunduğunu kay-
detti. Evden çalışmanın yaygınlaşmasına
paralel olarak takım elbise ve ofis kıyafet-
leri satışlarının düştüğünü bildiren Öncel,
şöyle devam etti: "Perakende sektörünün
cirosuna turist harcamaları önemli katkı
sunuyor. Ülkemiz geçen yıl turizmden 34,5
milyar dolar döviz geliri elde etmişti. Sal-
gın nedeni ile bu yıl turist sayısında çok
ciddi bir daralma var. Temmuzdan itibaren
az da olsa turist gelmeye başladı. Ancak en

iyimser tahminle bu yıl turist harcamaları-
nın 10-12 milyar dolar civarında kalacağı
öngörülüyor. 2019’un üçte birini bile bula-
mayacak yabancı harcamaları perakende
sektörünün beklentilerinin çok uzağında.
Burada bir kez daha altını çizmek istiyo-
rum. Mevcut koşullarda cirosu yüzde 80’in
altında kalan mağazalar için ciro kirasın-
dan başka bir seçenek bulunmuyor. Ciro
kirası aynı zamanda tüm taraflar için en
adil çözüm olarak görünüyor." DHA

TURKIYE PIYASALARIN
GUCLU ISMI OLACAK!

Hazine ve 
Maliye Bakanı 
Albayrak, "Tür-
kiye Sigorta, kar 
güdüsü yanında
kamu ekonomik
vizyonunun 
parçası olarak
bölgesel ve kü-
resel rekabette
güçlü bir piyasa
oyuncusu 
olacak." dedi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) anketine göre, ağustosta giyimden ve
restorandan kısan tüketici; elektronik, mobilya ve mücevhere harcama yaptı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Erdal Bahçıvan, “Sanayi sektörü ve
ihracatın en önemli girdisi olan enerji ihti-
yacının ‘sürekli, kaliteli ve uygun maliyetle’
karşılanması büyük önem taşıyor” dedi

AB ekonomisi
küçüldü

Elektrik konusunda
rekora koşuyoruz

EnErji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez,
"3 Eylül'de tüm zamanların günlük elektrik
üretim rekorunu 1 milyar kilovatsaati aşarak

kırdık." ifadelerini kulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez, günlük elektrik üretimi ve saat-
lik elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek de-
ğerlerine 3 Eylül'de ulaşıldığını bildirdi. Dönmez,

Twitter hesabından günlük elektrik üretim ve tüketi-
mine dair verileri paylaştı. Tüm zamanların günlük
elektrik üretim rekorunun 1 milyar kilovatsaat alışarak
kırıldığını belirten Dönmez, "Üreten Türkiye'nin ener-
jisi rekorlar kırarak yükselmeye devam ediyor. Salgına
rağmen günlük/saatlik elektrik üretiminde yeni rekor-
larla Türkiye’nin enerjisine enerji kattık." ifadelerini

kullandı. Paylaşıma göre, günlük elektrik üretiminde 1
milyar 7 milyon 331 bin kilovatsaat ile 3 Eylül'de tüm
zamanların en yüksek değeri kaydedildi. Önceki rekor
2 Ağustos 2018'de 1 milyar 6 milyon 642 bin kilovat-
saat ile kırılmıştı. Saatlik elektrik tüketiminde de 49
milyon 556 bin kilovatsaat ile yine 3 Eylül'de saat
14:00'te tüm zamanların en yüksek değeri kaydedildi.

Erdal
Bahçıvan

Berat
Albayrak
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Cesareti varsa
masaya otursun
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
"Yunanistan kendisine güveniyorsa, 
cesareti varsa gelsin, masaya otursun.
Haklı olduğunu gelsin, orada söylesin.
Elbette bizim de söyleyeceklerimiz var.
Yunanistan'ın korktuğu da bu" dedi

BAKANÇavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dış-
işleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular
Bakanı Jean-Claude Gakosso ile bakanlıkta

görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın top-
lantısında açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, Kongo-
Türkiye ilişkilerini görüştüklerini bildirdi. Bakan
Çavuşoğlu, 60 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin
kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Dengeli şekilde
bu ticaret hacmini 100 milyon dolar, daha sonra da 250
milyon dolara çıkarmamız gerekiyor. Müzakere ettiğimiz
iki anlaşmanın müzakerelerinin tamamlanarak imzalan-
ması konusunda hemfikir kaldık. Türk Hava Yolları
(THY) geçtiğimiz yıl uçuşlarını başlatmıştı, salgın nede-
niyle uçuşlarına ara verdi. Tekrar başlaması için de
THY'yi teşvik ediyoruz. FETÖ ile mücadelede verdikleri
destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Diyalogdan yana değil

Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan son geliş-
melere ilişkin, "Yunanistan son zamanlarda gerek NA-
TO'da gerek AB içindeki tüm inisiyatiflere 'hayır' diyerek,
hatta bazen önce 'evet' sonra 'hayır' diyerek diyalogdan
yana olmadığını net şekilde göstermiştir. Biz tüm inisiya-
tiflere destek verdik. Diyaloğa hazır olduğumuzu net şe-
kilde söyledik. En son NATO'nun inisiyatifine de 'evet'
dedik. Burada samimiyet yok. AB ülkeleri de çok sıkıldı.
Tüm ilişkileri de rehin alıyor. Yunanistan'ın uluslararası
hukuk açısından haklı olmadığını herkes söyledi. Çok
güzel bir şekilde anlatıyoruz. Uluslararası hukuk çerçeve-
sinde anlatıyoruz. Tartışmalı bölgeler çok var dünyada, o
sorunlar nasıl çözülmüş hepsini göstererek, anlatıyoruz.
Kendimize de güvendiğimiz için 'masada varız' diyoruz
ama Yunanistan yanaşmıyor" diye konuştu. Bakan Ça-
vuşoğlu, Türkiye'nin tatbikatlarda gerçek mühimmat
kullandığı iddialarına ilişkin, şunları kaydetti: "Tatbikatlar
ateşli de olur, ateşsiz de olur. Mühimmatla da olur mü-
himmatsız da. Gerçek mühimmat da kullanılır. Yine tat-
bikat mühimmatı da kullanılabilir. Tatbikatımız NATO
kuralları içerisinde yapılıyor. Bir NATO ülkesinin dışişleri
bakanının bunu çok iyi bilmesi gerekiyor.” dedi. DHA

Alınan tedbirlere, yapılan uyarılara rağmen corona virüsü vaka sayılarının her geçen gün artması üzerine yeni kararlar
alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak
zorunlu olacak. Ayrıca kafe ve eğlence yerlerinde de saat 24:00'ten sonra müzik yayını yapılması yasaklandı

MASKE TAKMAK
ARTIK ZORUNLU

Y eniden merhabalar sevgili Damga
Gazetesi okuyucuları. Uzun bir
aradan sonra tekrar yazıyor ola-

bilmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Bundan sonra haftada bir olmak üzere

sizlere doğru bilgi, tarafsız ve objektif ha-
berler yapmaya özen göstereceğim.

Çatalca’da uzun bir süre gazetecilik yap-
tım ve bu süre içerisinde hayatım çok renkli
bir şekilde akıp gitti. 1996 yılında başlayan
gazetecilik hayatımı 2009 yılında don-
durma kararı ile uzun bir ara verdim.

Tabii çok detaya inmeden ve siz okuyucu-
ları da daha fazla sıkmadan, asıl olan (ha-
bercilik) gündemimize odaklanmak
istiyorum….

Çatalca benim yaşadığım ve çok önemse-
diğim hizmet etmekten onur duyduğum
yaşam vadim. Çocukluğumun geçtiği, gen-
çliğimin perçinleştiği, evliliğimin yaşandığı
ve iki kız çocuk babası olduğum yerdir Ça-
talca…

Dolasıyla Çatalca’ma hizmet etmek ve
sorunlarını gündeme taşıyıp, çözüm üret-
mek öncelikli görevlerimden birisidir.

Kent Konseyi görev
değişikliğine gitmeli mi?
Çatalca Kent Konseyi bana göre artık bir

görev değişikliğine gitmelidir.  Çatalca’da
uzun yıllardır görev yapan AKP Belediye
Meclis üyesi ve aynı zamanda Kent Konseyi

başkanlığını yürüten Ahmet Rasim Yücel’in
artık kent konseyi görevini başka bir isme
bırakması kanaatindeyim.

Sayın Yücel; Çatalca için uzun zamandan
beri hizmet etmiş ve hala da hizmet etmekte
gayret gösterenlerdendir. Kendisi, son de-
rece bey efendiliği ile ön plana çıkmış, say-
gılı bir abimiz ve aynı zamanda deneyimli
bir siyasetçidir.

Kendisi zaten şu an mevcut Belediye
Meclis üyesi. Kanımca mecliste vereceği
önergelerle Çatalca’mıza daha büyük katkı-
lar sunacağından emimin. Uzun bir süre Ça-
talca’da siyasi geçmişi olan ve zaman
zaman bizlerin de eleştirilerine maruz kalan
sayın Yücel’i kibarlığından dolayı kutlama-
mak haksızlık olur.

O nedenle bu saygınlığını devam ettir-
mesi adına ve daha verimli hizmetler suna-
cağından, Kent Konseyi görevini başka bir
arkadaşa bırakıp abilik görevini üstlenmesi-
nin daha doğru bir karar olacağını düşünü-
yorum. Her şeye rağmen takdir yetkisi sayın
Yücel’indir…

Kaymakamlık binasının maliyeti ne?

Çatalca Kaymakamlık Binası yıkılarak,
yerine son derce modern bir bina inşa edil-
mekte. Ancak bu binanın yapımı hangi
firma tarafından yapıldığı ve ihale sürecinin
nasıl gerçekleştiği ise kafalarda kocaman
bir soru işareti oluşmakta!

Kamuoyu adına söz konusu binanın ya-
pımı ile ilgili daha geniş ve şeffaf bir bilgi
beklemekteyiz.

Çatalca’ya yakışan bir bina yapılmıştır,
bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değil-
dir. Ancak maliyeti ve yüklenici firmanın
ihale sürecinin açıklanması durumunda, Ça-
talca’mıza çok daha yakışan bir anlayışı be-
raberinde getireceği düşüncesineyim.

Umarım ilgili yetkililer bu konuda bizleri
ve kamuoyunu şeffaflık ilkesine dayanarak
gerekli bilgilere ulaştırmış olurlar. Aksi tak-
dirde Çatalca’mıza yakışan bu modern bina
bazı soru işaretlerin gölgesinde kalmış olur.

Çatalca’mızın Oya ablası sen 
çok yaşa...

İstanbul’un göz bebeği olan ilçemiz Ça-
talca’nın olmazsa olmazlarından Oya Abla-
mızı unutmamak gerek. Hiçbir ilçeye nasip
olmayan ve çok ender rastlanan bir isim.
Peki neden Oya abla? Çünkü sadece Çatal-
ca’da eczacılık faaliyetini sürdüren biri
değil. Yediden yetmişe tanıyan ve tanımayan
her kesimin Oya ablasıdır. Tatil falan dinle
meden gündüzünü gecesine katarak tüm
hastalarının sorunlarıyla ivedilikle ilgilen-
mekte. Doktor lazımsa Oya Abla yetiş. Has-
tam var ne yapayım yetiş Oya Abla. İlaç
lazım bulamıyoruz aman yetiş Oya Abla!
Sen çok yaşa Oya Abla iyi ki varsın, hep var
ol ve bizimle ol…

Mesut Üner değişik bir profil!

Çatalca Belediye Başkanı Sayın Mesut
Üner, şu ana kadar değişik ve görülmemiş
bir başkanlık anlayışını sürdürmekte. Çok
eski yıllarda Sayın Fırat Aykut, Sayın
Ahmet Rasim Yücel ve Sayın Kasım Kolcu-
oğlu gibi bir siyasi profil sergilemekte. Cana
yakınlığı, samimi oluşu, güler yüzü, ilgili du-
ruşu ve çalışkanlığı ile göz doldurmakta.
Günümüzde bu tip siyasetçi pek kalmadı sa-
nırım.

En azından benim geçmişte tanıdıkları-
mın dışında, Sayın Üner de geçmiş siyasi fi-
güran abilerini aratmayacak bir anlayışta.
Umarım hep böyle doğal, samimi ve yardım
sever olur. Tıpkı geçmişte örnek verdiğim
diğer siyasetçiler gibi…

Not: Her hafta farklı ve aydınlatıcı bilgi-
lerle sizlerle olmaya çalışacağız. Bizi takip
etmeye devam edin….  

Merhaba...
Abdullah Aslan
PANAROMA

abdullahaslann1219@gmail.com

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi
Polis Meslek Yüksek Okulları 2019-2020 Me-
zuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, corona

virüsü tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Soylu, “Bu geceden (dün) itibaren 81 vilayette ka-
feterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik,
hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi vali-
liklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlaya-
cak” ifadelerini kullandı.

Tedbir almak zorundayız

"İş yerlerimiz kapandı, insanlarımız evlerinden çı-
kamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı, onun için bu
tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, oto-
büste ayakta yolcu almak yasak" diyen Soylu,

"Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek
söyleyelim, maalesef buna hala
devam edildiğini görüyoruz. Onun
için ayrıştırılabilir kuralları, yöneti-

lebilir kuralları ortaya
koyup bu konuda da

güvenlik görevli-
lerimiz gerekli
adımları ata-
caklardır. Açık
alanların tama-
mında, toplu ta-
şımalarda artık

maske istisnası söz konusu değildir.  Genel sağlığı-
mızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler,
maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade
ettik. Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için
tedbir almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

81 valiliğe gönderildi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Tav-
siye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81
il valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge
gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kont-
rollu� sosyal hayat do�neminde salgınla mu�cadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/is� kolu
ic�in ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin
denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı
ifade edildi. Genelgede, farklı tarihlerde yayımla-
nan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara yö-
nelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese
maske takma zorunluluğu getirildiği, şehirler arası
ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenleme-
ler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi
toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceği-
nin belirlenmesinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına
verildiği hatırlatıldı. Yine lokanta restoran, kafe ve
benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama
getirildiği anımsatıldı.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere
alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalı-
ğın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske at-
ması nedeniyle; dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Ka-
bine Toplantısında, "Ülke genelinde (meskenler hariç
olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar,
cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu
ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara is-
tisnasız maske takma zorunluluğu getirildi. Minibüs/mi-
dibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme
ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakı-

mından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı
şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınma-
sına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bunların dışında

kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metro-
büsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış oto-
büsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım
araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak
şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği
il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edile-
cek. Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metro-
büsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış
otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir
levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve
ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki olarak işa-
retlenmek suretiyle ilanı sağlanacak" kararları alındı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

Parti Meclisi toplantısı
öncesi canlı yayında

konuştu. Kılıçdaroğlu,
"Bu rakamların gerçek
olmadığını ben de, siz
de, doktorlar da bili-

yor. Ama ne olursa
olsun bizler mücadele-

mizi sürdüreceğiz" 
ifadelerini kullandı

Coronavirüsü vakala-
rındaki artışa dikkati
çeken CHP Genel Baş-

kanı Kemal Kılıçdaroğlu “Hasta-
neler, yoğun bakımlar tıka basa
dolu. Bu devletin, ülkenin iyi yöne-
tilmediğini gösteriyor” dedi. Kılıç-
daroğlu, "Bu rakamların gerçek
olmadığını ben de, siz de, doktor-
lar da biliyor. Ama ne olursa olsun
bizler mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bilim Kurulu’nun sözcüsü yok her
kafadan bir ses çıkıyor. Vatandaş

bu kişilerin çelişkili sözlerine tanık
oldu" dedi. "Bu süre içinde sürekli
muhalefet yapmamaya, hükümeti
doğru yönlendirmeye çalıştık.
Ama ne yazık ki Sağlık Bakanı bir
süre sonra bütün güveni yitirdi"
diyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü ‘Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatla-
rıyla…’ dedi. Sayın Cumhurbaş-
kanı doktor değil ki. Erdoğan ne
talimatı veriyor size? Bu talimat-
tan sonra olaylar tamamen gü-
vensiz bir ortama sürüklendi.

Bugün vaka sayıları da ölümler de
gerçeği yansıtmıyor, bunu herkes
biliyor. 18 yıldır bu ülkeyi yöneten
bir kişi beş maskeyi dağıtamıyor.
Beş maskeyi dağıtamayan bir siya-
sal iktidarın Türkiye’yi bu buhran-
dan çıkarmasının imkanı yoktur.
Saray’dan Türkiye farklı mi görü-
nüyor? Bu kadar kısır, bu kadar
öngörüsüz, bu kadar basiretsiz bir
yönetim Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinde ilktir" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu açıklamasının so-

nunda, "Herkesi kendi köleleri ola-
rak görüyorlar. Bu mantıkla devlet
yönetilmez, bu mantıkla bir ülke
ancak felakete sürüklenir. Bunlar
yatsınlar kalksınlar CHP’li beledi-
yelere dua etsinler. Eğer bu ülkede
bir infial yoksa bunun sebebi
CHP’li belediyelerin bütün engel-
lemelere rağmen hiçbir ayrım yap-
madan hizmet yapmasıdır.
Yardım paraya bile el koydular
bunlar, bunların bu dünyada yata-
cak yeri yoktur" diye konuştu.

Rakamlar gerçek değil!
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D iyanet İşleri Başkanlığı, "Salgınla
mücadele kapsamında Heybe-
liada’ya yeniden bir Pandemi

Hastanesi inşası planlanması halinde, söz
konusu araziyi de Başkanlığımız iade et-
meye ve süreçle ilgili gerekli desteği ver-
meye hazırdır. Söz konusu alanların
Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu
değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, ka-
muya ait araziler kamu kurumlarına nasıl
tahsis ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar
da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis
edilmiştir" açıklamasını yaptı.

13 yıl boş kaldı

Diyanet’ten yapılan açıklamada, "Bazı
medya organlarında Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’na 2018 yılında tahsis edilen İstan-
bul Heybeliada’daki araziyle ilgili olarak
yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıkla-
manın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Haberlerde sözü edilen alanlar, 2005 yı-
lında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sanator-
yum’un kapanmasının ardından 13 yıl boş
kalmış, bu sürenin ardından 2018 yılında
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından
Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmiş-
tir. Dolayısıyla Başkanlığımıza bir pan-
demi hastanesi değil, geçmişte son olarak
Sanatoryum olarak kullanıldıktan sonra
kapatılarak Milli Emlak Genel Müdürlü-
ğü’ne iade edilmiş ve üzerinde kullanıla-
maz durumda binaların olduğu bir alan
tahsis edilmiştir. Söz konusu 200 dönüm-
lük alanın Sanatoryum binasının da
içinde olduğu yaklaşık 134 dönümlük bö-
lümünün tahsisi Başkanlığımızın görüşü

doğrultusunda 2019 yılında Milli Emlak
Genel Müdürlüğü tarafından kaldırılmış-
tır" ifadelerine yer verildi.

Bağış söz konusu değil

Açıklamanın devamında, "Başkanlığımıza
halen tahsisli bulunan yaklaşık 60 dönüm-
lük alanda, harabe durumda olan Sana-
toryum’un idari hizmet binaları olarak
kullanılan yerler bulunmaktadır" bilgisi ve-

rilerek, "Bazı medya kuruluşlarınca iddia
edildiği gibi, söz konusu alanların Başkan-
lığımıza bağışlanması söz konusu değildir.
İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait
araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis
ediliyorsa, Heybeliada’daki alanlar da
Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edil-
miştir. Başkanlığımız Covid-19 salgınıyla
mücadele sürecinde birçok ilimizde eğitim
tesislerini Sağlık Bakanlığımızın kullanı-

mına açmış ve 150 bin civarında persone-
limizle her türlü desteği vermeye gayret
etmiş, bundan sonra da devam edecektir.
Öte yandan, salgınla mücadele kapsa-
mında Heybeliada’ya yeniden bir Pan-
demi Hastanesi inşası planlanması
halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığı-
mız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli
desteği vermeye hazırdır. Kamuoyuna
saygıyla duyurulur" denildi.

Maske yok
mesafe yok!

ayasofya ve Sultanahmet meydanla-
rında Demirören Haber Ajansı'nın
(DHA) yaptığı çekimlerde tek ya da grup-

lar halinde dolaşan turistler içinde de az sayıda
maske takan, sosyal mesafeye dikkat eden kişi yer
aldı. Kameraları karşısında gören bazı turistler özür
dileyerek çantalarındaki maskelerini çıkarıp takar-
ken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yo-
luna devam etti. Bazı turistlerin de maske
takmadan, sosyal mesafeye uymadan toplu fotoğraf
çekmeleri kameralara yansıdı. Ayasofya Meyda-
nı'nda maskesiz dolaşan gruptan,  erkek bir turist,
DHA kamerasını görünce maskesini taktı ve "coro-
navirus finish" diyerek gruptaki diğer arkadaşlarıyla
meydandan uzaklaştı.

Vakalar beni korkutmuyor!

İsveç'ten İstanbul'a ziyaret amaçlı gelen kolundaki
maskesini DHA kamerasını görünce takan Mehmet
Tüzel, "Korkmuyorum. İsveç'ten geldiğim için
orada maske takmak hemen hemen yasak. Ben
orada da takmıyordum. O yüzden korkmuyorum"
dedi. İstanbul'da maske takmanın zorunlu olduğu
hatırlatılan bir turist ise, "Zor geliyor. Alışık olmadı-
ğım için zorlanıyorum. Zaten sıcak. Orada bir şey
olmadıysa burada da olmaz. Buraya tatile geldim.
Unutuyorum o yüzden takmayı. Korkmuyorum
gayet iyiyim" diye konuştu. DHA

Heybeliada’daki araziye ilişkin
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-

dan bir açıklama yapılarak, 
tahsis edilen alanın pandemi

hastanesi olmadığı ve Heybelia-
da’ya yeniden bir Pandemi Has-
tanesi’nin planlanması halinde,
mevcut olan araziyi de iade et-

meye hazır olunduğu ifade edildi

İstanbul'a gelen çok sayıda turistin,
koronavirüs önlemleri arasındaki
maske ve sosyal mesafe kurallarını
hiçe saydığı görüldü

D erinden bir çığlık yükseliyor, 
“Sahipsiz Mardin!” Bir an içim
burkuldu, ‘hüzünlendim…’

Ne kadar içten içe baltalansa da turizmle
ayağa kalkan bir şehir.

Avrupa da olsa bahtı kaderi çok farklı
olur kıymetine kıymet katardı Mardin

Son yıllar da  yaptığı turistik ve sanayi
harekâtıyla bilinen bir şehir’

‘Covid-19 belası…ile sarsılıyor her yer gibi 
Bu şehirde, ‘zarar görmeyen hane yok

gibi…’
Sormak istiyorum, ‘onarmak…’ kime düşer?
“Ayağa Kalk Mardin!” 

Mardin’de, hâli hazırda Merkez ve 
İlçelerde, yüzlerce Dernek Yönetimleriyle
Ne Yapıyor bilen var mı?

Derneklerin üye sayısı, On binlerle 
ifade ediliyor.

Sakarya’da ırkçı şerefsizlerin Mardin’li
sezonluk işçilere yaptığı saldırıya her kesim-
den kınamalar yağarken,  güya şehri ve
hemşerilerini temsil eden  STK’lar sessiz…

O anneye vurulan tokat kardeşliğe sev-
giye insanlığa vuruldu anlamadınız mı?...

Korkuları ne anlamak mümkün değil… 
“Mardin STK’ları kendi reklam ve etiketi

peşinde koşan başkan ve yönetim kurulları
ile  acınacak halde”

Bu nasıl, ‘Sivil Katılım…’
Bu nasıl,  ‘ilim, irfan, aydın ocakları…’

Bu nasıl,  ‘örgütlü toplum…’
Mardin, “medeniyet, tarih ve asaleti bir

araya getiren şehir!”
Bilge Kişileri, Kamil İnsanları vardı!
Bu şehirde, ‘bir şeyler mi değişti’ bilemem?
Bir Şehrin, ‘Olmazsa Olmazları…’
Bir şehrin, ‘bilge…’  danışmanlara 

ihtiyacı var!
Bir şehrin, ‘kanaat önderlerine…’ 

ihtiyacı var!

Bir şehrin, ‘dinamik ve üretken…’ 
aydınlara ihtiyacı var!

Bir şehrin, ‘memlekete hizmet  ruhu 
taşıyan…’ sivil örgülere ihtiyacı var!

Şu şehir, kendi meselesinde,
‘Bir akıl, Bir yürek, Bir ortak payda…’

oluşturabilecek
Şu şehirde, ısrarla altını çiziyorum;
Tenkit veya eleştiri kadar,  ‘Teklifler…’

getirebilecek beyinlere verilecek şanslara 
ihtiyaç var?

O teklifler, bir çekirdek gibi ‘toprağa
atılsa…’

Bir fidan misali, ‘bakıma alınsa…’
Yeşerse, göyerse… Meyveye dursa… 

hayali bile çok güzel…
Oysa, ‘Şehrin Sivil Hayatı…’ o kadar

önemlidir ki?
Bu şehirde bizim en büyük kaybımız, 

“Sivil Hayatın kendi ekseninden çıkmasıdır!”
Değişmek mi; ‘kendimize döneceğiz’

Kendi ‘kimliğimize…’
Sonrasında…
Bu ülkede, coğrafyada artık, “Yürekler”

konuşmaya,
Vicdanların sesi yükselmeye,
Bir Hoşseda,  “mezopotamya Yunus’tur”

diyecek, asırlara…
Öyle ki, ‘mayasında aşk’ var,  ‘gönül dili’ var,
Bu coğrafyada; Kürt, Türk’e ‘mazim’  

diyecek…
Türk, Kürde ‘kardeşim’ diyecek…
olması gereken bu “sadece bu….
VESSELAM

Mezopotamya Yunus’tur
Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

ARAZIYI IADE
EDEBILIRIZ!

Bitmeyen kaldırım
çalışması!
Bitmeyen kaldırım
çalışması!
Bitmeyen kaldırım
çalışması!
Bitmeyen kaldırım
çalışması!
Bitmeyen kaldırım
çalışması!
Bitmeyen kaldırım
çalışması!

Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde birkaç hafta önce başlatılan kaldırım çalışmaları-
nın bir kısmı tamamlandı. Ancak bazı noktalarda kaldırım taşları eksik kaldı. Hafta-
lardır çalışmanın tamamlanmadığını, caddede iş yapamadıklarını söyleyen esnaf
çalışmaların bitirilmemesinden, vatandaşlar da yolda yürüyememekten şikayetçi

söğütlüçeşme Cadde-
si'nde birkaç hafta önce
başlatılan kaldırım çalış-

malarında bazı bölümlere taşlar
yerleştirildi ancak çoğu dükkanın
önünde taş olmadığı için boşluk ka-
lırken, vatandaşların yürüdüğü kal-
dırımda da uyarı levhaları ve bazı
kaldırım taşları bırakıldı. Vatandaş-
ların yürümekte güçlük çektiği 
caddede esnaf çalışmalar tamam-
lanmadığı için vatandaşların dük-

kanlara girmek istemediğini belirtir-
ken, çalışmaların bir an önce bitiril-
mesini istiyor.

Bir aydır mağduruz

Esnaf Emrah Lüleli, "1 ay oldu.
Zaten gündüz çalışmıyorlar. So-
rumlu kimseyi bulamıyoruz. Gece
çalışılıyorlar ama çok yavaş işliyor.
Biz çok şikayetçiyiz. Başlayalı 1 ay
oldu ama durum bu işte. İşler ber-
bat. Yükseklikler çok fazla, kimseye

ulaşamıyoruz. Gündüz çalışmadık-
ları için yetkili birini bulmak imkan-
sız. Belediyeye mesaj gönderiyoruz.
Yapılıyor diye sevindik onu da bu
hale getirdiler. Bir aydır mağduruz"
diye konuştu. Bir diğer esnaf Fatih
Halıcıoğlu da "Şurayı bir an önce
hallederlerse çok daha memnun
olacağız. Çünkü esnaf olarak ger-
çekten sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz.
Bir an önce bitirilmesini temenni
ediyoruz" dedi. DHA

beykoz'da koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında zabıta ve polis ekipleri dükkan,
market, berber ve mağazalarda denetim

gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrul-
tusunda İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda ilçe-
lerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler
devam ediyor. Bu kapsamda Beykoz'daki işletmelere
yönelik denetimler yapıldı. Beykoz Kaymakamı Esen-
gül Korkmaz Çiçekli'nin de katıldığı denetim kapsa-
mında dükkanlar, marketler, berberler ve
mağazalarda sosyal mesafe ile birlikte maske kontrol-
leri yapıldı. Kaymakam Çiçekli, vatandaşlara korona-
virüs kurallarına dikkat etmeleri konusunda
uyarılarda bulundu.

Özel ekipler oluşturduk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin ara-
lıksız devam ettiğini belirten Beykoz Kaymakamı
Esengül Korkmaz Çiçekli, şunları söyledi: "Bütün sa-
haları denetliyoruz. Parklar, bahçeler, restoranlar,
alışveriş merkezleri, bunların hepsi için ayrı özel ekip-
ler oluşturduk. Eğer restoranlar denetleniyorsa gıda
mühendislerimiz, ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimiz,
zabıta ekiplerimiz, polis ekiplerimiz eşlik ediyor. Her
gün sahayı belirliyoruz ve buralarda denetime çıkılı-
yor. Park, bahçe ve düğün salonlarımızda zabıta ve
polis ekiplerimizle ortak çalışma yapıyoruz. İçişleri
Bakanlığımızın diğer birimlerinde bulunan memurla-
rımız da sahada. Onlarla da denetimler yapıyoruz.
Mahalle muhtarlarımız da maskesiz dolaşan, pozitif
çıkan ama dışarıda gezenleri bize bildiriyor. İnternet
üzerindeki sistemimize de ihbarlar geliyor. Vatandaş-
larımız bütün kanalları kullansınlar. Kurallara riayet
etmeyenleri bize bildirsinler." DHA

İstanbul Havalimanı'nda da yapı-
lan koronavirüs denetimlerinde İstan-
bul Havalimanı Emniyet Şube

Müdürü Hüseyin Ağca ve ekiplerinin yanı sıra
havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ve gümrük
ekipleri de yer aldı. İç hat ve dış hat terminalle-
rini kapsayacak şekilde 3 ayrı noktada toplam
22 personel ile gerçekleşen denetimde, havali-
manında faaliyet gösteren işletmeler tek tek de-
netlenirken eksikler tespit edildi. İstanbul
Havalimanı Şube Müdürü Ağca, havalima-
nında alınan koronavirüs önlemleri hakkında
personelden bilgi aldı. Denetime katılan görevli-
ler ayrıca yolculara sosyal mesafe kurallarına
uymaları ve maske takmaları konusunda sık sık
uyarılarda bulunurken, yiyecek ve içecek satan
işletmelerde temizlik ve hijyen kuralları, masa
ve sandalye mesafeleri dahil bütün koronavirüs
önlemleri kontrol edildi. DHA

Beykoz’da
sıkı denetim

Önlemler
konuşuldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada’ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması 
halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır. Söz konusu 

alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu 
kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, adadaki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir”  açıklamasını yaptı.
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İ stanbul 9. Asliye Ceza Mah-
kemesi'ndeki duruşmaya, ra-
hatsızlığı sebebiyle gelmezken,

avukatları Funda Bıçak ve İlhami
Sayan hazır bulundu. Hakim, id-
dianamede "müşteki" sıfatı bulu-
nan Orhan Ünğan'ın dava konusu
iddianameyle bir irtibanın bulun-
madığını, şikayetinin soruşturma
aşamasında yetkisizlik verilerek Ba-
kırköy Cumhuriyet Savcılığı'na
gönderildiğini belirterek "müşteki"
sıfatının "ihbar eden" sıfatı olarak
değiştirildiğini tutanağa geçirdi.
Hakim ayrıca İstanbul Sulh Ceza
Hakimi C.Ö. hakkında Bakırköy
Ağır Ceza Mahkemesine birleş-
tirme önerisinde bulunulduğu,
ancak iddianamenin iade edilmesi
nedeniyle birleştirme önerisi hak-
kında herhangi bir değerlendirme
yapılamadığını belirtti.

Yargıtay yetkisizlik verdi

Söz alan sanık avukatı Kuzu'nun
avukatı İlhami Sayan, müvekkilinin
rahatsız olduğunu, bağışıklığının
zayıf olduğunu ve kalabalığa ka-

rışmaması gerektiğini belirterek
duruşmaya gelemediğini buna

ilişkin mazeret dilekçesini

sunduklarını belirtti. Avukat Sayan,
"İstanbul eski Sulh Ceza Hakimi
hakkındaki dosya, Yargıtay 9. Ceza
Dairesi'ne iş bölümü yönünden
yetkisizlik verilerek gönderilmiştir.
Biz de birleştirme önerisine katılı-
yoruz. Somut dosyadaki suçlama-
larla bahsi geçen hakim hakkındaki
iddialar birbiriyle ilintilidir. Bir tera-
zideki kefe gibi birbiriyle bağlantılı-
dır. Bu olay sebebiyle ya ilgili
hakimin bir hatası ya da Burhan
Hoca'nın araması ile böyle bir olay
meydana gelmiştir. Müvekkilimin
suçsuzluğunun ortaya çıkması ba-
kımından dava dosyasının Yargıtay
9. Ceza Dairesi'nde yeniden birleş-
tirme önerisinde bulunulmasını
talep ediyoruz" dedi.

Yeniden yazı yazılacak

Mahkeme, sanığın raporunu dik-
kate alarak mazeretli sayılmasına
karar vererek bir sonraki celse hazır
edilmesi için avukatlarına ihtarda
bulundu. Mahkeme, Yargıtay'daki
dosyayla dava konusu dosyanın
birleştirilmesi için yeniden ilgili
mahkemeye müzekkere yazılma-
sına karar verdi. Duruşma 
19 Ocak'a ertelendi.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin tutuksuz yargılanması için nüfuzunu kullandığı 
iddiasıyla hakkında "Nüfuz ticareti" suçundan dava açılan eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun
yargılanmasına başlandı. Kuzu, ilk duruşmaya sağlık nedenlerini gerekçe göstererek katılmadı

Çöpe atmayın
onlara verin
Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, gönüllü
olarak besleme yapacak vatandaşlara, "Evde tüketilmiş ve fazla gelen
gıdaları çöpe atmayıp değerlendirebilirsiniz” uyarısını yaptıPendik'te koronavirüs

tedbirleri kapsamında
denetim yapıldı. Dene-

timlere Pendik Kaymakamı Hülya
Kaya, Belediye Başkanı Ahmet Cin
ve İlçe Emniyet Müdürü Barış
Çukur katıldı. Koronavirüs dene-
timleri kapsamında, Pendik'te bu-
lunan market, eczane, fırın ve
pastanelerin de aralarında bulun-
duğu işyerleri denetlendi. Dene-
timlerde, çocuk zabıtalar ile esnafa
sosyal mesafe, hijyen ve maske ko-
nusunda dikkatli olmaları konu-
sunda uyarıda bulunuldu. Çocuk
zabıtalar, esnafı uymaları gereken
kurallar konusunda bilgilendirdi.

Esnafa teşekkür etti

Denetimlerle ilgili konuşan Pendik
Kaymakamı Hülya Kaya, "Önce-
likle şunu söyleyeyim hakikaten
Pendikli hemşerilerimize ben teşek-
kür etmek istiyorum. Haftanın iki
günü bu denetimlerimizi gerçekleş-
tiriyoruz ve her seferinde görüyo-
rum ki, hakikaten esnafımız,
hemşirelerimiz gerekli önlemleri al-
mışlar salgınla ilgili maske, mesafe
ve hijyen konusunda azami dikkat
ediyorlar. Tabi bugünkü yapmış ol-
duğumuz çalışma biraz farklıydı.
Çocuk zabıtalarımızla bu denetimi
gerçekleştirmek istedik. Amacımız
da bu denetimlerde toplumun her
bir kesimini denetimin bir parçası
haline getirmek. Yani vatandaşımız
kendisi bu oto kontrolü denetimi
gerçekleştirsin. Burada devletin dı-
şında bir oto kontrol gerçekleştiril-
sin istiyoruz. Dolayısıyla bundan
sonraki süreçte gençlerimiz kadın-
larımız toplumun her bir kesiminin
almış olduğu hizmette sektörde
maske, hijyen kurallarına uyulup
uyulmadığını kendileri denetlesin
ve şu an bizim kurmuş olduğumuz

bir ihbar hattı var. Eğer bir usul-
süzlük, maske, mesafe hijyeni
uyulmayan bir durum varsa bunu
da ihbar etsin istiyoruz. İhbarla il-
gili de sahada çalışan ekiplerimiz
var. Bu ekiplerimiz 24 saat değer-
lendirmelerde bulunuyor. Eğer bir
maske, mesafe konusunda sal-
gında, sosyal mesafeyi sağlama
noktasında bir zaafları varsa, ge-
rekli uyarılarımızı yapıyoruz. Eğer
gerekli uyarıya rağmen, hala dene-
timlerimizde eksiklik buluyorsak
da idari para cezası kesme yoluna
gidiyoruz. Ama ben şu ana kadar
gerçekten, Pendikli esnafımıza gös-
termiş oldukları hassasiyetten do-
layı çok teşekkür ediyorum. Genç
arkadaşlarımızla bugün bize bi
ilham kaynağı oldu. Onların gö-
zünden neler yapılabilir onları de-
ğerlendirmiş olduk. Ama genel
durumu itibariyle ben çok başarılı
buldum" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar duyarlı

Pendik Belediye başkanı Ahmet
Cin ise "İlçenin durumu maalesef
son günlerdeki Türkiye'deki vaka
artışları Pendik'e de yansıyor. Ama
Pendik bu noktada özellikle son
zamanlardaki denetimlerle vatan-
daşlarımızın hassasiyetinden do-
layı çok daha duyarlı hale gelmiş
vaziyette. Biz de bugün Sayın Kay-
makamımızla beraber zabıta ekibi-
mizin eğitmiş olduğu
gruplarımızla bir farkındalık olsun
diye bir denetim gerçekleştirmek
istedik. Büyüklerimiz bu çocukları-
mızdan biraz daha, mesajı alarak
çok daha dikkatli olmalarını sağla-
mak adına böyle bir denetim yapı-
yoruz. Ama Pendik'te genel
itibariyle hakikaten vatandaşları-
mıza teşekkür etmek lazım" dedi.
DHA

Çocuk zabıta bilgilendirdi

YETTİ GARİ!

E ge yöresinde çok sık kullanılan bir sözcüktür.
Farklı bölgelerde benzer sözcükler de vardır,
bir konudan gına gelindiğini, çok fazla tekrar

edildiği için bıkkınlık yarattığını belirtmeye yarayan.
Ancak kimi zaman da, sözün bittiği yerde, itira-

zın da ötesinde bir isyanın dile getirilişidir.
Ülkemizde yaşananlar da artık çok kişiyi isyan 

ettirme noktasına geldi.
Vatandaş devletine, yasalarına, bağımsız yargıya,

yöneticilerine güvenmek istiyor.
O yüzdendir ki; vatandaşına yardım etmesi gere-

kirken, vatandaştan yardım talep eden devlete ve 
yöneticiler hep bir ağızdan haykırıyor!

Yetti Gari!
Sağlık Bakanı ayrı, Bilim Kurulu ayrı, 

Cumhurbaşkanı farklı açıklamalar yapan ve 
halkta panik yaratan sağlık sistemine kızıyor,

Yetti Gari!
Neredeyse yaz-boz tahtasına dönen eğitim 

sistemi yüzünden çocuklarımız yeterli ve kaliteli
eğitim alamıyor.

Her gün yeni bir kararla çıldırmaya ramak 
kalan veliler Milli Eğitim Bakanı ve yetkililere 
ateş püskürüyor.

Yetti Gari!
Bırakın sıradan yurttaşın, milletvekillerinin bile

can güvenliğinin tehdit altında olduğunu gören yurt-
taşlar, kişisel öfkesine hakim olamayarak kendisini
eleştiren vekili hedef gösteren İçişleri Bakanına 
öfkeli,

Yetti Gari!
Cumhurbaşkanının damadı olmaktan öte özel bir

referansı olmayan Maliya ve Hazine Bakanının
açıkladığı rakamlar ülke gerçekleriyle örtüşmüyor.

Çizilen tüm pembe tablolara karşın esnaf perişan,
işçiler haklarını alamıyor, emekliler ayın sonunu ge-
tiremiyor, çiftçinin ürünü tarlada çürüyor, gençler
işsiz, kadınlara baskı ve taciz artarak devam ediyor.

Ve tüm bunlara karşın yeterli örgütlülük düzeyine
ulaşamayan halk; sıkıyor yumruğunu, vuruyor 
göğsüne ve bağıramasa da, yüksek sesle itirazını 
yapıyor.

Yetti Gari.
Bilineni tekrar etmek gibi gelse de, yazdıklarımız;
Yazan, çizen, düşünen, düşündüklerini söyleyen-

leri her an cezalandırılması tehlikesi var iken, sınırlı
sayıda yurtsever insanın feryadı da bu gürültü 
arasında duyulmuyor.

Yazmakla bitmeyecek denli büyük sorunların çö-
zümünü siyasi partilerden bekleyen yurttaşların siya-
set kurumuna da güveni kalmadığı için, kişisel hırs
ve çıkarları için siyaset yapanlara de artık tepkisini
göstermenin zamanı geldi

Yetti Gari!
Her gün artan ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik

ve hatta küresel salgınlara da alışırız belki ama bizi
yönetenlerin yalanına, iki yüzlülüğüne, soygununa,
talanına ve en kötüsü kendilerini de yok eden 
anlamsız kibirlerine

Yetti Gari!
Her an patlamaya hazır bir şişik ego, her 

fırsatı ranta dönüştürmeye hazır bir hırs ve hukuk
tanımazlık için sanırım söylenecek tek söz var.

Yetti Gari!
Yetti yetmesine de, yapanın yanına kar mı kalacak?
Yarın değişse bile, gelen, gideni aratacak mı?
Yıllardır iddianameleri bile hazırlanmadan, neyle

suçlandıkları bile belli olmayan tutukluların 
mağduriyetini nasıl gidereceksiniz?

Bayramda bile tutuklu babalarıyla görüştürülme-
yen çocukların ruhlarında esen fırtınanın, yürekle-
rinde sönmeyen ateşin karşılığı var mı?

Bu ateş sizlerin vicdanını da yakmadan söndürün
bu ateşi

Yok edin nefreti, düşmanlığı
Bitsin bu zulüm,
Dinsin anaların gözyaşları
Çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın
Ne kadar çabalasanız da sonunda barış üstün gelecek
Tek istekleri demokrasi ve özgürlük olan 

yurdumun güzel insanlarına çektirdikleriniz,
Yokluk, yoksulluk, yolsuzluk çekilmez oldu.
Özellikle de şu kahrolası korona günlerinde 

çektirdikleriniz
Yetti Gari!

ILK DURUSMAYA
KATILMADI

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

KUZU’NUN
YARGILANMASINA

BAŞLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'nca hazırlanan iddianamede, Bur-
han Kuzu'nun,  o dönem tutuklu
şüpheli olan Naci Şerifi Zindaşti'nin
tahliye edilmesi için ısrarlı bir şekilde
Sulh Ceza Hakimi olan C.Ö'yü ara-

yarak Zindaşti'nin tutuksuz yargılan-
ması için tavsiye ve telkinde bulun-
duğu, tahliye verilmesi üzerine itiraz
merci hakimini de telefonla aradığı
ve Zindaşti'nin tutuksuz yargılanma-
sını söylediği belirtiliyor.  İddiana-

mede, suçlamaları reddeden Burhan
Kuzu'nun Zindaşti'nin menfaatine
yönelik hareket ettiği ve tahliye edil-
mesi için nüfuzunu kullandığı belirti-
lerek "Nüfuz ticareti" suçundan 2
yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İDDİANAME

Hayvan dostu kent vizyonuyla
hizmet vermeye devam eden Bey-
likdüzü Belediyesi verdiği nitelikli

hizmetleri sürdürüyor. Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü bünyesinde sokak hayvanlarının te-
davi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri
uzman hekimlerce yürütülürken besleme
çalışmaları da itinayla sürdürülüyor. Mü-
dürlük ekiplerince her gün hazırlanan ma-
malar ilçenin farklı noktalarında dağıtılıyor.
Yoğunluklu olarak yapılaşmanın olmadığı
alanlarda besleme yapıldığını belirten Vete-
riner İşleri Müdürü Ertuğrul Tunçel, dü-
zenli olarak hayvansal ürün ve mama
olmak üzere haftalık minimum 3 ton mama
dağıtımı yapıldığını ifade etti. Tunçel, yakla-
şık 60 farklı noktada belediye tarafından
besleme yapıldığını belirtirken gönüllü ola-
rak besleme yapan vatandaşların hassasiyet

göstermesi gereken noktalara da dikkat
çekti.  “Hayvanları beslemek hem vicdani
hem kanuni bir görevdir” diyen Veteriner İş-
leri Müdürü Ertuğrul Tunçel, “Besleme ya-
parken evde bozulmuş yiyeceklerden
ziyade, evde tüketilmiş ve fazla gelen gıda-
ları çöpe atmayıp değerlendirebilirsiniz.
Onun dışında besleme işlemini, çevre kirli-
liği yaratmamaya özen gösterecek şekilde
gerçekleştirmek oldukça önemli. Poşetle
mama verip poşeti orada bırakmak yerine
plastik kaplar tercih edilip sonrasında yıka-
narak tekrar kullanılabilir veya atılabilir.
Yemek verdikten sonra çevre kirliliğini yara-
tacak ve hayvanların yiyemeyeceği gıdaları
vermemek önemli. Bu hususlara dikkat et-
mezsek hem çevre kirliği hem de koku ve
karasinek ile ilgili kaynak yaratmış oluyo-
ruz” diyerek uyarılarda bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde sokak hayvanlarının 
tedavi ve rehabilitasyon süreçleri uzmanlarca yürütülürken besleme çalışmaları da

sürdürülüyor. Ekipler ilçenin birçok noktasına hayvanlar için mama bırakıyor.

Hasadınız bol olsun!
Çatalca’da sapsarı rengiyle muhteşem
görüntüler oluşturan ayçiçeğinin sonba-
har aylarının gelmesiyle hasat zamanı

geldi. Bu yıl ayçiçeği hasadı Nakkaş Mahallesi'nde
düzenlenen Hasat Şenliği programıyla başladı. Ça-
talca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Belediye
Başkanı Mesut Üner, İl Tarım Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca, İlçe Tarım Müdürü Kadir Güngör,
Belediye Meclis Üyesi Olcay Güvenci, Ziraat Odası
Başkanı Seyit Çetin, Muhtarlar Derneği Başkanı
Ceyhun Koç, Çatalca Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Kooperatifi Müdürü Hüsmen İlhan, Çatalca Tarım
Kredi Kooperatifi Müdürü Ömer Köseoğlu’nun
katılımlarıyla gerçekleşen Hasat Şenliği, Nakkaş
Muhtarı Öztürk ‘ün ev sahipliğinde gerçekleşti. 
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A lmanya'nın Berlin şehrinde bir kli-
nikte müşahade altına alınan ve ze-
hirlendiği açıklanan muhalif 

siyasetçi Aleksey Navalnıy'nın komadan 
çıktı. Alman medyasının son dakika geliş-
mesi olarak duyurduğu haberinde, Alman 
doktorların, Navalnıy'nın hastaneye kaldırıl-
dıktan sonra ilk kez durumunda iyileşme ya-
şandığı açıklandı. Doktorlar, Navalnıy'nın 
bilincinin açıldığını, konuşmalara reaksiyon 
göstermeye başladığını, ancak zehirlenme-
nin uzun süreli etkileri konusunda bir 
yorum yapmak için erken olduğunu ifade 
etti. Berlin Charite kliniği basın merkezi ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada, Navalnıy'nın 
yapay solunum cihazıyla bağlantısının kesil-
diğini duyurdu. 

Neler olmuştu? 

Rus muhalif Navalni, zehirlenme şüphesi ile 
Almanya’ya götürüldükten sonra Alman 
hükümeti sözcüsü, “Yapılan testler Na-
valni’nin zehirlendiğini gösteriyor. Rus-
ya’nın cevaplaması gereken ciddi sorular 
var. AB ve NATO'daki ortaklarımızı testin 
sonuçları hakkında bilgilendireceğiz. Ortak 
bir tartışma yapacağız ve orantılı bir yanıt 
hakkında bir karar vereceğiz” ifadelerini kul-
lanmıştı. Sözcünün açıklamasının ardından 
Almanya Başbakanı Angela Merkel 
“Rusya’nın cevaplaması gereken ciddi soru-
lar var” demişti. 

Rusya suçlamaları reddetti 

Rusya Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, 
Omsk’taki doktorların herhangi bir zehir-
lenme emaresi olmadığına dair raporları ol-
duğunu söyledi. Rusya’ya yönelik 

suçlamalara değinen Peskov, “Doğru olma-
yan ve kuru gürültüden ibaret olan bu suçla-
maları ciddiye almıyoruz” ifadelerini 
kullanmıştı. Peskov Alman doktorların açık-
lamaları için, “Gürültülü ve boş açıklamalar 
yerine durumu sakince analiz edecek ve ya-
zıya dökecek açıklamalar olmalı. Bu açıkla-
malardan şimdilik yeni bir şey öğrenmedik” 
diye konuşmuştu. 

Şüpheye yer yok 

Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg, düzenlediği basın toplantısında Na-
valny’nin zehirlendiği konusunda şüphe 
götürmeyen kanıtların mevcut olduğunun 
altını çizerek, “Aleksey Navalny'nin askeri 
amaçla kullanılan ve sinir sistemini etkileyen 
madde Noviçok ile zehirlenmesine ilişkin 
şüphe götürmeyen kanıt mevcut. Stolten-
berg, sinir sistemini etkileyen madde kulla-
nımının "korkunç" olduğunu, bütün 
müttefiklerin bu saldırıyı kınadığını belirtti. 
Herhangi bir kimyasal silah kullanımının, 

uluslararası norm ve kuralların kabul edile-
mez bir ihlali olmakla birlikte insan haya-
tına da saygısızlık olduğunu kaydeden 

Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Rusya'nın 
artık yanıtlaması gereken ciddi soruları 
olduğu konusunda hemfikir." dedi. DHA

Aleksey komadan çıktı
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ABD Başkanı Donald 
Trump, ABD'li ünlü köşe 
yazarı Gordon Chang’in 

kaleme aldığı, ‘Çin Biden’ı destekliyor 
gibi gözüküyor’ yazısını paylaşarak, 
Demokrat Partili rakibi Joe Biden'a 
göndermede bulundu. Sosyal medya 
hesabından açıklamalarda bulunan 
Trump, “Tabi ki Biden’ı destekliyorlar. 
Çin’den milyarlarca dolar aldım ve 
bu paraları çiftçilerimize ve ABD 
Hazine Bakanlığı’na aktardım. Biden 
ve Hunter olsaydı Çin ABD’yi ele 
geçirirdi” ifadelerini kullandı. 
Çin üzerinde uzman olduğu ifade 

edilen köşe yazarı Gordon Chang, 
yayımladığı yazısında, “Sürekli 
Rusya’nın seçimlere müdahalesinden 
bahsediyoruz. Eminim ki Ruslar bir 
şekilde müdahale etmeye çalışıyor-
lardır. Ama Çin’in eylemleri, Mosko-
va’yı da Tahran’ı da geride bırakıyor. 
Çin’in botlarına ve aktivitelerine bak-
tığımızda Joe Biden’ı destekliyor gibi 
gözüküyorlar ve Trump’ın hayatını 
zorlaştırıyorlar. Ayrıca protestoların 
şiddetlenmesi için çalışıyorlar. 
Sanırım Pekin yönetimi Demokratik 
Parti adayına oy verecek” ifadelerine 
yer verdi. DHA 

Ben olmasaydım bitmiştik! 

NETFLİX ile 150 milyon dolarlık anlaşma im-
zalayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, 
Windsor’da bulunan Frogmore Cottage’ı ye-
nilemek için aldıkları 2,4 milyon sterlinlik 
(23 milyon TL) borcu, Kraliyet Hanesi’ne 
geri ödedi. İngiltere Kraliyet Ailesi’nden ayrı-
lan Prens Harry’nin, Windsor’da bulunan 
Frogmore Cottage’ı yenilemek için aldığı 2,4 
milyon sterlinlik borcu, Kraliyet Hanesi’ne 

geri ödediği belirtildi. İngiliz medyası, Prens 
Harry ve eşi Meghan Markle’ın Netlix ile 
yaptıkları 150 milyon dolarlık (1 milyar 119 
milyon TL) anlaşma sonrası Kraliyet Ha-
nesi’ne ödemeyi yaptığına dikkat çekti. 

Netflix ile anlaşmalarına dair 

İngiliz medyası, Harry ve Meghan çiftinin 
Netflix ile yaptıkları anlaşmaya belgeselle-

rin, Meghan ve Harry’nin rol alabileceği 
filmlerin, bazı programların ve çocuk prog-
ramlarının da dahil olduğunu belirtti. Öte 
yandan, Prenses Diana ile ilgili bir belgese-
lin de bu anlaşmaya dahil olabileceği öne 
sürüldü. Harry ve Meghan çifti, şu anda 
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 14 milyon 
(137 milyon 541 bin TL) sterline satın aldık-
ları evde yaşıyor.

Prens Harry borcunu ödedi

ABD Başkanı Donald Trump, köşe yazarı Gordon Chang’in kaleme aldığı, ‘Çin 
Biden’ı destekliyor gibi gözüküyor’ başlıklı yazısını paylaşarak, “Tabi ki Biden’ı 

destekliyorlar. Ben olmasaydım Çin, ABD’yi ele geçirirdi” ifadelerini kullandı

BELARUS’TA muhalefet 
liderlerinden Mariya Ko-
lesnikova’nın, kimliği be-

lirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı 
iddia edildi. İnternet yayın organı 
‘Tut.by’ sitesi bir görgü tanığının 
ifadesine dayandırdığı haberinde, 
Belarus’taki muhalefet liderlerinden 
Mariya Kolesnikova’nun bugün 
başkent Minsk’te kimliği belirsiz ki-
şiler tarafından zorla bir minibüse 
bindirilerek kaçırıldığını öne sürdü. 
Sitenin görüştüğü Anastasiya adlı 
görgü tanığı, Bağımsızlık Cadde-
si’nde sivil giyimli ve yüzleri maskeli 
kişilerin Kolesnikova’yı zorla siyah 
bir minibüse bindirdiklerini gördü-
ğünü aktardı. Muhaliflerin Koordi-
nasyon Konseyi üyesi Maksim 
Znak’ın ise Kolesnikova’ya ve kon-
seyin diğer bazı yetkililerine tele-
fonla ulaşamadığı bildirildi. Belarus 
resmi makamları henüz konuyla il-
gili açıklama yapmadı.Belarus’ta 9 
Ağustos’taki devlet başkanlığı se-
çimlerine katılmaktan men edilen 
adayların eşleri Svetlana Tihanovs-
kaya, Mariya Kolesnikova ve Vero-
nika Tepkalo seçimlerden önce 
ittifaka gitmişti.

Belarus'ta ilginç iddia 

Almanya'nın Berlin şeh-
rinde bir klinikte müşahade 
altına alınan ve zehirlendiği 
açıklanan muhalif siyasetçi 
Aleksey Navalnıy'nın  
komadan çıktığı açıklandı

AVRUPA Birliği (AB) 
Komisyonu Sözcüsü 
Stano, Kudüs'te büyükelçi-

lik açacakları belirtilen  Sırbistan ve 
Kosova'nın diplomatik adımlarını 
"ciddi endişe ve pişmanlık kaynağı" 
olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu Sözcüsü Peter 
Stano gerçekleşen günlük basın 
toplantısında, Sırbistan ve Koso-
va'nın ABD ile geçen hafta yaptıkları 
anlaşmalardan sonra Kudüs'te 
büyükelçilik açacağına yönelik açıkla-
malara karşın AB’nin tavrının 
değişmediğini belirtti. Stano toplan-
tıda, "AB üyesi ülkelerin Kudüs'te 
büyükelçiliği bulunmamaktadır” açık-
lamasında bulundu. Peter Stano, 
AB'nin iki devletli çözümü destek-
lediğini hatırlatarak, Kudüs'ün 
statüsünün de bu çözümün bir 
parçası olacağını ifade etti. Kudüs'ün 
iki devletin de başkenti olması gerek-
tiğini belirten AB kararının altını 
çizen Stano, şunları dile getirdi: 
"Kosova ve Sırbistan, AB katılım 
sürecini stratejik öncelikleri olduğunu 
açıkladıkları için AB her iki ülkenin de 
bu taahhüde bağlı şekilde hareket 
etmesini beklemektedir. AB'nin per-
spektifi baltalanmamalıdır.

FRANSA’DA bir kadın 
yamaç paraşütü yaparken 
metrelerce yükseklikten, 

11 bin TL değerindeki telefonu yük-
sekten düşürdü. O anlar kamerayla 
anbean kaydedildi. ABD’li bir kadın 
Fransa’da bulunan Annecy gölü 
üzerinde yamaç paraşütü yaptığı sı-
rada telefonunu yaklaşık 1524 
metre yükseklikten düşürdü. Yamaç 
paraşütü eğitmeni tarafından çeki-
len görüntülerde kadının kendisini 
çekmek isterken telefonun elinden 
düşürdüğü o anlar kaydedildi. 
Yamaç paraşütü eğitimi alan kadı-
nın düşürdüğü cep telefonun değe-
rinin 11 bin TL olduğu ifade 
edildi.Selfie çekmek isterken, kazara 
elinden kayan cep telefonunu düşe-
ren kadın, üzgün olduğunu belirtti.

Türk Konseyi, bugün Türkiye-Azerbaycan arasında yapılan ve Türkiye-Azerbaycan medya  
platformu kurulması kararının alındığı toplantıya destek verdi

AB’den Kudüs 
uyarısı geldi 

TÜRK Konseyi Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahret-

tin Altun ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Poli-
tika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev 
arasında bugün yapılan ve Türkiye-Azerbay-
can medya platformu kurulması kararının 
alındığı toplantıya sosyal medya üzerinden 
destek verdi. Dr. Ömer Kocaman sosyal 
medya hesabından Türk Konseyi Genel 
Sekreterlik binası önünde dalgalanan üye 
ülke bayraklarıyla birlikte, Mehmet Akif Er-
soy’un “Toplu vurdukça yürekler, onu top 

sindiremez!” mısralarını paylaştı. Türk Kon-
seyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Koca-
man, paylaşımına #BizBirlikteGüçlüyüz 
etiketini de ekledi. 

Macaristan da var 

Türk Dünyası’nın stratejik çatı kuruluşu 
olan Türk Konseyi, ekonomi, turizm, genç-
lik, eğitim gibi konulara ek olarak medya 
alanında da önemli çalışmalar gerçek-
leştiriyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Özbekistan ve Türkiye’nin üye olduğu 
Türk Konseyi’nde Macaristan da gözlemci 
üye olarak yer alıyor.

Türk Konseyi’nden destek açıklaması

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 
kamuoyu önünde en fazla bilinen muha-
liflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu 
kurucusu Aleksey Navalny adını 2008 yı-
lında Rus siyasetindeki ve kamu şirketle-
rindeki yolsuzluk ve görevi kötüye 
kullanma uygulamalarını ifşa eden blog 
yazılarıyla duyurdu. Asıl mesleği avukat-
lık olan Navalny bu dönemde büyük pet-
rol şirketleri ve bankalara ait ufak hisseler 
satın almak suretiyle şirket içindeki ve 
kamu harcamalarındaki boşlukları tespit 
ederek takipçilerine duyurmaya başladı. 
Süreç içinde iktidardaki Birleşik Rusya 
Partisi'nin muhalif seslerinden birine 

dönüştü ve yürüttüğü yolsuzluk karşıtı 
kampanyalarla o dönemdeki parti lideri 
Vladimir Putin'in en keskin eleştirmenle-
rinden biri haline geldi. 2011 yılındaki 
parlamento seçimleri öncesinde takipçile-
rine iktidar partisi dışında herhangi bir 
partiye oy vermeleri çağrısında bulunan 
Navalny, parlamento binası önündeki bir 
protesto gösterisi sırasında tutuklanarak 
15 gün hapis yattı. Usulsüzlük iddiaları-
nın dile getirildiği seçimlerde Birleşik 
Rusya Partisi oy kaybına uğradı. Navalny 
ise salıverilişinin ardından, seçim sonrası 
düzenlenen 120 bin kişinin katıldığı dev 
protesto gösterisinde ön sırada yer aldı. 

Aleksey Navalni kimdir?

Sen misin  
paraşüte binen 

AMERİKAN Uzay ve Ha-
vacılık Dairesi (NASA), 
Mars'a düzenleyeceği ilk 

insanlı uzay uçuşunda Kızıl Geze-
gen’e neler göndereceğini açıkladı. 
Amerikan Uzay ve Havacılık Dai-
resi (NASA), 2030’lu yılların so-
nunda Mars’a yolculuğa çıkacak 
astronotların yanlarında neler götü-
receklerini ilk kez açıkladı. NASA’da 
görevli Chel Stromgren,  Mars'a 
gönderilecek uzay aracında marul 
ve salatalık tohumu, bunun yanı 
sıra dondurucunun da olacağını 
söyledi. Stromgren aynı zamanda 
astronotların 3 yıl sürecek yolcu-
lukta hareket edebilecekleri geniş bir 
alana sahip olacaklarını da belirtti. 
NASA'nın planına göre Kızıl Geze-
gen Mars'a 10 ton ağırlığında in-
sanlı uzay aracı gönderilecek. 
NASA şu an için Mars'a yalnızca 1 
ton ağırlığında araç gönderebilme 
kapasitesine sahip.

NASA’dan duyuru
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ÇÖZÜMLER



H er yıl binlerce yerli ve yabancı tu-
ristin akınına uğrayan, asırlara 
meydan okuyan görkemli yapıla-

rıyla turistleri cezbeden 2 bin 600 yıllık antik 
kent, sütunlu liman caddesi, agorası, iki 
antik tiyatrosu ve iki limanıyla ilgi görüyor. 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
bu yıl kapılarını 15 Haziran'da açan Kni-
dos, normalleşme adımlarının atıldığı, 
"kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" 
olarak anılan dönemde bu güne kadar 40 
bin ziyaretçiyi ağırladı. Bulunduğu özel ko-
numu nedeniyle antik kente karadan ve de-
nizden ulaşılması cazibesini de arttırıyor. 

Antik dönemin bilim merkezi 

Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Sel-
çuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ertekin Doksanaltı, kazılarına devam et-
tikleri bölgenin antik dönemin en önemli 
kültür, sanat ve bilim merkezi olduğunu 
söyledi. Knidos'un konumu itibariyle antik 
dönemdeki stratejik noktalardan biri oldu-
ğunu anlatan Doksanaltı, "Burası Ege'nin 
kapısı diyebileceğimiz bir noktada. Ege ile 
Akdeniz'in kesişme noktasında. Bu coğrafi 
özelliği sayesinde kent ada ve ana kara bö-
lümü arasında kalan iki limana sahip." 
diye konuştu. 

Hipokrat'tan eski tıp okulu var 

Knidos'un Akdeniz havzasında bulunan 

bir çok kentin aksine askeri alanın dışında 
bilim, sanat ve kültürel anlamda ön plana 
çıktığını anlatan Doksanaltı, "Antik döne-
min 7 harikasından biri sayılan İskenderi-
ye'deki Deniz Feneri'nin mimarı Knidoslu 
Sostratus'tur. Kos Adası'nın da komşusu 
olan Knidos, Hipokratın Tıp Okuluna 
rakip hatta ondan daha eski bir tıp oku-
luna sahiptir. Knidosun doktorları antik 
dönemde Akdeniz Havzası'ndaki bir çok 
yerde hizmet gösterdiler." ifadelerini kul-
landı. Bulunduğu konumun Knidos'un ge-
lişiminde önemli bir şans olduğuna işaret 
eden Doksanaltı, 18 ve 19. yüzyılda antik 
kente gelen batılı gezgin ve araştırmacıla-
rın kendi ülkelerine, müzelerine ya da ko-
leksiyonlarına eser kazandırmak amacıyla 
yaptıkları kazılarla antik kente zarar ver-
diklerini kaydetti. 

British Museum'da karşılıyor 

Knidos'tan çıkan bir çok eserin yurt dı-
şında olmasının üzüntüsünü yaşadıklarını 
dile getiren Doksanaltı, şöyle konuştu: 
"Çoğu kez arkeolojik, bilimsel metottan 
uzak olan bu kazılarla birlikte elde  
edilen eserler yurt dışındaki müzelere gö-
türülmüştür. Bunlar arasında en çok dik-
kati çeken 1857-59 yılları arasında  
İngiliz Charles Newton tarafından  
sürdürülen kazılardır.  
Bu kazılar sırasında elde edilen eserler 
bugün İngiltere'de British Museum'un en 

güzel en nadide koleksiyonlarını oluştur-
maktadır. Knidos Aslanı buradan götürül-
dükten sonra günümüzde British 
Museum'un giriş avlusunda müzeye gelen 
ziyaretçileri karşılıyor." Knidos'ta Türk 
bilim insanlarınca yürütülen kazılarının 
1988 yılında başlatıldığını ve 2012 yılından 
itibaren de kendi denetiminde devam etti-
ğini vurgulayan Doksanaltı, restorasyona 

ağırlık verdiklerini bildirdi. 
Yeni kazı alanları açmaktansa, kentin 
harap durumda görünmesine neden olan 
kazı çukurlarının kapatılması ve tahribatı 
bulunan eserlerin onarımına ağırlık verdik-
lerini dile getiren Doksanaltı, çalışmalarda 
özellikle son yıllarda Knidos'un ünlü cad-
delerinden liman caddesinin açığa çıkarı-
larak ziyaretçilere gösterildiğini belirtti.
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SALGIN önlemleri çerçeve-
sinde konuk kabul etme-
den, sadece "Ulusal Uzun 

Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal 
Öğrenci Kısa Film Yarışması"nın yer 
alacağı festivalde, heyecanla bekle-
nen ödüller 20 Eylül'deki törenle sa-
hiplerine verilecek. Ulusal Uzun 
Metraj Film ve Ulusal Öğrenci Kısa 
Film yarışmaları kapsamında bu yıl 
18 kategoride 465 bin lira ödül dağı-
tılacak. Festivalde, 40 eser arasından 
seçilen yönetmen Anıl Gelberi'nin 
"Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Ye-
niden Leyla", Ercan Kesal'ın "Na-
sipse Adayız", Fatih Özcan'ın 
"Mavzer", Faysal Soysal'ın "Ceviz 
Ağacı", Gökçin Dokumacı'nın "Ku-
yudaki Taş", Hacı Orman'ın "Kör-
leşme", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek", 
Onur Ünlü'nün "Topal Şükran’ın 
Maceraları" ve Umut Evirgen'in "Ben 
Bir Denizim" filmleri, Ulusal Uzun 
Metraj Film Yarışması"nda yarışa-
cak. Festivalin, jüri başkanlığını 
oyuncu Füsun Demirel'in üstleneceği, 
görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, 
oyuncu Damla Sönmez, yönetmen 
Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, 
yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı 
Sevin Okyay'ın jüri üyesi olarak yer 
alacağı Ulusal Uzun Metraj Film Ya-
rışması'nda, 200 bin liralık "En İyi 
Film", 100 bin liralık "Yılmaz Güney", 
50 bin liralık "En iyi yönetmen", 30 bin 
liralık "En iyi senaryo" ile "En iyi kadın 
oyuncu", "En iyi erkek oyuncu", "En 
iyi müzik", "En iyi görüntü yönet-
meni", "En iyi sanat yönetmeni", "En 
iyi kurgu yönetmeni, "En iyi yardımcı 
kadın oyuncu", "En iyi yardımcı erkek 
oyuncu", "Umut veren kadın oyuncu" 
ve "Umut veren erkek oyuncu" ödül-
leri verilecek. Ulusal Öğrenci Kısa 
Film Yarışması'nda finale kalan film-
lerden, en iyi belgesel film, en iyi can-
landırma film, en iyi deneysel film ve 
en iyi kurmaca film dallarında da 
10'ar bin lira dağıtılacak. 

Kurallara uymak zorundayız 

Festival Yürütme Kurulu Üyesi İs-
mail Timuçin, "Altın Koza" adına üç 
yıl önce kavuşan ve 1969'dan bu 
yana çeşitli aralıklarla sürdürülen 
festivalin bu yıl 14-20 Eylül tarihle-
rinde 27'ncisini gerçekleştireceklerini 
söyledi. Tüm dünyayı etkileyen sal-
gın nedeniyle bu yıl daha önceki yıl-
lardan farklı bir festival heyecanının 
yaşanacağını ifade eden Timuçin, et-
kinliği Kovid-19 tedbirleri kapsa-
mında gerçekleştireceklerini kaydetti. 
Festival filmlerinin salgın nedeniyle 
bu yıl online ortamda izleyiciyle bu-
luşacağını aktaran Timuçin, Ada-
na'da yaşayan sinemaseverler için 
gösterimlerin Adana Büyükşehir Be-
lediyesi Şehir Tiyatrosu ile Amfi Ti-
yatro'da salgın kurallarına uyularak 
gösterileceğini söyledi. 

Dijital ortamdan izlenecek  

Kovid-19 nedeniyle bu yıl festivalin 
içeriğinin kısıtlandığına dikkat çeken 
Timuçin, şöyle devam etti: "Festi-
valde sadece Ulusal Uzun Metrajlı 
Film Yarışması ile Ulusal Öğrenci 
Filmleri Kısa Film Yarışması gerçek-
leştirilecek. Her yıl geleneksel olarak 
festivalimizde Türk sinemasının çok 
değerli isimlerine, emektarlarına tak-
dim ettiğimiz onur ödülleri ve Orhan 
Kemal Emek Ödülleri'ni takdim ede-
ceğiz. Pandemi nedeniyle bu yıl çok 
dikkatli davrandık. Hiç kimseye zarar 
gelsin istemiyoruz. Hiç kimsenin bir 
rahatsızlıkla karşılaşmaması için bu 
yıl Altın Koza daha çok pandemi kri-
terlerinde, konuk getirmeden gerçek-
leştireceğiz. Riskli bir dönemdeyiz ve 
bu nedenle konuklarımızı riske atma-
dan festivali gerçekleştireceğiz. Ya-
rışma filmlerinin tamamını dijital 
ortamda izleteceğiz.  
Yarışma filmlerinin tamamını  
seyircilerimiz izleyebilecekler." 
 

Online bir 
 Altın Koza!

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı 
tarafından düzenlenen 27. İs-
tanbul Caz Festivali kapsa-

mında "Baba Zula", sevilen eserlerini 
cazseverlerin beğenisine sundu. İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 
27. İstanbul Caz Festivali, yeni tip koro-
navirüs önlemleri doğrultusunda "Vitrin 
Geceleri" konserleriyle devam ediyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekle-
riyle gerçekleştirilen festival kapsamında, 
Feriye'de kısıtlı seyirci ve sosyal mesafe 
kuralları gözetilerek yapılan etkinlikte ilk 
olarak Deniz Yurtdaş, Parham A.G ve 
Kerem Çınar'dan oluşan "Make Mama 
Proud" topluluğu sahne aldı. Elektrik gi-
tarda Deniz Yurtdaş'ın, davulda Parham 
A.G ve vokalde Kerem Çınar'ın yer aldığı 

grup, garage, stoner, desert rock ve blues-
dan ilham aldığı müziklerinden parçalar 
yorumladı. Sahnede daha sonra "Baba 
Zula", sevilen eserlerini cazseverlerin be-
ğenisine sundu. Kaşıklar, vurmalı çalgılar, 
makineler ve oyuncaklarda Levent 
Akman, elektrikli saz, diğer telli çalgılar, 
vokaller, osilatörler ve thereminde Murat 
Ertel, darbuka ve perküsyonda Ümit 
Adakale, elektrik ud ve vokalde Periklis 
Tsoukalas yer aldı. Müzikseverlerin 
yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, ara-
larında "Küçük Kurbağa", "Kızıl Göz-
lüm", "Abdülcanbaz", "Salıncaksın" ve 

"Haller Yollar" adlı şarkılarının da olduğu 
özel bir repertuvarı yorumladı. Yaklaşık  
3 saat süren etkinlikte, iki grup üyeleri de 
konsere gelenlere teşekkür etti. 
 

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 
ile Sinemasal Kültür Sanat 
Derneği iş birliğinde gerçekleş-

tirilen 8. Sinemasal Film Festivali baş-
ladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, 7-18 Eylül'de 6 farklı ilde düzenle-
necek festival, bakanlığın desteğiyle 2013 

yılından bu yana 44 farklı ilde sosyo-kül-
türel açıdan dezavantajlı bölgelerde ya-
şayan 200 binden fazla çocuk ve 
ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla 
tanıştırdı. Festivalin "Batı Karadeniz 
Etabı" ile köylerde yaşayan binlerce ço-
cuğa da hayatlarında ilk kez sinema de-

neyimi yaşatılması amaçlanıyor. Bilim 
Kurulunun açık hava ve sosyal mesafe 
kuralı önerisi çerçevesinde tüm kurallara 
uygun düzenlenecek festival, sırasıyla 
Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak 
ve Karabük programlarının ardından 18 
Eylül'de Çankırı'da tamamlanacak.

Adana'da 14 Eylül'de başlaya-
cak 27. Uluslarararası Adana 
Altın Koza Film Festivali he-

yecanı, bu yıl yeni tip korona-
virüs önemleri kapsamında 

online olarak yaşanacak

Sinemasal Film Festivali sekizinci kez başladı

EGE VE AKDENIZ’I 
BIRLESTIREN KENT 
Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm kentlerinden Muğla'nın Datça ilçesinde 
ziyaretçilerini ağırlayan Knidos Antik Kentini 2,5 ayda 40 bin kişi ziyaret etti

KAZIDAN çıkarılan eserlerin de Marma-
ris müzesinde sergilendiğinin bilgisini 
veren Doksanaltı, kente ulaşımın özel-
likle deniz yoluyla gerçekleştiğini, gezi 
turları, tekneler, özel yatların Knidos 
Limanı'na demirlediğini söyledi. Kente 
gelen ziyaretçi sayısının yükselen bir 
ivme kazandığını belirten Doksanaltı, 
sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle 
batılı ziyaretçiler kente yoğun ilgi göste-

riyor. Ancak son yıllarda yerli ziyaretçi 
sayısında da büyük bir artış yaşandı. 
Bu yıl pandemi süreci olmasına rağmen 
15 Haziran'dan bu yana yaklaşık 40 bin 
kişi kente gelerek buradaki yapıları 
görme fırsatı buldu. Bu da sürdürülen 
kazılar ve açığa çıkarılan anıtlarla bir-
likte ziyaretçilerin ilgisinin her geçen yıl 
daha fazla arttığını gösteren önemli ve-
riler arasında sayılmalı." DHA 

Eserler  
Marmaris  
Müzesi’nde 

Baba Zula alkış aldı
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ANTALYASPOR'UN Bundesli-
ga'dan transfer ettiği Nuri Şahin, 
kendisi için doğru yerde oldu-
ğunu söyledi. Fraport TAV Antal-
yaspor'un önemli projelerle 

kadrosuna kattığı Nuri Şahin bu-
rada olmaktan son derece mutlu 
olduğunu belirterek; şu açıklama-
ları yaptı: "Bugüne kadar hedefle-
riyle, vizyonuyla ve tutkusuyla 

beni etkileyen özel kulüplerin ve 
şehirlerin bir parçası olmaya ça-
lıştım. Almanya'da doğdum, 
orada büyüdüm, beni ben yapan, 
saha içinde ortaya koyduğum ne 

varsa bana o topraklar verdi. 
Ama sahanın dışına çıktığımda iki 
kültürün tüm zenginliklerini almış 
biri gibi hissettim kendimi ve öyle 
yaşamaya gayret ettim.”

ANTALYA'DA oturan Lütfi 
Furkan Şimşek'in, 6 yıl 
önce güreşe ilgisinden do-

layı katıldığı turnuvada, antrenör 
Emin Kaya tarafından yeteneği keş-
fedildi. Güreş antrenmanlarına baş-
layan Furkan, ilk yılında katıldığı 
şampiyonada, 2015 Türkiye üçün-
cüsü oldu. Şampiyonada kazandığı 
başarı sonrası motivasyonu artan 
Furkan, spordaki başarısını eğitimine 
yansıttı. 2016 yılında Temel Eğitim-
den Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nda 
(TEOG) 500 puanlık sistemde 499 
puan kazanarak, eğitim kariyerinde 
de başarı elde etti.  Güreş antren-
manları ve okul hayatını bir arada 
sürdüren Furkan, 2017'de miniklerde 
Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa 
ikinciliği kazandı. 2018'de Okullar-
arası Gençler Türkiye Şampiyona-
sı'nda altın madalyanın sahibi olan 
Furkan, hayalini kurduğu üniversite 
eğitimi için spora ara vermeyi tercih 
etti. Son 1 yılını ders çalışarak geçi-
ren Furkan, Türkiye sıralamasında 
sayısal bölümde Türkiye 327'nciliği 
elde ederek, Boğaziçi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği'ni kazandı. 

Hayallerime ulaşmak istiyorum 

Spor kariyerine verdiği ara sonra-
sında eğitimdeki başarısıyla haya-
tında yeni bir sayfa açan Furkan, 
"Üniversite eğitimimi en iyi şekilde 
sürdürüp başarılı olmak istiyorum. 
Üniversite yaşamımda güreşe yeni-
den başlayacağım. Güreşte yeniden 
başarılı olmak, milli takım formasını 
yeniden giymeyi hedefliyorum. Başa-
rılarımla ülkemi gururlandırıp, olim-
piyat şampiyonluğu hayalime 
ulaşmak istiyorum" dedi.

Süper Lig'de 63. sezon için geriye sayım 
sürerken, 1959 yılında başlayan orga-
nizasyonda şimdiye kadar 72 farklı 

takım mücadele etti. Eski adıyla Türkiye 1. 
Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper 
Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. En 
üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer 
alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor. 
Unvanlar Fenerbahçe'de 
Fenerbahçe, geride kalan 62 sezon göz 
önüne alınarak yapılan değerlendirmede 
puan cetvelinde zirvede otururken, en çok 
puan toplayan, galip gelen ve gol atan 
takım unvanlarını elinde bulunduruyor. 
Sarı-lacivertliler, oynadığı 2044 lig maçında 
3546 puan alarak, ligin en çok puan topla-
yan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Gala-
tasaray'ın 30 puan önünde yer aldı. 
Galatasaray ise 2044 maçta toplam 3516 
puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3433 
puanla üçüncü, Trabzonspor da 2512 pu-
anla dördüncü sırada kendisine yer buldu. 
En çok galip gelen takım 
62 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2044 
maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 
1160 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasa-
ray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulu-
nuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 
1153 ile ikinci, Beşiktaş 1106 ile üçüncü, 
Trabzonspor ise 763 ile dördüncü sırada. 

En golcüsü 

Lig tarihinde en çok gol atan takım unva-
nına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, 
toplam 3613 gol kaydetti. Galatasaray 3592 
golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sa-
yısı ise 3335. Fenerbahçe, lig tarihinde lider-
lik rekorunu Galatasaray ile paylaşıyor. İki 
takım da geride kalan sezonlarda 556 haf-
tayı lider tamamladı. Süper Lig tarihinde li-
derlik sıralamasında Beşiktaş 412 haftayla 
üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dör-
düncü sırada yer aldı. 
Üç büyüklerden sonra MKE Ankaragücü 
Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ar-
dından en çok maça çıkan takım MKE An-
karagücü. "Üç büyükler", geride kalan 62 
sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankara-
gücü ise 51 kez en üst seviye ligde mücadele 

etti. MKE Ankaragücü ligde 1660 karşı-
laşma oynadı. 
72 takım mücadele etti 
Lig tarihinde bugüne dek 72 değişik takım 
mücadele etti. En üst seviyedeki lige bu 
sezon yükselen Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor ve Fatih Karagümrük daha önce 
bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, 
Hatayspor ise ilk kez Süper Lig'de müca-
dele edecek. Hatay temsilcisi, ligde yer alan 
73. takım olacak. 

7 takım artı averajda 

Süper Lig'de geride kalan 62 sezon so-
nunda 72 takımın sadece 7'sinin artı averajı 
bulunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşik-
taş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol 
Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig ta-
rihinde artı averaja sahip takımlar olarak 
dikkati çekti. Fenerbahçe 1828 averajla başı 
çekerken, Galatasaray 1802, Beşiktaş 1595, 
Trabzonspor 895, Medipol Başakşehir 132, 
Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip. 
Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş 
ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer 
alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak 
üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. 
Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 
bin 44 maçta, bin 160 galibiyet, 540 bera-
berlik, 344 yenildi aldı, 3 bin 613 gol atıp, 
kalesinde bin 785 gol gördü. 
Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan 
Fenerbahçe, en farklı skorlu galibiyetlerini 
8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da 
Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabüks-
por, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe 
karşısında aldı. Sarı-lacivretli ekip, en farklı 
skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-
0'la da önemli rakibi Galatasaray karşısında 
yaşadı. 

Fenerbahçe'nin "en"leri 

Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri 
şöyle: 
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 
1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-
1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 
1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-
1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 
2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-

2014. 
En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981). 

En iyi sezonu: 1988-1989 

36 maçta 29 galibiyet 6 beraberlik 1 mağlu-
biyet iken, 103 gol atıp 27 gol kalesinde 
gördü ve 93 puanla sezonu kapattı. 

En kötü sezonu: 1980-1981 

30 maçta 9 galibiyet 11 beraberlik 10 mağ-
lubiyet iken, 31 gol atıp 27 gol kalesinde 
gördü ve 29 puanla sezonu bitirdi. 
En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 
(36 maçta 29 galibiyet) 
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 
maçta 9 galibiyet) 
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 
(36 maçta 16 beraberlik) 
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 
(30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 
maçta 2 beraberlik) 
En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 
1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi) 
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 

maçta 13 yenilgi) 
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 
maçta 103 gol) 
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-
1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 
gol) 
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 
maçta 6 gol) 
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 
maçta 53 gol) 
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 Samsunspor 
(1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 
7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 
7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacet-
tepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabüks-
por (2017-2018) 
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 Aydınspor 
(1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961) 
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-
1992) 
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-
27) 
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-
53), 2018-2019 (sıfır) (44-44).

Furkan her yerde 
şampiyon 

Nuri Şahin: Ben doğru yere geldim

Antalya'da Türkiye şampiyonluğu-
nun ardından Avrupa üçüncülüğü 

kazandıktan sonra üniversiteyi  
kazanmak için 1.5 yıl güreşe ara 
veren Lütfi Furkan Şimşek (18),  

hayalini kurduğu Boğaziçi  
Üniversitesi Endüstri Mühendisli-

ği'nde eğitim hayatını sürdürürken, 
yeniden milli takım forması  

giymeyi hedefliyor

AXA Sigorta Efeler Ligi 
ekiplerinden Altekma, Sırp 
pasör Maksim Buculjevic'i 

kadrosuna kattı. Sırbistan Milli Takı-
mı'nda 40 kez görev alan 28 yaşın-
daki voleybolcu İzmir'e gelerek 
takımla çalışmalara başladı. Geçen 
sezon Yunanistan'ın Syros takı-
mında forma giyen 1.92 boyundaki 
Maksim Buculjevic'in takıma güç ka-
tacağını belirten Voleybol Şube So-
rumlusu Levent Doğanoğlu, 
"Kariyeri oldukça parlak, kaliteli bir 
oyuncu transfer ettik. Bu transferle 
takım içindeki rekabetin artacağını 
düşünüyoruz" dedi. Doğanoğlu, 
"Yeni kurulan ancak çabuk kaynaşan 
ve uyum sorununu kısa sürede aşan 
bir ekip olduk. Buculjevic’in transferi 
kadro derinliğini de arttırdı. İlk an-
trenmanına çıkan Buculjevic’in 
takım arkadaşlarıyla çabuk kaynaş-
ması bizleri ve teknik heyeti memnun 
etti. Kendisine hoş geldin diyor, ku-
lübümüzün hedefleri doğrultusunda 
güzel bir sezon geçirmesini diliyo-
ruz" diye konuştu. Lacivert-beyazlı 
ekip Axa Sigorta Kupa Voley'de adını 
çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Pasör takviyesi! AYTEMİZ Alanyaspor'da, geçen 
sezon sonunda 10 oyuncunun sözleş-
mesi sona eriyordu. Bu 10 isimden 
7'sinin ilk 11'de sık tercih edilen futbol-
cular olması takımın gelecek sezon 
kabuk değiştireceğini gösterdi. Junior 
Fernandes, Papiss Cisse, Fabrice 
N'Sakala, Djalma Campos, Ceyhun 
Gülselam, Baiano, Cenk Gönen, Eray 
Birniçan, Kaan Kanak ve kiralık Ya-
cine Bammou sözleşmesi sona eren 
futbolcular oldu. Bu 10 futbolcudan 
sözleşmesini yenileyen sadece Ceyhun 
Gülselam olurken, bu futbolcuların 
yanı sıra takımla kontratı devam eden 
kaleci İsmail Ünal ve Murat Sevimler 
Alanya'nın 3'üncü lige yeni yükselen 
temsilcisi Kestelspor'a, Siddik Çelik 
Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a kira-
lık, Welinton De Souza takasla Beşik-
taş'a ve Musa Çağıran da 
Konyaspor'a transfer oldu. Bunların 
yanı sıra 3 futbolcu da sözleşmesini 
feshederek başka takımlara transfer 
oldu. Lokman Gör TFF 1'inci Lig 
ekiplerinden Altay'a, İsaac Sackey 
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatays-
por'a, geçen sezon Gaziantep FK'da 
kiralık oynayan kaleci Haydar Yılmaz 
da yine TFF 1'inci Lig ekiplerinden 

Tuzlaspor'a imza attı. 

4 futbolcunun henüz bir takımı yok 

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren 
futbolculardan Junior Fernandes Bir-
leşik Arap Emirlikleri takımlarından 
İttihad Kalba, Fabrice N'Sakala Beşik-
taş, Cenk Gönen Denizlispor, Kaan 
Kanak Erzurumspor ile anlaşırken, ki-
ralık olarak geçen sezon takımda yer 
alan Yacine Bammou da takımı Ca-
en'e döndü. Sözleşmesi sona eren fut-
bolculardan geçen sezonun gol krallığı 
yarışındaki en büyük adaylarından Pa-
piss Cisse, Djalma Campos, Baiano 
ve Eray Birniçan ise henüz bir takımla 
anlaşma sağlamadı. 

16 isim gitti 7 isim geldi 

Alanyaspor bu sezon yepyeni bir 
kadro oluştururken, giden oyuncuları-
nın hepsinin yerini henüz doldurmadı. 
Sol bek ve forvetin as oyuncularının 
kim olacağı merak konusu olurken, 
Alanyaspor bugüne dek orta sahaya 
1860 München takımından 24 yaşın-
daki Efkan Bekiroğlu'nu, on numara 
olarak Sion'dan 22 yaşındaki Berkan 
Kutlu'yu, sol kanada Guimaraes'ten 
29 yaşındaki Davidson'u, santrfor ola-

rak Monterrey'den 24 yaşındaki Adam 
Bareiro'yu, sol beke Beşiktaş'tan kiralık 
olarak 17 yaşındaki Ahmet Gülay'ı, en 
son Yeni Malatyaspor'a transfer olan 
ve sözleşmesi sona eren eski futbol-
cusu kaleci Ufuk Ceylan'ı ve Beşik-
taş'tan Welinton De Souza 
transferinde takasla stopere 22 yaşın-
daki Fatih Aksoy'u kadrosuna kattı. 5 
Ekim'de bitecek olan yaz transfer dö-
neminde Akdeniz temsilcisinin kısa 
süre sonra bir futbolcuya daha imza 
attırması bekleniyor. 

Köklü bir değişim  

Alanyaspor'un büyük oranda değişen 
kadrosunun yanı sıra takımdan ayrılan 
ilk isimlerden biri de geçen sezon tu-
runcu yeşilli takımla birçok başarıya 
ve ilke imza atan Erol Bulut oldu. 
Genç teknik direktör Fenerbahçe ile 
anlaşırken, Alanyaspor'un başına da 
yine başka bir genç hoca Çağdaş Atan 
geldi. Daha önce Sergen Yalçın ile bir-
likte çalışan ve onun yardımcı hocalı-
ğını yapan Atan, Alanyaspor'da da 
Sergen Yalçın'ın yanında yer aldı. Ta-
kımın genel kimyasını bilen Çağdaş 
Atan ilk teknik direktörlük tecrübesini 
de Alanyaspor ile yaşıyor.

Aytemiz Alanyaspor bu sezon kabuk değiştiriyor. Teknik direktör değişimine gidilen  
kulüpte şu ana kadar 16 oyuncu takımdan ayrılırken, 7 oyuncu kadroya dahil oldu

Alanyaspor kabuk değiştiriyor

SUPER LIG’DE 
FENER FARKI
Fenerbahçe, 62 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan 
toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor



B eşiktaş Teknik Direktörü Sergen 
Yalçın, transfer için bütçelerine 
uygun davranmaları gerektiğini be-

lirterek, siyah-beyazlı taraftarların sabırlı ol-
masını istedi. BJK Nevzat Demir 
Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Yalçın, "Bütün takımları zorlu bir 
süreç bekliyor. Hem ekonomik olarak hem 
kadro kurma ve transfer anlamında. Yüksek 
bütçeli oyuncuları kadromuza katmak zor-
laştı." diye konuştu. 

Biraz beklemek şart 

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bütçe kısıt-
laması nedeniyle istedikleri transferleri ya-
pamadıklarını söyleyen Yalçın şunları 
belirtti: "Geçen sezon bittikten sonra takımı-
mızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz 
kontratını feshetti, kiralık oyuncularımız ay-
rıldı, boşa çıkanlar ayrıldı. Burak Yılmaz 
hariç gidenlerin hiçbiri bizim kontrolü-
müzde değildi. Burak da ayrılarak kulübe 
ekonomik katkı yaptı. Kendisine teşekkür et-
miştik. Almak istediğimiz oyunculara ba-
kınca, bazı oyuncularımızın gitmesi 
gerekiyor, bazı oyuncuları da almamız gere-
kiyor. Bütçe kısıtlamamız var. 30 milyon 
euro civarında bütçemiz var. Yaşadığımız 
zorluk burada. Federasyon da bu kısıtla-
mayı koyduğu için istediğimiz transferleri 
yapamıyoruz. Sezon bittiğinde 8-10 oyuncu 
demiştim. Hala arkasındayım. Alınacak 
oyuncuların dördü camiayı havaya sokacak 
oyuncu olması lazım. Diğerleri alternatif 
oyuncular olmalı hem de bütçeye uygun ol-
malı. Belli bir sınırın içinde kalmamız gere-
kiyor. Şu an aldığımız oyuncular bütçe 
olarak uygun. Biraz bu tarafından bakmak 
lazım. Diğer tarafından bakınca eleştiri alı-
yoruz geç kaldığımızla ilgili. Transferin bit-
mesine zaman var. Görüştüğümüz 
oyuncular var. Takıma katılacak oyuncular 
var, biraz beklememiz gerekecek. Bunu yap-
mak zorundayız. Böyle bir pandemiyi kimse 
beklemiyordu, herkes ekonomik sıkıntılar 
yaşamaya başladı. Hepimiz buna ayak uy-
durmak zorundayız. Biraz gerideyiz ama 
arayı kapatırız."  

PAOK maçına dair 

PAOK maçına hazır olmadıklarını kaydeden 
Sergen Yalçın şunları aktardı: "Sezonu 3. sı-
rada bitirdik. Ulaşabileceğimiz pozisyona 
ulaştık. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 
normalde oynamamız gerekiyor. Normalde 
eylülde oynamamız gereken maçı hazırlık 
döneminin 10. gününde oynadık. Bu bizi 
çok hazırlıksız yakaladı. Eleştiri aldık nor-
mal bu eleştiriler. Bunlar bahane mi kimine 
göre bahane kime göre değil. 3-4 günlük an-
trenmanla 90 dakika oynayan oyuncuları-
mız vardı. Bu kadar kısa sürede takımı 
hazırlamak kolay değil. Turu geçebilir miy-
dik, geçebilirdik. Oynadığımız takım bizden 
daha hazır takımdı. Kaybedebiliriz, bu oyu-

nun içinde bunlar var. Sivas ve Antalya 
maçları daha olumluydu. Genç arkadaşları 
görme imkanı bulduk. Medyada hoca ba-
sına televizyondan mesaj verdi deniyor. Baş-
kanla her gün beraberiz. Birlikte planlama 
yapıyoruz. Zaten böyle olması gerekiyor. 
Tek başıma planlama yapamam. Her 
zaman her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Bir-
likte plan yapıyoruz. Benim onay vermem 
yeterli değil, transfere onay veren birçok 
birim var." 

Balotelli'yi ben istemedim  

Siyah-beyazlıların bir süre önce gündemine 
gelen Mario Balotelli transferine kendisine 
onay vermediğini söyleyen Sergen Yalçın, 
"Balotelli transferine ben onay vermedim. 
Benim için soru işaretleri olan bir oyuncu. 
Net bir oyuncu değil. Bu sorumluluğu ala-
mam. Yüksek maliyetli bir oyuncuyu alıp 
riske girmek istemem. Yönetime 'siz sorum-
luluk alabilirseniz alınabilir' dedim. Yapılan 
transferlerde yönetimin önerdiği oyuncuları 
da takip ediyoruz. Maliyeti seviyesi uygunsa 
bizim kapımız herkese açık. Sadece hoca 
onay vermedi cümlesiyle işi kapatmak 
doğru değil. Ortak karar veriyoruz birçok 
oyuncuya. Yüksek bütçeli oyuncu almak 
kolay değil. Zor bir süreç yaşıyoruz." ifade-
lerini kullandı. Transfer ettikleri oyuncuların 
Anadolu takımlarında oynarken aldıkları 
parayla geldiklerini söyleyen Sergen Yalçın 
şunları belirtti: "4-5 seneli kontratlar var. Sü-
rekli çalışıyoruz bunları doğru bi hale getir-
mek için. Bütçeyi de yüksek tutmamaya 
çalışıyoruz. Aldığımız oyuncuların bütçesini 
biliyorsunuz. Hemen hemen aynı bütçelerle 
geldiler. Anadolu da ne oynuyorlarsa o büt-
çeye geldiler. Hem oynayacak hem kadro 
genişliğinde bulunacak oyuncular aldık." 

Burası PAF takım değil  

Genç oyuncu oynatmadığı yönündeki eleşti-
rilere karşı çıkan Sergen Yalçın, "Altyapımız-
dan 4-5 oyuncu zaten vardı, Hasic döndü. 
Atakan'ı aldık. Geçen sene 19 yaşında iki 
oyuncuyu haftalarca oynattım. Çok fazla 
genç oyuncumuz var ve zaman zaman kul-
lanıyoruz. Genç oyunculara değer veriyo-
ruz. Genç oyuncu için çaba sarf ediyoruz. 
Burası PAF takım değil Beşiktaş her zaman 
hedefe oynar. Güzel bir karma yapıp hedefe 
oynamak istiyoruz. 50-60 maç oynayacak 
bir kadro genişliğine sahip değilim. Başkan 
ve yöneticiler ciddi bir şekilde çalışıyor. 
Umarım kısa zamanda ligi ve avrupa kupayı 
oynayabilecek bir hale getirebiliriz. 

Golcü dediğin tartışılmaz  

Santrafor transferinin kendileri için çok 
önemli olduğunu kaydeden Sergen Yalçın 
şunları belirtti: "Santrafor transferi olsa çok 
daha iyi olurdu tabii ki. Santrafor bizim için 
çok önemli bir bölge, bu bölgede hata yapa-
mayız. Montero büyük maliyeti olmayan 

genç bir oyuncu. Atletico Madrid oyuncusu, 
gelecek vadeden oyuncu. Santraforun mali-
yeti yüksek olacak. Beşiktaş santrafora gider 
alır gelir. Kafamızda soru işareti olan oyun-
cuyu alamayız. Santrafor konusunda o yüz-
den ağır hareket ediyoruz. Balotelli'de 
kafamızda soru işareti var. İyi bir oyuncu 
olabilir ama net değiliz. Bana göre kimse 
net değil. Geldiğinde oynayacak, maç ka-
zandıracak oyuncuya ihtiyacımız var. La-
rin'den de memnunuz. Katkı sağlıyor ama 
oraya mutlaka birini almak zorundayız. 
Bunun saklanacak bir tarafı yok. Daha etkili 
oyuncu almalıyız. 4-5 bölgede sıkıntılıyız. 
Transfer devam ediyor, Avrupa'da bile yeni 
yeni transferler başladı. Camiamızı zora 
sokmak, geleceğimizi kapatmak istemiyo-
ruz. O yüzden bazı transferleri sabrederek 
yapacağız. Bu süreç biraz zorlu geçecek 
ama önümüz aydınlık. Santrafor tartışılma-
yacak bir oyuncu olmalı. Aldığımızda niye 
gol atmıyor, niye pres yapmıyor diye konuş-
mamalıyız." Fatih Aksoy konusunda gerek-
siz bir gündem oluşturulduğunu ve Rıza 
Çalımbay ile genç oyuncu ile ilgili konuşma-
dığını söyleyen Sergen Yalçın şunları belirtti: 
"Rıza hoca ile konuşmadım, olumlu bir 
rapor da almadım. Fatih Aksoy yetenekli bir 
oyuncu. Bu konulara çok fazla takılıyoruz. 
Bir karar verdik ve bunu uyguladık. Belki 
çok iyi yerlere de gelebilir, inşallah da gelir. 
Karar verip uygulamak zorundayız. Bazı ta-
kasları yapmak zorundayız. Belki taraftar 
memnun olmayacak diye söylemiştim. Bu 
kadar önemli bir konu olduğunu düşünmü-
yorum. Neden bu kadar gündeme geldiğini 
de anlamıyorum. Sivas'ın Fatih'le ilgili bir 
teklifi de olmadı. O bölgede oynayacak 
oyuncularımız var. O yüzden kadromuzda 
düşünmedik. Böyle bir karar verip uygula-
dık, saygı duymak zorundayız. Maç kaybe-
debiliriz, bu oyun zor bir oyun. Niye öyle 
yaptık, niye böyle diye konuşamayız her 
maç sonrası. Karar vermek ve uygulamak 
zorundayız. Bazen doğru, bazen yanlış olu-
yor. Hepimiz insanız." 

Elneny kalsın isterdim  

Gidenler arasında sadece Elneny'nin ayrıl-
masını istemediğini aktaran Yalçın, "Keşke 
gitmese dediğim Elneny olabilir. İyi bir 
oyuncuydu. Ekstra özellikleri olan bir oyun-
cuydu. Rakamı çok yüksek bir oyuncu. Ar-
senal'den bir oyuncuyu tekrar getirmek 
kolay iş değil. Gidenlerin hepsi belli bütçele-
rin üzerinde oyunculardı. Onların gitmesi 
de kulübe katkı sağladı. Bütçeyi sınıra getir-
mek için bazı oyuncuların ayrılması gereki-
yordu. Federasyonun verdiğinin en az 1,5 
katında bir kadroydu. Fena oyuncular de-
ğildi gidenler. Performanslar bizim eleştiril-
memize sebep olacak, onu da biliyorum. 
Yaptığımız işin karşılığı bu. Hata yaptığınız 
zaman eleştiriye açık olmalısınız. Bunu da 
biliyorum. Zor bir iş yapıyoruz ama tarafta-
rımızın bilmesi gereken şu, camiamızın sağ-
lığı ve huzuru için elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz, 
bana denk geldi ama yapacak bir şey yok." 
ifadelerini kullandı. Douglas'ın PAOK ma-
çından önce oynamak istemediği şeklindeki 
haberler ile ilgili de konuşan Yalçın, "Maç-
tan önce Douglas ile konuştum. Oynatmayı 
düşünüyorum dedim. Oynayabilir misin 
dedim. O da kendini hazır hissetmediğini 
söyledi. Oyuncu bize doğruyu söyledi ve 
oyuncuyu kullanmadık. Büyütülecek bir şey 
yok. 10 günlük bir süreçte Dorukhan, Do-
uglas gibi sakatlık geçirmiş oyuncuları 10 
günde maça hazırlamak zor. Ellerinden ge-
leni yapmaya çalıştılar, iyi niyetli oyuncular. 
Ligi 4. bitirsek daha iyiydi. İki tane ön eleme 
oynayacağız. Bir de o çıktı başımıza. Direkt 
katılacağımız turnuva için ön eleme oynaya-
cağız." değerlendirmesinde bulundu. 
Şu an en güvende olduğumuz yer kale 
Kaleci transferi yapmayacaklarını kaydeden 
Yalçın, "Kalede problem yok. Ersin'e güve-
niyoruz. Utku da bizi ikna etti. Kaleci al-
mayı düşünmüyorum. Ersin ve Utku ile 
devam edeceğiz. Herkes yabancı kaleci ala-
lım diyor almayacağız. Onların iyi yerlere 
geleceğini düşünüyoruz. Şu an en güvende 
olduğumuz yer kale." şeklinde konuştu. For-
vet transferine değinen Yalçın, "Ze Luiz, Ka-
linic, Cisse ve Aboubakar listemizde var. 1-2 

tane daha adayımız var. Aboubakar iyi 
oyuncu, taraftarın sevdiği oyuncu. Ciddi bir 
sakatlık problemi var, net bir bilgi sahibi de-
ğilim. Sakatlıktan geçebilir mi onu da bilmi-
yorum. Kalinic, Cisse bizim listemizdeki 
isimler. En doğru olanı en kısa sürede almak 
istiyoruz. Mutlaka biri olmak zorunda." diye 
konuştu. 

Gençlerin eleştirilmesi garip 

Genç oyuncularla ilgili eleştirileri cevapla-
yan Sergen Yalçın şunları belirtti: "Genç 
oyuncularla ilgili eleştiri almam enteresan. 
Benden önceki hocaların oynattığı gençlere 
bakarsanız net bilgi sahibi olabilirsiniz. 
Ersin, Utku, Erdoğan, Kartal, Rıdvan, 
Ersin, Hasic, Güven var. Bu kadar genç 
oyuncuların pompalandığı bir dönem ilk kez 
oluyor. PAF ligine hazırlanmıyoruz. Bizi 
büyük camiayız, şampiyonluğa oynayan bir 
camiayız. Montero ve Alpay da var. Daha 
kaç tane genç olması lazım. Bir tane takas 
yaptık inanılmaz eleştiri aldık. Genç oyun-
culara değer veriyoruz. Mehmet Ekşi'yi ge-
tirdik altyapının başına. Vermemiz 
gerekenden çok fazla değer veriyoruz altya-
pıya. Benden önce bu konular çok konuşul-
muyordu, bu kadar genç oyuncuyu 
oynatmama rağmen. Hedefleri olan, oyna-
dığı her maçı kazanmak zorunda olan bir 
camia. 15-20 genç oyuncuyla da sezona 
başlayamayız." Quaresma'nın transferini 
düşünmediğini belirten Yalçın, "Quaresma 
ihtimali yok. Yaş sınırını aşağı düşürmeye 
çalışıyoruz. Quaresma iyi hizmetler verdi, 
iyi oyunlar oynadı. Ben de iyi hizmetler ver-
dim. Bir gün gelir futbol oyuncuyu terk eder. 
Seviyeyi düşürmek zorunda kalırsınız. Qua-
resma çok yetenekli bir oyuncu buraya hiz-
met verdi ama artık bitti. Kesinlikle böyle bir 
planlamamız yok. Gökhan Töre ile ilgileni-
yoruz. Takımıyla kendi sorununu çözebilirse 
buranın kapısı Gökhan Töre'ye açık." yoru-
munda bulundu. Orta saha ile ilgili de ko-
nuşan Yalçın, "Merkezde oynayacak 

oyuncularımız var Atiba, Dorukhan, Oğuz-
han, Ljajic, Mensah, Kartal, Necip var. 
Necip bizim için önemli bir oyuncu. Aşağı-
dan gelenlere örnek oyuncu. Amatör ruhla 
oynayan bir oyuncu. Joker bir oyuncu bizim 
için. Şu anda sağ bek oynatıyoruz. 2 maçta 
da gayet iyi performans gösterdi. Belki 6 nu-
mara planlamamız olabilir Atiba'nın yanına. 
50-60 maç oynayacağız. Sürekli Atiba'yı 
kullanamayız. Oğuzhan önemli ve yetenekli 
bir oyuncu. N'diaye planlamamız arasında 
yok. 32-33 yaş bandında oyuncu takıma 
katmayı planlamıyoruz. Santrafor için böyle 
bir açıklık bırakabiliriz." ifadelerini kullandı. 

Josef'e sıcak bakıyorum 

Josef de Souza transferi ile ilgili de konuşan 
Yalçın, "Ljajic kenar oyuncusu değil. 6-8-10 
diye ayrım yapmıyoruz orta sahada. Kimin 
oynadığının değil ne yaptığının önemi var. 
Bizim oyun planımıza uygun oynuyor mu 
önemli olan bu. Çok yetenekli diye bir 
oyuncuyu oynatamayız. Bizim istediğimizi 
yapması önemli. O an için kim uygunsa 
onunla başlayacağız. Bu tamamen oyuncu-
ların vereceği performansla alakalı. Josef'le 
ilgili net bir şey yok. Sıcak baktığım bir 
oyuncu. Bizim seviyemize de uygun bir 
oyuncu. Şartlar uygun olursa değerlendire-
biliriz." şeklinde konuştu. 

Necip farkını gösterdi  

Necip Uysal'ın taraftarlar tarafından eleşti-
rilmesine karşı çıkan Yalçın şunları aktardı: 
"Bir takım kurarken buraya 20 tane yetenekli 
oyuncu alamazsınız, 20 genç alamazsınız. 
Yetenekli oyuncular vardır, fizik gücü olan-
lar vardır, dişlilerde değişik oyuncular olmak 
zorunda. Necip bizim için önemli bir 
oyuncu. Joker olarak kullanabiliriz. Hem 11 
olarak hem alternatif olarak kullanabiliriz. 
Bu tepki çok gereksiz bir tepki. Beşiktaş'tan 
yetişmiş önemli bir oyuncu. Değerli bir kar-
deşimiz. Yeni dönem için ciddi bir indirim 
yaptı. Hiç kimsenin yapmadığı indirimi 
Necip yaptı. Ondan başka indirim yapan da 
yok. Kapasitesi sınırlı evet, belli bölgelerde 
belli şeyleri verecek bir oyuncu. Takımda 
böyle oyunculara da ihtiyaç var." Beşiktaş'la 
yeni bir kontrat görüşmesi yapmadıklarını 
söyleyen Yalçın, "Beşiktaş'ta kontrata ihtiya-
cım yok. Benim kontratımda tazminat yok. 
Beni güvence altına alacak bir şey yok. 
Gerek de yok. Camia istediği müddetçe bu-
radayım. Kontrat bir şey ifade etmiyor. 
Zaten buranın adamıyım. İmza törenine 25 
bin kişi gelmiş hocanın kontrat yapmasına 
gerek yok." diye konuştu.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, transfer için bütçelerine uygun davranmaları 
gerektiğini belirterek, siyah-beyazlı taraftarların sabırlı olmasını istedi

BESIKTAS TARAFTARINA 
SABIRLI OLUN CAGRISI 

YÖNETİMLE arasında sıkıntı olmadığını 
vurgulayan Sergen Yalçın şunları aktardı: 
"Öyle algılar yapılıyor ki, hoca yönetime 
mesaj gönderdi diyorlar. Her gün baş-
kanla beraberim niye buradan mesaj 
göndereyim. Hoca onay vermedi deni-
yor. Ne geldi de onay vermedik. Alacağı-
mız oyuncunun kapasitesi belli zaten. 
Federasyon kısıtlamasından dolayı alsak 
tescil edemiyoruz zaten. Elimizden geldi-
ğince doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. 
Ne kadar başarılı olacağız göreceğiz. 
Bunu elimizdeki kadro, kazandığımız 

maçlar gösteriyor. Geçen sezon başladık, 
olumsuz hava vardı camiada onu değiş-
tirdik. Geçen sezonu iyi bir şekilde bitir-
dik. Ana hedefimiz Türkiye'de 
şampiyonluktur. Çok heyecanlandıramı-
yoruz şu anda taraftarı. Acele etmeyelim, 
sabırlı olalım. Çok uzun bir maraton bizi 
bekliyor. Oynayacağımız çok maç var. 
Uzun bir periyot var. Son periyotta iyi 
olmak önemli olan. Yarışmacı takım 
kimliğini korumak. Devre arasında ne-
rede oluruz bunların hepsi muallakta. 
Bunları zamanla göreceğiz." 

Elimizden geleni yapıyoruz 

TRANSFERDE rakiplerinin arkalarında kal-
dıklarını aktaran Sergen Yalçın, "Rakipleri-
mizin güçlendiği doğru, zaten iskeletleri var. 
Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray iyi 
kadroları var. Fenerbahçe transferler yaptı. 
Onların gerisindeyiz. Şu an için çok yeterli 

değil aldıklarımız. Oyuncularla görüşüyo-
ruz. Geniş bir kadro istiyoruz. İkinci yarıda 
3 günde bir maç oynayacağız. Yavaş yavaş 
bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Almayı 
planladığımız isimler var. Ayrılmasını iste-
diklerimiz de var." şeklinde görüş belirtti.

Rakipler önümüzde 

N'KOUDOU ile ilgili kronik sakat açıkla-
masına da açıklık getiren Yalçın, "Kronik 
sakatlığı var dedim ama ağzımdan çıktı. 
Sürekli sakat olduğundan dolayı dedim. 
Çocuğu da yakmayım şimdi. İyi oyuncu 
ama sürekli sakatlık yaşıyor. Tabii ki kul-
lanacağız. 50 maçın yarısında belki kul-
lanırız. Sakatlık oranı yüksek bir 
futbolcu. Hayali bir konuşma değil. Yete-

nekli, hızlı, yararlanabileceğimiz maksi-
mum seviyede yararlanmaya çalışacağız. 
Sakatlığı var, Trabzonspor maçında ol-
mayacak." şeklinde konuştu. Adem Ljajic 
ve Domagoj Vida ile ilgili konuşan Yal-
çın, "Ljajic ve Vida planlamamızda var-
lar. Oyuncuların bütçeleri çok yüksek. 
Herhalde yönetim onlandan indirim 
talep etti, indirirlerse iyi olur." dedi. DHA 

Sakat oyuncular da var 



D enizlerde av yasağının kalkmasıyla 
birlikte balık tezgahları yeniden 
dolmaya başladı. Balık fiyatları 

yarı yarıya düşüşe geçerken vatandaşların 
balık tezgahlarına ilgisi de arttı. Hamsi ve 
palamut bolluğu ise balıkçıların yüzünü 
güldürdü. Denizlerde av yasağının 1 Eylül 
itibariyle kalkmasıyla balık tezgahlarında 
artan çeşitlilikle beraber fiyatların da dü-
şüşe geçmesi vatandaşın yüzünü güldürdü. 
Yasakların ardından ilk hafta sonu avlan-
maya çıkan balıkçıların yüzünü “hamsi” ve 
“palamut” güldürdü. Geçen hafta 30-40 li-
ralara satılan hamsi fiyatları av yasağının 
kalkmasıyla 25-30 liraya düştü. Palamut'un 
tanesi ise tezgahlarda 10 ile 20 lira ara-
sında değişkenlik gösteriyor. Ünlü balıkçı 
Kenan Balcı ise, çıkan balık çeşitliliği ve 
bolluğundan memnun olduğunu dile geti-
rerek, “Çok şükür istediğimiz bollukta bir 
sezon açılışı oldu. Fiyatlar geçen haftaya 

göre ciddi bir düşüş yaşadı. Kilosunu 50 
TL'den sattığımız balık şimdi 35 TL'ye 
düştü. Hamsi ve palamut en çok çıkan ba-
lıklar. Onları istavrit ve sardalye takip edi-
yor. Önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da 
düşerek vatandaşlarımıza ucuz balık yedi-
receğiz” diye konuştu. 

Her geçen gün ucuzlayacak 

Vatandaşların balık tezgahlarına ilgisinden 
memnun olan Balıkçı Kenan Balcı, vatan-

daşlara tavsiyelerde de bulundu. Balcı, 
“Balık fiyatları her geçen gün ucuzlamaya 
devam edecek. Bu sene inşallah istediğimiz 
gibi bir sezon geçireceğiz. Vatandaşlarımız 
ucuz balığı tercih etsin. Tezgahta ucuz olan 
balık bol çıkıyor ve taze demektir. Ucuz 
diye alıp stok yapmaya da gerek yok. Taze 
taze alıp evlerinizde çocuklarınıza aileleri-
nize balık yedirebilirsiniz. Balık her geçen 
gün lezzetlenip daha da yağlanacak. Her 
balığı mevsiminde tüketmeliyiz” dedi 

BAYRAMPAŞA Belediyesi, Bayram-
paşa Kaymakamlığı ile birlikte, ko-
rona virüs ile mücadele çalışmaları 
kapsamında, ilçe genelinde maske, 
mesafe ve hijyen denetimleri gerçek-

leştiriyor. Başkan Atila Aydıner de 
sık sık bu denetimlere katılarak çalış-
maları yerinde inceliyor. Başkan Ay-
dıner, sahadaki denetimlerin 
ardından ise belediye personeline 

yönelik maske ve hijyen denetimi 
yaptı. Denetimde, personelin ol-
dukça duyarlı olduğu ve kurallara 
tam olarak uyduğu görüldü. 

Sağlığımızı riske atmayalım 

Salgınla mücadelede kurallara uy-
manın önemine vurgu yapan Baş-
kan Aydıner, “Aylardır gizli bir 
düşmana karşı mücadele veriyoruz. 
Bizim gücümüz kurallara uymakta 
saklı. 7'den 70'e kurallara uymazsak 
göremediğimiz virüsten korunma-
mız mümkün olmaz. Şüphesiz, en 
değerli varlığımız sağlığımız. Sağlığı-
mızı korumamız için birlikte müca-
dele vermekten başka çaremiz yok. 
O nedenle personelimizin ve vatan-
daşlarımızın özellikle maske, mesafe 
ve temizlik kuralına uyması gereki-
yor. Bu bağlamda denetimlerimizi 
gerçekleştiriyor, kurallara uymayan 
arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı 
uyarıyoruz. Lütfen elimizle sağlığı-
mızı riske atmayalım” şeklinde  
konuştu. ZEYNEP VURAL 
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Beckham çifti koronavirüse yakalandı 
GÖSTERİ dünyasının ünlü çifti Victo-
ria Beckham ve David Beckham ile 
ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 
İngiliz basınında yer alan haberlere 
göre; ikilinin geçtiğimiz mart ayının 
ilk günlerinde koronavirüse yaka-
landığı iddia edildi. Çiftin virüse Los 
Angeles'ta oğlu Brooklyn Beck-

ham'ın doğum günü partisinde ya-
kalandıkları öne sürüldü. İkilinin 
daha sonra da İngiltere'ye dönerek, 
iki haftadan uzun süre karantinada 
kaldığı konuşuluyor. Çiftin tamamen 
iyileştikten sonra hem ailerinini, 
hem de çocuklarını sık sık sağlık 
kontrolüne götürdüğü iddia edildi. 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Kül-
tür Daire Başkanlığı ve Halkla İlişkiler Mü-
dürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Sokak 
Sokak Masal” etkinliği başlıyor. Yeni nor-
mal sürecinde yaz boyunca birçok kültür 
sanat etkinliğini halkla buluşturan İBB, 
sokak sokak dolaşarak kültürel hazinemiz 
olan masalları çocuklara anlatacak. “Sokak 
Sokak Masal“ etkinliği ile çocukların hayal 
gücü ve yaratıcıklarının gelişmesine katkı 
sağlayan masalların önemini yeniden güç-
lendirmekle birlikte, çocukların eğlenceli ve 
eğitici zaman geçirmesi amaçlanıyor. Pan-
demi koşullarına uygun olarak gerçekleştiri-
lecek etkinlikler öncelikle dezavantajlı 
bölgelerdeki çocuklarla buluşturulacak. 
“Sokak Sokak Masal” Programı 
9 Eylül 2020 Çarşamba 
Saat:11.00 Silivri- Gümüşyaka Mah. 
Saat: 13.00 Silivri- Çanta Mah. 
10 Eylül 2020 Perşembe 
Saat:11.00 Silivri- Çayırdere Mah. 
Saat: 13.00 Silivri- Sayalar Mah. 
11 Eylül 2020 Cuma 
Saat:11.00Silivri- Büyükçavuşlu Mah. 
Saat: 13.00 Silivri- Beyciler Mah.

İstanbul’da masal 
anlatılacak

Bayrampaşa'da 
denetim  Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila 

Aydıner, belediye personeline yöne-
lik maske ve hijyen denetimi yaptı

GEÇTİĞİMİZ günlerde Suda Tur Ge-
misinde Tuğçe Sarıkaya Dağıstan 
tarafından düzenlenen 1.Zirve ve 
Kariyer Ödül Töreni’nde Türkiye’nin 
En İyi Make up Artisti Ödülü Banu 
Saadet’in oldu. İş, sanat ve sosye-
teden birçok ünlü ismin pandemi 
nedeniyle sosyal mesafe kuralla-
rına uygun şekilde katıldıkları tö-
rende ödül alan başarılı make up 
artist Banu Saadet En İyi Make Up 

Artist Ödülünü aldı. Son günlerde 
bir çok moda organizasyonunda ve 
bir çok sanatçının makyajında onun 
imzası var. İlk ödülünü bu törende 
aldığını ifade eden Banu Saadet, 
uzun bir yolda daha yolun başında-
yım aldığım bu ödül beni çok mutlu 
etti ve gururlandırdı.Güzel bir ekibi-
miz var tüm ekip arkadaşlarım 
adına aldığım bu ödül için sonsuz 
teşekkürler ‘dedi. 

VATANDAS UCUZ 
BALIK YESIN

BARIŞ KIŞ

Balık sezonunun açılmasıyla 
birlikte tezgahların doldu-
ğunu anlatan Balıkçı Kenan 
Balcı, vatandaşlara tavsiye-

lerde de bulundu. Balcı, 
“Balık fiyatları her geçen 

gün ucuzlamaya devam ede-
cek. Bu sene inşallah istedi-

ğimiz gibi bir sezon 
geçireceğiz. Vatandaşlarımız 
ucuz balığı tercih etsin” dedi

Ödülün sahibi Banu oldu


