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Bir muhtar düşünün, sudan bahane-
lerle belediye tarafından yapılmış bi-
naya taşınmıyormuş. Eksikleri olduğu
için taşın(a)mıyormuş! Neymiş, buzdo-
labı, televizyonu hatta çay seti yokmuş,
muhtar efendinin... Kendisine teslim
edilmiş anahtarı da cebinde gezdiyor-

muş. Yapılması gereken, belediye 
yönetiminin o muhtardan anahtarı
geri almak ve binayı da farklı bir
hizmet binası için kullanmaktır.
Muhtarı da vatandaşa 
şikayet etmektir.
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9 EYLÜL RUHU DEĞİŞMEZ

Yunanistan’a
İzmir mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik sosyal medyada dikkat

çeken mesajlar paylaştı. Çelik açık-
lamasında "Doğu Akdeniz’de hak
ve menfaatlerimize göz dikenler ya
da Meis Adası’ndan provokasyon
yapanlar bugün İzmir’deki irade ve

kararlılığı iyi
görsünler.  Şart-
lar ve imkanlar
değişir ama 9
Eylül ruhu de-
ğişmez. Masada
çözüm isteyen-
ler için masada-
yız. Sahada
dayatma pe-
şinde koşanların
karşısında saha-
dayız" dedi. 
I SAYFA 7

ç

Sayfa 2

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Faik Öztrak da
virüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Faik

Öztrak da korana virüse yakalandı.
"Yaptırdığım Covid-19 testinin po-
zitif çıktığını öğrendim" diyen Özt-
rak, "Sağlık durumum şu an gayet
iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışa-
cağım. Arayıp
soran herkese
çok teşekkür
ederim. Yakın
zamanda be-
nimle maskesiz
temasta bulu-
nanların test
yaptırmasını
rica ediyorum"
ifadelerini 
kullandı.
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ömer çelik

İBB, YENİ BİR KARAR ALDI

Tam kapasite
ulaşım hizmeti

Faik öztrak

PARTİSİNİN 97. YILINDA KONUŞTU

Yeni hikayeler
yazmalıyız!

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık,

CHP’nin 97. kuruluş yıldönümü et-
kinliklerine katıldı. CHP Beylikdüzü
İlçe Başkanlığı tarafından düzenle-
nen törende konuşan Başkan Çalık,
“Bizim amacımız partide iktidar
olmak değil,
bizim amacımız
partiyi ülkede
iktidara taşı-
mak. Bunun
için birlikte yeni
hikâyeler ve yeni
başarılar yazma
mecburiyetinde-
yiz” ifadelerini
kullandı. 
I SAYFA 5
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Mehmet Murat çalık

PIRIL PIRIL OTOGARIMIZ OLDU

El değmedik
nokta kalmadı

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, tam 1 yıl önce bugün

devraldıkları Büyük İstanbul Oto-
garı’nda incelemelerde bulundu.
İmamoğlu, "Çok emek verdik ama
değdi. Bir yıl önce devralmıştık
şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otoga-
rımız oldu. Güvenlik ve temizlik
sorunlarını çözdük, baştan sona
yeniledik, el değmedik nokta 
bırakmadık" dedi. I SAYFA 9
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Ali TArAKçı KöşE yAzıSı SAyFA 9’dA

İkitelli'de bir sanayi sitesinin
yakınında bulunan yaya ge-

çidine birkaç gün önce İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Avrupa Ya-
kası Yol Bakım Onarım Müdür-
lüğü tarafından yapılan çalışma
sırasında bariyer yerleştirildi. Araç
trafiğinin yoğun olduğu yolda kar-
şıdan karşıya geçmek isteyenler ba-

riyer engeliyle karşılaşıyor. Yolun
karşına geçmek isteyenler ya bari-
yerlerin üzerinden atlıyor ya da
yolun diğer yolla birleştiği noktada
karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor.
Dakikalarca karşıya geçebilmek
için bekleyen vatandaşlar yaya ge-
çidinin geçiş noktasının bariyerlerle
kapatılmasına tepki gösterdi.

ç Yaya geçidini kullanmak için
bariyerlerden atlamak zo-

runda kalan Furkan Günak, "Ben
sanayide çalışıyorum. Burada bir
bariyer var ve faydası yok. Ulaşım
engellenmiş. İstesek de geçemiyo-
ruz. Umarım bu olayı yetkililer
görür" diye konuştu. Müjdat Kaya
ise "Yanlış bir şey. Her sabah burası

aşırı kalabalık oluyor. Atakent ve 
bu bölgede oturanlar her sabah 
bu alandan geçiyor. Yayanın her
zaman üstünlüğü var ama yolu 
genelde vermiyorlar" ifadelerini 
kullandı. Vedat Özdemir isimli 
vatandaş da "Şu an atlayacağız.
Koyunlar çitten atlar ya biz de o 
şekilde atlayacağız" dedi.  I SAYFA 9

KOYUNLAR ÇİTTEN ATLAR YA BİZ DE ATLAYACAĞIZ!

ç

Son korona verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirlere hepimiz
destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin” dedi

Koronavirüs yayıl-
maya devam ediyor.

Son 24 saatin verilerini açık-
layan Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, toplamda 8
milyondan fazla test yapıldı-
ğını söyledi. "Bugün ise 110
binden fazla yapılan test so-
nucunda bin 673 yeni tanı
konmuş hastamız var" diyen
Koca, "Tedbirlere hepimiz
destek verirsek virüse karşı
daha güçlü olacağız. Bu

güce destek verin, sevdikleri-
mizi koruyalım" ifadelerini
kullandı. Koca'nın paylaştığı
tabloya göre son 24 saatte
55 hasta da hayatını kay-
betti. 943 hasta iyileşirken
toplamda iyileşnelerin sayısı
254 bin 188'e ulaştı. Ağır
hasta sayısında yine artış
oldu ve bin 182'e çıktı. Son
konulan tanılarla birlikte
toplam vaka sayısı 284 bin
943'e çıkmış oldu.
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DESTEK VERIN!

Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek
Maskeyle yaşarken
dikkat etmek gerek

Küçükçekmece İkitelli'de bulunan yaya geçidinden geçmek isteyen
vatandaşlar bariyer engeliyle karşılaşıyor. Araç trafiğinin yoğun ol-
duğu yolda karşıya geçmek isteyenler bariyerlerin üzerinden atlaya-
rak yollarına devam edebiliyor. Her gün geçidi kullanmak zorunda
olan Vedat Özdemir, “Burası bizim her zaman kullandığımız güzergah.
Koyunlar çitten atlar ya biz de o şekilde atlayacağız” diye konuştu
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Ah muhtar ah... Televizyonu yokmuş!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sa-
rayı önünde iki grup arasında çıkan

silahlı kavga hareketli anların yaşanmasına
neden oldu. Adliye önünde görevli polisler
silahlarını çekerek alarma geçti. Çevredeki-
ler ise bu sırada büyük panik yaşadı. Polis
silah seslerin geldiği alana yöneldi. Polis 4
kişiyi gözaltına alırken yaralanan bir kişi
ambulansa hastaneye kaldırıldı.
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BÜYÜKÇEKMECE Kamiloba Mahal-
lesi'nde yapımı tamamlanmasına

rağmen açılmayan muhtarlık binası tartışıl-
maya devam ediyor. Mahalle Muhtarı
Emre Sinir, "Eksikler tamamlanınca taşına-
cağız" açıklamasını yaparken, CHP'li Meclis
Üyesi Eren Savaş, “Muhtarlık binasının
hiçbir eksiği yok. Televizyonu, buzdolabı
bende taşındığı gibi getireceğim” ifadelerini
kullandı. “Muhtarla bizim hiçbir husumeti-
miz yok” diyen Savaş, “Neden taşınmadı-
ğını ben de bilmiyorum. Bilgisayar ve yazıcı
da gönderdik. Eksiklerini tamamlattık. Geç-
tiği anda bütün eksikleri tamamlanacak. 
Temizliğini de yaptırdık" diye konuştu. 
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CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, 

partisinin 97. kuruluş yıl dö-
nümü programında konuştu.
Kılıçdaroğlu, "CHP o kadar 
acımasız eleştirilmiştir ki tarihi
unutturularak o kadar sert
eleştirilmiştir ki anlamakta 
zorlanıyorum" dedi. 'CHP hiçbir
şey yapmadı' eleştirilerine

cevap veren Kılıçdaroğlu, "CHP
kadroları, 1930 yılında Galata
Köprüsü'nün ücretsiz olmasını
sağlamıştır" dedi. Kılıçdaroğlu,
“Çocuklarımıza hangi koşul-
larda bu ülkenin inşa edildiğini
anlatıyor muyuz? Yurttaşları-
mızın yüzde doksanının bilme-
diği bir gerçek var” açıklam-
asında bulundu. I SAYFA 7
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1930’DA GALATA’YI
UCRETSIZ YAPTIK!

CHP’Yİ ÇOK ACIMASIZCA ELEŞTİRDİLER

Açılmaması için
hiçbir neden yok!
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TEB BNP Paribas Tennis
Championship İstanbul'da

teklerde ve çiftlerde ana tablo maç-
ları, dün gündüz saatlerinde oyna-
nan maçlarla devam etti. Teklerde
son 32 turu maçları oynanırken
günün ilk maçında turnuvanın 6 nu-
maralı seri başı Belçikalı raket Ali-
son Van Uytvanck, Slovak rakibi
Viktoria Kuzmova'yı 6-3 ve 6-4'lük
iki set sonucunda 1 saat 14 daki-
kada mağlup etti ve adını son 16 te-
nisçi arasına yazdırdı. Japon raket
Misaki Doi de Avustralyalı rakibi
Ellen Perez'i 6-7 (4-7), 7-5 ve 6-1'lik
setlerle geriden gelerek mağlup etti.

ç
DORUKTA

KÜÇÜKÇEKMECE'DE YAYA GEÇİDİNİ KULLANANLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN BARİYER

KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN ENGELLE KARŞILAŞIYOR

SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM

İBB, her gün milyonlarca İs-
tanbullunun kullandığı toplu

ulaşım araçlarında güvenli mesafe-
nin korumak için yeni dönemde de
tam kapasiteyle ulaşım hizmeti ve-
recek. Toplu ulaşımda, İl Umumi
Hıfzıssıhha Meclisi kararları titiz-
likle uygulanacak. İBB bağlı kuru-
luşlarından İETT, yolcuların güvenli
mesafede yolculuk yapmaları için
tedbirlerine devam edecek. I SAYFA 8
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KEŞMEKEŞ
YOLCULUK

İstanbul'da toplu ulaşımda
yine yoğunluk yaşandı, oto-

büs, tramvay ve metrobüste ayakta
yolculuk yapanlar, koronavirüs ne-
deniyle endişeli olduklarını belirte-
rek, sefer sayılarının artırılmasını
istedi. Cevizlibağ’da metrobüsler,
otobüsler ve tramvaylar durakları
ile Cevizlibağ üst geçidindeki yo-
ğunluk dikkat çekti. Nur Çiçek
isimli bir vatandaş, kalabalığa
isyan etti. Çiçek, "Şu otobüsün ha-
line bakar mısınız? Otobüs dop-
dolu ama kovid var. Bu kovid
otobüste aralarda mı saklanacak?”
diye isyan ett. I SAYFA 5
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Libya’da hayatını kay-
beden MİT mensubu-

nun cenaze törenine ilişkin
haber yaptıkları için tutuklu
bulunan Barış Pehlivan,
Hülya Kılınç ve Murat Ağırel
ile ilk duruşmada tahliye edi-
len OdaTV Haber Müdürü
Barış Terkoğlu, Yeni Yaşam
gazetesi yöneticileri Ferhat

Çelik ve Aydın Keser ikinci
kez hâkim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, tutuklu yar-
gılanan Barış Pehlivan, Hülya
Kılınç ve Murat Ağırel'in tah-
liyesine karar verdi. Barış Peh-
livan ve Hülya Kılınç’a 3 yıl 
9 ay, Murat Ağirel ve Ferhat
Çelik ve Aydın Keser’e 
4 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
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Gazeteciler
tahliye oldu

YENİ KORONA 
YASAKLARI! 

Emre Sinir’in yeni
muhtarlık binasına
neden taşınmadığı
merak ediliyor.

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu 
partisinin 97. kuruluş 
yıldönümünde konuştu.

Viktoria 
Kuzmova

SAY FA 4’te

Fahrettin Koca

S
ayfa 14
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Yaz aylarında artış gösteren göz enfeksi-
yonları genellikle kuru, sıcak, tozlu ve po-
lenli havalardan veya havuzlardan

bulaşıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz
Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu,
Covid-19 pandemisi sürecinde göz enfeksiyonlarına
karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek
“Yeni koronavirüs solunum sisteminin yanı sıra göz
tutulumu yapabiliyor ve hatta ilk bulgular gözde
olabiliyor. Bu nedenle gözde kızarıklık, yaşarma ve
çapaklanma gibi şikayetlerde koronavirüs ihtimalini
de akla getirmekte fayda var” diyor. Göz Hastalık-
ları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, yaz ayla-
rında göz sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri
anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Yazın özellikle alerjik göz hastalıkları başta olmak
üzere; konjonktivit ve göz nezlesi daha sık görülü-
yor. Halk arasında ‘gözde büyüyen et oluşumu’ ola-
rak bilinen “pterjium” da güneşle beraber büyürken,
güneş ışığı katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığı-
nın oluşumuna da neden olabiliyor. Acıbadem
Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.
Uğur Yılmaz Mumcu, yaz aylarında görülen göz
enfeksiyonlarının genelde kuru, sıcak, tozlu ve po-
lenli havalardan veya havuzlardan bulaşabildiğini
belirterek “Göz enfeksiyonları gözlerde kızarıklık,
çapaklanma ve kaşıntı, yanma, batma, sulanma,
ışığa karşı hassasiyet, görme bozukluğu ile kendini
gösterebilir. Burada sorun çoğunlukla bakteriyel se-
beptir ve bakteriyel enfeksiyonlar temasla bulaşabil-
mektedir. İlk olarak hastanın diğer gözüne bulaşır.
Sonrasında hastaya yakın temasta bulunan diğer
kişilere de geçebilmektedir” diyor.

Oteller büyük risk taşıyor

Bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra viral enfeksiyon-
ların da önemli bir risk olduğunu vurgulayan Dr.
Uğur Yılmaz Mumcu, viral enfeksiyonların çok
daha kolay bir şekilde bulaştığı için daha tehlikeli
olduğunu söylüyor. Otel ve toplu kullanım alanları-
nın özellikle de Covid-19 pandemisinin göz hasta-
lıkları açısından daha fazla risk taşıdığına dikkat
çeken Dr. Uğur Yılmaz Mumcu “Bu virüsü taşıyan
kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaş-
maya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır.
Hastalarımızı özellikle ellerini gözlerine değdirme-
meleri, evde hijyene dikkat etmeleri, havlu gibi kişi-
sel hijyen malzemelerini ayırmaları, kalabalık
ortamlara girmemeleri, havuz gibi toplu kullanım
alanları kullanmamaları gerektiği konularında uya-
rıyoruz. Gözlerinde kızarıklık, batma, sulanma, ka-
şınma, sonrasında çapaklanma ve kulak önündeki
lenf bezlerinde şişme görülenlerin mutlaka mua-
yene olmaları gerekir. Aksi halde muayene olmadan
gelişigüzel ilaç veya damla alıp kullanmak görme
kaybına bile neden olabilir” diyor.

Korona gözde
çıkmasın!
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Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  15 SA YI  : 4728 10 EYLÜL 2020 PERŞEMBE

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
Netprint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöĞEN
Osman KöSE

Murat pALAvAR
Müge YüCETüRK

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

Bağcılar Koordinatörü
Elizan Altunufağı 1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

MASKEYLE YASARKEN
DIKKAT ETMEK GEREK
Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz "Maske yapımında kullanılan doğal ya da sentetik teks-
til ürünleri; içerdiği boyalar, boyanın akmasını önleyen kimyasal maddeler ve yapıştırıcılar nedeniyle tahriş hatta aşırı duyarlılık reaksi-
yonlarına neden olabiliyor” diyor. Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, maske kullanımına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

C ovid-19 pandemisi sürecinde
günlük yaşantımızın vazgeçil-
mezi hatta en kritik unsuru ha-

line gelen maskeler; polenlere ve hava
kirliliğine karşı da önemli bir süzgeç gör-
evi görüyor. Ancak dikkat! Özellikle
pandemi sonrası çeşit çeşit renkler ve
desenlerle karşımıza çıkan maskeler,
alerjik reaksiyonlara yol açarak günlük
yaşantımızı olumsuz etkileyebiliyor. Acı-
badem Kozyatağı Hastanesi Dermato-
loji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen
Aydıngöz "Maske yapımında kullanılan
doğal ya da sentetik tekstil ürünleri; içer-
diği boyalar, boyanın akmasını önleyen
kimyasal maddeler ve yapıştırıcılar nede-
niyle tahriş hatta aşırı duyarlılık reaksi-
yonlarına neden olabiliyor” diyor. Prof.
Dr. İkbal Esen Aydıngöz, maske kullanı-
mına yönelik önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. Tüm dünyayı kasıp
kavuran Covid-19 pandemisi, 7’den 70’e
günlük alışkanlıklarımızı tepeden tırnağa
değiştirirken, maskeyi de vazgeçilmez
hale getirdi. Ancak piyasada Covid-19
içintasarlanmış renk renk, çeşit çeşit, de-
senli hatta bir aksesuar gibi göz alıcı
maskeler bazı durumlarda fayda yerine
sağlığımıza zarar verebiliyor! Acıbadem
Kozyatağı Hastanesi Dermatoloji Uz-
manı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz,
gerek yüzyılın salgını Covid-19 enfeksi-
yonuna karşı gerekse açık havada pek
çok alerjene karşı önemli bir korunma
aracı olan maskelerin, bazı kişilerde aler-
jik reaksiyonlara yol açabildiğini belirte-
rek “Korunma amaçlı kullandığımız
maskelerin de alerjik reaksiyon yapabile-
ceği tespit edilmiştir. Üretim aşamasında
kullanılan kimyasal maddeler, boyalar
deride tepkiye neden olabilmektedir. Ay-
rıca imalat aşamasında kullanılan lastik,
metal türevleri, yapıştırıcı ve apre de de-
ride sorun yaratabilir. Tekstil maddele-
rine eklenen antimikrobiyeller,
yumuşatıcılar, alev almaya karşı koruyu-
cular, leke tutmayı engelleyen maddeler

de zaman içinde deride reaksiyonlara
neden olur” diyor.

Alerjik reaksiyonlara dikkat!

Maske kullanımı nedeniyle ciltte oluşan
reaksiyonların alerji olup olmadığını an-
lamak mümkün. Tahriş edici madde
hemen hemen herkeste kızarıklık yapı-
yor. Oysa alerjik reaksiyonlar sadece
yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkı-
yor. Alerjen madde ile tekrarlayan temas
sonucunda değinim alanının dışına
taşan şiddetli kaşıntı, kızarıklık, hatta su
dolu kabarcıklar meydana geldiğini be-
lirten Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz
“Kızarıklık parça parça döküntü şek-
linde olabileceği gibi deriden hafifçe ka-

barık, ödemli, net sınırlı alanlar şeklinde
de karşınıza çıkabilir. Bazı kişilerde akne
benzeri sarı uçlu minik kabarcıklar göz-
lenebilir. Günlük yaşamı engelleyici ve
can sıkıcı boyutta olabilen bu alerjinin
önüne geçebilmek için maske yapı-
mında kullanılan malzemelere dikkat
etmek gerekir. İşlem görmemiş doğal ve
sentetik iplikler ise deride nadiren reak-
siyona neden olur” diyor.

Amacına uygun maske seçilmeli!

Maskelerin amacına uygun seçilip kul-
lanılması gerektiğini belirten Dermato-
loji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen
Aydıngöz “Hava kirliliğinin belirgin ol-
duğu bölgelerde veya polenlerin yoğun-

laştığı mevsimlerde, özellikle açık ha-
vada zaman geçirilecekse maske kullan-
mak bu maddelerin insan vücuduna
ulaşmasını ve zararlı etkiler oluşturma-
sını kısmen engeller. Maskeler süzgeç
görevi yaparak hava yolu ile bulaşan
hastalıklardan korunmamızı da sağlar.
Solunum yolu enfeksiyonlarından ko-
runmak için bakteri ya da virüsün bo-
yutlarına göre maske seçilir. Alerjik
reaksiyonlardan korunmak için seçile-
cek maskelerin ise polen, bitki sporları,
ev hayvanlarının tüyleri, küf ve ev akar-
larını engelleyecek özellikte olması gere-
kir. Örneğin polenler 2,5-5 mikron
çapındayken, bakteri ve virüsler 0,3-1
mikron büyüklüğündedir” diyor.

AYNUR CİHAN

Düzeltme:
8 ve 9 Eylül tarihli sayımızın künye 

kısmında gazetemizin sayısı sehven ha-
talı yayımlanmıştır. Sayımız; 8 Eylül'de

4726, 9 Eylül'de 4727'dir. Düzeltir
okuyucularımızdan özür dileriz.

Alerjik reaksiyona
karşı 3 öneri!
Prof. Dr. İkbal Esen Ay-
dıngöz, alerjiye karşı yapı-
labilecekleri şöyle sıralıyor;
•Öncelikle cildinizde tep-
kiye neden olan maskeyi
farklı bir ürünle değiştirin.
•İşlem görmemiş doğal ve
sentetik iplikler deride na-
diren reaksiyona neden ol-
duğundan, maskenizin
görüntüsünden ziyade ka-
liteli olmasına dikkat edin.
Desenine, görünüşüne ba-
karak maske seçmeyin.
•Maskenin koruyucu ola-
bilmesi için yüze sıkıca
oturması gerekiyor ancak
hareket ve konuşma gibi
eylemlerle sürtünme mey-
dana geliyor. Eğer uzun
süreler maske kullanılı-
yorsa terleme ve nem-
lenme nedeniyle maskenizi
değiştirmenizde fayda var.

Erkeklerin kabusu
KASIK FITIĞI!
Yenidoğandan erişkine hemen her yaşta ortaya çıkan
kasık fıtığı, tedavi edilmediğinde hayati tehlikeler
doğurabiliyor. Erkeklerde daha sık görülmekle beraber
kadın hastalarda daha ciddi sonuçlara yol açabilen kasık
fıtığının tedavisinde ise cerrahi tedaviler imdada yetişiyor

Yenidoğandan erişkine
hemen her yaşta ortaya
çıkan kasık fıtığı, tedavi edil-

mediğinde hayati tehlikeler doğurabi-
liyor. Erkeklerde daha sık görülmekle
beraber kadın hastalarda daha ciddi
sonuçlara yol açabilen kasık fıtığının
tedavisinde ise cerrahi tedaviler im-
dada yetişiyor. Şiddetli karın ve kasık
ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, iş-
tahsızlık, karın şişkinliği, gaz ağrısı
hissi, gaz çıkaramama gibi belirtilerin
görülebildiğini anlatan Acıbadem
Üniversitesi Atakent Hastanesi Genel
Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Erman
Aytaç, “Laparoskopik ve robotik cer-
rahi ile kasık fıtığı ameliyatlarını çok
başarılı bir şekilde tedavi ediyoruz.
Hasta bir gün sonra taburcu olup
günlük yaşamına dönebiliyor” diye
bilgi veriyor.

Herkeste görülebilir

Fıtık kısaca vücutta bulunan bir organ
ya da doku parçasının bir boşluktan
geçerek olması gereken yerin dışında
bulunması olarak tanımlanıyor. Kasık
bölgesindeki fıtıklar da karın duvarının
farklı nedenlerden dolayı zayıflama-
sına bağlı olarak gelişiyor. Bir insanın
hayatı boyunca karın duvarı fıtığı ya-
şama riskinin yüzde 5-10 düzeyinde
olduğunu ve her dört karın fıtığından
üçünün kasıklarda meydana geldiğini

belirten Doç. Dr. Erman Aytaç,
“Kasık fıtığı yenidoğan bebekten ileri
yaşlara kadar herkeste görülebilir. Er-
keklerde kadınlara göre daha sık görü-
lür. Kasık fıtıklarının görülme sıklığı
erkeklerde yaşla birlikte artar.” diyor.

Neden erkeklerde sık görülür?

Peki, kasık fıtıkları erkeklerde neden
daha fazla görülüyor? Doç. Dr.
Erman Aytaç, bu soruyu şöyle yanıtlı-
yor: “Erkeklerin kasık kanalında ana-
tomik olarak zayıflık vardır. Bu
zayıflığın nedeni de anne karnındaki
gelişim dönemimize kadar uzanır. Tes-
tisler, karın içinde oluşur ve gelişimle-
rinin ilerleyen evrelerinde kasık
kanalından skrotum denilen testis tor-
basına iner. Doğumdan sonraki ilk yıl-
larda normal gelişim şartlarında bu
kanal kapanır. Kasık fıtığı gelişen has-
taların bir bölümünde bu kanal düz-
gün bir şekilde kapanmadığından ve
buradaki zayıf noktadan fıtık oluşabi-
lir.” Erkeklerde daha sık görülmekle
birlikte kasık fıtığı kadınlarda daha
ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Zama-
nında ve uygun şekilde tedavi edilme-
mesi halinde, içinde bulunduğu
organın kan dolaşımını bozan fıtığın
ölüme dahi neden olabileceğini kayde-
den Doç. Dr. Erman Aytaç, “Femoral
fıtık denilen tipteki kasık fıtığının tanısı
anatomik özelliklerden dolayı zor ko-

nuyor. Bağırsak tıkanıklığı riskinin bu
fıtık tipinde yüksek olması ve kadın-
larda daha sık görülmesinden dolayı
da önem kazanıyor. Bu nedenle belir-
tilerin gözden kaçmaması gerekiyor.”
diye konuşuyor. Kasık fıtığı hızla şid-
detlenen karın ve kasık ağrısına eşlik
eden bulantı, kusma, iştahsızlık, karın
şişkinliği, gaz ağrısı hissi, gaz çıkara-
mama gibi belirtilerle kendini gösteri-
yor. Ayrıca kasık bölgesindeki
şişkinliğin üzerinde morarma ya da kı-
zarma görülebileceğine dikkat çeken
Doç. Dr. Erman Aytaç, bulgular bu
seviyeye gelmeden tanının konması
gerektiğini belirtiyor. Tanı ise hekim
muayenesi ve uygun görüntüleme
yöntemleri ile konuyor.

Tedavisi cerrahi

Kasık fıtığı tanısı alan hastalar cerrahi
yöntemle tedavi ediliyor. Günümüzde
halk arasında “kapalı” yöntem olarak
bilinen laparoskopik cerrahi ve geliş-
miş versiyonu robotik cerrahi ile bu
rahatsızlıkların tedavisinin gerçekleşti-
rildiğini anlatan Doç. Dr. Erman
Aytaç, şunları söylüyor: “Kasık fıtığı-
nın tedavisi, boyutu yarım santimetre-
lik birkaç delik açılarak yapılabiliyor.
Hastalar bu işlemden bir gün sonra
taburcu olup normal hayatlarına hızlı
bir şekilde geri dönebiliyor.” 
DHA



F itness antrenörlüğü yapan 25
yaşındaki Cansu tarhan,
Maltepe'den scooter'la Kadı-

köy'deki iş yerine doğru yola çıktı.
tarhan, Maltepe Belediyesi'nin
önünde ilerlediği sırada, başıboş
dolaşan sokak köpeklerinin saldırı-
sına uğradı. Paniğe kapılan genç
kadın, dengesini
kaybederek cadde
ortasında yere
düştü. Olayı gören
belediye çalışanları
Cansu tarhan'ın
yardımına koştu.
Köpekleri kovalayan
çalışanlar, genç ka-
dını arabaya bindi-
rerek hastaneye
götürdü. Cadde
üzerinde işyeri bulu-
nan esnaf da sokak
köpeklerinin daha
önce de başkalarına saldırdığını
söyleyerek yetkililerden 
yardım istedi.

Lütfen çözüm bulsunlar

Korku dolu anları anlatan Cansu
tarhan, “Sabah evden çıkıp işe

doğru giderken saat 08.00 sırala-
rında tam belediyenin önünde kö-
peklerin saldırısına uğradım ve çok
kötü bir şekilde düştüm. allah'tan
belediyenin çalışanları yardımıma
koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar.
Onlar sayesinde biraz daha iyiyim.
ama çalışanlar olmasaydı belki de

daha kötü sonuçlar
olabilirdi. ısırılabilir-
dim, yaralanabilirdim.
Sadece tek isteğim,
yetkililerden destek
bekliyorum. Bu ko-
nuya çözüm bulmala-
rını istiyorum" dedi.

Üzerime atladılar

tarhan, “İşime scoo-
ter'la giderken bir
anda 4 tane köpek
üzerime doğru atla-
maya başladı. Ben de

dengemi kaybederek yüzüstü düş-
tüm. avuç içimden, dirseğimden,
dizlerimden yara aldım. Bel kıs-
mımda yaralarım var. Köpeklerin
kulaklarında küpeleri yoktu. 
Bununla ilgili yetkililerden çözüm
bekliyorum" diye konuştu.
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE park
halinde bulunan kamyoneti
çaldıkları iddiasıyla aranan  4

şüpheli yakalandı. Kamyonetin çalınma
anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edini-
len bilgiye göre, C. K.'nın park halinde
bulunan kamyoneti 21 temmuz'da
İnönü Mahallesi Biga Sokak üzerinde
çalındı. C.K'nın ihbarı üzerine asayiş

Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro
amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını incele-
yen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimlikle-
rini tespit etti. Oto Hırsızlık Büro
amirliğine bağlı ekipler, Serhat S.(23),
Volkan O. (35), Serkan B.(24) ve ahmet
M.t.(32)'yi yakaladı. Emniyette işlemleri
tamamlanan şüphelilerden Serhat S.

serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli-
yeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan
şüphelilerden Volkan O. adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli ise
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir
şüphelinin olay yerine koşarak geldiği
aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaş-
ması, gidiş anları güvenlik kamerasına
yansıdı.

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

TRAKYA HALKıNıN 
gÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Kamyonet hırsızı yaKayı ele verdi

Maltepe'de fitness antrenörü kadın elektirikli scooter'la işe giderken
sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kadın, yere düşerek
yaralanırken, mahalle esnafı köpeklerin başkalarına da saldırdı-
ğını söyleyerek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Genç kadı-
nın sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kameraya yansıdı

Cinayet şüphelileri
yakalandı

OLAY, 19 ağustos tarihinde sa-
baha karşı 04.30 sıralarında
Cankurtaran Mahallesi Ken-

nedy Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, Samet Eralp olay yerine
vakit geçirmek için erkek arkadaşıyla geldi.
Yan tarafta ise Ferdi K. 'nın arkadaşlarıyla
eğlendiği sırada olay yerinde bulunan
diğer kişilerlerin pitbull cinsi köpeğini
Ferdi K.' ya saldırtmaları sonucu tartışma
yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından
Ferdi K. yaralı şekilde olay yerinden ay-
rıldı. ardından Samet Eralp, şüphelilerin
olduğu grubun yanına giderek “burada bu
tip işler yapamazsınız“ şeklinde söylem-
lerde bulunamazsınız" diyerek uyarıda bu-
lundu. Bu defa Samet Eralp ve şüpheli
grubu arasında tartışma çıktı. Samet
Eralp,  grupta bulunan ufuk g'yi  ya-
nında bulunan tabanca ile ateş ederek iki
bacağından da yaraladı. Şüpheliler,
Samet Eralp’ın elindeki silahı alarak darp
edip olay yerinden uzaklaştılar. Samet
Eralp, aldığı darbelerle olay yerinde 
hayatını kaybetti.

Cezaevine gönderildiler

asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
amirliğine bağlı ekipler, çalışmalarının de-
vamında şüphelilerin eşkal ve kimliğini
belirledi. Ekipler, 4 Eylül Cuma günü Kü-
çükçekmece' de resul u. (23), ufuk g.
(22), İbrahim Y.(26), azad Ü.(23), Süley-
man S.(23) ve Serhat S.'yi yakaladı. asa-
yiş Şube Müdürlüğüne getirilen
şüphelilerin çok sayıda suçtan kayıtları ol-
duğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamam-
lanan şüpheliler adliyeye sevk edilerek
mahkemeye çıkarıldı. Şüpheliler tutukla-
narak cezaevine gönderildi. DHA

SOKAK KOPEKLERıNıN
SALDıRıSıNA UgRADı

16 yaşında yaşam savaşı veriyor
Gaziosmanpaşa'da ters yönden geldiği iddia edilen kamyonet şoförü, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki gence çarptı.
Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Olay, 5 Eylül'de gece saat 00.30 sı-
ralarında Çukurçeşme Caddesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre, amca-

sının dükkânına ziyarete giden Murat Kara-
gök(16)'e, yolun karşısına geçmek istediği
sırada ters yönden geldiği iddia edilen S.a. yö-
netimindeki kamyonet çarptı. Çarpmanın etki-
siyle Karagök, ağır yaralandı. yakınlardaki bir
hastaneye kaldırılan ağır yaralı genç tedavi al-
tına alındı. Murat Karagök'ü yaralayan kamyo-
net sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayla
ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik
kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sü-
rücü S.a.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Üç günden beri yoğun bakımda

Kazayla ilgili konuşan Murat Karagök'ün ba-
bası Şenol Karagök, "amcasının yanında dük-
kândaydı. Dükkânda tuvalet olmadığı için
ihtiyacını karşılamak için karşıda bulunan has-
taneye giderken, ters yönden gelen kamyonet
çocuğuma çarptı. Hemen karşımızdaki hasta-
neye kaldırdık. Üç günden beri çocuğum
yoğun bakımda. Hayati tehlikesi var, şu anda
uyutuluyor.  araç çok süratli geliyor. Karşıdan
da tersten geliyor. Süratli şekilde gelip bu olay
oluyor. Hiç durmadan kaçıyor. Polisin çalışma-
sıyla iki gün sonra yakalanıyor. adalete güve-
niyoruz" dedi.

Nasıl uyanacak bilinmiyor

anne Belgin Karagök, "Oğlum yolun akışına
bakıp karşıya geçiyor. Tersten geleceğini bil-
miyor. Haklı olarak trafiğin aktığı yöne doğru
bakıyor. Çocuğumun hiç bir suçu yok. yavru-

mun durumu kötü. Nasıl uyanacağını bilmiyo-
ruz. Kafatası kırık. Beyninde kanama var, ci-
ğerleri ödem yapmış. Ben fidan gibi
çocuğumu o yaşa kadar nasıl getirdim.  
Ne hallere düştü" diye konuştu.

Fatih'te darp edilerek öldürülen 28 ya-
şındaki Samet Eralp' soruşturmasıyla
ilgili 6 şüpheli polis tarafından yaka-
landı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler
tutuklanarak cezaevine gönderildi

TEM’de ölümcül kaza
ESENYURT tEM Otoyolu ankara
istikametinde giden bir otomobil
sürücüsü, henüz bilinmeyen bir

nedenle aracını kenara çekip beraberindeki
kadın yolcu ile yolun diğer tarafına geçmek
isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etki-
siyle savrulan iki kişiden biri hayatını kaybe-
derken diğeri ise ağır yaralandı. Kaza tEM
Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikame-
tinde gece saat 00.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenile-
meyen otomobili kullanan ali t. (39) bera-
berindeki Melek Ö. (39) ile tEM Otoyolu
ankara istikametinde giderken, Esenyurt
mevkiine geldiği esnada aracını kenara çekti.
Henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşı-
sına geçmek isteyen ali t. ile Melek Ö.'ye
ankara istikametinde giden ve sürücüsünün
ismi öğrenilemeyen 06 tC 179 plakalı oto-
mobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan
ali t. ve Melek Ö. ağır yaralandı. Yoldan
geçen sürücüler bir yandan yardıma koşar-
ken diğer yandan da durumu polis ve sağlık
ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine
gelen sağlık ekipleri Melek Ö.'nün olay ye-
rinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır ya-
ralanan ali t.'ye ise ilk müdahaleyi yaparak
en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine
gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünün
ifadesini almak için polis merkezine götürdü.
Bu sırada Melek Ö.'nün yakınları olay yerine
gelerek gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekip-
lerinin olay yeri çalışmasının ardından
Melek Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla
hastane morguna kaldırıldı. Kazaya neden
olan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka
çekildi.

Az daha 
ölecekti

arNaVut-
KÖY'de bir tamir-
haneye silahlı

saldırı düzenlendi. Saldırı or-
tasında kalan epilepsi hastası
bir genç yaralandı. Saldırıya
uğrayan tamircinin, pompalı
tüfekle saldırganlara karşılık
vermeye çalıştığı anlar ise iş
yerinin güvenlik kameralarına
yansıdı. Olay, 16.00 sırala-
rında Sokullu Mehmet Cad-
desi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 34 NP 8586 pla-
kalı otomobille Sokullu Meh-
met Caddesi'ne gele 3 kişi,
cadde üzerinde bulunan bir
tamirhaneye ateş açtı. Daha
sonra yolun karşı karşısına
geçerek ateşe etmeye devam
eden saldırganlara, saldırıya
uğrayan tamirhane sahibi de
pompalı tüfekle karşılık ver-
meye çalıştı ancak tüfeği tu-
tukluluk yaptı. Saldırganlar
geldikleri otomobili olay ye-
rinde bırakarak yaya olarak
kaçtı. Çatışmanın ortasında
kalan epilepsi hastası Erdi
Canarslan, yaralandı. Baba
Vedat Canarslan, yaralanan
oğlunun başından bir an
olsun ayrılmadı. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda
polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. İlk müdahalesi olay ye-
rinde yapılan yaralı, ambu-
lansla Başakşehir Şehir
Hastanesine kaldırıldı. Polis,
olay yerinde ve saldırganların
olay yerinde bıraktığı otomo-
bilde inceleme yaptı.

SalDırgaN sokak köpeklerinden çevre sa-
kinleri de şikayetçi. Esnaf ayhan Kılıçer,
“gözlükçüyüm, buranın esnafıyım. Özellikle
köpeklerden çok şikâyetçiyiz. Burayı her-
halde benimsemişler hayvanlar. Karşıya ge-
çişlerde şurada saldırıyorlar. Motorlara da

saldırıyorlar. Birkaç kere aramamız gereken
yerleri aradık. Beyaz masayı aradık. Köpek-
leri alamayız, götüremeyiz gibi şeyler söyle-
diler. Şuralarda 10-12 köpek var. Müşteri yol
değiştiriyor. Karşıdan geçiyorlar. Duracak-
larsa durmuyorlar" dedi. DHA

Müşteriler yol değiştiriyor

Adalet istiyoruz
Murat Karagök'ün ziya-
rete geldiği dükkân sahibi
amca Mustafa Karagök,

"Beni ziyarete gelmişti. Biraz durduk-
tan sonra lavaboya gitmek istedi.
Bende hastaneye gitmesini söyledim.
Dışarıya çıkıp soluna baktı. Karşıya
geçeceği sırada tersten gelen araç 80 -
100km hızla çocuğa çarpıp kaçtı. Ne
durdu, ne firene bastı kaçıp gitti. Bu
günde serbest bırakılmış. Ona tepki-
miz var. adalet istiyoruz. adalete gü-
veniyoruz. Onun ceza almasını
istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cadde üzerinde işyeri
bulunan esnaf da sokak
köpeklerinin daha önce
de başkalarına saldırdı-
ğını söyleyerek yetkili-
lerden yardım istedi.
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Gençler 
hayallerine
kavuştu

bağcılar Belediyesi bünyesinde faali-
yet gösteren Gençlik Merkezi’nde verilen
ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarında

eğitim gören öğrenciler büyük başarıya imza attı.
2020 YKS sonuçlarına göre 750 öğrenci, Tıp’tan
Mühendisliğe hukuktan öğretmenliğe kadar hayal-
lerindeki bölüme yerleşti. Bağcılar’da ilçenin eği-
timdeki başarı oranını yükseltmek için kurulan
Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlere des-
tek olmaya devam ediyor. Gençlik Merkezi’ndeki
“Üniversiteye hazırlık” kurslarına katılan gençler,
2020 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yer-
leştirme sonuçlarına göre büyük bir başarı elde etti.
Bu sene kayıt yaptıran ve derslere devam eden 1051
gençten 750’si istediği üniversiteye girme hakkı elde
etti.

Çok iyi bir yıl geçirmedik

Pandemi sürecine rağmen öğrencilerin bu mara-
tonu iyi değerlendirdiğini söyleyen Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnsanlık olarak
çok iyi bir yıl geçirmedik. Salgın nedeniyle eğitime
bir süre ara versek de gençlerimiz hiç yılmadı ve
hocalarımızın yönlendirmesiyle çalışmaya devam
etti. Bu emeğin sonucunda da çok güzel üniversite-
lere yerleşen öğrencilerimiz oldu. Yoğun bir tem-
poyla yıl boyu çalışan öğrencilerimize destek olan
ve bu başarının elde edilmesinde büyük katkısı bu-
lunan değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
Tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi. So-
nuçlara göre öğrencilerden 4’ü Tıp, 7’si Hukuk,
43’ü Mühendislik, 11’i Mimarlık, 2’si Eczacılık,
42’si İlahiyat, 4’ü Psikoloji, 32’si Hemşirelik, 33’ü
Öğretmenlik, 161’i Sağlık Bölümleri ve 411’i ise
diğer bölümlere yerleşti.

S ırbistan ve Hırvatistan Başkan ve
Cumhurbaşkanlarını adeta birer
çocuk gibi karşısında sandalyeye

oturtup imzalattığı anlaşmayı okurken neyi
imzaladıklarını bilmeyen bir duruma düş-
meleri bu ülkelerin değil İsrail lobisinin 
başarısını ortaya koymaktadır.

Zira bu dünyayı Amerika'nın değil, İsrail
lobisinin yönlendirdiğini Sırbistan ve Hır-
vatistan başkanlarını zorda bırakan imza-

nın bulunduğu sözleşmeyi hazırlayan bu
her iki ülkenin büyük elçiliklerine de gol
atan, daha da ileri giderek sözleşmenin
içinde bulunan büyükelçiliklerin Kudüs'e
taşınması kelimesini yazdırma başarısını
göstermiştir İsrail lobisi.

Lobiciliğin nasıl yapıldığını bir kez
daha, hem de başka ülkenin sarayında o lo-
biciliği okutan İsrail'dir. Amerika'nın yanı
sıra İngiltere, Fransa, Almanya kısacası
Hristiyan dünyasını kendi lehine kullan-
mayı çok iyi başaran Yahudi Lobisi"Kahrol-
sun İsrail"demekle de kahrolmayıp neyi
imzaladığını sonradan anlayıp saçını dü-
zeltme bahanesiyle elini götürdüğü başını

çevirdiği lobisine kahrediyordu.
Dünyayı kendisine güldüren Sırbistan lo-

bisinin Yani Sırbistan dış işleri bakanlığı,
büyük elçiliği kendisi kadar küçük ama
dünyayı yöneten büyük bir lobiye sahip
olan Amerika'daki Yahudi lobisi, lobicilik
yapıyoruz diye tırşuculuktan, kazcılıktan,
sazcılıktan öteye gitmeyen sözüm ona der-

nekçiliğine, federesyonculuğuna hatta
ittifaklarla "iktidarı yıkacağız" diyerek
parti kuranlara örnek olmalı.

Dünyaya yön veren Yahudi lobisi ya-
nında adını ne koyarsanız koyun bu dün-
yada ekonomik, sosyal, siyasal tüm
yapılaşmaların hatta dünyanın 187 ülkesi-
nin birçoğunda bulunan ve ülke başkanı ya
da ülke ile ilgili bir konu gündeme gelme-
dikçe çoğunun adını bile bilmediğimiz 
yüksek duvarlı villalarda günlerini gün 
etmekten öteye gitmeyen büyük elçilikler,
stk'lar, hatta futbol takımları aslında 
birer lobidirler.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi

futbol takımları, Müsiad, Tüsiad'larda 
bir köy derneği gibi, ya da cami dernekleri
gibi statülere uygun birer dernek, birer 
federasyon yani STK gibiler ama İsrail 
lobisi gibi bunlarda büyük oynarlar, bizim-
kiler 10 kişiyi bir araya getiremezken...

Zaman zaman nasıl yapılması gerekti-
ğini anlattığım ve şu an başında bulundu-
ğum iki stk aracılığı kanalıyla kendimce
ortaya koymaya çalıştığım bu Lobiciliğin
gerçek anlamda hayal edildiği gibi yapıla-
bilmesinin diğer bir yolu da bu yolda, yola
çıkanların samimiyetine idealistliklerine
bağlıdır. İsrail lobisi hepimize örnek 
olsun diyerek...

Bizimkiler ve İsrail 
lobiciliği! Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

A yakta yolcu yasağının ardından
İstanbul’da toplu taşıma kural-
ları belli oldu. İstanbul İl

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararına
göre metro ve tramvay gibi raylı sistem
araçlarında ayakta yolcu kapasitesinin
yarısına kadar yolcu alınabilecek. Metro-
büsler ve koltuk kapasiteleri seyreltil-
miş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta
yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araç-
larında ise ayakta yolcu kapasitesinin
üçte birine kadar yolcu alınabilecek.
Araç kapasitesinin dolması halinde sü-
rücü tarafından yolcu alınmayacak. Is-
rarla biniş olması halinde ise araç
hareket ettirilmeden sürücü tarafından
kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunula-
cak.

İstisnasız maske zorunluluğu

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi
dün saat 16.00’da Vali Yardımcısı Niyazi
Erten başkanlığında olağanüstü top-
landı. Toplantıda yeni corona virüsü ted-
birleri kapsamında toplu ulaşım
araçlarında alınan ve alınacak tedbirler
değerlendirildi. Toplantının ardından ya-
pılan açıklamada, "İlimizde (meskenler
hariç olmak üzere) tüm alanlarda (ka-
muya açık alanlar, cadde, sokak, park,
bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım
araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatan-
daşlarımıza istisnasız maske takma zo-
runluluğu getirilmiştir. Minibüs

/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde
herhangi bir seyreltme ve kaldırılma ya-
pılmayan otobüsler gibi iç hacim bakı-
mından fiziki mesafe kurallarının
uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım
araçlarında ayakta yolcu alınmasına ke-
sinlikle müsaade edilmeyecektir" denildi.

Denetimler sıklaştırılacak

Açıklamanın devamında "Restoran, kafe
vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerle-
rinde saat 24.00'ten sonra müzik yayı-
nına hiçbir şartta izin verilmeyecektir.
Kaymakamların koordinasyonunda kol-

luk birimleri ve yerel yönetimler bu ko-
nuda gerekli tüm tedbirleri alacaklardır"
denilerek, "Vatandaşların toplu olarak
bulunduğu/bulunabileceği yerler (Pazar
yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb.
yeme içme ve eğlence mekanlarında;
Koronavirüs salgınıyla mücadele ama-
cıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı-
nın ilgili Genelgeleriyle belirlenen kural-
lara ve alınan tedbirlere uyulması
hususundaki denetimlerin süreklilik taşı-
yacak şekilde etkinliğinin artırılmasına
yönelik gerekli tedbirler Kaymakamlar

tarafından sağlanacaktır. Konu hak-
kında gerekli hassasiyetin gösterilerek
uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine
getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uy-
mayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 282 nci maddesi gereğince
idari para cezası verilmesi, aykırılığın
durumuna göre Kanunun ilgili madde-
leri gereğince işlem yapılması, konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin 
Türk Ceza Kanununun 195 inci mad-
desi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması, kararları alınmıştır" 
ifadelerine yer verildi. DHA

İstanbul Valiliği, İçişleri 
Bakanlığı'nın gönderdiği 

genelgenin ardından kent
genelinde uygulanacak yeni

korona virüsü tedbirlerini
duyurdu. Alınan kararlara

göre kent genelinde maske
zorunluluğu getirilirken 

minibüs ve midibüslerde
ayakta yolcu alınmayacak.

Metrolarda ayakta yolcu
kapasitesinin yüzde 50’si,
metrobüs ve otobüslerde 

ise 3’te 1’i kullanılabilecek
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YASAKLARI!

Büyükşehir Belediyesi
Büyükçekmece’ye el attı

istanbul Büyükşehir
Belediyesi, Büyükçek-
mece Belediyesi, İSKİ

Genel Müdürlüğü ile Yol Bakım ve
Altyapı Koordinasyon Daire Baş-
kanlığı’nca Büyükçekmece gene-
linde sürdürülen çalışmalar devam
ediyor.  İSKİ’nin Büyükçekme-
ce’de, Kordonboyu’nda 3 ayrı
noktadan depreme dayanıklı kol-
lektör hattı yenileme çalışması,
Mimaroba – Sinanoba atık su ve
yağmur suyu hattı, Türkoba ma-
hallesi atık su ve yağmur suyu
hattı çalışması, Albatros önünde
başlatılan imalat çalışmaları, Gü-
zeltepe Caddesi’nden itibaren baş-
latılan içme suyu hattı çalışması ve
Ahlat deresi ıslah çalışması baş-
lattı.  Ayrıca İSKİ, Kemerdere -
Serinpınar atık su ve yağmur suyu
hattı çalışmasına da önümüzdeki

günlerde başlayacak.

Yollar yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol
Bakım ve Altyapı Koordinasyon
Daire Başkanlığı ve Büyükçekmece
Belediyesi’nin birlikte sürdürdüğü
yol çalışmaları ise şu şekilde: Güzel-
bahçe Caddesi’nin asfaltlama çalış-
ması, geçmiş dönemlerde
yapılamayan ve 7 yıldır bölge halkı-
nın çilesi haline dönüşen Pınartepe
Mahallesi, Atatürk Caddesi yol ge-
nişletme ve kaldırım çalışması, yine
geçmiş dönem İstanbul Büyükşehir
Belediyesi yönetimi tarafından
yarım bırakılan Yeni Çakmaklı yolu
(Behçet Kemal Çağlar Caddesi),
Çakmaklı Mahallesi, Hasat Sokak
asfaltlama çalışması, Güzelce Ma-
hallesi, Yoğurthane Caddesi’nin as-
falt ve kaldırım çalışmaları,

Mimaroba – Sinanoba bağlantı
yolları. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, Büyükçekmece Belediyesi, Yol
Bakım ve Altyapı Koordinasyon
Daire Başkanlığı ve İSKİ tarafından
koordineli olarak yürütülen atıksu
ve yağmur suyu kanalı, içme suyu
hattı, yol genişletme, yenileme, as-
faltlama, kaldırım, tretuvar, peyzaj
ve aydınlatma gibi çalışmaları sık
sık yerinde inceleyen Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Şehrimizin geleceğini şekillendire-
cek bu projeleri Büyükçekme-
ce’mize kazandıran Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu’na, İSKİ Genel Müdür-
lüğü’ne, Yol Bakım ve Altyapı Koor-
dinasyon Daire Başkanlığı’na ve
emeği geçen herkese Büyükçekmece
ailem ve şahsım adına çok teşekkür
ediyorum” ifadesini kullandı.

EğitimdE marka kent olma yolunda
emin adımlarla ilerleyen Beylikdüzü Bele-
diyesi'nin sunduğu nitelikli eğitim hizmet-

leri başarıya ulaştırmaya devam ediyor. Kültür İşleri
Müdürlüğü'ne bağlı KÜLTÜR-SEM kurslarından
bu yıl 263 öğrenci hizmet alırken yerleştirme sonuç-
larının açıklanmasıyla 180 öğrenci üniversiteye yer-
leşti. Sınava kurslarla hazırlanan öğrencilerin yüzde
69’unun üniversiteye yerleşmesiyle ortaya çıkan ba-
şarı Beylikdüzü’nü bir kez daha gururlandırdı. Emir-
can Kılıçaslan - İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Zey-
nep Kader - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Eczacılık, İsmail Can Varlı – Marmara Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği, Barış Özken – İstanbul Tek-
nik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Yunus İşler –
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Yiğit-
han Sarıhan – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Onlar Beylikdüzü’nün gururu

Öğrencileri tebrik eden Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Bu yıl pandemi nedeniyle
çocuklarımız sınav öncesi zor bir dönem geçirseler
de YKS ve LGS’de ellerinden geleni yaptılar. Beledi-
yemizin KÜLTÜR-SEM kurslarında eğitim alan ev-
latlarımız önemli başarılara imza attı. Hepsini tebrik
ediyorum. Onlar Beylikdüzü’nün gururu. 21 Ey-
lül’de okullarımızda eğitimin başlaması bekleniyor.
DHA

KÜLTÜR-SEM’DEN
BÜYÜK BAŞARI



PERŞEMBE 10 EYLÜL 2020

İSTANBUL 5

Yeni hikayeler yazmalıyız!

Vefa yalnızca bir
semt adı değil

N eresi olduğunu daha rahat anlayabilmeniz
için mahalle, sokak adı vermeden iki yeri
tarif edeceğim. Çatalca Devlet Hastane-

si’nin hemen arkasından uzanan, bu gün yerli ürün
satış pazarının olduğu bölgeye kadar devam eden,
diğeri hepimizin Mehmetçik Meydanı diye bildiği-
miz festivallerin yapıldığı bugün ise Perşembe Paza-
rı’nın kurulduğu o kocaman meydan geçmiş dönem
Çatalca’nın Belediye Başkanı Merhum Cem Kara
döneminde yapıldı. Pislik içerisindeydi buraları…

Mehmetçik Meydanı’nın hikayesi biraz farklı çok
hızlı yapıldı orası, o dönemde Çatalca Kaymakamlı-
ğı’nın yaptığı kep atma töreni için Ziya Altınoğlu
Stadyumu’nu gözü kapalı tahsis edenler, Çatalca
Belediyesi’nin Erguvan Festivali için zeminin zarar
görebileceği bahanesini ileri sürerek stadyumun fes-
tival alanı olarak verilemeyeceğini, İBB’ye ait Cum-
huriyet Meydanı’nın da kullanılması izni
çıkmayınca dönemin Çatalca Belediye Başkanı 
Cem Kara talimat vererek kıt imkanlarla bu meyda-
nın çok hızlı bir şekilde Çatalca’ya kazandırılmasını
sağladı. Şehit haberlerinin ardı ardına geldiği o 
dönemlerde de bir vefa örneği göstererek buranın
ismini Mehmetçik Meydanı yaparak vatan uğruna
gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitleri-
mize Çatalca Halkı’nın vefasını gösterdi.

Aslında bu alanların yapımına başlanmasının ar-
dından yaşananlar çok uzun, ben kısaca özetlemeye
çalıştım. Bu projeler yapılırken dalga geçenler,
olmaz diyenler, b..lu dereye sosyal donatı alanı mı
olur diyenler… Neyse imkansızlıklarla iki dönem
Belediye Başkanlığı yapan Cem Kara’nın Çatalca
Belediye Meclisi Eylül Ayı Birleşimi’nde isminin ve-
rilmesi istenen kokan o pis dere; şimdi yaşam alanı,
sosyal donatı alanı haline gelmiş ve mevcut Belediye
Başkanı Mesut Üner’de devlette devamlılık vardır
anlayışıyla bu alanları daha kullanışlı daha güzel
bir duruma getirmek için çalışıyor. Siyasetin, insani
değerleri kaybetmeden de yapılabileceğini gösteren,
hastalığı olduğu süre boyunca yanında bulunarak,
gerek evinde gerek hastanede kaldığı günlerde sık
sık ziyaret eden Mesut Üner Eşekçi Deresi diye bili-
nen bu alanın ismini Yaşam Vadisi olarak değiştiril-
mesini ve Cem Kara’nın adının burada
ölümsüzleştirilmesi teklifini meclise getirdi. Ve 
ilçenin farklı yerlerinde başka alanlara da Cem Ka-
ra’nın ismini vermek istediklerini söyledi. Çok güzel
bir vefa örneği, partiler üstü bir davranış. CHP Gu-
rubu’ndan bir meclis üyesi de meclis toplantısında
sunulan bu teklife için söz alarak teşekkür ediyor.
Ama aldığım bir duyum beni şok etti. Bu teşekkür
konuşmasının ardından bir başka CHP’li Meclis
Üyesi çıkıp ‘hemen Mesutçu oldunuz’ diye bir cümle
kuruyor. Keşke CHP Grubu da çıkıp bu mecliste
Cem Kara’nın anısını yaşatmak için uygun bulduk-
ları başka bir yer önerisinde bulunsalardı da iki yer
üzerinde karar verilmeye çalışılsaydı demek geçiyor
içimden…

Yine geçmişe gitmek istiyorum. 1999 yılında
ANAP’tan Çatalca Belediye Başkanı seçilen İsmail
İp o günlerde adı ‘Çatalca Belediye İş Hanı’ olan bi-
naya tadilat yaptırdı. Tadilatın hemen ardından ise
bu binanın adını, burayı Çatalca Belediye Başkan-
lığı döneminde yaptıran CHP’den Belediye Başkanı
seçilen Rahmetli Çağlayan Ege’nin ismini veriyor.
Yine bundan önceki dönem Çatalca Belediyesi MHP
Meclis Üyesi Rahmetli Meral Aydoğan’ın ismi Cem
Kara döneminde evinin yakınındaki parka verildi.
Buna vefa diyorlar işte… Teşekkür etmek erdemdir,
hem de vefa örneği gösteren birine bu teşekkürü
edince Mesutçu, Cemci, Ekremci, İsmailci olmuyor-
sun. İnsanlık, partiler üstü siyaset üstü bir kavram-
dır. Buraya yazdıklarım dışında bilmediğim vefa
örnekleri vardır mutlaka, ben vefa örneği gösteren
geçmiş dönem Çatalca Belediye Başkanlarına 
teşekkür ediyorum.

Son olarak bir isim daha var aslında, rahmetli
Ayhan Yıldırım. Çatalca’da uzun yıllar aktif siyaset
yaptı. Çatalca Belediye Meclis Üyesi olduğu dönem
de yaşama veda etti. Vefanın bir semt adı olmadı-
ğını bu örnek davranışıyla herkese hatırlatan Ça-
talca Belediye Başkanı Sayın Mesut Üner, umarım
bu önerimi dikkate alır ve Ayhan Abimizin ismini de
ilçemizde yaşatırız.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP’nin 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı. CHP Beylikdüzü İlçe
Başkanlığı tarafından düzenlenen törende konuşan Başkan Çalık, “Bizim amacımız partide iktidar olmak değil, bizim amacımız
partiyi ülkede iktidara taşımak. Bunun için birlikte yeni hikâyeler ve yeni başarılar yazma mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı

ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün önderli-
ğinde 9 Eylül 1923’te kuru-

lan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 97.
kuruluş yıldönümü Beylikdüzü’nde,
CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nın
düzenlediği etkinlikle kutlandı. Bü-
yükşehir Mahallesi Atatürk Parkı’nda
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, CHP Beylikdüzü
İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP
Kadın Kolları Genel Başkan Yardım-
cısı Fevziye Pehlivan, CHP Beylik-
düzü Kadın Kolları Başkanı Gülüs
Ertürk, CHP Beylikdüzü Gençlik
Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin,
meclis üyeleri, parti üyeleri ve vatan-
daşların katılımıyla düzenlenen tören,
pandemi koşullarına uygun olarak sı-
nırlı sayıda kişi ve sosyal mesafe ku-
rallarına uygun olarak gerçekleşti.

Birlikte güçlüyüz

Törendeki konuşmasına Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Benim iki
büyük eserim var; biri Türkiye
Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet
Halk Partisi’dir" sözleriyle başla-
yan Başkan Mehmet Murat 
Çalık, “Bu partinin bir üyesi ol-
maktan ve 97. yılını kutlamak-
tan oldukça mutluyum.
Cumhuriyeti demokrasiyle
taçlandıracak olan parti yine
Cumhuriyet Halk Partisi’dir.
Bunu yapabilecek güce ve 
enerjiye sahip olduğumuzu
biliyorum. Birlikte olduğu-
muzda ne kadar güçlü ol-
duğumuzu her birimiz
biliyoruz. Bu örgüt, bu
parti eğer isterse Türki-
ye’nin kurtuluşuna da
imza atabileceğini de-
faaten gösterdi. Bizim 

amacımız partide iktidar olmak değil,
bizim amacımız partiyi ülkede ikti-
dara taşımak. Bunun için birlikte yeni
hikâyeler ve yeni başarılar yazma
mecburiyetindeyiz. Dönemin ruhu
bize bu sorumluluğu yüklüyor. 97 yıl
önce temeli atılmış CHP’nin fertleri
olarak daha özgür bir Türkiye’yi
kurma hayali ve mücadelesi içeri-
sinde partimizin kuruluş yıldönü-
münü kutluyorum" şeklinde konuştu.   

Savaş Atak
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

İstanbul'da toplu ulaşımda yine
yoğunluk yaşandı, otobüs, tramvay

ve metrobüste ayakta yolculuk 
yapanlar, koronavirüs nedeniyle

endişeli olduklarını belirterek, sefer
sayılarının artırılmasını istedi.

Cevizlibağ’da metrobüsler, otobüsler
ve tramvaylar durakları ile Cevizlibağ
üst geçidindeki yoğunluk dikkat çekti

İ stanbul Valiliği'nin aldığı yeni kararlar sonra-
sında ulaşımda yeni sıkıntılar ortaya çıktı. Yolcu-
lar kalabalıktan şikayet ederek sefer sayılarının

artırılmasını talep edereken Nur Çiçek isimli bir va-
tandaş, kalabalığa isyan etti. Çiçek, "Şu otobüsün ha-
line bakar mısınız? Otobüs dopdolu ama kovid var.
Bu kovid otobüste aralarda mı saklanacak? Otobüs-
ler dopdolu ama kısıtlama var sözde. İnsanlar bu-
rada işe gidiyorlar, hiç kimse burada gezmeye
çıkmıyor. Ben de dahil olmak üzere herkes işe gidiyor.
Otobüsüm 20 dakikada bir geçiyor, hiçbir fark yok.
Kovid’ten korunmak için önlem almak istiyorsunuz,
sefer sayılarını yükseltmek lazım" dedi.

Ayakta çok yolcu var

Metrobüsten inen Süheyla Yılmaz da “Ben Avcı-
lar’da biniyorum, Avcılar’da 10 dakika sıra bekliyo-
rum 'boş metrobüs gelsin de oturayım' diye. Bunun
için daha erken kalkıp daha erken durakta bulunmak
zorunda kalıyorum. Sefer sayılarının azaltılmış ol-
ması bizim için çok kötü oldu” dedi. Bir başka yolcu
ise “Metrobüs biraz kalabalık, ayakta yolcu var. Sefer
sayıları biraz artsa iyi olur” diye konuştu.

Seferler artırılsın

Toplu taşımada ayakta yolcu alımının yasaklanması-
nın ardından Zincirlikuyu metrobüs durağında da
yoğunluk yaşandı, yolcular sefer sayılarının azlığın-
dan yakındı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola
çıkan çok sayıda kişi ayakta yolculuk yaptı. Metro-
büse binemeyip durakta kalan vatandaşlar ise işe geç
kaldıklarını belirterek seferlerin artırılması gerektiğini
ifade etti. Ayrıca kapasitesinden fazla yolcu olan
toplu taşımalarda sosyal mesafe kurallarının da hiçe
sayıldığı görüldü. Zincirlikuyu’da işe gitmek için oto-
büs, minibüs ve metrobüs kullanan yolcular durak-
lara geldi. Bazı metrobüsler kapıları kapatınca,
binemeyen vatandaşlar ise işe geç kaldıklarını belirte-
rek, seferlerin az olduğunu, artırılmasını istedi.

Saatinde gelmiyor

Zincirlikuyu’da metrobüs bekleyen Aydın Köroğlu
seferlerin az olmasından yakınarak, "Otobüsler saa-
tinde gelmiyor. Kalabalık oluyor. Bakın burası ilk
durak. Oraya gidene kadar tıklım tıklım oluyor. Has-
talık var diyorlar ama hep kalabalıkta gidiyoruz. İn-
sanlar hep iç içe. Şoförlerin hepsi kapıları açıyor
millet doluşuyor. Seferler arttırılmalı. Eskiden 2 daki-
kada bir 3 dakikada bir oluyordu bütün metrolar öyle
çalışıyordu. Şimdi hem hastalık var hem de bakıyor-
sun 7 dakika yazıyor. Yani dakikalar uzadı, yolcu bin-
mek istemiyor ama mecbur" diye konuştu. DHA

KESMEKES
YOLCULUK

Zincirlikuyu’da otobüsten inen
ve ayakta yolculuk yapan
Pınar Uğurlu, “Sefer sıklığını
arttırmaları gerekiyor. Bununla
ilgili çözüm budur yani başka
bir şey düşünemiyorum. Çünkü
mesela ben işe geç kalmamak
için yarım saat erken kalkabili-
yorum. Çoğu insanlar bunu ya-
pamıyor. Onu yapamayanlar
için sefer sıklığını arttıracak-
lar. 15 dakikada bir değil de 7
dakikada bir olacak mesela”

şeklinde konuştu. Yine
ayakta yolculuk yaptı-
ğını söyleyen bir yolcu
ise “Ne zaman otura-
bildik ki bugün otura-
lım? Artık yasak
biliyorum ama hiç uygu-
lama yok Büyükşehir Be-
lediyesinde. Akşam iş
çıkışı erken yetişebilirsem
metrobüse ancak o zaman otu-
rabilirsin. Başka türlü oturmak
imkânsız” ifadelerini kullandı.

Oturmak imkansız

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin
valiliğine gönderilen genelgeyle ko-
ronavirüsle mücadele kapsamında
minibüslerin ayakta yolcu alması ya-
saklandı. Halk otobüsü, tramvay,
metro ve metrobüs gibi toplu taşıma
araçlarına ne kadar yolcu alınacağı

ise İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafın-
dan alınacak kararların ardından
belli olacağı öğrenildi. Bu kapsamda
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik
Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler
sabah saatlerinde minibüslere yöne-
lik denetim gerçekleştirdi. Avrupa

Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturu-
lan noktada minibüslerin fazla yolcu
alıp almadığı kontrol edildi. Bunun
yanı sıra yolcular ve sürücülerin
maske kuralına uyup uymadıkları da
ekipler tarafından denetlendi. Ana-
dolu Yakası'nda ise denetim noktası
Kadıköy, D-100 Karayolu Bostancı
mevkii oldu. Burada da Sivil Trafik
ekipleri minibüsleri durdurdu. Mini-

Ayakta yolcu denetimi

Türkiye’yi çok partili siyasal sistemle ta-
nıştıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuru-
luş yıldönümünü kutlayan Turan Taşkın
Özer ise törendeki konuşmasında, “Sadece
bir parti olmasının ötesinde, tarihte eşi
benzeri bulunmayan şekliyle
savaş meydanlarında kurulmuş,
ulusal kurtuluş mücadelesi ver-
miş, Cumhuriyet Halk Parti-
si’nin 97. kuruluş yıldönümünü
yürekten ve büyük bir gururla
kutluyorum. Bize ışık olan Cum-
huriyetimizi ve partimizi bizlere
emanet etmiş başta Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere
tüm mücadele arkadaşlarını da
bir kez daha saygı, şükran ve
minnetle anıyorum. Türki-

ye’deki bütün dönüşümlerde imzası olan
partimiz bugün de misyonu ve vizyonu ge-
reği, tarihsel mirası ve birleştirici gücüyle
bütünleşerek ve bütünleştirerek yoluna
emin adımlarla devam etmektedir.” ifade-

lerine yer verdi.  Programda aynı
zamanda CHP Beylikdüzü Kadın
Kolları Başkanı Gülüs Ertürk, CHP
Beylikdüzü Gençlik Kolları Baş-
kanı Batuhan Berk Çetin’in de
günün anlam önemine ilişkin ko-
nuşmalarının ardından çelenk
koyma töreni düzenlendi. Dedesi
Çanakkale’de şehit düşen 85 ya-
şındaki Hasan Karatekin’in Ata-
türk için yazdığı şiiri okuması ise
törende gurur ve duygu dolu an-
ların yaşanmasına sahne oldu.

Özer: CHP savaş
meydanlarında kuruldu Cumh-

uriyet 
dönemi mi-

marisinin simge yapıla-
rından Atatürk Kültür

Merkezi’nin (AKM) yıkı-
lıp yeniden yapılmasının

faturası ortaya çıktı. Yapı-
lan son ihaleyle birlikte

AKM'nin yıkılıp yeniden
yapılmasının faturası, 1 mil-

yar 262 milyon 959 bin 280
liraya ulaşmış oldu. Bugüne

dek inşaat ve yapı denetimi
ihalelerine toplam 868 milyon

176 bin lira harcanan AKM için
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

TOKİ Başkanlığı, 17 Şubat
2020'de “İstanbul Atatürk Kültür

Merkezi Sahne Mekaniği Sistem-
leri Yapım İşi” ihalesi düzenledi.

Yıkım 3.5 ayda bitti. Yeni AKM bi-
nasının inşaatına ise 10 Şubat
2019'da başlandı. İhale, Kamu
İhale Kanunu'nun; afet, salgın gibi
öngörülemeyen durum ve yapım
tekniği açısından özellik arz eden iş-
lerde başvurulan 21/b maddesine
göre bazı firmalara davet gönderile-
rek pazarlık usulü ile yapıldı.

600 günlük sözleşme

Sonuç ilanı 7 Eylül 2020 tarihinde
açıklanan ihaleye açıklanan ihaleye
6 firma teklif sundu, 4'ü geçerli sa-
yıldı. Sözcü'den Özlem Güvem-
li'nin haberine göre ihaleyi 44
milyon 760 bin avroluk (394 mil-
yon 783 bin 200 TL) teklifin sahibi
olan, inşaat ihalesini de alan iş in-
sanı Fettah Tamince'nin şirketinin
içinde bulunduğu Sembol Uluslar-

arası Yatırım A.Ş.-Yeni Yapı İnşaat
iş ortaklığı kazandı. Taksim'de yıkı-
lan Atatürk Kültür Merkezi'nin
(AKM) yerine yapılan yeni
AKM'nin 2021'de açılması planla-
nıyor. 5 Mart'ta 600 günlük söz-
leşme imzalandı. Yapılan son
ihaleyle birlikte AKM'nin yıkılıp ye-
niden yapılmasının faturası, 1 mil-
yar 262 milyon 959 bin 280 liraya
ulaşmış oldu.

AKM’nin faturası
1 milyarı geçti
AKM’nin faturası

1 milyarı geçti
AKM’nin faturası

1 milyarı geçti
AKM’nin faturası

1 milyarı geçti
AKM’nin faturası

1 milyarı geçti
AKM’nin faturası

1 milyarı geçti
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Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Çayırdere Orman İşletme Şefliği Endüstriyel plantasyon projesi
kapsamında Saha Hazırlığı Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/468366
1-İdarenin
a) Adı :İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 

KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO: 267 34398 MASLAK 

SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2122621876
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, Çayırdere Orman İşletme Şefliği 

Endüstriyel plantasyon projesi kapsamında Saha Hazırlığı Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :"Makineli diri örtü temizliği(32,85 ha) , Endüstriyel Plantasyon Sahalarında

Köklerin Sökülmesi (adet; 5480), Alt Toprak İşlemesi (32,85 Ha), Üst Toprak
İşlemesi (32,85 Ha)"
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer :ÇAYIRDERE Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde kalan 534 ve 535 

nolu bölmelerde
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 60(Atmış) gündür
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :18.09.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Maslak Mah. 

Büyükdere Cad. No:267/1 Sarıyer/İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Makineli olarak  yapılan Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Mera Islahı ve Erozyon Kontrol İşleri ayrı ayrı veya
birlikte benzer işler olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1218045)

ÇATALCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, ÇAYIRDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ENDÜSTRİYEL 
PLANTASYON PROJESİ KAPSAMINDA SAHA HAZIRLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DENIZLERDEKI
EN BUYUK KESIF
Türkiye, 1,9 milyar varil petrol eşdeğeri (320 milyar metreküp doğal gaz) keşifle
dünya keşif listesinde ikinci, denizlerde yapılan keşiflerde ise birinci sırada yer aldı

S akarya doğal gaz sahasında
yapılan keşif bu yıl dünya-
daki deniz keşifleri arasında

ilk, kara ve denizlerde yapılan
bütün keşifler arasında da ikinci sı-
rada yer aldı. 2020 içinde dünyada
yapılan en büyük 10 keşfin toplam
değeri yaklaşık 19 milyar varil pet-
rol eşdeğeri oldu. Türkiye, genel
keşif listesinde 1,9 milyar varil pet-
rol eşdeğeri (320 milyar metreküp
doğal gaz) keşifle ikinci, denizlerde
yapılan keşiflerde ise birinci sırada
yer aldı. Listenin ilk sırasında 14
milyar varil petrol eşdeğeri keşif ile
Birleşik Arap Emirlikleri bulunur-
ken, üçüncü sırayı 1,3 milyar varil
petrol eşdeğeri ile Rusya, dör-
düncü sırayı 730 milyon varil pet-
rol eşdeğeri keşifle Surinam aldı.
Surinam, 613 milyon varil petrol
eşdeğeri keşifle beşinci sıranın da
sahibi olurken, bu ülkeyi Guyana,
Meksika, ABD ve İngiltere izledi.

Türkiye için bir dönüm
noktası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, yaptığı açıkla-
mada, Sakarya Gaz Sahası keşfi-
nin Türkiye için bir dönüm noktası
olduğunu vurguladı. Dönmez, ke-
şifle Milli Enerji ve Maden Politi-
kası'nın hidrokarbon alanındaki en
somut sonucunun alındığını belir-

terek, "Gemilerin alınması, işletil-
mesi ve her türlü engellemeye rağ-
men operasyonlarına aralıksız
devam etmesi, Türkiye'nin inandığı
yoldan asla geri adım atmayaca-
ğını gösteriyor. Bugün bölge ülke-
leri, kaosa dayalı yürüttükleri
politikalarında bu gerçeği göz ardı
ettikçe, Türkiye'nin kararlılığını
görmezden geldikçe hüsrana uğra-
yacaklarını iyi bilmeliler." diye ko-
nuştu.

Akdeniz'den Karadeniz'e

Keşfin uzun vadeli politikaların bir
sonucu olduğuna dikkati çeken
Dönmez, şöyle devam etti: "Keşif-
ten 14 ay önce bölgede sismik ça-
lışmalara başlamıştık.
Arkadaşlarımız bölgenin umut va-
deden bir yer olduğunu ifade
edince Fatih'i Akdeniz'deki gör-
evinden Karadeniz'e çektik. 20
Temmuz'da başladığımız sondajda
hamd olsun 1 ay gibi kısa bir sü-
rede keşfi gerçekleştirdik. Şimdi
önümüzde aşağı doğru ineceğimiz
2 katman daha var. Veriler 320 mil-
yar metreküplük rezervin yukarı
yönlü revize edileceğini gösteriyor.
Keşfimiz 2020'de denizlerde yapı-
lan keşifler arasında ilk sırada yer
alıyor. 1,9 milyar varil petrol eş de-
ğerine denk gelen 320 milyar met-
reküplük doğal gaz keşfimizi,

Gazprom'un Rusya'da bulduğu
1,3 milyar petrol varil eşdeğerin-
deki keşif izliyor."

Doğalgaz yatakları önemli

Bakan Dönmez, bu yıl kara ve de-
nizlerde yapılan bütün keşifler ele
alındığında Türkiye'nin, Birleşik
Arap Emirlikleri'nin kara sahasında
yaptığı keşfin ardından ikinci sırada
yer aldığını belirterek, "Ancak bu-
rada şu hususu gözden kaçırma-
mak gerekir. Öncelikle Körfez
ülkeleri petrol ve doğal gaz yatakları
açısından zengin bir bölge. Bölge
dünyanın en büyük petrol ve doğal
gaz yataklarına ev sahipliği yapıyor.
İkinci olarak Birleşik Arap Emirlik-
leri'nde yapılan keşif karada yapıldı
ve karada yapılan keşifler hem mali-
yet hem de operasyonel açıdan de-
nizde yapılanlara göre daha uygun."
diye konuştu. Daha önce Karade-
niz'de hiç aranmamış bir bölgede
sismik çalışmalar yapıldığını anım-
satan Dönmez, sahanın geliştiril-
mesi için çevredeki alanlarda da
sismik çalışmalara başlanacağını
ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenle-
nen Cumhurbaşkanlığı Kabine
Toplantısı'nın ardından millete
sesleniş konuşmasında konuya 
değinmişti. DHA

Sevincimiz
artacak

Erdoğan, "Sakarya doğal gaz re-
zervi 1,9 milyar varil eş değeri
olan petrol karşılığıyla dünyada bu
yıl keşfedilen ikinci en büyük kay-
naktır. Ayrıca gaz kalitesi bakımın-

dan da dünyadaki sayılı rezervler
arasındadır. İnşallah Karadeniz'de
ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu
sevincimizi daha da artıracağız."
ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomi toparlanıyor

ULUSLARARASI Para Fonu
(IMF) Başkanı Kristalina Geor-
gieva, video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilen yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) dönemi ve sonra-
sında kalkınmanın finansmanı
konulu etkinlikte değerlendirme-
lerde bulundu. Konuşmasında kü-
resel ekonomik görünüme
odaklanan Georgieva, mayıs ayın-
dan bu yana gelen verilerin daha
"az kasvetli" bir tablo çizdiğine işa-
ret etti. Georgieva, "Dünya ekono-
misinde bazı toparlanma işaretleri
görüyoruz." ifadesini kullandı.
Bazı gelişmiş ekonomilerin görü-
nümünün tahmin edilenden daha
az kötü olduğunu aktaran Geor-
gieva, Çin'in beklenenden biraz
daha hızlı toparlandığını kaydetti.
Georgieva, politika müdahaleleri-
nin dünya ekonomisini destekledi-
ğini belirterek, "Buna 11 trilyon
dolarlık mali önlem dahil. Merkez
bankaları büyük miktarlarda liki-
dite enjekte etmek ve ulusal ekono-
mileri ile diğer ülkelerin
ekonomilerini desteklemek için
mucizeler yarattı." değerlendirme-
sinde bulundu.

12 trilyon dolarlık 
kayıp beklentisi

IMF'nin de güçlü müdahalenin bir
parçası olduğuna dikkati çeken
Georgieva, fonun tarihinde 80'den

fazla ülkeyi acil durum finansmanı
ve düzenli kredi programları aracı-
lığıyla hiç bu kadar hızlı bir şekilde
desteklemediğini aktardı. Geor-
gieva, ekonominin düzeldiğini gö-
rene kadar destek sağlamaya
devam edeceklerini vurgulayarak,
"Yalnızca kısmi ve düzensiz bir to-
parlanma öngörüyoruz. Dünya
ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl
12 trilyon dolar kaybedeceğini söy-

leyebileceğimiz bir noktadayız."
ifadesini kullandı. Gelişmiş ekono-
milerde desteğin sürdürülmesinin
biraz daha kolay ve düşük faiz
oranlarıyla daha karşılanabilir ol-
duğunu aktaran Georgieva, geliş-
mekte olan ekonomiler ve daha
zayıf temellere sahip yükselen pi-
yasalar için finansmanın artırıl-
ması amacıyla birlikte çalışılması
gerektiğini belirtti.

IMF Başkanı Georgieva, Kovid-19 salgını nedeniyle zarar gören
dünya ekonomisinde bazı toparlanma işaretleri olduğunu bildirdi

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yeni tahsis edilen
alanla birlikte 23 milyon metrekareye ulaşan Organize Sanayi
Bölgesi'nde yaklaşık 12 bin yeni istihdam sağlanacağını belirtti

Pandemiye rağmen
istihdam oluşacak

KSO Başkanı Kütükcü, Konya’nın,
Türk sanayisinin üreten gücü haline
geldiğini, yeni sanayi yatırımlarının
şehrin geleceğinde kritik rol oynaya-
cağını kaydetti. Pandemi sürecine
rağmen kentteki Organize Sanayi
Bölgesi'nin yeni tahsis edilen alanla
23 milyon metrekareye ulaştığını
kaydeden Kütükcü, ''Yaklaşık 7 mil-
yon metrekareden oluşan bölgemi-
zin yeni genişleme alanı olan 5'inci
kısımda, 2018 yılının Eylül ayında
143 yeni parseli sanayicilerimizin
yatırımları için tahsise açmıştık.
Geldiğimiz noktada, ekonomik zor-

luklara ve pandemi sürecine rağmen
bu tahsislerin tamamını gerçekleş-
tirdik. Yatırımcılarımız burada önü-
müzdeki 4 yıl içinde makine,
otomotiv, kimya, ana metal, plastik
ve kauçuk gibi sektörlerde yaklaşık 4
milyar liralık yatırım yapacak, 12
bin civarında yeni istihdam oluştu-
racaklar. İçinde bulunduğumuz kü-
resel salgına rağmen, yatırımlarıyla,
üretim sevdalarıyla şehrimize ve ül-
kemize güç veren bütün sanayicileri-
mizi tebrik ediyorum" diye konuştu.
5'inci kısım genişletme alanına,
2020 yılı sonuna kadar 300 milyon

liraya yakın altyapı yatırımı yapa-
caklarını belirten Kütükcü, ''Şu an
sahada çalışmalar aralıksız devam
ediyor. Bölgede atık su şebekesi,
yağmur suyu şebekesi, terfi merkez-
leri, elektrik şebekesi, içme suyu alt-
yapısı, elektrik, SCADA, fiber
altyapı hatları, doğal gaz altyapısı
gibi pek çok alanda yatırım yapıyo-
ruz. Bu yatırımların bir kısmını ta-
mamladık. Bölge müdürlüğü olarak
sadece 5'inci kısım genişleme alanı-
mıza 2020 yılı sonuna kadar yapa-
cağımız yatırımların toplamı 300
milyon lirayı bulacak'' dedi. 

Uluslararası Para
Fonu (IMF) Başkanı
Kristalina Georgieva

Memiş
Kütükcü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 97. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Kılıçdaroğlu, "CHP o kadar acıma-
sız eleştirilmiştir ki tarihi unutturularak o kadar sert eleştirilmiştir ki anlamakta zorlanıyorum" dedi. 'CHP hiçbir şey yapmadı'
eleştirilerine cevap veren Kılıçdaroğlu, "CHP kadroları, 1930 yılında Galata Köprüsü'nün ücretsiz olmasını sağlamıştır" dedi

1930’DA GALATA’YI
UCRETSIZ YAPTIK!
C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-

daroğlu, partisinin 97’nci kuru-
luş yıl dönümünde Anıtkabir’i

ziyaret etti, Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Kılıç-
daroğlu’na CHP Kadın Kolları Genel
Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi
üyeleri ve milletvekilleri de eşlik etti.

Yüzde 90'ı bilmiyor

Ziyaret sonrası parti genel merkezinde
bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu,
"Çocuklarımıza hangi koşullarda bu ül-
kenin inşa edildiğini anlatıyor muyuz?
Yurttaşlarımızın yüzde doksanının bil-
mediği bir gerçek var. Mustafa Kemal
ve arkadaşları kooperatif kurar. Çünkü
yabancı misyona alışveriş yapacağı bir
dükkan lazım. Bu kooperatifin kurucu-
ları İsmet İnönü, Celal Bayar… Bu koo-
peratif hâlâ yaşıyor. Kaçımız biliyoruz?
Tarihimiz unutturulmak isteniyor. Bizim
tarihe karşı bir sorumluluğumuz var. Biz
CHP olarak bu sorumluluğu almak zo-
rundayız. CHP o kadar acımasız eleşti-
rilmiştir ki tarihi unutturularak o kadar
sert eleştirilmiştir ki anlamakta zorlanı-
yorum. CHP’nin kuruluş öncesi Ata-
türk, kabul ettiği bir grup gazeteciye şu
açıklamayı yapar: Mütevazi bir millet
bireyi sıfatıyla hayatımı sonuna kadar
vatanın hayrına vakfeylemek amacıyla
barıştan sonra halkçılık esası üzerine
dayanan ve halk fırkası adıyla bir siyasi
parti kurmak niyetimdeyim" diyor" ifa-
delerini kullandı.

Gölcük’te tersane kurdular

"Daha önce Sivas Kongresi’nde Ana-
dolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk cemi-
yetleri birleşerek o toplantı CHP’nin
omurgasının oluşturulduğu toplantıdır.
Resmen kurulması 9 Eylül 1923’tür.
Dolayısıyla biz 97. yılımızı kutluyoruz"
diyen Kılıçdaroğlu, "Gölcük’te tersane
kurdular. 1924’te İş Bankası’nı kurdular.
Bursa’da, Karacabey’de, Hatay’da,
Muş’ta devlet üretme çiftliklerini kurdu-
lar. Ama çiftçi ne ekeceğini bilmiyordu.
Devlet buraları kurarak çiftçiye örnek
gösterdi. Bugün hâlâ bu çiftlikler çalışı-
yor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak
ilk kez madeni para basıldı ve üzerinde
T.C. Yazıldı. 1 metre milli demir yolu-
muz yoktu. Bu genç Cumhuriyet ne
yaptı? Topladığı vergilerle Malatya’ya,

Adana’ya, Erzincan’a, Batman’a birçok
şehre demiryollarını götürdü… Dikili
ağacı yok diyorlar, insanda en azından
bir miktar vicdan kırıntısı olur. Bunlar
gidip birilerine el avuç açılarak yapıl-
madı. Her kuruşun hakkı yerinde ve-
rildi" açıklamasını yaptı.

112 savaş uçağı üretildi

CHP geçmişte yaptıklarını sıralamaya
devam eden Kılıçdaroğlu, "Kayseri’de
uçak fabrikasının temellerini attılar.
Fabrika 50’li yıllara kadar 112 savaş
uçağı üretildi. Haydarpaşa Limanı’nı
yabancılar çalıştırıyordu. Yabancıların
elindeydi, devletleştirildi. Ankara’da İs-
tanbul’da örnek hastaneler yapıldı.
Okuma yazma oranı, hep tartışılır. 1927
yılında resmi sayım yapılır, nüfusun
yüzde 8’i okuma yazma biliyor. Cumhu-
riyet kurulmuş, Osmanlı’dan miras alın-
mış, nüfusun yüzde 92’si okuma yazma
bilmiyor. Demokrasiye neden hemen
geçmedik dediler, ama şunu düşünmü-
yorlar, Hakkari’de seçim yapılsa tutanak
tutacak birileri olacak mıydı? Hadi bu-
lundu, Ankara’ya nasıl gelecekti? Bunla-
rın hepsi çözüldü. Millet mektepleriyle

çözüldü bunların hepsi. Kız öğrencilerin
sayısı fazladır. CHP bunları yapmıştır"
dedi.

Kırıkkale'de oyumuz düşük!

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin para-
sını basan Merkez Bankası'nın 1930’da
kurulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu,
"1932-1937 arasında, savaştan çıkmış
bir devlet var. Yeni bir savaşa hazır
dünya var. Kırıkkale’de entegre silah sa-
nayi kurulur. Oyumuzun en düşük ol-
duğu yerlerden biri Kırıkkale. O
fabrikayı CHP kurdu. Sizin dedeleriniz
çocuklarınız o fabrikalarda çalıştı.
Şimdi o fabrikaların durumunu görün.
Her Giresunlu bilsin ki diktiği ağaçtan
elde ettiği fındıktan CHP’nin hakkı ve
hukuku vardır. Onun dedelerinin hakla-
rını ve hukuklarını korumak onun dede-
lerinin elde ettiği fındığın bedelini ona
ödemek için FİSKOBİRLİK’i kuran
CHP’dir" diye konuştu. 'CHP hiçbir şey
yapmadı' eleştirilerine de cevap veren
Kılıçdaroğlu, "1930 yılında Galata Köp-
rüsü'nün ücretsiz olmasını sağlamıştır
Cumhuriyet Halk Partisi kadroları" 
ifadelerini kullandı.

Yunanistan’a
İzmir mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal
medyada dikkat çeken mesajlar pay-
laştı. Çelik açıklamasında "Doğu Akde-
niz’de hak ve menfaatlerimize göz
dikenler ya da Meis Adası’ndan provo-
kasyon yapanlar bugün İzmir’deki
irade ve kararlılığı iyi görsünler" dedi.

ak Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesa-
bından yaptığı açıklamada, İzmir'in düş-
man işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl

dönümünü kutladı. AK Parti'li Çelik, "Güzel İz-
mir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dö-
nümü kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin Gazi
Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Sa-
vaşı’mızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.
Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler
ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün
İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye
büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış is-
teyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir
ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyen-
ler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanla-
rın karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı
İzmir’den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük
bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en
büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler
için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapa-
cağı her hesap yanlış hesap olacaktır" diye konuştu.

liBya’da şehit düşen MİT mensubunun
cenaze törenini haberleştiren gazeteciler
Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kı-

lınç, Murat Ağırel, Aydın Keser ve Ferhat Çelik,
bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Her ayrıntısı
çok önceden ortaya çıkan olayı kaleme aldıkları için
"Devlet Sırlarına Karşı Suçlar" ve "MİT kanununa
muhalefet" suçlamasıyla yargılanan gazetecilere des-

tek amacıyla sabahın erken saat-
lerinde Çağlayan Adliyesi’ne
gelen, duruşmayı takip edenler
arasında CHP İstanbul Milletve-
kili Av. Mahmut Tanal da vardı.

Adalete kurulan barikat!

Duruşmanın görüldüğü Çağla-
yan Adliyesi’nde kurulan barikat
dikkat çekti. “Çoklu baro” dü-
zenlemesine karşı direnen baro
başkanları ve avukatların nöbet
tuttuğu Ankara Kuğulu Park’ın
polis tarafından çevrilmesine
“parkın halka kapatılamayaca-
ğını” belirterek karşı çıkan ve ku-
rulan polis barikatını kaldırdığı
görüntülerle gündeme gelen
CHP’li Mahmut Tanal, adalet
sarayında barikat kurulmasının
kabul edilemez olduğunun altını
çizdi. CHP Mersin Milletvekili
Ali Mahir Başarır’ın “Adaleti ba-
rikatlar kurarak sağlayamazsı-
nız!” başlığıyla tepkisini içeren
video görüntüsünü sosyal medya
hesabından paylaştığı Mahmut
Tanal, barikatlara yaslanarak
“Türkiye dışında adliyesinde bu
kadar barikat olan başka ülke
yoktur. Burada güya adalet dağı-
tılıyor. Adaletin dağıtıldığı yerde
barikat olmaz ki. Bu barikatlar,
adalete kurulan barikattır”
ifadelerini kullandı.

Yolcu sayımız giderek artıyor
Bakan Karaismailoğlu, yap-
tığı yazılı açıklamada, korona-
virüs salgınının tüm ülkeler için

hem maddi hem de manevi anlamda
olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çeke-
rek, salgının ülke ekonomilerinde büyük
tahribatlar yaptığını bildirdi. Salgınla mü-
cadele tedbirleri kapsamında ülkeler arası
olduğu gibi şehirler arası uçuşların da bir
dönem durduğunu daha sonra ise kısıtla-
malarla uçuşların başladığını anımsatan
Karaismailoğlu, "Koronavirüsün dünya
ekonomisi ve sivil havacılığa yönelik çok
büyük etkisi oldu. Keza Uluslararası Ha-
valimanları Konseyi (ACI) verilerine göre
yıl sonuna kadar 2019 yılına göre yolcu
sayısında yüzde 40 düşüş yaşanması ve
havalimanı gelirlerinde ise 76 milyar do-
larlık bir düşüş öngörülüyor" dedi.

Önemli destekler verdik

Karaismailoğlu, dünya sivil havacılık sek-
törünün yolcu sayısındaki ve gelirlerdeki
düşüş nedeniyle zor günler yaşadığını
ancak Türk sivil havacılık sektörünün bu
noktada en az etkilenen sektör olduğunu
belirterek, "Koronavirüs salgının ilk gü-
nünden itibaren tüm sektörlere olduğu
gibi sivil havacılığa yönelik önemli tedbir-
ler aldık ve sektöre önemli destekler verdik.
Salgının başladığı ve havayolu taşımacılı-
ğının durma noktasına geldiği söz konusu
dönemde öncelikle havayolu sefer iptalle-
rinden dolayı işletmecilerin slot kaybına
uğramaması için gerekli tedbirleri aldık.

Havalimanı, terminal ve yer hizmetlerine
ait işletmelerin de ruhsat, temdit, elektrik,
su, ısıtma-soğutma, ciro payı ve tepsi ga-
rantisi ücretleri gibi ödemelerini 31 Ocak
2021'e erteledik. Havacılık hizmetleri üc-
retlerinde bu yıl için yüzde 50 oranında
indirim yaptık. Havayollarının Eurocon-
trol’e olan borçlarını ertelettik. Havayolu
yolcu haklarına ait yönetmelikte yapılan
düzenleme ile bilet ücret iadelerini uçuşla-
rın başlatılmasının ardından iki ay son-
raya erteledik. Sektörde yaşanan sıkıntıları
en aza indirdik. Yer hizmetlerinde olduğu
gibi uçak hizmetlerine yönelik olarak da

konma, konaklama, yolcu güvenlik, yak-
laşma, aydınlatma, yolcu servis, uçak yön-
lendirme ve emniyet tedbiri gibi birçok
ödeme de yine 31 Ocak 2021 tarihine erte-
lendi. Salgın sürecinde devletimizin yetkili
birimleri tarafından yurt dışında bulunan
vatandaşlarımızın tahliye edilerek ülke-
mize getirilmesi amacıyla Türk Hava Yol-
ları tarafından gerçekleştirilen dış hat
uçuşlarına ait havalimanı çalışma saatinin
uzatılmasına ilişkin düzenlenen faturalar
ise iptal edildi" diye konuştu.

Görüşmeler yapılıyor

Bakan Karaismailoğlu, Türk Sivil 
Havacılığı'na güvenin artmasının havacı-
lık sektöründe tüm dünyada yaşanan
durgunluğun Türkiye'de yaşanmasının
önüne geçtiğinin de altını çizerek, şunları
kaydetti: "Havacılıkta güven ve yolcu sa-
yımız artıyor. Sadece ağustos ayında
Türkiye genelinde hizmet veren havali-
manlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon
758 bini geçerken dış hat yolcu trafiği 3
milyon 810 bini geçti. Böylece söz ko-
nusu ayda direkt transit yolcular ile bir-
likte toplam yolcu trafiği 9 milyon 574
bine yakın oldu. Bu durum bile ülkemiz
sivil havacılığının durumunu gösteriyor.
Ayrıca, kamu özel ortaklığı kapsamında
işletilen havalimanı ve terminal işleticisi
şirketler ile görüşmeler yapılıyor ve söz-
leşmelerinde yer alan yükümlülüklere 
ilişkin değerlendirme çalışmaları da
devam ediyor." DHA

Konuşmasının sonunda işçilere de ses-
lenen Kemal Kılıçdaroğlu, "1945 yılında
İşçi Sigortaları Kurumu kuruluyor. Adı
sonra Sosyal Sigortalar bugünkü adı ile
Sosyal Güvenlik Kurumu. Onu kuran
da CHP’nin kadroları. Şimdi bütün iş-
çilere söylüyorum, siz bugün sosyal gü-
venlik hakkına sahipseniz bunun
arkasında CHP’nin olduğunu bilmek
zorundasınız. Sizden haklarınızı almak
istediler ama biz karşı çıktı. Sosyal dev-
let açısından önemli bir adım atıldı. De-
mokratik rejimin gayet basit bir tılsımı
vardır. İktidarı bırakabilmek. İktidarda
bulunanlar bunu yapabildiği takdirde
rejim yaşar ve soysuzlaşmaz. Ama ikti-
dardan gitmemek için her türlü dümeni
döndürüyorsanız, nasıl seçim kanu-
nunda değişiklik yaparım da ben iktida-
rımı sürdürürüm derseniz demokrasiye
en büyük darbeyi vurursunuz. Gelme-
sini bilmek gibi gitmesini de bilmek ge-
rekir" ifadelerini kullandı.

SGK’YI DA CHP KURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Havacılıkta güven ve yolcu sayımız artıyor. Sadece ağustos ayında Türkiye genelinde
hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bini geçerken dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bini geçti" dedi

Barikatlara tepki
Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Murat
Ağırel’in aralarında bulunduğu 7 gazete-
cinin yargılandığı Çağlayan Adliyesi’nde
kurulan barikatlar tepki çekti. CHP’li
Mahmut Tanal, “Adaletin dağıtıldığı yerde
barikat olmaz" eleştirisinde bulundu

Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk,
okullarda yüz yüze

eğitime hazırlık çalışmala-
rıyla ilgi 81 ilin Millî Eğitim
Müdürü ile video konferans
yöntemiyle sahadaki son du-
rumu değerlendirdi. Bakan
Selçuk, dezenfeksiyon ve
günlük temizlik için ihtiyaç
duyulan malzemelerin temini
noktasında, meslek liseleri-
nin üretim altyapısının yeterli
düzeyde olduğuna dikkat çe-
kerek, okul yönetimleriyle bu
alandaki koordinasyonun
güçlendirilmesi talimatını
verdi. Bakanlıktan yapılan
açıklamaya göre; okullarda
yüz yüze eğitim, ilk aşamada
anaokulu ve ilkokul birinci
sınıf düzeyinde 21 Eylül Pa-
zartesi günü başlıyor.

Yüz yüze eğitim
için talimat verdi
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ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2020/468590
1-İdarenin
a) Adresi :Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 

ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi :isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :7 Kalem Muhtelif Mama Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde bulunan 
Lojistik Merkezine teslim edilecektir 

c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra 60 (Altmış) gün içerisinde 
peyder pey teslim edilecektir. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan 

Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 - Üsküdar / İSTANBUL) 
b) Tarihi ve saati :18.09.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler, teklif edecekleri Mamaların markalarını Ek-1’de yer alan Marka çizelgesine yazacak, yetkili tarafın-
dan imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Bu çizelgeyi sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlen-
dirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler; aşağıda yazılı olan ihale konusu alım kapsamındaki Teknik Şartnameye uygun olarak sunacağı
mamaların numunesini ihale tarih ve saatine kadar Ek-2'de yer alan Numune Teslim Tutanağı ile  Üsküdar il-
çesi, Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde bulunan Lojistik Merkezine teslim edeceklerdir.
İstekliler; numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nı teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Nu-
mune getirmeyen/eksik getiren, numuneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve nu-
mune teslim tutanağı teklif zarfı içerisinde sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İdareye Teslim Edilecek Numune Listesi:
1- 1 Paket 15 Kğ. Köpek Maması (Kuru)
2- 1 Paket 15 Kğ. Kedi Maması (Kuru)
3- 1 Kutu 415 Gr. Kedi Maması (Yaş)
4- 1 Kutu 415 Gr. Köpek Maması (Yaş)
5- 1 Paket 15 Kğ.  Yavru Köpek Maması
6- 1 Paket 15 Kğ.  Yavru Kedi Maması
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan Ma-
hallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 - Üsküdar / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1218087)

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA ALIMI

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, katıldığı bir televizyon programında imam hatip
mezunları hakkındaki sözleri nedeniyle Erol Mütercimler için suç duyurusunda 
bulundu. Yapılan basın açıklamasında, "İmam hatip liseliler de dahil olmak üzere 
halkın bir kısmını hedef alan her türlü kin ve nefretin karşısında duracağız" dedi

KIN VE NEFRETE
KARSI DURACAGIZ

S evgili okuyucular, iki hafta önce baş-
ladığımız, dünyamızda teknolojik ge-
lişmelerin yaşamımızı çok

kolaylaştırırken nerdeyse koynumuza giren
evsel tehlikeli maddeler, kimyasallar neler-
dir, tehlikeli bileşenleri nelerdir, potansiyel
tehlikeleri nelerdir, zarar görmeden nasıl
kullanmalıyız, atıklarını nasıl bertaraf ede-
ceğiz, bunları kullanmazsak tehlikesiz alter-
natifleri var mı? Konusuna birkaç hafta
daha devam edeceğiz. Konu edeceğimiz evi-
mizde oluşan tehlikeli maddeler ve bunların
atıklarını şöyle sıralayalım. Aerosoller (Ba-

sınçlı Kaplar), ahşap koruyucular, ahşap
mobilya ve yer döşemeleri/boyaları/temizle-
yicileri/cilaları, ayakkabı boyaları, çamaşır
suları, deterjanlar (bulaşık ve çamaşır için),
dezenfektanlar, evsel tıbbi atıklar, fırın te-
mizleyicileri, flüoresan lambalar, güve yok
ediciler, halı temizleyicileri, havuz/Spa te-
mizleyicileri, ilaçlar (kullanılmayan/tarihi
geçmiş), oda spreyleri/hava temizleyicileri,
ojeler/oje çıkarıcıları, piller, resim ve el sa-
natları malzemeleri, saç boyaları, saç jölesi,
saç spreyi, vs.gibi. Bunların hepsini teker
teker analiz edeceğiz, her biri hakkında bil-

gileneceğiz. Şimdi başlayalım.

AEROSOLLER (BASINÇLI KAPLAR)

Tehlikeli bileşenleri: Metilen klorür,
azotprotoksik, propan, trikloretan, trikloeti-
len. Oluşabilecek potansiyel tehlikeler: 
Basınçlı ambalajların patlama ihtimaline
karşın yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır.
Bileşenleri yanıcı, toksin, irite edici ve 

zehirli olabilir. Kullanımı: Mobilya boyaları,
deodorantlar, oda spreyleri vb. ürünler püs-
kürtücü basınçlı kaplar içinde satılmaktadır.
Basınçlı ambalajlar, patlayıcı ve yanıcı olma-
ları nedeniyle oda sıcaklığında tutulmalı ve
dikkatle kullanılmalıdır. Aerosol gazlarının
ısınması halinde flor, klor gibi toksik gazlar
ortaya çıkabilir. Kloroflorokarbonlar ozon ta-
bakasına zarar verir. Havaya püskürtülen par-
tiküller kana kolayca karışır, cilde zarar verir,
solunması halinde tehlikelidir. Kullanımı sıra-
sında ortamın iyice havalandırılması gerekir.
Çocukların ulaşamayacağı, ısı ve sıcaklıktan
uzak ortamlarda saklanmalıdır. Atığın berta-
rafını nasıl yapacağız:

1- Ürün tamamen tüketilmelidir. Boş 

ambalajı geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır.
2- Ambalaj boş değilse, bertarafı husu-

sunda belediyenin evsel tehlikeli atıkların yö-
netimi çalışmaları kapsamında toplanması ve
bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderilmesi
sağlanmalıdır.

Alternatifi: Aerosol ambalajlı malzemeler
yerine pompalı spreyler, ya da aynı işi gören
başka ürünler kullanılabilir. Sevgili okuyucu-
lar, konu sıkıcı olabilir, sağlıksız ortamlarda
yaşıyoruz, sağlıksız yiyeceklerle besleniyor,
sağlıksız giyeceklerle giyiniyoruz. Artık bu 
konularda bilgilenip sağlığımızı korumamız
gerekiyor. Sıkılmadan okumanızı ve çevreniz-
dekileri bilgilendirmenizi, sağlıklı kalmanızı
diliyorum.

Evimizdeki tehlikeli maddeler (3)

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

S uç duyurusu önce aralarında
AK Parti İstanbul İl Gençlik
Kolları Başkanı Osman To-

makin, AK Parti İstanbul İl Genç-
lik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler
Birim Başkanı Abdurrahman Sacid
Göksu'nun da bulunduğu grup Ba-
kırköy Adalet Sarayı önünde açık-
lama yaptı. Basın açıklamasını
okuyan Abdurrahman Sacid
Göksu, "Adı anılan şahıs konuşma-
sında kendi zihni dünyasını ve iç
bunalımlarını ortaya koyan, bir
imam hatip lisesi mezunu olarak
huzurda telaffuz etmekten dahi im-
tina edeceğim ifadeler kullanmış,
parçası olduğu güruhun yıllardır
devam eden imam hatip lisesi ha-
zımsızlığını ve düşmanlığını bir kez
daha ortaya koymuştur. İmam
hatip liseleri tarihi AK Parti iktida-
rına kadar her türlü engellemeye ve
baskılara rağmen başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan ve bu ülkeye büyük hiz-

metleri olan birçok siyasetçi, büro-
krat, iş adamı, akademisyen, bilim
adamı ve eğitimciler yetiştirmiş,
ciddi bir geleneği olan büyük ve
köklü kurumlardır" dedi.

Maddi unsur oluşmuştur

Göksu, "İmam hatip liseleri ülke-
mizin hem bugünü için hem de ge-
leceği için bir teminat vazifesi
görmektedir. Bu itibarla böylesine
bir kültürün ve böyle köklü bir ya-
pının Erol Mütercimler ve onunla
aynı bağnaz ve köhne zihniyeti
paylaşan herhangi birinin vicdan-
sız lisanına teslim edilmesi müm-
kün değildir. Erol Mütercimler'in
lafın nereye gideceğini düşünme-
den, meydanın boş olduğuna gü-
venle yaptığı patavatsız konuşma
hayasızca ve kabul edilemez oluşu-
nun yanında aynı zamanda Türk
Ceza Kanunumuzda tanımlanan;
hakaret, iftira ve halkı kin ve düş-
manlığa sevk etmek suçlarının

maddi unsurunu oluşturmaktadır"
dedi.

İmam hatip ruhumuzdur

Abdurrahman Sacid Göksu, "Bizler
AK Parti İstanbul Gençlik Kolları
olarak, imam hatip lisesi mezunları,
mensupları ve imam hatip liselerine
gönül vermiş gençler olarak açıkça
söylüyoruz: 'Ey Erol Mütercimler, ey
imam hatip lisesi düşmanları. İmam
hatip liseleri ruhumuzdur, özümüz-
dür, geçmişimiz ve geleceğimizdir.
Ne imam hatip liselerini ne de imam
hatip lisesi mezun ve mensuplarını
asla yalnız bırakmayacağız, bugüne
kadar savunduk bundan sonra da
imam hatip liselerini savunacağız ve
yaşatacağız, ne yaparsanız yapın, bu
kurumları sizin kötü emellerinize
teslim etmeyeceğiz.' imam hatip lise-
liler de dahil olmak üzere halkın bir
kısmını hedef alan her türlü kin ve
nefretin karşısında duracağız"
ifadelerini kullandı. DHA

TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA OLARAK GÖRMÜYORUZ
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kol-
ları Başkanı Osman Tomakin ise
"Biz Erol Mütercimler'in ifadele-
rini bireysel bir talihsiz bir açık-
lama olarak görmüyoruz. Belli bir
grubun tamamen bu zihniyetle

donanmış olduğunu ve sürekli
imam hatip liseleri mezunları 
üzerinden bir tartışmaya ve 
thamlara zemin hazırladığını dü-
şünüyoruz" dedi. AK Parti İstan-
bul İl Gençlik Kolları üyeleri,

basın açıklamasının ardından Öğ-
retim Üyesi Erol Mütercimler hak-
kında "Hakaret" ve "Halkın bir
kesimini aşağılama" suçlarından
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'na suç duyurusunda bulundu.

iBB, her gün milyon-
larca İstanbullunun kul-
landığı toplu ulaşım

araçlarında güvenli mesafenin ko-
rumak için yeni dönemde de tam
kapasiteyle ulaşım hizmeti verecek.
Koronavirüs salgınıyla mücade-
lede sürecinde yeni vaka sayıları-
nın tekrar artış göstermesi üzerine
İçişleri Bakanlığı genelge yayım-
ladı. Genelge ile şehir içi toplu ta-
şıma araçlarının yolcu
kapasitesinde düzenlemeye gidilir-
ken, meskenler hariç tüm alanlarda
maske takma zorunluluğu getirildi
ve tüm yeme-içme dahil tüm eğ-
lence yerlerinde canlı ya da kayıt-
tan müzik yayını da yasaklandı. 8
Eylül’de yayımlanan genelge ile
raylı sistem araçlarına yüzde elli
ayakta yolcu alınması; metrobüs
ve toplu taşıma otobüslerinde ise;
oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta
yolcu kapasitesinin üçte biri kadar

yolcu taşınması ilgili birimlere bil-
dirildi.

Kararlar uygulanacak

İBB, insanların gidecekleri çabuk ve
güvenli şekilde ulaşması için uygu-
ladığı tedbirleri yeni dönemde de
sürdürecek. Bu kapsamda İstan-
bul’da pik saatlerde yaşanan kısmi
yoğunluğun önüne geçmek için
toplu ulaşım hizmeti veren otobüs,
metrobüs, metro, tramvay ve deniz
ulaşımı sistemleri, tam kapasiteyle
hizmet verecek. Toplu ulaşımda, İl

Umumi Hıfzıssıhha Meclisi karar-
ları titizlikle uygulanacak. İBB bağlı
kuruluşlarından İETT, yolcuların
güvenli mesafede yolculuk yapma-
ları için tedbirlerine devam edecek.
2.623 araç filosuyla günlük 18.614
sefer gerçekleştiren İETT, hat ve
sefer planlamalarını gerçekleştirdiği
erguvan renkli Otobüs AŞ ve Özel
Halk Otobüsleri de dahil edildi-
ğinde toplam 5.599 otobüs ile gün-
lük 45.010 sefer yapacak. Bu hatlara
ek olarak 614 metrobüs aracı ile
6.600 sefer gerçekleştirilecek.

TAM KAPASİTE
ULAŞIM HİZMETİ
TAM KAPASİTE
ULAŞIM HİZMETİ
TAM KAPASİTE
ULAŞIM HİZMETİ
TAM KAPASİTE
ULAŞIM HİZMETİ
TAM KAPASİTE
ULAŞIM HİZMETİ
TAM KAPASİTE
ULAŞIM HİZMETİ

Silivri Semizkumlar Ma-
hallesi'nde bulunan Basın-
kent-4 Sitesi sakinleri,

engelli bireylere dağıtılmak üzere Si-
livri Belediyesine medikal malzeme
bağışında bulundu. Semizkumlar
Mahallesi Basınkent-4 Sitesi sakinleri,
Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri

Müdürlüğünden hizmet alan engelli
çocuklar için her yıl eğlence ve moral
yemeği düzenliyordu. Bu yıl pandemi
sebebi ile etkinliklerini iptal eden site
sakinleri, örnek bir davranış sergileye-
rek Silivri Belediyesine 11 adet teker-
lekli sandalye ve 11 adet walker
bağışında bulundu. Engelli bireylere

ulaştırılmak üzere bağışlanan medikal
malzemeler, Semizkumlar Mahalle-
sindeki site önünde Silivri Belediye
Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltı-
koğlu ve Sosyal Yardım İşleri Müdi-
resi Meral Kutlu tarafından teslim
alındı. Muhtar Vedat Yamal’ın da ka-
tıldığı teslim töreninde, Başkan Yar-
dımcısı Emre Sarısaltıkoğlu
tarafından Basınkent-4 site yönetimi
adına plaket takdim etti.

Basınkent'ten
örnek davranış
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Ah muhtar ah... Eksikleri 
varmış... Televizyonu yokmuş!

Bir belediye düşünün, muhtarlık binası yapı-
yor. İçersine bir muhtarın ihtiyacı olan 
herşeyi koyuyor.

Anahtarı kendisine teslim ediyor.
Aradan aylar geçiyor.
Muhtar, muhtarlık binasına geçmiyor.
Neymiş...
İçeride televizyon yokmuş...
Yetmez, buzdolabı yokmuş!
Yetmez, bilgisayar yokmuş!
Yetmez, sekreter yok dememiş.
Yetmez, günlük yemeğimizi nasıl karşılanacak

da dememiş.
Yetmez, belediye bizim maddi ihtiyaçlarımızı da

karşılasın dememiş.
Yani anlayacağınız kibarlık yapmış.
Pardon birde çay seti binanın içersinde yokmuş!
Ah ulan Rıza ahhhh...
Şimdi Rıza nerden çıktı demeyin, aklıma 

geliverdi.
****

A be muhtar, belediye başkanı muhtarın tüm 
ihtiyaçlarını karşılasın, hatta özel ihta-

yaçlarımızı da karşılasın nasıl demezsin.
Bu senin ananın ak sütü gibi helal be muhtar.
Nede olsa muhtarsın... Adı üzerinde muhtari-

yet... Özerlik demek...Yani bağımsız Cumhuriyet...
Koskoca Muhtar... Odasına bir televizyon, bir 

buzdolabı birde çay seti konulmasın mı?
Hatta kapıya da bir de sekreter olmasın mı?

Sen misin muhtarlık binası yapan?

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Kamiloba Mahallesi'ne modern bir 
muhtarlık binası yapmış.

Anahtarını da muhtara teslim etmiş. 
Aradan çok zaman geçmiş...
Muhtarlık binası bir türlü açılmıyor.
Vatandaş muhtara "muhtarlık binası neden 

açılmıyor?" diye soruyor.
Muhtar "eksiklerimiz var" diyor.
Vatandaş, belediye başkanına soruyor, "neden

muhtarlık binası açılmıyor?"
Başkan, "herhangi bir eksiği yok, muhtar 

açmıyor"  diyor.
****

Nihayet, muhtarlığın neden açılmadığını 
gazetemizin baş sayfasında yaptığımız haberden 
öğrendik.

"Bina var ama muhtar yok!" spotu ile duyurdu-
ğumuz haberde muhtar neden muhtarlık binasına
taşın(a)madığını anlatmış.

Muhtar dertli dertli mi... Gazetemizden arayan
Ekrem Hacıhasanoğlu'na; "bilgisayar, televizyon, 
buzdolabı ve çay setimiz yok" demiş.

Şimdi adama sormazlar mı?
Muhtar muhtar... Şuanda muhtarlık yaptığı 

binada; televizyonun, bilgisayarın, çay setin ve 
buzdolabın yok mu?

Al onları yeni binaya taşı. Ne işi yokuşa 
sürüyorsun...

Yuh yani...
Yuh ki, yuhhh....
Muhtarlık binasında emlak işleri yürütüyorsun.
Muhtarlık mesaisinde emlak işleri yapıyorsun.
Facebook sayfanda emlakla ilgili bilgiler sana

soruluyor.
31 Mart 2019 tarihinde yapılan muhtarlık se-

çimlerinden beri, muhtarlık binasında bilgisayarın,
televizyonun ve çay setin mi yok? Bilgisayarın
yoksa işlemlerini neyle yapıyorsun? Güvercin mi
kullanıyorsun?

****
Ayıp değil mi muhtar ayıp...
Hadi taşın yeni yerine... 
Mırmır da etme...
Bulmuşsun yeni binayı bahane arıyorsun...
Milletin parasıyla yapılmış yere taşınmayarak, 

Kamilobalı vatandaşları mağdur ediyorsun.
Taşınmama nedeni olarak gösterdiği şeylere 

millet g...... güler...
Son söz: 21 yüzyılda, devletin elektronik sisteme

geçtiği günümüzde, muhtarlık gerekli mi diye sora-
caksınız? Benim yatınım kocaman hayırdır. Vatan-
daşın e-devlet üzerinden ikametgah, nufüs cüzdanı
ve diğer işlerine kolayca ulaştığı, nufüs müdürlük-
lerinin muhtarların verdiği evrakları verdiği günü-
müzde muhtarlıkların görevleri ya yeniden revize
edilmeli ya en küçük belediye birimi gibi 
düzenlenmeli ya da kaldırılmalıdır. 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
Başkan Ekrem İmamoğlu idaresindeki
yeni yönetimi, Bayrampaşa’daki Büyük İs-

tanbul Otogarı’nı 9 Eylül 2019’da devir aldı.
Otogarın tüm işletme haklarını devralan İBB,
ticari işletmelerin kiraya verilmesi için de ihale
açtı. 25 Aralık 2109’da gerçekleştirilen ve canlı
yayınlanan ihaleyi, 27 milyon lira yıllık bedel ve
üç yıllık süreyle İBB iştiraki Boğaziçi Yönetim
A.Ş. kazandı. Eski haliyle İstanbulluların ve
kente gelenlerin korkulu rüyası haline gelen
otogar, yeni İBB yönetimi ile birlikte farklı bir
çehreye kavuştu. Otoparkları İSPARK tarafın-
dan işletilen otogar, ilk olarak büyük bir temiz-
lik işleminden geçirildi. Bodrum katlardaki
metruk ve etrafa tehlike saçan binalar yıkıldı.
Yıkılan alanlarda yeni düzenlemelere gidilerek,
otogar, güvenli hale getirildi. Önceden korku-
nun kol gezdiği alanlarda canlı müzik perfor-
mansları gerçekleştirilip, resim sergileri
açılmaya başladı. “12 Bin Yıllık Anadolu”
isimli sergiye ev sahipliği yapan otogar, “El
Emeği Göz Nuru Çarşısı”yla da üreten kadın-
lara, ürünlerini satma fırsatı tanıdı. Otogarın
en beğenilen noktalarından biri de “İBB Genç-
lik Ofisi” oldu.

Çok önemli bir şeydi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 1 yıl önce
bugün devraldıkları Büyük İstanbul Otoga-
rı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, İBB
Büyük İstanbul Otogar İşletme Müdürü Fah-
rettin Beşli’den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
İmamoğlu’na, daha önce otogarın metruk hal-
deki bodrum katlarındaki bir işletmede çalışan
ve o dönemde bir Youtube kanalına verdiği rö-
portajla gündeme gelen, şimdilerde ise Metro
A.Ş.’de makinist olarak görev yapan Elif Can
eşlik etti. İmamoğlu, duygularını, “Ben, 12 yıl
çalıştım, cefayı çektim; sefayı başkaları sürüyor
şu anda” sözleriyle dile getiren Can’a, “Röpor-
tajda dile getirdiğin konular etkili olmuş ama
ne güzel. Senin de katkın var yani. Geçmişin ve
bugünün şahidisin; onun için bugün aramızda
olmanı istedim. O kadar belli ki yaşamış
olman, o programda çok etkileyici anlattın ya-

şadıklarını. Hissettiklerini de çok iyi dile getir-
mişsin. Aslında senin o anlatımın, diğer insan-
ların gözlemleri, o belgesel, bizi uyandıran ve
tetikleyen çok önemli bir şeydi. Emeği geçen-
lere teşekkür ederiz” karşılığını verdi.

Değişim mükemmel

Otogardaki değişimi “mükemmel” olarak nite-
leyen Can ise, eski iş yerinde yaşanan değişimi
şu sözlerle anlattı: “Güvenlik, temizlik, her şey
had safhada gerçekten. Otogar, İstanbul’un
kalbi ya; İstanbul’un kalbi güzelleşti. Bana
göre, kadınların özgürce dolaşabildiği her yer,
artık olmuştur. Bence otogar, şu an tam anla-
mıyla çok güzel oldu. Benim için en büyük de-
ğişim, kadın olarak söylüyorum bunu;
güvenlik. Etrafta saçma sapan insanların gez-
memesi. Bir de en önemlisi, koku. Çok kötü
kokuyordu otogar. Şu an asla bir koku alamaz-
sınız. Her yer yenilendi, her yer temizlendi.”
Can, İBB’de makinist olması sürecini de
“Annem, İBB’nin makinist alımı yapacağını
metrodaki ekranlardan görüyor. Bana telefon
açıyor. Ben de ‘ibbkariyer’den başvuru yapıyo-
rum. 27 Aralık’ta sürecim başlıyor, Haziran’da
tamamlanıyor eğitimlerle birlikte. Şu an artık
kendi başıma çıkıyorum sefere” sözleriyle dile
getirdi.

EMEK VERDIK
AMA DEGDI

GEÇiT VAR GEÇiŞ YOK!
Küçükçekmece İkitelli'de bulunan bir yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlar bariyer engeliyle karşılaşıyor. Araç trafiğinin
yoğun olduğu yolda yaya geçidini kullanmak isteyenler bariyerlerin üzerinden atlayarak yollarına devam edebiliyor

İkİtellİ'de bir sanayi sitesinin
yakınında bulunan yaya geçi-
dine birkaç gün önce İstanbul

Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol
Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından
yapılan çalışma sırasında bariyer yerleşti-
rildi. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda
karşıdan karşıya geçmek isteyenler bari-
yer engeliyle karşılaşıyor. Yolun karşına
geçmek isteyenler ya bariyerlerin üzerin-
den atlıyor ya da yolun diğer yolla birleş-
tiği noktada karşıdan karşıya geçmeye
çalışıyor. Dakikalarca karşıya geçebilmek
için bekleyen vatandaşlar yaya geçidinin
geçiş noktasının bariyerlerle kapatılma-
sına tepki gösterdi. Karşıdan karşıya geç-
mek isteyen vatandaşlar ve yaya geçidi
havadan da görüntülendi.

İstesek de geçemiyoruz

Yaya geçidini kullanmak için bariyerler-
den atlamak zorunda kalan Furkan
Günak, "Ben sanayide çalışıyorum. Bu-
rada bir bariyer var ve faydası yok. Yaya

geçidi olması bir fayda sağlamıyor. Bu-
rada ulaşım engellenmiş. İstesek de geçe-
miyoruz. Umarım bu olayı yetkililer
görür. Eskiden yoktu buradan geçiyor-
duk, bariyerler yeni yapıldı. Böyle olunca
zorunlu olarak yol sonunu kullanıyoruz.
Zaten kimse de durmuyor. Oradan geçer-
ken de yolun ucuna çıkana kadar hiçbir
şey görmüyoruz" diye konuştu. Müjdat
Kaya ise "Yanlış bir şey. Her sabah burası
aşırı kalabalık oluyor. Atakent ve bu böl-
gede oturanlar her sabah bu alandan ge-
çiyor. Yayanın her zaman üstünlüğü var
ama yolu genelde vermiyorlar" ifadelerini
kullandı.

Koyun gibi atlıyoruz

İşe giderken ve işinden evine dönerken
yaya geçidini kullandığını belirten Vedat
Özdemir, "Bunu sabah yaptılar. Burası
bizim her zaman kullandığımız güzergah.
Şu an atlayacağız. Koyunlar çitten atlar
ya biz de o şekilde atlayacağız. Mecburuz
başka nereden geçeceğiz" şeklinde ko-

nuştu. Kahraman Kalıntaş, "Şu an burası
gerçekten çok sıkıntılı bir durumda. Biz
buraya şu trafiğin içinde atladık. Bu ger-

çekten çok kötü bir görüntü. İşim bu böl-
gede ve sürekli kullanıyorum. Burayı tek
biz değil çocuklar da kullanıyor" dedi. 

Bir Muhtar düşünün, sudan bahanelerle belediye
tarafından yapılmış binaya taşınmıyormuş. Eksikleri
olduğu için taşın(a)mıyormuş! Neymiş, buzdolabı,
televizyonu hatta çay seti yokmuş, muhtar efendi-
nin... Kendisine teslim edilmiş anahtarı da cepinde
gezdiyormuş. Yapılması gereken, belediye yönetimi-
nin o muhtardan anahtarı geri almak ve binayı da
farklı bir hizmet binası için kullanmaktır. Muhtarı da
vatandaşa şikayet etmektir.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam 1 yıl önce bugün devraldıkları Büyük İstanbul 
Otogarı’nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Çok emek verdik ama değdi. Bir yıl
önce devralmıştık şimdi tertemiz, pırıl pırıl bir otogarımız oldu. Güvenlik ve temizlik 
sorunlarını çözdük, baştan sona yeniledik, el değmedik nokta bırakmadık" dedi

Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgi-
siyle karşılaşan İmamoğlu, bodrum
katlarda başlattığı inceleme gezisini,
zeminde ve otogarın terasında
devam ettirdi. Teras katındaki ince-
leme sırasında İmamoğlu’na, res-
sam Serra Erdoğan tarafından
Göbeklitepe temalı tablo hediye
edildi. İBB Gençlik Ofisi’ni gezen
İmamoğlu, gerçekleştirilecek etkin-
liklerde yolculuk yapanlar kadar,

otobüslerde ve otogarda çalışan
gençlerin de gözetilmesi talimatını
verdi. Bazı firmaların ofislerine uğ-
rayan İmamoğlu, teşekkürlerini ile-
ten esnafa başarılar diledi. “El
Emeği Göz Nuru Çarşısı”nı ziyaret
eden İmamoğlu, üretici kadınlara
daha fazla destek sözü verdi. Otogar
içerisindeki otoparklar da 2019
Ağustos’undan bu yana İBB iştiraki
İSPARK tarafından işletiliyor.

OTOGARDA ÇALIŞAN GENÇLER DE GÖZETİLSİN

İstanbul 3. Bölge Belediye Başkan-
ları Eylül Ayı Koordinasyon Toplan-
tısı “Deprem gerçeği ve kentsel
dönüşüm” gündemiyle Avcılar Fi-
ruzköy Sosyal Tesisleri’nde gerçek-
leşti. Toplantıya Büyükçekmece
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bü-
lent Kerimoğlu, Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık ve
Esenyurt Belediyesi’ni temsilen Bele-
diye Başkanvekili Cemal Güneysu
katıldı. Toplantıya belediye başkan-
larının yanı sıra ayrıca KİPTAŞ

Genel Müdürü Ali Kurt müdür yar-
dımcıları, İSKİ Genel Müdürü Se-
lami Oğuz, Avcılar Belediyesi’nin
iştirak şirketi AVBEL’in Yönetim Ku-
rulu Başkanı Fahrettin Gökşin baş-
kan yardımcıları, başkan
danışmanları ve birim müdürleri da
katıldı.

Devlet dahil olmalı

Kentsel dönüşüm faaliyetlerini sür-
düren belediyelerin sorun, öneri ve
çözümlerini, ortak akılla değerlendi-
rildiği toplantının açılış konuşmasını

yapan Başkan Hançerli, bir önceki
toplantıda alınan kararlar ve uygula-
malarına yönelik bilgiler verdi. Han-
çerli, “Bugün üzerine basılarak ifade
edilen fikirlerden bir tanesi devletin
mutlaka kentsel dönüşüm işinin
içine girmesi gerektiğidir. KİPTAŞ
Genel Müdürü Ali Kurt’un yapı
stoklarının erilmesine dair ifade ettiği
“konut üretmektense stok tüketmek”
söylemi önemli bir yaklaşımdır” şek-
linde konuştu. Belediye başkanları ve
davetlilerin söz alarak kentsel dönü-
şüm faaliyetleri konusunda ilçele-
rinde yaşadıkları deneyimleri
paylaştığı toplantı, konuşmaların ar-
dından sorun, öneri ve çözüm de-
ğerlendirmeleriyle devam etti.

Başkanlar dönüşümü konuştu
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Kızı için hala adalet arıyor
almanya'da terör örgütü
PKK tarafından kaçırılan Ni-
lüfer T’nin annesi Maide T.

Almanya Başbakanı Angela Merkel baş-
kanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu
toplantısından önce Başbakanlık binası-
nın önünde eylem yaptı. Maide T, gaze-
tecilerin Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan
annelerin bazılarının çocuklarına kavuş-
tuğunun hatırlatması üzerine, “Ben de
umutluyum. Umarım en kısa zamanda
ben de o sevinci yaşarım. Allah bu se-

vinci bütün annelere yaşatsın inşallah."
dedi. Kızını çok özlediğini belirten
Maide T, “Çok düşünceliyim. Acaba
benim kızım nerede? Benim kızım ne du-
rumda? Çünkü benim kızım aynı za-
manda astım hastası. Şu anda kızımın
ne durumda olduğunu çok merak diyo-
rum. Ne gece ne gündüz aklımdan 
çıkmıyor." diye konuştu.

PKK bir virüstür

Maide T, üzerinde "PKK bir virüstür.

Bana çocuğumu kurtarmak için yardım
edin." yazılı pankart açtı ve kızının fotoğ-
rafını taşıdı. Almanya'da 12 Kasım
2019'da "Okula gidiyorum" diyerek
evden ayrılan kızından haber alamayan
Maide T, daha önce bölücü terör örgütü
PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende
Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin
önünde, kent merkezindeki Brandenburg
Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakan-
lığın önünde eylem yaparak kızının terör
örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Kaşıkçı cinayetinde
tiyatro oynanıyor!

Uzmanlar, Riyad'daki Ceza Mahkemesinin,
Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada yargıla-
nan sanıklara verilen cezalara ilişkin, "Cemal

Kaşıkçı cinayetinde üç yıldır açık bir tiyatro 
oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinaye-
tinde üç yıldır "açık bir tiyatro oy-
nandığını" belirten uzmanlar,

katliama bizzat iştirak edenlerin tamamının
serbest bırakıldığını, faillere ait bilgilerin karar-
tıldığını, Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi
Arabistanlı muhaliflerin birer birer ABD ve
Batı ülkelerine iltica ettiğini söyledi. Uzmanlar,
Riyad'daki Ceza Mahkemesinin, Cemal Ka-
şıkçı cinayetiyle ilgili davada yargılanan sanık-
lardan 5'ine 20'şer, birine 10, 2 kişiye de 7'şer yıl
hapis cezası vermesini değerlendirdi. İbn Hal-
dun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Talha Köse,
Kaşıkçı cinayetinden önce Suudi Arabistan Ve-
liaht Prensi Muhammed bin Selman üzerinden
bu ülkede milliyetçi bir söylem oluşturuldu-
ğunu, kamuoyunu etkileme kampanyalarıyla
da Selman'ın popülerliğinin artırıldığını hatır-
lattı. Selman üzerinden geliştirilen projenin en
önemli ayağının İsrail ile anlaşmak olduğuna
dikkat çeken Köse, "Bu proje ile Suudi Arabis-
tan hem İsrail ile anlaşacak hem de Batı ile iliş-
kilerini yeniden organize edecek ve petrol
haricindeki yatırım seçeneklerini yeniden gün-
deme getirecekti. Yani Suudi Arabistan'a yeni
bir imaj çizilerek markalaştırma çabası vardı.
Batı değerleriyle uzlaşıyı da barındırıyordu bu
proje. Cinayetle beraber bu imajın Selman'la
tam uyumlu olmadığı net bir şekilde ortaya
çıktı." diye konuştu.

Neler olup bittiği anlaşıldı

Kaşıkçı cinayetinin başlangıç zamanı ve sonra-
sında da bu imaj yenileme çalışmalarının
devam ettiğini vurgulayan Köse, şöyle devam
etti: "Kanada’ya sığınan eski İstihbarat Subayı
Saad Aljabri’nin itirafları, ülkedeki diğer prens-
lerin alıkonulması gibi olaylar uluslararası ka-
muoyuna yansımıyordu fazla. Dalganın en
önemli halkası Kaşıkçı cinayetiydi. Uluslararası
kamuoyu Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Arabis-
tan'da neler olup bittiğini anladı. Sonrasında
akan veriler, bilgiler yaşananları teyit etti. Dola-
yısıyla Suudi Arabistan, Selman üzerinden yü-
rütülen markalaştırma çabası boşa çıktı." Köse,
Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle zedele-
nen imajını toparlamak ve cinayeti örtbas
etmek için siyasi rüşvet yoluna başvurmasının
da işe yaramadığını belirterek "Cinayetin fail-
leri ile ilgili verilen karar tatmin edici bir karar
değil. Kaşıkçı'yı öldürenler cinayetten değil ya-
kalandıkları için cezalandırıldılar aslında. Ka-
şıkçı cinayetiyle muhaliflerin önü açıldı, ABD
ve Batı ülkelerine iltica etme şansları doğdu.
Suudi Arabistan'daki uygulamalar muhaliflerin
iltica sürecini daha da hızlandıracaktı." değer-
lendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yargılama süreci

Uluslararası Af Örgütünün Türkiye Strateji ve
Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner, Suudi
Arabistan tarafından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili
faillerin saklandığını, faillere ait bilgilerin de
karartıldığını söyledi. Uluslararası Af Örgütü
olarak Suudi Arabistan'daki yargılama sürecini
yakından takip ettiklerini aktaran Gardner,
şöyle devam etti:
"Suudi Arabistan'ın bu konuda adaletli davra-
nacağını, katliama karışan failleri adil bir şe-
kilde yargılayacağını zaten beklemiyorduk.
Yargılanma sürecinde Suudi Arabistan yargısı-
nın şeffaflık ilkesini nasıl hiçe saydığını uluslar-
arası kamuoyu bizzat yakından gördü.
Ülkedeki hukuk sistemi ve mahkemeler zaten
bağımsız değil. Dolayısıyla cinayetle ilgili Tür-
kiye'deki yargılama süreci olayı gündemde
tutma açısından son derece önemli. Uluslar-
arası toplum cinayeti yeterince mercek altına
almadı, Suudi Arabistan'a baskı uygulamadı."
Gardner, Suudi Arabistan'ın uluslararası ka-
muoyunun duyarsızlığı nedeniyle mahkeme sü-
recini istediği şekilde manipüle ettiğini
kaydederek "Bu ülkeyle yapılan ticari ve diplo-
matik ilişkiler cinayetin aydınlatılmasının
önüne geçti. Adaletli bir mahkeme ve yargıla-
manın hala çok uzağındayız. Halihazırda Bir-
leşmiş Milletlerde (BM) cinayetle ilgili devam
eden soruşturma süreci var. Şeffaf ve adil bir
sonucun oradan çıkacağını düşünüyor ve 
bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Y eni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gını, sonbahara girerken, başta va-
kaların en yoğun olduğu ülkeler

olmak üzere tüm dünyada yeni bir ivme
kazandı. Kovid-19 verilerinin derlendiği
“Worldometer” internet sitesine göre,
eylül ayının ilk haftası geride kaldığında
dünya genelinde Kovid-19 vakalarının
sayısı 27,5 milyonu aştı. Dünya genelin-
deki günlük vaka sayısı 4 Eylül'de 300 bin
470'e ulaştı. Bu, salgının başından bu
yana kaydedilen en yüksek günlük vaka
artışı oldu. Eylülün ilk haftasında, 7
günde ortalama 224 bin 550 yeni Kovid-
19 vakası kaydedildi. Toplam vaka sayısı
2 Eylül’de 26 milyonu ve 6 Eylül’de 27
milyonu aştı. Günlük vaka sayısı, salgının
2019 Aralık’ta Çin’de ortaya çıkışından
bu yana sürekli arttı. Yeni vaka sayıla-
rında günden güne azalmalar oldu ancak
yukarı yönlü seyir değişmedi. Vaka sayısı-
nın 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler
arasında 13 gün varken, bu aralık son iki
aydaki milyonluk artışlarda 3 ila 4 güne
kadar indi.

Ölümler sürekli artıyor

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısında ise vaka sayılarındaki artış gibi
hızlı bir katlanma eğilimi görülmedi
ancak toplam sayı artmaya devam etti.
Virüs nedeniyle ölenlerin günlük artışı 17
Nisan'da ulaştığı zirve noktasının ardın-
dan düşüşe geçmişken haziran başından
bu yana yeniden yükselmeye başladı. 17
Haziran'da 8 bin 494 olan can kaybı sa-
yısı, 25 Mayıs'ta 3 bin 371'e kadar gerile-
mişken, 22 Temmuz'da yeniden 7 bini
aştı. Eylül başından itibaren ölümlerde
aşağı yönlü bir seyir görüldü. 2 Eylül’de 6
bin 332 olan can kaybı sayısı, 6 Eylül’de
4 bin 201’e kadar geriledi. Eylülün ilk
haftasında, 7 günde ortalama 5 bin 292
ölüm kaydedildi. Kovid-19'dan ölenlerin
sayısı 9 Eylül’de 900 bini geçti. Can kaybı
sayısı 9 Nisan'da 100 bini, 24 Nisan'da
200 bini, 13 Mayıs'ta 300 bini, 5 Hazi-
ran'da 400 bini, 26 Haziran'da 500 bini
ve 18 Temmuz'da 600 bini, 4 Ağustos’ta
700 bini ve 21 Ağustos’ta 800 bini 
aşmıştı.

İyileşenler de var ama...

Öte yandan vaka sayları ve ölümler artar-
ken iyileşenlerin sayısı da arttı. Virüs bu-
laştıktan sonra sağlığına kavuşanların

sayısı 1 Eylül’de 18 milyonu, 5 Eylül’de
19 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısının 1
milyondan 2 milyona çıktığı tarihler ara-
sında 20 gün varken, bu süre son milyon-
luk artışta 5 güne kadar indi.

Tedavisi sürenler

Virüs bulaşıp tedavisi süren hasta sayısı 5
Eylül’de 7 milyonu aştı. Aktif enfekte
vaka sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Ni-
san'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu,
26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da
5 milyonu, 2 Ağustos'ta ise 6 milyonu aş-
mıştı. Dünya genelinde halen tedavisi
süren 7 milyonu aşkın hastadan yüzde
99'unda hastalık belirtileri hafif seyreder-
ken, hastaların yüzde 1'inin hayati tehli-
kesi bulunuyor. Tedavi altındaki hasta
sayısının sürekli artması ülkelerin sağlık
sistemleri üzerindeki yükü artırıyor. Öte
yandan dünya genelindeki toplam Kovid-
19 vakalarının yüzde 57,9'u, vaka sayıları
1 milyonu aşan ABD, Hindistan, Brezilya
ve Rusya'da görüldü. 6 milyon 514 bin

231 vaka ile ABD, 4 milyon 370 bin 128
ile Hindistan, 4 milyon 165 bin 124 ile
Brezilya ve 1 milyon 35 bin 789 ile Rusya
dünyada en fazla vaka görülen ilk dört
ülke oldu. Nüfus büyüklükleri nedeniyle
virüsün yayılmasını önlemekte zorlanan
4 ülke, başlıca salgın öbekleri haline
geldi.

Hindistan Çin'i solladı

"Worldometer”a göre, Hindistan’da 2
Eylül’de tespit edilen 82 bin 860 yeni
vaka, o güne dek "tek ülkede görülen en
yüksek artış" olarak kayıtlara geçti. Bun-
dan önce ABD'de 24 Temmuz'da görülen
78 bin 619 vaka, "tek ülkede kaydedilen
en yüksek günlük artış" olmuştu. Hindis-
tan'da yeni vaka sayısı 3 Eylül’de 84 bin
156'a ve 4 Eylül’de ise 87 bin 115'e ulaşa-
rak art arda yeni "tepe noktalarını" gördü.
4 Eylül’de tek bir günde kaydedilen vaka
artışı, Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de
Aralık 2019'dan bu yana tespit edilen 85
bin 146 vakayı geride bıraktı. Hindis-

tan'da günlük vaka sayısı 5 Eylül’den iti-
baren 90 bini aşarak 5 Eylül’de 90 bin
600'e ve 6 Eylül’de 91 bin 723'e ulaştı.
Öte yandan Hindistan'da virüse bağlı
ölümlerin bilançosu da ağırlaştı. Günlük
ölüm sayısı 1 Eylül’den bu yana 1000’in
üzerinde seyreden Hindistan, 3 Eylül’den
itibaren dünyada günlük olarak en fazla
ölümün görüldüğü ülke haline geldi.

ABD ve Latin Amerika ülkeleri

Öte yandan en fazla vaka ve ölümün gö-
rüldüğü ABD'de 24 Temmuz'da 78 bini
aşarak "tepe noktasını" gören günlük
vaka sayısı 7 Eylül'de 25 bin 420'ye kadar
geriledi. 21 Nisan'da 2 bin 748'e kadar
çıkan günlük ölüm sayısı 7 Eylül'de
286'ya kadar düştü. Ülke, halen salgının
önde gelen yayılma alanlarından biri ko-
numunda. Brezilya dışında Latin Ame-
rika ülkeleri Peru, Kolombiya, Meksika ve
Arjantin de eylül ayına yüksek vaka ve
ölüm sayılarıyla girdi. Bu ülkelerde top-
lam vaka sayıları 500 bini aştı.

Dünya genelindeki
günlük vaka sayısının 

4 Eylül'de 300 bin 470'e
ulaşmasıyla salgının
başından bu yana

kaydedilen en yüksek
günlük vaka artışı oldu

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi
Maide T. başkent Berlin’de eylemini sürdürmeye devam etti

DUNYA VIRUSUN
ETKISI ALTINDA

Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna
Kuznetsova, Suriye’den tahliye edilen 
15 Rus çocuğunu taşıyan uçağın, sabah
erken saatlerde Moskova yakınlarındaki
Chkalovsky Havaalanına indiği 
açıklandı.
Rusya'dan ilginç bir açıklama geldi.
Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna
Kuznetsova, Suriye’den tahliye edilen 
15 Rus çocuğunu taşıyan uçağın, sabah
erken saatlerde Moskova yakınlarındaki

Chkalovsky Havaalanına indiği açık-
landı. Moskova yönetimi, reşit olmayan
Rus çocuklarının nasıl Suriye’de bulun-
duğu konusunda henüz bir açıklama
yapmadı. Uçuş sırasında Rus çocuklara
doktorların eşlik ettiği ve Rus  Sağlık Ba-
kanlığı’nın tahliye çalışmasının her aşa-
masını takip ettiği belirtildi.

182 çocuk Rusya'ya götürüldü

Şimdiye kadar, 122'si Irak'tan ve 60'ı Su-

riye'den olmak üzere toplam 182 çocuk
Orta Doğu'daki silahlı çatışmaların sıcak
noktalarından alınarak Rusya’ya tahliye
edildi. Irak ve Suriye'den reşit olmayan
Rusları bulma ve geri getirme çalışma-
ları 2017 yazında başlatılmıştı. Rus-
ya'nın Çocuk Hakları Komiseri Anna
Kuznetsova'nın, 2019 yılında Suriye
rejim lideri Başer Esad ile yaptığı top-
lantıda tahliye çalışması konusunda an-
laşmaya vardıklarını açıklamıştı.  

Moskova’dan çocuk açıklaması

ABD’de siyasi ortam, başkan adaylarının “ülke içi şiddet” olayları nedeniyle birbirlerini suçlamalarıyla iyice gerildi. Trump, 
Demokratları ve Joe Biden’ı radikal sol örgütlere cesaret vermekle suçlarken, Biden da Trump’ın şiddeti köpürttüğünü söyledi

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısında ise vaka sayılarındaki artış
gibi hızlı bir katlanma eğilimi görülmedi
ancak toplam sayı artmaya devam etti
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T ürk sinemasının önemli film festi-
vallerinden biri olan Uluslararası
Adana Altın Koza Film Festi-

vali’nde ustalar bu yıl da unutulmadı.
27'nci kez düzenlenen festival kapsa-
mında verilen Altın Koza Yaşam Boyu
Onur Ödülleri’nin ve Orhan Kemal Emek
Ödülü’nün takdim edileceği üç isim açık-
landı. Altın Koza Yaşam Boyu Onur
Ödülleri bu yıl sinema, tiyatro ve dizi
oyuncusu Nur Sürer ile oyuncu, tiyat-
rocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rut-
kay Aziz’e, Orhan Kemal Emek Ödülü
ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönet-
meni Orhan Oğuz’a veriliyor. Üç usta
isme ödülleri, festival bitiminde gerçekle-
şecek Altın Koza Ödül Töreni’nde takdim
edilecek. 14-20 Eylül 2020 tarihleri ara-
sında gerçekleşecek 27'nci Uluslararası
Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu
yıl filmler, pandemi nedeniyle 'Ulusal
Uzun Metraj Film Yarışması' ve 'Ulusal
Öğrenci Kısa Film Yarışması' olmak
üzere sadece iki kategoride yarışacaklar.

Film festivali hakkında

Festivalin yürütme kurulu, Adana Büyük-

şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ta-
rafından davet edilen usta isimlerden olu-
şuyor. Başkanlığını Menderes
Samancılar’ın üstlendiği yürütme kuru-
lunda Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu,
İsmail Timuçin ve Gökhan Mutlay yer alı-
yor. Festival direktörlüğünü ise uzun yıllar
Adana Altın Koza Film Festivali sinema
bölümü direktörlüğünü yürüten Kadir
Beycioğlu üstleniyor. Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Zeydan Karalar,
Adana’nın ve Türkiye'nin en prestijli festi-
vallerinden olan film festivalini, koronavi-
rüs salgını şartlarını göz önünde
bulundurarak, gerçekleştireceklerini be-

lirtti. Karalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından yayınlanan genelgenin ışığında,
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi esaslarını
gözeten bir düzenlemeyle fiziksel mesafe-
nin korunabildiği, etkili hijyen ve dezen-
fekte işlemlerinin yapılacağı bir ortam için
gerekli çalışmaların festival yönetimi tara-
fından gerçekleştirileceğini ifade etti. Festi-
valin Uzun Metraj Film Yarışması’nın
başkanlığını oyuncu Füsun Demirel’in üst-
lendiği jürisinde; görüntü yönetmeni Feza
Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönet-
men Seren Yüce, müzisyen Can Atilla,
yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin

Okyay yer alıyor. Yaklaşık 40 filmin baş-
vurduğu yarışmada; Anıl Gelberi’nin yö-
nettiği 'Plaza', Barış Hancıoğulları’nın
yönettiği 'Yeniden Leyla', Ercan Kesal’ın
yönettiği 'Nasipse Adayız', Fatih Özcan’ın
yönettiği 'Mavzer', Faysal Soysal’ın yö-
nettiği 'Ceviz Ağacı', Gökçin Dokuma-
cı’nın yönettiği 'Kuyudaki Taş', Hacı
Orman’ın yönettiği 'Körleşme', Leyla Yıl-
maz’ın yönettiği 'Bilmemek', Onur Ün-
lü’nün yönettiği 'Topal Şükran’ın
Maceraları' ve Umut Evirgen’in yönettiği
'Ben Bir Denizim' olmak üzere 10 film
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kate-
gorisinde yarışmaya hak kazandı.

KÜLTÜR SANAT
PERŞEMBE 10 EYLÜL 2020

İstanbul Devlet Opera ve
balesi sanatçıları, pandemi
sürecinin en zor günlerinde

evlerinden katıldıkları sayısız etkinlik ger-
çekleştirmiş, kontrollü olarak dışarı çıkıl-
maya başlanılan günlerde ise açık Hava
Konserleri ile seyircisi ile buluşmuştu.
ağırlıklı olarak resim sanatında kullanılan

latince kökenli bir terim olan kolaj; "bir
yüzeyde birçok katmanlı kesip yapıştırıl-
mış, birbirinden farklı yüzeylerin oluştur-
duğu bir form" olarak tanımlanıyor.
İstanbul Devlet Opera ve balesi; bu kav-
ramdan yola çıkarak, resimdeki yüzeyi
dans ve müzik elementlerini "kesip yapış-
tırarak" sahnede oluşturuyor. Opera, bale,

modern dans topluluğu, koro, çocuk ko-
rosu ve çocuk balesi sanatçılarının bir
araya gelerek hazırladıkları "KOlaJ" yeni
bir mekanda; büyükyalı Fişekhane’ de sa-
natseverlerin karşısında olacak. top-
lamda yaklaşık 60 dakika sürecek
"KOlaJ"ın temsil tarihleri ise; 11 Eylül
2020 Cuma, saat 20.00’de olacak.

İstanbul Devlet Operası KOLAJ diyor

13

Adana Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 14-20 Eylül tarihleri
arasında pandemi kurallarına
uygun şekilde düzenlenecek
olan 27'nci Uluslararası Adana
Altın Koza Film Festivali’nde 
verilecek onur ve emek ödülleri-
nin sahipleri belli oldu. Festival
kapsamında düzenlenecek ödül
töreninde Altın Koza Yaşam
Boyu Onur Ödülleri, Nur Sürer
ve Rutkay Aziz’e, Orhan Kemal
Emek Ödülü ise Orhan Oğuz’a
takdim edilecek

Üniversite öğrencileri için heykel yarışması
SEY Vakfı üniversite öğrencileri arasında heykel tasarım yarışması başlattı. Semra & Enver Yücel ödülünün tasarlanacağı ve jürinin seçtiği ilk 3 tasarımın ödül-
lendirileceği yarışmanın başvuruları 31 Ekim’e kadar devam edecek. Yarışmanın birincisine Mentora College Washington DC’de dil eğitimi ödülü verilecek

Geçtiğimiz Mayıs ayında,
bir çocuktan bir umut ya-
ratmak amacıyla kurulan

Semra & Enver Yücel Vakfı, eğitimde
fırsat eşitliği yaratmak için yaptığı ça-
lışmalar dışında, yılda bir kez de, top-
luma değer katan bir kişi ya da bir
ekibi, iyi örneklerin çoğalması ama-
cıyla ödüllendireceğini açıkladı.Vakıf,
her yıl kuruluş yıldönümünde düzen-
lemeyi planladığı ödül töreninde tak-
dim edilecek ödül heykelciğinin
tasarımını da üniversite öğrencilerine
bıraktığını bildirdi. Bölüm farkı ol-
maksızın, Türkiye ve KKTC’de öğre-
nim gören üniversiteli gençlerin
başvurabileceği tasarım yarışmasında
dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödül ve-
rilecek. Farklı üniversitelerden akade-
misyenlerin ve Endüstri Ürünleri
Tasarımcılarının değerlendirmeleriyle
belirlenecek olan tasarım yarışmasının
birincisi, Mentora College Washing-
ton DC’de Dil Okuluna, İkincisi Ber-
lin International University’de yaz
okuluna gidecek. Dereceye giren
üçüncü öğrencinin ödülü ise, Bahçe-
şehir Üniversitesi’nde Yüksek Lisans

Eğitimi olacak. 
SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel
Çabakçor, “Bu tasarım yarışmasına
katılmanın tek şartı var. O da üniver-
site öğrencisi olmak. Her üniversite-
den, her bölümden öğrenci yarışmaya
başvurabilir. Biz bu tasarım yarışması
için bir konsept belirlemedik. Çünkü
ödülü tek bir alanda değil, hangi
alanda olursa olsun, topluma, ülke-
mize, hatta dünyaya, eylemleriyle,
yaptıklarıyla, sözleriyle katkıda bulu-
nan, fark yaratan, değer katan insan-
lara vereceğiz.” dedi. Jüri üyelerinden
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dün-
dar ise, “Semra & Enver Yücel
Vakfı’nın “topluma değer katan insan-
ları ödüllendirerek, iyi örnekleri ço-
ğaltma” misyonunun görünür
sembolü olacak ‘ödül’ tasarımının
karar verilme sürecinin de yine öğren-
cilere katkı ve deneyim kazandırılacak
bir yarışma ile gerçekleştirilmesi fikri,
vakfın kurulduğu ilk günden itibaren
sergilemiş oldukları ‘tüm toplumu ku-
caklayan üstün bir iyilik vizyonu’ yak-
laşımı bir kez daha ortaya koyuyor.” 

Diyarbakır Surları
eski haline dönecek

"Dünya Kültür Mirası" olan Diyar-
bakır Surları başlatılan restorasyon
çalışmasıyla eski ihtişamına kavu-

şacak. Merkez Sur ilçesinde bulunan Diyarba-
kır Surları, UNESCO tarafından "İnsanlık
tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları
gösteren bir yapı türü, mimari, teknolojik grup
veya peyzaj için istisnai bir örnek" olması ne-
deniyle dünya kültür mirası olarak 2015 yı-
lında tescillendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve dönemin Kalkınma Bakanlığı'nca sağlanan
ödeneklerle 2019'da hazırlanan burçların rö-
löve, restitüsyon ve restorasyon, statik proje ve
raporları Bilim Komisyonu ve Koruma Kuru-
lundan onay aldı. Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesince yapılan ihaleyle ilk etapta en
görkemli, en nitelikli anıtsal, büyük burçlar
olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri,
kesme taş silmesi bulunan Ben-u Sen, Yedi-
kardeş, Selçuklu ve Nur burçlarının restoras-
yonuna 10 Ağustos'ta başlandı. Kültür
Bakanlığı, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Mü-
dürlüğü, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Be-
lediyesinin koordinasyonu ile yürütülen
restorasyonda, yapısal hasarların giderilme-
sine yönelik güçlendirme, konservasyon ve mi-
mari gerekliliklere göre tamamlamaları içeren
minimum müdahale ilkesine uyarak onarım
yapılacak. Yürütülecek tüm çalışmalar, Kültür
ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Ko-
misyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan
danışma kurulu tarafından titizlikle kontrol
edilecek.

Surların yapısına uygun malzeme

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğünce burçlardan alınan taş,
tuğla ve harç numuneleri analiz edildi. Burçla-
rın ana bağlayıcı harcını tespit etmek üzere la-
boratuvarlarda yapılan analizlere göre harç
oranları belirlendi. Restorasyonda, bazalt taş,
tuğla ve özgün harç kullanılarak tamamlamalar
yapılacak. Bilimsel veriler ışığında surların yapı-
sına uygun özgün malzemeler kullanılacak.

3 boyutlu belgeleme çalışması yapıldı

Çalışmalarda tarihi surların yüksek hassasiyette
ve hatasız şekilde tespiti ve belgelenebilmesi için
yüksek çözünürlüklü fotoğraf makineleri ve lazer
tarayıcı cihazlar kullanıldı. Elde edilen 3 boyutlu
nokta bulutu üzerinden alınan verilerle belge-
lenme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışma ışı-
ğında burç ve duvarlarındaki Diyarbakır
Surları'nın genel fiziksel durumu, mimari ve me-
kansal özellikleri, işlev potansiyeli, kent ve yakın
çevreyle ilişkiye yönelik tespitler yapıldı. Yedikar-
deş, Ben-u Sen ve Nur burçlarında ilk etapta
içindeki teras ve seğirdim bölümlerinde biriken
toprak temizlenerek zemine ulaşılacak. Burç ze-
minine düşen surlara ait taşlar tespit edilerek, bu
taşların monte edilerek orjinalliğin korunması
sağlanacak.

Van’da soylu bir mezar!
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuş-
tepe Kalesi'nde, üç yıl önce başlatılan
kazı çalışmaları sırasında ortaya çıka-

rılan nekropolde, takılarıyla gömülmüş soylu bir
Urartu kadınına ait mezar bulundu. Van Yü-
züncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeo-
loji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu
başkanlığında, alanında uzman akademisyenlerle
sürdürülen kazı çalışmaları devam ediyor. Kazılar
sırasında 3 yıl önce ortaya çıkarılan ve Urartu-
larda yönetici sınıfın gömüldüğü değerlendirilen
nekropolde yürütülen çalışmalarda, iki kulak kıs-
mında sarkaçlı küpeleri, sol elindeki parmağında
yüzüğü, boynunda kolyesi, haşhaş başlı süs iğ-
nesi ve iki kolunda ejder başlı bilezikleri bulunan
kadın iskeletiyle karşılaşıldı. Ekipte yer alan an-
tropologların laboratuvar ortamında iskeleti ince-
lemesiyle kadının ölüm nedeni ve net yaşı
belirlenecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi; dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde, önlemler
eşliğinde 2020-2021 sanat sezonunu tüm birimlerinin yer aldığı "KOLAJ" ile açıyor

RUTKAY AZIZ’E
BUYUK ONUR ANLAMLI 

ÖDÜL

UNESCO tarafından 2015 yılında
dünya kültür mirası olarak

tescillen Diyarbakır Surları'nın en
görkemli burçları restore ediliyor



S üper Lig ekiplerinden Demir
Grup Sivasspor, sezonun ilk
haftasında 12 Eylül Cumartesi

günü sahasında oynayacağı Aytemiz
Alanyaspor karşılaşmasının hazırlık-
larını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekibin
sabah saatlerinde yaptığı idman ba-
sına açık gerçekleştirildi. Kulüp tesis-
lerinde teknik direktör Rıza Çalımbay
yönetimindeki antrenman düz koşu
ile başladı. Futbolcular ardından
açma-germe ve ısınma hareketleri
yaptı. Takım son olarak ise çift kale
maç oynadı.

Yeni sezon hayırlı olsun

Antrenman öncesi basın mensupları-
nın sorularını yanıtlayan teknik direk-
tör Rıza Çalımbay, "Her şeyden önce
bütün takımlarımıza yeni sezonumuz
hayırlı uğurlu olsun. Zor bir sezona
giriyoruz çünkü Türkiye'de ilk defa 21
takımla lig oynanacak ve bu çok zor
geçecek. Futbolcular açısından çok
maç oynamaları zor olacak. Biz bile
20 tane hafta içi maç oynayacağız,
buna Avrupa kupaları da dahil. Onun
için de burada kadroların ve her şeyin
dört dörtlük olması gerekiyor. Ona
göre kadro yapmak gerekiyor. Ona
göre takımınızı çalıştırmanız gereki-
yor. Ona göre maçlara konsantre et-
meniz gerekiyor. Ama maalesef bu
kadar yoğunluk arasında kesinlikle sı-
kıntı yaşayacağız. Bence, çok takım
da bir ilk oldu, hiçbirimiz böyle bir
şeyi beklemiyordu. Mecburen buna
ayak uydurmak zorunda kalacağız.
Onun için de her türlü tedbirleri
almak zorundayız'' dedi. Yeni sezon
çalışmalarına Bolu'da başladıklarını

hatırlatan Çalımbay, şöyle devam etti:
"Mükemmel bir çalışma ortamımız
oldu. Transfer arkadaşlarımız geldi,
onlar da katıldı. Biraz geç katılanlar
oldu. Ondan sonra da çok güzel bir
turnuvaya girdik. O da bizim açımız-
dan çok iyi oldu. Hazırlık dönemi açı-
sından mükemmel oldu. Ve yeni gelen
arkadaşlarımızı bir nebze oynattık.
Eski arkadaşlarımızın maç tempo-
sunu kazanmaları açısından da çok
güzel bir hazırlık dönemi maçları
oldu. Biz zaten o maçlarda skora
fazla bakmadık, skorla fazla ilgilen-
medik. Önemli olan orada maç tem-
posunu kazanmaktı. Bizim için lige
başlayacağımız Alanyaspor maçı çok
önemli. Şu anda da bütün hazırlıkla-
rımız Alanyaspor maçı ile ilgili. Tabii
ki ilk maçlar çok zor olur. Ne Alan-
yaspor bizi tam tanıyor ne biz Alan-
yaspor'u tam olarak tanıyoruz.
Yepyeni bir kadroları var. Bir de taraf-
tarsız olduğu için kendi sahandaki
avantajı da kullanamıyorsun, bütün
takımlar için de geçerli bu. Ve ligimize
başlayacağız bu hafta. Tek amacımız
maçı iyi bir şekilde bitirmek. Ben takı-
mıma inanıyorum. Artı Avrupa kupa-
ları var. Biz kesinlikle Avrupa
kupalarında da iyi şeyler yapmak isti-
yoruz. Direkt katılıyoruz, bu da bizim
için büyük bir avantaj. Ama oraya
tabii ki çok kuvvetli takımlar gelecek.
Özellikle şampiyonlar liginden elenen
takımlar gelecekler oralara. Kuvvetli
takımlarla oynayacağız, bunun da
farkındayız biz ama hemen hemen al-
ternatifli bir kadromuz var. Beni tek
korkutan geçen yıl yaşadığımız kadro
darlığı ve sakatlık. İnşallah bunlar ol-

mazsa her şey istediğimiz şekilde gi-
debilir ama kapasitemizin çok üstüne
çıkmamız gerekiyor. Özellikle geçen
sezonki kapasitemizin üzerine çıkma-
mız gerekiyor."

2 isim daha yolda

Fenerbahçe'den ayrılan Alper Po-
tuk'un adının Demir Grup Sivasspor
ile anılmasıyla ilgili ise Çalımbay,
şunları kaydetti: "Transferlerimiz var.
En son bir forvet ve orta saha oyun-
cusu alıp transferimizi kapatacağız.
Şu andaki tek düşüncemiz o 2 arka-
daşımızı bir an önce kadromuza kat-
mak; onun dışında zaten transfer
yapmayacağız. Kadromuz o kadar
olacak. Hele hele lig maçından önce
alırsak çok çok iyi olacak. Herkesin
ismi geçiyor ama ortada bir şey yok.
Yani konuşulan isimler var. Birinden
biri mutlaka olacak. Biz de söylüyo-
ruz ama yönetimimizle paylaşarak
bunları yapıyoruz. Takıma yararlı ola-
cak arkadaşları almaya çalışıyoruz.
İnşallah faydasını görürüz. İsimler
var, ama net bitti dediğimiz isimler
yok ama 2 tane kesinlikle almamız ge-
rekiyor. Bir forvet, bir tane de orta
saha adamı alacağız." Takımdan ayrı-
lan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç,
Fatih Aksoy ve Fernando'ya başarılar
dileyen Çalımbay, "Biz tabii ki onların
yerini doldurmak için oyuncular aldık.
Yani aldığımız oyuncular da inşallah
onları aratmayacaklar. Çünkü biz
geçen sene çok iyi başarılar yakaladık.
Bu başarıda bu 4 arkadaşımızın da
çok büyük payı vardı. İnkar edilemez.
Onların yerini doldurmak için şu
anda uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı
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Işıl Alben yeni hedeflere kilitlenmiş durumda

Göztepe’de geri
sayım başladı

SüPer Lig'de 2020-2021 sezonunun
ilk haftasında cumartesi günü Deniz-
lispor'la evinde karşı karşıya gelecek
Göztepe'de hazırlıklar sürerken, teknik
direktör İlhan Palut'un kafasındaki
kadro da netleşmeye başladı. Transfer
döneminde 11 oyuncuyla yollarını ayı-
rıp Burak, Kubilay, İrfan, Ideye,
Ndiaye ve Burekovic'le sözleşme imza-
layan sarı-kırmızılılarda Denizlispor
maçında kaleyi Adanaspor'dan trans-
fer edilen İrfan'ın koruyacağı bildirildi.
Genç teknik adamın geri dörtlüyü
Gassama, Atınç, Titi ve Berkan'dan
oluşturması beklenirken, orta sahada
Alpaslan, Soner ve Napoleoni'ye görev
vereceği bildirildi. Palut'un kanatlarda
ise Halil ve Tripic'e şans vereceği öğre-
nildi. Göz-Göz'de santrforda Yunanis-
tan'ın Aris takımından kadroya dahil
edilen Brown Ideye'nin oynayacağı
ifade edildi. Sezona galibiyetle başla-
mak istediklerini söyleyen İlhan Palut,
"Hazırlık dönemini en iyi şekilde geçir-
diğimize inanıyorum. Pandemi nede-
niyle seyircimiz yanımızda olmayacak.
Ancak onların gücünü sonuna kadar
hissedeceğiz" dedi.

Göktuğ kiralık gidiyor

Göztepe'nin altyapısından yetiştirdiği
kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın Ümraniyes-
por'a kiralanacağı belirtildi. Adanas-
por'dan 22 yaşındaki file bekçisi İrfan
Can’ın kadrosuna dahil eden sarı-kır-
mızılıların İspanyol kaleci Fabri'yle de
anlaşma aşamasına geldiği açıklandı.
Göktuğ'un ise 1. Lig'de mücadele eden
Ümraniyespor'a gideceği vurgulandı.
Sarı-kırmızılı kulüpte 2012 yılında pro-
fesyonel yapılıp daha önce 2017-2018
sezonunda Manisaspor'a da kiralanan
24 yaşındaki Göktuğ, yıllarca yedek
bekleyip geçen sezon 7 Süper Lig ma-
çında Göztepe kalesini korumuştu.

HAMZA!Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları 
Aytemiz Alanyaspor maçının ve sezonun tümünün zor olacağını belirtti. Transfer çalışmalarını 

sürdürdüklerini anlatan Çalımbay, ''Bir orta saha ve bir forvet olmak üzere 2 transfer daha 
yapacağız'' dedi, Alper Potuk'un da gündemlerinde olduğunu söyledi

İstanbul’da raketler
nefes kesti

Teb bnP Paribas Tennis Championship
İstanbul'da ana tablo maçlarındaki ilk
gün, öğleden sonra oynanan 6 maçla
devam etti. 20 yaşındaki milli sporcu
Berfu Cengiz, 2016 yılında İstanbul’da
final oynama başarısı gösteren dünya 49
numarası Polona Hercog’a 6-2 ve 6 -
3’lük iki set sonunda 1 saat 14 dakikada
mağlup oldu. Maç boyunca servis kırma
başarısı gösteremeyen Berfu’ya Hercog,
milli oyuncunun servisini üç kez kırarak
karşılık verdi. Günün bir diğer karşılaş-
masında İtalyan Jasmine Paolini, 2 saat
3 dakika süren çekişmeli maçta İsviçreli
rakibi Stefanie Voegele’ı 6-1, 4-6 ve 6-
3’lük üç set sonucunda mağlup ederek
İstanbul’da adını son 16 turuna yazdır-
mayı başardı. Ana tabloda ilk günün son
maçında ise Belaruslu tenisçi Aliaksan-
dra Sasnovich, 7 numaralı seribaşı
Kazak Zarina Diyas'ı 3-6, 7-5 ve 6-1'lik
üç sette mağlup ederek bir üst tura yük-
selme başarısı gösterdi. 2 saat 23 dakika
süren bu maç günün en uzun maçı oldu.

Milliler erken veda etti

Bugün çiftlerde korta çıkan milli sporcu-
lar Ayla Aksu ve İpek Öz, Anna Da-
nila/Yana Sizikova ikilisi karşısında ilk
setini 6-4 kazandıkları maçta ikinci seti
6-3 mağlup kapattılar. Final setine taşı-
nan maçta Danila/Sizikova ikilisi bu seti
10-3 kazandı ve bir üst tura atlayan taraf
oldu. Natela Dzalamidze/Miyu Kato-
Greet Minnen/Alison Van Uytvanck mü-
cadelesi, ilk set oynanırken
Dzalamidze/Kato çiftinin sakatlık dola-
yısıyla maçtan çekilmesi sonucunda ya-
rıda kaldı ve Minnen/Van Uytvanck
ortaklığı turnuvada yoluna devam etti.
Ariana Rodionova/Heather Watson çifti
ise Watson’ın sakatlığından dolayı maç
öncesinde turnuvadan çekildi ve onların
yerine Anna Karolina Schimedlova/Ka-
tarina Zavatska çifti turnuvaya dahil
oldu. 

SIVAS 2 TRANSFER
DAHA YAPACAK

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol
Süper Ligi ekibi BOTAŞ'ın yeni transferi Işıl
Alben, yeni takımıyla başarılar kazanmak iste-
diğini söyledi. Transferiyle ses getiren A Milli
Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Işıl Alben,
açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Galatasa-

ray formasıyla Avrupa'da ve Türkiye'de büyük
başarılar imza atan 34 yaşındaki basketbolcu,
14 yıl sonra formasını tekrar giyeceği BO-
TAŞ'la hedeflerini şöyle anlattı: "BOTAŞ,
kadın basketbolunun lokomotiflerinden birisi.
Bu sene farklı bir yapılanmaya gidildi. Öncelik

Türk oyunculara verildi. Ligde çok ciddi rakip-
lerimiz var. Türk oyuncuları fazla olan bir eki-
biz. Bu sene ilk hedefimiz 'şampiyonluk'
demiyoruz ama geçen sezondan çok daha iyi
yerde olmak. Başarılı olacağımıza inanıyoruz
ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

ÇALIMBAY

AÇIKLADI

Bakan gençlerle buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020

yarışlarına katılacak olan Samsun Atakum Gençlik Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı'nı kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, TEK-
NOFEST 2020 Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali'nde yarışacak
olan Samsun Atakum Gençlik

Merkezi üyesi Tanyeli Roket Takımı
ile bir araya geldi. Bakanlık maka-
mında gerçekleşen görüşmede,
gençlik liderliğini Talha Dağ'ın yap-
tığı Atakum Gençlik Merkezi üye-

leri, geliştirdikleri Tanyeli Roket Ta-
kımı alçak irtifa (1500 metre) kate-
gorisinde Kirkor 2 Roketi hakkında
Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi.
Tanyeli Roket Takımı üyeleri, Tuz
Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçek-
leştirilen montaj fırlatma ve kur-
tarma tanımlı görev hedeflerini
başarılı bir şekilde tamamladıkla-
rını ve roketi başarılı bir şekilde
kurtardıklarını ifade etti.

Hayallerinizi bırakmayın

Tanyeli Roket Takımı üyeleri ile tek
tek sohbet eden Bakan Kasapoğlu,
gençleri kutladı. Bakan Kasapoğlu,
gençlerin yaptıkları bu çalışmaları
her zaman destekleyeceklerini be-
lirterek, "Hayallerinizi hiçbir zaman
bırakmayın. Hayallerinizin peşin-
den koşun. Çalışmalarınızda başa-
rısızlık yaşasanız da her zaman
bildiğiniz yoldan ilerlemeye devam
edin" dedi. Bakan Kasapoğlu,
gençlere çalışmalarından dolayı te-
şekkür ederek, kendilerine TEK-
NOFEST 2020  yarışmasında
başarılar diledi. TEKNOFEST
2020 Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali 24-27 Eylül tarihlerinde
Gaziantep Ortadoğu Fuar Merke-
zi'nde düzenlenecek. Roket yarış-
masının sonucu Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açıklanacak.

Gençlik liderliğini Talha Dağ'ın yaptığı
Atakum Gençlik Merkezi üyeleri, geliştir-
dikleri Tanyeli Roket Takımı alçak irtifa
(1500 metre) kategorisinde Kirkor 2 Roketi
hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi verdi. 
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süper Lig ekiplerinden Gazian-
tep Futbol Kulübü'nün Brezilyalı
forvet oyuncusu Andre Felipe Ri-
beiro de Souza, kulüp tesisle-
rinde gazetecilere yaptığı
açıklamada, yeni takımına çabuk
uyum sağladığını söyledi. Gazi-
antep'te olmaktan mutluluk duy-
duğunu dile getiren Felipe,
transfer sürecinin hızlı geliştiğini
ifade etti. Takımın kendisini çok
çabuk kabul ettiğini belirten Fe-
lipe, şöyle konuştu: "Geçen sene-
den kalan çok oyuncu var.
Takımın büyük çoğunluğu geçen
seneki kadrodan. Adaptasyon sü-
recini çok çabuk atlattım. Ben
buradan taraftara iyi olacağımı-
zın sözünü verebilirim. Onları
mutlu edeceğim. Benim için yeni
bir lig, ama çok çekişmeli olacak.
Büyük takımlar var. Bizim takım
da yukarıları hedefliyor. Farklı
projelere sahipler. Beni cezbeden
noktalardan birisiydi, o yüzden
buradayım. Taraftarlara buradan
onları mutlu edeceğimin sözünü
veriyorum. Ligin başlamasına
çok az kaldı, çok heyecanlıyım ve
umarım bir an önce goller at-
maya başlarım."

Taraftarı 
sevindirmek 

istiyorum
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep
Futbol Kulübü'nün Brezilyalı for-
vet oyuncusu Felipe, ligin başla-

masını sabırsızlıkla beklediğini ve
bir an önce goller atarak taraftarı

mutlu etmek istediğini belirtti

İsvİçre Federal Mahkemesi,
kadın sporcularda testosteron hor-
monu sınırlamasına yönelik kural
değişikliğine Güney Afrikalı kadın
atlet Caster Semenya'nın yaptığı iti-
razı reddetti. Mahkemeden yapılan
açıklamada, kadın sporcuların 400
ile 1600 metre arası yarışlara ancak
hormon seviyesini düşüren ilaçlar
kullanması halinde izin veren kural
değişikliğine Semenya'nın yaptığı
itirazın reddedildiği belirtilerek,
"Spor müsabakalarında adaletin
sağlanması, en önemli prensip ve
meşru haktır. Yarışma ruhunun en
önemli dayanağıdır." ifadeleri kulla-
nıldı. Mahkemenin kararını değer-
lendiren Semenya ise "Büyük hayal
kırıklığı yaşıyorum. Dünya Atletizm
Birliği'nin (World Athletics) beni
zorla ilaç kullanmaya teşvik etme-
sini ve kendim olmayı engelleme
çabasını kabul etmiyorum. İnsan
hakları ve kadın atletlerin doğduk-
ları özellikleriyle özgürce tekrar ya-
rışabilmesi için mücadelemi pist içi
ve dışında sürdüreceğim." ifadele-
rini kullandı. Uluslararası Atletizm
Federasyonları Birliği (IAAF), 2018
yılında yaptığı kural değişikliği ile
testosteron hormonu yüksek kadın
sporculara 400 ile 1600 metre arası
yarışlara ancak hormon seviyesini
düşüren ilaçlar kullanması halinde
izin verileceğini duyurmuştu. Cinsel
ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle
uzun süre
tartışılan bu
kural deği-
şikliğinin ar-
dından,
testosteron
hormonu
yüksek spor-
cular ara-
sında yer
alan ve ilaç
kullanmayı
reddeden Semenya'nın Uluslar-
arası Spor Tahkim Mahkemesine
(CAS) itirazı, kabul edilmemişti.
Güney Afrikalı atletin İsviçre Fede-
ral Mahkemesi'ne yaptığı itiraz ise
başta kabul edilerek söz konusu
kural değişikliği askıya alınmasına
rağmen Dünya Atletizm Birliği'nin
itirazının ardından kural değişikliği
geçen yıl tekrar yürürlüğe kon-
muştu. 29 yaşındaki Semenya ise
insan hakları ihlali nedeniyle bu ku-
ralın kaldırılması için bir kez daha
itiraz etmişti.

S üper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk
haftasında 13 Eylül Pazar günü dep-
lasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak

Beşiktaş, 63. kez mücadele edeceği organizas-
yonda 15 kez şampiyonluğa ulaştı. Siyah-be-
yazlı ekip, ligin en çok şampiyon olan
takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe
gibi tüm sezonlarda yer aldı. Beşiktaş'ın
Süper Lig'deki en kötü derecesi ise 11'incilik
oldu. Ligde en farklı skorlu galibiyetini Adana
Demirspor'u 10-0 yenerek alan siyah-beyazlı-
lar, en farklı skorlu yenilgiyi ise 5-0'la Bursas-
por karşısında yaşadı.

Beşiktaş'ın "en"leri

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1956-
1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966,

1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-
1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995,
2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-
2017
Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tah-
kim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantı-
sında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve
1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonlukla-
rının onaylanması talebini yerinde ve haklı
görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi
bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu
olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara
bağlamıştı.
En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976,
1979-1980
En iyi sezonu: 1991-1992 
En kötü sezonu: 1975-1976 

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38
maçta 29 galibiyet)
En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta
5 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30
maçta 17 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34
maçta 3 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta
namağlup)
En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta
12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta
88 gol)
En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta
14 gol)
En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta

15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)
En çok gol yediği sezon: 2012-2013 
(34 maçta 49 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana 
Demirspor (1989-1990)
En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor
(1980-1981)
En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor 
(1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3
Göztepe (2002-2003)
En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)
En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) 
(25-32)
En çok oynayan futbolcusu: 
Rıza Çalımbay (494 maç)
En çok gol atan futbolcusu:
Feyyaz Uçar (170) 

Galatasaray, Süper Lig'de
Gaziantep FK ile 12 Eylül Cu-
martesi günü yapacağı maçla lig
tarihinde 63. sezonuna girecek.
Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri
Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde
tüm sezonlarda yer aldı ve top-
lamda 22 kezle en fazla şampi-
yonluk yaşayan takım olma
başarısı gösterdi. Ligdeki en
kötü derecesi 11'incilik olan Ga-
latasaray, en farklı skorlu galibi-
yetlerini 8-0 ile Altınordu ve
MKE Ankaragücü karşısında
aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise
6-0 ile Fenerbahçe karşısında ya-
şadı. Galatasaray, lig tarihinde
oynadığı 2 bin 44 maçta bin 153
galibiyet, 521 beraberlik, 370 ye-
nilgi aldı, 3 bin 592 gol atıp, ka-
lesinde bin 790 gol gördü.
Yenilmezlik serisi
Galatasaray'ın lig kariyerinde üst
üste yenilmezlik serisi 37 maç
olarak gerçekleşti. Sarı-kırmızılı
ekip, 1984-1985 sezonun son
haftasında başlayan seride,
1985-1986 sezonunu 36 maçta
yenilgisiz tamamlarken, top-
lamda 37 maça ulaşarak, kendi
rekoruna imza attı. Galatasa-
ray'ın, lig tarihinde üst üste ka-

zanamama rekoru 9 maç olarak
gerçekleşti.
Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967,
1969-1970 ve 1976-1977 sezon-
larında dokuzar maç üst üste
galibiyete hasret kaldı.
Gol atma serisi
Galatasaray, lig tarihinde üst
üste 39 maçta rakip fileleri hava-
landırmayı bildi. Sarı-kırmızılı
ekip, 1997-1998 sezonunun 2.
haftasıyla, 1998-1999 sezonun
6. haftaları arasında geçen top-
lam 39 lig maçında üst üste en
az 1 kez rakip fileleri havalan-
dırdı. Galatasaray'ın kalesinde
gol görmeme serisi 9 maç olarak
gerçekleşti.

Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst
üste en fazla 14 maçta kalesini
gole kapatamadı. Sarı-kırmızılı
ekip ilk olarak 1987-1988 sezo-
nunda, son olarak da 1997-1998
sezonunda 13 ve 1998-1999 se-
zonunda da 1 müsabaka olmak
üzere iki kez üst üste 14 maç ka-
lesinde gol gördü.
En çok maç kazandığı sezon:
1960-1961, 1987-1988 (38
maçta 27 galibiyet) 

En az maç kazandığı sezon:
1979-1980 (30 maçta 8 galibi-
yet)
En çok berabere kaldığı sezon:
1966-1967 (32 maçta 17 bera-
berlik)
En az berabere kaldığı sezon:
1991-1992'de (30 maçta 3),
2017-2018'de (34 maçta 3)
En az yenildiği sezon: 1985-
1986 (30 maçta namağlup)
En çok yenildiği sezon: 2010-
2011 (34 maçta 16 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1962-
1963 (42 maçta 105 gol)
En az gol attığı sezon: 1981-
1982 (32 maçta 26 gol)
En az gol yediği sezon: 1972-
1973 (30 maçta 12 gol)
En çok gol yediği sezon: 2015-
2016 (34 maçta 49 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0
(1959-1960 Altınordu, 1992-
1993 MKE Ankaragücü)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-0
(Fenerbahçe 2002-2003)
En gollü maçı: 9-2 (Adana De-
mirspor 1982-1983)
En iyi gol averajı: 1996-1997
(artı 60) (90-30)
En kötü gol averajı: 2010-2011
(eksi 5) (41-46)

KUPA BEYi GALATASARAY

BESIKTAS’IN
SEYIR DEFTERI

Siyah-beyazlılar, 62 sezonda
yaptığı 2 bin 42 maçta, 1106 
galibiyet, 558 beraberlik ve 

378 yenilgi aldı, 3335 gol atıp, 
kalesinde 1738 gol gördü

Galatasaray, 62 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de ligde 22 kez şampiyon oldu. Çok 
sayıda kupa kaldırma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin en kötü derecesi 11'incilik

İtirazı reddedildi!




