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88 MAKİNİST GÖREVE BAŞLADI

Torpilleri başarıları

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, 7 bin 500 başvuru

arasından, çeşitli süreçlerden başa-
rıyla çıkarak Metro İstanbul bün-
yesine alınan 88 kadın makiniste,
brövelerini verdi. Bröve almaya hak
kazanan kadınların “yegane torpil-
lerinin” kendileri olduğunu belirten
İmamoğlu, “Torpilleri; kendi biri-
kimleri, kendi başarılarıdır, onlara
emek veren, onları eğiten insanlar-
dır, anneleridir, babalarıdır. Onun
için helal olsun size" dedi. I SAYFA 5
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SOYLU, ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bilgi yanlış
yorum yalan

SaYFa 5

İdamdan ötesi
var mı?

Özgür tOpUZ SaYFa 9

Kıssadan son
buluşlar

İlke dUYan

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, görevden uzaklaştırı-

lan kaymakamlarla ilgili açıklama-
larda bulundu. "Görevden alınan
kaymakamlarla ilgili hem eksik ve
yanlış bilgili ile yapılan maksatlı
yorumların tamamı yalandır" diyen
Soylu, "Bu kaymakamların hiçbiri
göreve yeni getirilmedi." diye ko-
nuştu. FETÖ'ye yönelik olarak
uzun süredir devam eden büfe, an-
kesör, operasyo-
nel hat gibi
soruşturmaların
olduğunu belir-
ten Soylu, "Biz
de dosyasına
bakar soruştur-
manın selameti
ve idari sürecin
gereği önce bu
kişileri açığa 
alırız" dedi.
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Süleyman Soylu

PAZARDA SIKI DENETİM

Vatandaş elini
sürmeyecek!

Koronavirüsle mücadele
kapsamında Bağcılar Bele-

diye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın
da yer aldığı denetim heyeti, ilçede
bulunan pazar alanlarında alınan
önlemleri yerinde denetledi. 
Pazarcı esnafını “Maskesiz ve 
eldivensiz ol-
mayın. Vatan-
daşlar ürünlere
ellerini sürme-
yecek siz vere-
ceksiniz” diye
uyaran Başkan
Çağırıcı, “Ku-
rallara uyarsak
bir anlam ifade
eder” diye ko-
nuştu. I SAYFA 4
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CHP’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ahlaksızca
bir davranış

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Seyit Torun, corona vi-

rüsü tedavisi gören Antalya
Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Muhittin Böcek'i ziyaret etti.
Torun, Başkan Böcek'in sağlığı
üzerinden yapılan spekülasyonla-
rın doğru olma-
dığına dikkat
çekti, "Başkanı-
mızın sağlığı
üzerinden yapı-
lan spekülas-
yonlar son
derece yanlış.
Ahlaksızca bir
davranış" ifade-
lerini kullandı. 
I SAYFA 7
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Muhittin böcek

Pendik'te Orhangazi Mahallesi sakinleri Kemiklidere'den yükselen koku nedeniyle
zor günler yaşıyor. Dereye çevredeki fabrikalar ve kanalizasyon borularından atıklar
bırakıldığını ifade eden mahalle sakinleri yetkililerin çözüm bulmasını istiyor

Pendik'teki Kemiklide-
re'de yaz ve bahar ayla-

rında su seviyesi düşüyor. Suyun
azalmasıyla birlikte özellikle bu
dönemlerde dereden pis koku
yükseliyor. Derenin geçtiği ma-
hallelerde yaşayanlar çevredeki
atıkların dereye bırakılıdığını,
koku nedeniyle pencerelerini dahi
açamadıklarını söylüyorlar. Or-

hangazi Mahallesi'nin bazı sa-
kinleri, fabrikalardan da dereye
kimyasal atık bırakıldığını iddia
ediyor. Bölge esnafı Cevdet
Alaca, "İleride deri sanayi böl-
gesi, organize sanayi bölgesi var.
Oradan atılan kimyasal atıklar-
dan dolayı, burada bir koku olu-
yor. Camlarımızı açamaz hale
geldik" dedi. I SAYFA 9
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DEREDEN GELEN
KOKU BEZDIRDI!

Yorgunluğun nedeni
tiroit hastalığı olabilir

Bu günlerde çok üzücü 
bir haber aldım yine.

Bir zamanların efsane belediye
başkanı, kimilerine göre ise 
imparator belediye başkanı Ali
Çebi yoğun bakıma kaldırıldı.

Bir süredir kanser ile müca-
dele veren Ali Çebi önceki gün
durumu ağırlaşarak Beylikdüzü
Medicana Hastanesi'nde 
yoğun bakıma alındı.

Öncelikle efsane başkan 
Ali Çebi'ye şifa diliyoruz.

Geçmiş olsun diyoruz.
Umarız o güçlü adam 

bu hastalığı da yenecektir.
Şayet olur da üzücü bir haber

alırsak Ali Çebi ve
onu sevenleri 
bilsin ki.

Ali Çebi'den
her bahsedildi-
ğinde öncelikle
'İyi bir insan' ola-
rak bahsedile-
cektir.

Esenyurt Belediyesi Eylül
ayı meclisinin ikinci top-

lantısında pandemi süresi bo-
yunca belediyeye ait kapalı kalan
iş yerleri için biriken ecrimisil ve
kira ücretlerinin alınmamasına
karar verildi. Ayrıca alınan ka-
rarla ilçe genelinde havai fişek
kullanımı yasaklandı. I SAYFA 9
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penceReleRİMİZİ aÇaMıYORUZ

ecrimisil ve kira
alınmayacak!

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Onursal Adıgü-

zel ve Parti Sözcüsü Faik
Öztrak'ın korona testinin pozi-
tif çıkmasınmın ardından
Genel Başkan Kemal Kılıçda-
roğlu'na da test yapıldı. Kılıç-
daroğlu'nun testi negatif
çıkarken partiden yapılan açık-
lamada, "Parti Sözcümüz Faik

Öztrak'ın Covid-19 test sonu-
cunun pozitif çıkmasının ardın-
dan, filyasyon kapsamında
Sayın Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu'na da test
yapıldı. Test sonucu negatiftir"
denildi. Bu arada Cumhurbaş-
kanlığı Yüksek İstişare Kurulu
üyesi Bülent Arınç ve eşinin de
testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

ç

aRınÇ Ve eŞİ de VİRÜSe YaKalandı

Kılıcdaroğlu’nun
testi negatif cıktı

Küçükçekmece'de yaya geçidine
'Yanlışlıkla' konulduğu belirtilen

bariyer kaldırıldı. İkitelli'de herkesi şaş-
kına çeviren bariyer dünkü sayımızda,
"Geçit var geçiş yok" başlığıyla manşet

haber olarak yayımlanmıştı. Gelen tep-
kiler üzerine bariyer, İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol
Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri
tarafından söküldü.

ç

İmparator
Ali Çebi...

MEhMET MErT KÖŞE YaZISI SaYfa 10’da
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İMAR ONDAN SORULACAK

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Boğaziçi İmar Mü-

dürlüğü ile Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü’ne yeni atama yaptı.
İmamoğlu, Tülün İnal'ın yerine Bo-
ğaziçi İmar Müdürlüğü’nün başına,
Beylikdüzü Belediyesi’nde imar mü-
dürü olan Elçin Karaoğlu’nu getirdi.
Özel koruma yasasına sahip Boğa-
ziçi’ndeki imar faaliyetleri artık, Bo-
ğaziçi İmar Müdürlüğü’ne yeni

atanan inşaat
mühendisi Elçin
Karaoğlu’ndan
sorulacak.Kent-
sel Dönüşüm
Müdürlüğü’ne
de, Şişli Beledi-
yesi Başkan yar-
dımcılarından
mimar Özlem
Tut getirildi.

ç

Boğaziçi’ne
yeni atama

ESKİ DÖNEME GÖNDERME

Muhalefetin, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın

İBB’den hizmet getirmesini kaste-
derek, “Şuan cennette yaşıyorsu-
nuz” söylemine cevap veren Başkan
Yılmaz, “Ben cennette yaşamıyo-

rum ama 10 yıl
boyunca yalancı
cennette yaşa-
mış birileri. 
10 yıl boyunca
Silivri’nin 
dertleriyle 
dertlenmemiş-
ler” eleştirisinde 
bulundu. 
I SAYFA 8
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10 yıl boyunca
sefa sürmüşler!

Volkan Yılmaz

Elçin Karaoğlu

Büyükçekmece 
Kamiloba Mahallesi
Muhtarı Emre Si-
nir'in belediye tara-
fından yapılan yeni
muhtarlık binasına
taşınmaması büyük
tepki çekmişti.
Kendi ofisini muh-
tarlık binası olarak
kullanan Sinir'in em-
lakçılık yaptığı or-
taya çıktı. Bu arada
yeni muhtarlık bina-
sının hiçbir eksiği 
olmadığı görüldü

Büyükçekmece'nin Kami-
loba Mahallesi'nde belediye

tarafından son derece modern bir
muhtarlık binası yapıldı. Binanın
aylar öncesinden tamamlanma-
sına rağmen mahalle muhtarı
Emre Sinir, buraya taşınmamak
için çeşitli bahaneler ileri sürdü.
Buzdolabı ve televizyonu olmadığı
için taşınamadığını belirten Sinir,

eksiklerin tamamlanmasını istedi.
CHP Meclis Üyesi Eren Savaş 
ise Damga'ya yaptığı açıkla-
mada binanın bütün eksik-
liklerinin tamamlandığını
söyledi. Sinir'in bahsettiği
buzdolabı ve televizyonun
da alındığını, muhtarlığın
taşınması durumunda 
teslim edileceğini belirtti.

ç Tartışmalara konu olan
yeni muhtarlık binası ise

Damga tarafından fotoğraf-
landı. Hiçbir eksiği bulunma-
yan muhtarlık binasının son
derece kullanışlı ve modern ol-
duğu görüldü. Oldukça geniş
olan binanın mahallenin bütün
ihtiyaçlarını karşılayabilecek
konumda yapıldığı belirtildi.

Kamiloba Mahalle Muhtarı
Emre Sinir'in yeni binaya taşın-
maması vatandaşların da tepki-
sini çekti. Emlak ofisi olarak
kullanılan muhtarlığa gitmek iste-
mediklerini belirten mahalleli yeni
binanın bir an önce açılmasını
talep etti. Mahalleli, muhtar Si-
nir'e "İşinle muhtarlığı birbirine
karıştırma" çağrısında bulundu.

eMlaK OFİSİnde MUHtaRlıK OlMaZ

ç
Bİna dÖRt dÖRtlÜK HİÇBİR eKSİĞİ YOK

barIŞ KIŞ

ÖZEL
habEr

Kamiloba Muhtarı Emre Sinir'e ait emlak ofisinin muhtarlık binası
olarak kullanılması mahalle sakinlerinin de tepkisini çekti.
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Kapatılan gecıt acıldı!

EMLAKCI MI
MUHTAR MI?
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YAŞAM

Unutulmaz şarkıların yorumcusu Ferhat
Göçer, ozan Ali Kızıltuğ’un “Ben Bana
Mı Yanam” adlı eserini yeniden düzenle-

diği “Mazlum” adlı parçasıyla sevenlerine sürpriz
yapıyor. Dünya opera repertuarından günümüz
şarkılarına, napolitanlardan şansonlara, rembetiko-
lara; Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden hafif
batı müziği parçalarına kadar pek çok farklı müzik
türünü seyircisiyle buluşturan Ferhat Göçer, bu kez
de bir Türk Halk müziği parçası ile sevenlerinin kar-
şısına çıkıyor. Göçer, ozan Ali Kızıltuğ’un “Ben
Bana Mı Yanam” adlı eserini yeniden düzenlediği
“Mazlum” adlı parçasıyla dinleyicilerine sürpriz ya-
pıyor. Düzenlemesi Cenk Kandıralı’ya ait “Maz-
lum”, 4 Eylül tarihinde Gloss Musik etiketiyle tüm
dijital platformlarda yer alıyor.

Ferhat Göçer
artık ‘Mazlum’

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
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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 
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Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

İsmAİl Karayün, mayıs ayında yayınla-
dığı ilk albümü “İnsan İnsanın Kılı-
cı’ndan şarkıları tek tek kliplemeye devam

ediyor. Albüm yayınlandığından beri her ay bir
kliple dinleyicisinin karşısına çıkan müzisyen sıra-
daki klip için “Hesap” şarkısını seçti. Sözü ve mü-
ziği kendisine ait olan düet şarkıda kendisine
başarılı vokallerden Ece Şeşen eşlik etmişti. İlk klip,
“Öğretir Böyledir Dünya” şarkısına, müzisyenin
dostlarının kendi çektikleri görüntülerden oluşurken
ikinci klip türkü çalışması olan “Yeni Cami Avlu-
sunda Ezan Sesi Var” için seçilmişti ve klip türkü-
nün kayıt sürecinde eş zamanlı çekilmişti. Geçtiimiz
ay albümün en iddialı şarkılarından biri olan “Ca-
nımın Yangını” için Alanya’da Erkan Güneş yönet-
menliğinde bir klip çeken müzisyen yine yeni klibi
için kendisini tercih etti ama bu kez farklı da bir yol
izlenerek bir ilke imza atıldı. Bu düet şarkının Ece
Şeşen’e ait olan görüntüleri İstanbul - Şile’de
Müzik Ekspres’in de editörü olan Kadri Karahan
tarafından çekildi.

Hesap için buluştular!

K endinizi sürekli yorgun hissedi-
yor, kilo vermekte zorlanıyor ya
da günlük yaşamınızda sebepsiz

yere sinirlenip çarpıntı yaşıyorsanız bu
durum tiroit bezi hastalıklarına işaret
edebilir. Tırnaklardan, saç tellerine kadar
vücuttaki birçok dokuda metabolik akti-
vitenin gerçekleşmesi için gereken hor-
monların salgılanmasını sağlayan tiroit
bezinin eksik ya da fazla çalışması hayat
kalitesini düşürmektedir. Anne karnın-
daki bebeğin zeka gelişimi açısından da
annenin tiroit hormonları büyük önem
taşımaktadır. Memorial Ankara Hasta-
nesi Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr.
Ethem Turgay Cerit, tiroit hastalıkları ve
tedavileri hakkında bilgi verdi:

Metabolizmadan sorumludur

Tiroit bezi, boynun ön kısmında “Adem
elması” denilen kıkırdak çıkıntının
hemen altında yer alan, kelebek şeklinde
ve yaklaşık 15-20 gram ağırlığında bir
bezdir. Vücuttaki birçok metabolik akti-
vitenin çalışmasını sağlayacak olan hor-
monları üreten tiroit bezinin her türlü
büyümesine ise “Guatr” adı verilmekte-
dir. Tiroit bezi hastalıkları genel olarak
iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birinci
grupta tiroidin az çalıştığı hipotiroidi ve
aşırı çalıştığı hipertiroidi gibi fonksiyonel
hastalıklar bulunurken, ikinci grupta ise
nodüller ve tiroit bezi kanserleri yer alır.

Haşimoto hastalığı

Tiroit bezinin az çalışması anlamına
gelen hipotiroidinin iyot eksikliği, otoim-
mün tiroit bezi iltihaplanmaları (Haşi-
moto tiroiditi) ve tiroit bezi cerrahisi
olmak üzere üç önemli sebebi bulun-
maktadır. Bu sebepler arasında ülke-
mizde en sık haşimoto hastalığına
rastlanmaktadır. Haşimoto hastalığında
bağışıklık sistemi sağlıklı tiroit bezi hüc-
relerine saldırarak, hormon üretiminin
bozulmasına neden olmaktadır.

Haşimoto’da aile öyküsü önemlidir

Tiroit bezi hastalıklarında aile öyküsü
önemli bir risk faktörüdür. Haşimoto ti-
roiditi olan kadınların kızlarında da bu
hastalığın görülme ihtimalinin yüksek
olması nedeniyle “anne kız hastalığı”
olarak da bilinir. Bununla birlikte Tip 1
diyabet gibi otoimmün hastalığı olan-
larda tiroid bezi hastalığı görülme riski

daha fazladır ve bu kişilerin
takip edilmesi gerekmekte-
dir.

Mutsuzluk da verebilir

Hipotiroidi hastalarında
halsizlik, yorgunluk, cilt
kuruluğu, kilo alımı, ödem,
saçlarda kuruma ve dö-
külme, kaşların dökülmesi,
soğuğa tahammülsüzlük, çok
üşüme, reflekslerin ve hareket-
lerin yavaşlaması, kemik ve kas
ağrıları, uyuşmalar, tansiyon ve
kolesterol yüksekliği, adet düzensiz-
liği, kabızlık, hafıza problemleri, şişkin-
lik, unutkanlık, depresif belirtiler,
isteksizlik, sabah uyanma güçlüğü ile kı-
sırlık gibi belirti ve bulgular görülebil-
mektedir. Bu etkiler hipotiroidi olanların
yaşam kalitesini ciddi oranda düşürür.

Hipertroidi sebeplerine dikkat!

Kanda tiroit hormonlarının fazla bulun-
masına tirotoksikoz denir. Hipertiroidi
ise tiroit bezinin normalden fazla hor-
mon üretmesi durumudur. Tirotoksikoz
sebepleri arasında geçici tiroit bezi ilti-
haplanmaları (subakut veya sessiz tiroi-
ditler), toksik nodüller ve Graves
hastalığı bulunur.Tirotoksikozun ve hi-

per-
tiroidinin
hangi sebepten kaynaklandığı, fizik
muayene,ultrason, sintigrafi ve kanda
bakılan hormon ile antikor testleriyle be-
lirlenmektedir. Çarpıntı, ellerde ince tit-
reme,sinirlilik, huzursuzluk, sıcağa
tahammülsüzlük, aşırı sıcak basması,
iştah artmasına rağmen kilo kaybı, saç-
ların incelmesi, kırılması ve dökülmesi,
ishal, gözlerin dışarı doğru çıkması, adet
düzensizliği ve kısırlık hipertiroidinin be-
lirtileri arasında yer alır. Bu bulgulara
sahip olan kişilerin endokrinoloji uzma-

nına başvurması 
gerekmektedir.

Tedavi kişiye 
özel planlanır

Tiroit hastalıklarında fiziki
muayene büyük önem ta-
şımaktadır. Hastanın boy-
nunun elle muayene

edilmesinin yanı sıra, ultra-
sonografi, kan testleri, gerek-

tiği durumlarda tiroit
sintigrafisi ve şüpheli nodülü

olan hastalarda da ince iğne bi-
yopsisi yapılır. Hipotiroidi ve hiper-

tiroidi hastalıklarının tedavileri kişilere
ve hastalık nedenlerine göre farklılık gös-
termektedir. Hipotiroidi hastalığında
hormon düzeyi kişinin yaşına, cinsiye-
tine, gebelik durumuna göre hekim tara-
fından değerlendirildikten sonra, yetersiz
görülmesi durumunda sentetik tiroit
hormonu ile takviye tedavisi uygulanır.
Hipotiroidi hastalarının ilaçlarını aksat-
madan her gün kullanması gerektiği
unutulmamalıdır. Ağrılı tiroit bezi ilti-
haplanmalarında iltihap baskılayıcı te-
davi uygulanır. Toksik nodül ve Graves
hastalığında ise ilaç tedavisi, ameliyat
veya radyoaktif iyot (atom) tedavilerin-
den uygun olanı seçilir.

Adet gerginliğine 5 öneri
Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Banu Mat, halk arasında
adet öncesi gerginlik olarak bilinen PMS hakkında önemli bilgiler verdi ve 5 altın öneride bulundu

Adet öncesi gerginlik ola-
rak da bilinen Premens-
truel sendrom (PMS),

birçok kadının ortak sorunu olarak
karşımıza çıkıyor. Depresyon, halsiz-
lik, uyku hali, duygu durum dalga-
lanmaları, sinirlilik, gerginlik gibi
belirtilerle ortaya çıkan Premenstruel
sendrom iş ve sosyal yaşamı olumsuz
yönde etkileyebiliyor. Memorial Ata-
şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve
Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Banu
Mat, halk arasında adet öncesi ger-
ginlik olarak bilinen PMS hakkında
önemli bilgi verdi.

Kilo artışı gözlenebilir

Premenstruel sendrom yani PMS,
yumurtanın serbest bırakılmasından
sonraki dönemde yaşanmaktadır.
Adet kanamasıyla birlikte azalan ya
da kaybolan PMS belirtilerinin zemi-
ninde psikiyatrik bozukluk bulunma-
maktadır. PMS belirtileri kadınların
%80’inde görülmekle birlikte “Pre-
menstruel disforik bozukluk” olarak
isimlendirilen klinik ve sosyal dü-
zeyde etkili olanların oranı sadece
%5’tir. Depresyon, halsizlik, uyku
hali, duygu durum dalgalanmaları,
cinsel istekte artış, sinirlilik, gerginlik,
dikkat azalması gibi davranışsal be-
lirtilerin yanında her iki memede has-
sasiyet veya büyüme, ödem, 2-3
kiloya kadar kilo artışı, baş ağrısı, bu-
lantı, kusma, kabızlık, iştahta artma,
susama, ciltte sivilce görülmesi gibi
fiziksel belirtiler de yaşanabilmekte-
dir. Doğurganlık dönemindeki kadın-

larda belirtiler daha sık ancak şiddeti
daha az görülmektedir.

psikolojik etkileri de bu-
lunuyor

PMS nedeni tam olarak bilinme-
mekle birlikte hormonal değişimler ve
merkezi sinir sistemindeki duyarlılık-
tan kaynaklandığı düşünülmektedir.
PMS esas olarak fizyolojik temelli ol-
makla beraber, rahatsızlığın temel be-
lirtileri psikolojiktir. PMS’nin
seyrinde; stres, günlük yaşamdaki
olaylar, evlilik sorunları, olumsuz psi-
kolojik değişikliklerin adet döngüsüne
atfedilmesi, sorunlarla başa çıkma
stratejisi gibi psikolojik etkenler de rol
oynamaktadır.

Bu önerilere kulak verin

•PMS tedavisinin amacı; şikayetleri
ortadan kaldırarak günlük aktivite ve
sosyal yaşamın üzerindeki etkilerini
azaltmaktır.
•PMS döneminde sık sık ve az
yemek yenmelidir. Az yağlı gıdalar
tercih edilmelidir. Çay, kahve, kola
gibi içecekler, çikolata, şeker ve tuz
azaltılmalıdır.
•Günde 30 dakikalık yürüyüş önem-
lidir. Solunum, gevşeme egzersizleri,
masaj, yeterli ve kaliteli uyku beyinde
doğal endorfinleri artırarak stresin
azalmasına yardımcı olur.
•Bunların yanında; duygu duru-
munu düzeltme için günde 400 mg.
magnezyum, şikayetleri azaltmak için
D, B ve E vitamini desteği alınabilir.
•PMS döneminde yaşanan şikayet-

leri azaltmak için bitkisel takviyeler
de tercih edilebilir. Hayıt ağacı mey-
vesi (Chaste berry), çuha çiçeği yağı
(çay şeklinde ya da kapsül şeklinde),
dulavrat otu (black cohosh) çayı ya
da kapsül şeklinde, melissa çayı,
nane çayı, zencefil çayı, papatya çayı,
karahindiba kökü PMS şikayetlerini
azaltabilmektedir.

YORGUNLUGUN NEDENI
TIROIT HASTALIGI OLABILIR
Memorial Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Ethem
Turgay Cerit, nedensiz sayılan yorgunluğun sebebinin tiroit hastalıkları olabileceğini söyledi

zeynep vural

Gebelikte hem hipotiroidi hem de hipertiroidi görülebilmek-
tedir. Gebeliğin ilk 12-13 haftasında özellikle bulantı kusma şi-

kayetleri fazla olan gebelerde gebelik hipertiroidisi
görülebilmektedir. Bu durum genellikle geçici olmaktadır. 12-13.

haftadan sonra düzelme eğilimi gösterir. Gebelikte başka bir hiperti-
roidi sebebi ise Graves hastalığıdır. Bunun gebelikte kullanılabilen
ilaçlarla tedavi edilmesi gerekmektedir. Gebeliğin 20. haftasına

kadar bebeğin tiroit hormonu ihtiyacı anneden karşılanır. Annenin
tiroit hormonu düzeylerinin yeterli olması hamilelikte olmazsa ol-
mazlar arasında yer almaktadır. Çünkü, tiroit hormonları bebe-

ğin zeka gelişimi açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Bu açıdan gebelikte alınan iyot desteğine de gerekli
itina gösterilmelidir. Anne adaylarının aksi öneril-

medikçe ülkemiz koşullarında günde 100-
150 mcg iyot desteği alması

önerilmektedir.

Hayati 
önem taşıyor



K aza, 28 Ağustos'ta saat
14.00 sıralarında Örnek Ma-
hallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bakkaldan dondurma
aldıktan sonra sokağın karşındaki
evine gitmek isteyen 4 yaşındaki
Âdem Ezbecer'e, yolun karşısına
geçtiği sırada bir otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çocuk, otomo-
bil altında metrelerce sürüklendi. Bir
süre sonra bulunduğu yerden kurtu-
lan Ezbecer, kan içinde yola sav-
ruldu. Olayı gören vatandaşlar
tarafından hastaneye kaldırılan ço-
cuğun, 12 gündür yoğun bakım ser-
visinde tedavisinin devam ettiği
öğrenildi. Olay sonrasında Âdem
Ezbecer'e çarpan sürücünün olay
yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis
ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera-
larını inceleyerek kaçan sürücünün
yakalanması için çalışma başlattı.

Vicdansızı bulsunlar

Olayla ilgili konuşan baba Okan Ez-

becer, " Oğlum evin karşısındaki
bakkala dondurma almaya gitti.
Bakkaldan dönerken bir araç altına
alarak sürüklüyor. 
Daha sonra araç kaçıp gidiyor. Tek
isteğim çocuğuma çarpan vicdansı-
zın bulunması. Emniyet güçlerine
güveniyorum. İnşallah bulunur. 12
gündür çocuğum yoğun bakımda.
Benim ciğerim yanıyor. Başka kim-
senin ciğeri yanmasın. Kafatası, kolu
ve kaburgasında kırıklar var. Yüz
bölgesinde yaralar var. 12 gündür
yaşam savaşı veriyor. O telaşla polisi
aradık. İncelemede bulundular ka-
meraları inceleyerek aracın cinsi,
rengi ve modeline baktılar. Bulacak-
larını söylediler. Biran önce bulun-
malarını bekliyoruz" dedi.

Bu büyük bir kötülük

Amca Murat Ezbecer de kazayla il-
gili, " Tek temennim çocuğumuzun
kurtulması. 12 gündür yoğun ba-
kımda. Ölümle pençeleşiyor. Bu ara-
cın sokaktan bu şekilde geçmesi,
çocuğu altına alıp sonrada çekip git-
mesi vicdansızlıktır. Temennimiz gü-
venlik güçlerinin bu insanı bulup
cezalandırması. Bu bir cinayete te-
şebbüstür. Çocuğumuz konuşamı-
yor, uyanamıyor.  İnşallah iyileşir"
diye konuştu. DHA
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KaRTal'da kendisini polis olarak
tanıtan ve vatandaşları "FETÖ
Terör Örgütüne karıştınız" diyerek

telefon dolandırıcılığı yapan 3 kişi polis ekiple-
rince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ad-
liye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

ekipleri kendisini polis olarak tanıtan, vatan-
daşları "FETÖ Terör Örgütüne karıştınız" diye-
rek aldatmaya çalıştığı ve para talep ettiğini
belirlediği Aziz M. (23), takibe aldı. Kandırıp
para almaya çalıştığı kişinin evine giden dolan-
dırıcı, binadan çıktığı anda polis ekipleri tara-

fından suçüstü yakalandı. Aziz M.'nin yapılan
üst aramasında 20 bin 600 lira ve bin 620 Euro
ele geçirildi. dolandırıcının irtibatta olduğu
Yusuf Şinasi U. (24) ve Hüseyin A. (31) da ya-
kalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlem-
leri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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

TELEFON DOLANDIRICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Esenyurt'ta sokakta seyir halindeki otomobil, 4 yaşındaki
çocuğu altına alarak metrelerce sürükledi. Ağır yaralanan
küçük Adem'in babası Okan Ezbecer ise oğluna çarpan
sürücünün kaçtığını belirterek, “Bunlarda hiç mi insanlık
yok? Benim ciğerim yanıyor” dedi

Kıskıvrak
yakalandılar

aSayİş Şube Müdürlüğü Hırsız-
lık Büro Amirliğine bağlı, hırsızlık
olaylarının meydana geldiği bölge

ve civarlarında güvenlik kameralarını ince-
ledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden
ekipler Hüseyin A.(48)'i kıskıvrak yakaladı.
Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamera-
larına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne
getirilen Hüseyin A.'nın 20 adet suç kaydı ol-
duğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamla-
nan şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı
mahkemede tutuklanan şüpheli cezaevi gön-
derildi. Görüntülere yansıyan diğer şüpheli-
nin arama çalışmaları devam ediyor. Öte
yandan iki şüphelinin olay yerine motosiklet
ile gelerek şüphelilerden birinin otomobil ka-
pısını açtığı ve hırsızlık olayının ardından
motosikletle olay yerinden kaçtığı anlar ka-
meralara yansıdı. DHA

Beşiktaş ve Şişli'de otomobillerden hırsızlık
yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Şüphelinin kıskıvrak yakalandığı ve hırsızlık
yaptığı anlar kameralara yansıdı

Terör örgütüne
operasyon

SİlaHlI Terör Örgütü DEAŞ'a
yönelik polis ekipleri tarafından
yapılan operasyonda, örgütün

sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağ-
lantılı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına
alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgü-
tüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsa-
mında, sözde Türkiye emiri Mahmut Özden
ile bağlantılı olduğu düşünülen kişilere yöne-
lik operasyonlar sürüyor. Polis ekipleri tara-
fından yapılan çalışmada Özden ile
bağlantılı olduğu tespit edilen ve "Silahlı
Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hak-
kında aranma kaydı bulunan Barış Coşkun,
düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Terör örgütü üyesinin, daha önceki operas-
yonlarda yakalanan Hüseyin Coşkun ile
yakın akraba olduğu öğrenildi. İstanbul Te-
rörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlem-
leri tamamlanan Coşkun, adliyeye sevk
edildi ardından çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanarak, cezaevine gönderildi. Barış Coş-
kun'un, DEAŞ terör örgütü üyelerinin
sınırdan yasadışı geçişlerine yardımcı olduğu
iddia ediliyordu.

Beşiktaş ve Şişli'de otomobillerden hırsızlık
yapan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Şüphelinin kıskıvrak yakalandığı ve hırsızlık
yaptığı anlar kameralara yansıdı

CıGERıM YanıYOR!

Seyir halindeki otomobilin, 4 ya-
şındaki Âdem Ezbecer'i altına ala-
rak metrelerce sürüklediği kaza
çevrede bulunan güvenlik kame-
rasına yansıdı. Görüntülerde so-

kakta ilerleyen otomobil, 4 yaşın-
daki çocuğa çarparak metrelerce
sürüklüyor. Daha sonra çocuk,
otomobil altından kurtularak yola
savruluyor. Çocuğu gören vatan-

daşlar, çocuğun bulunduğu yere
koşuyor. Daha sonra Âdem Ezbe-
cer'i kucaklayan bir kişinin, ço-
cuğu araca koyarak hastaneye
götürdüğü görülüyor.

Kaza anı kamerada

Çöp konteynerinden
2 aylık bebek Çıktı

Olay saat 11.00 sıralarında
Demirtaş mahallesi, Hayriye
Hanım Sokak'ta meydana

geldi. Çöp konteynerlerinin yanından
bebek ağlaması duyan bir kişi buraya
gitti.  Poşet içerisindeki bebeği gören
kişi durumu sağlık ve polis ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekip-
leri bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin
ardından 2 aylık olduğu belirlenen be-
beği ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri olay yerine şerit çekerek ince-
leme yaptı. Çevredeki kameraları ince-
leyen ekipler bebeğin çöp konteynerin
yanına nasıl bırakıldığını öğrenmek
için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin
olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Çöpün yanına bırakılmış

Görgü tanığı Murat Karakaş, " Oto-

parkçı arabayı bırakırken çocuk sesi
duyuyor. Bir bakıyor çocuk var.
Ondan sonra polisi arıyor. Sağlık
ekiplerine haber veriyor. Ekipler gelip
alıyor. Çöpün yanına bırakılmış. Du-

rumu iyi. Kim bıraktıysa eşyalarını da
bırakmış gitmiş. 2 aylık herhalde tam
yaşını bilmiyoruz. Sağlık durumu iyi,
maması bile duruyordu yanında"
dedi. DHA

Fatih'te çöp konteynerin yanına poşet içine konulmuş 2 aylık bebek bulundu. Bebeğin ağladığını duyan bir
vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi

Yan baktın kavgası

kanlı bİttİ
Sultanbeyli'de otomobil içinde oturan 
3 kişi yoldan geçen bir kişiye, kendilerine
yan baktığı iddiasıyla saldırdı. Darp 
ettikleri kişiyi silahla da yaralayan
şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı

Olay saat 03.00 sıralarında Abdurrahman-
gazi Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde
meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında

park edilmiş bir otomobil içinde oturan 3 kişi yanların-
dan geçen Halil İbrahim B. ile kendilerine yan baktığı
gerekçesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede
büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobildekilerden biri si-
lahını çekerek ateş etmeye başladı. Vücuduna iki mermi
isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı.
Saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden
uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay ye-
rinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli
Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Halil
İbrahim B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekip-
leri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yere
şerit çekerek inceleme yaptı. Yerdeki boş mermi kovanla-
rını incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayı gören Salih Taşkın, “Evde oturuyorduk, arkadaş
'Biraz dışarı çıkacağım' dedi. Belinde bıçak vardı, bu-
rada böyle turluyordu ben de peşinden geldim. Aşağı
doğru gitti, orada beyaz bir otomobil vardı. Bunların
yanından geçti geri geldi. Sonra onlar da peşinden gel-
diler, arabayı kenara çekip saldırmaya başladılar. Sebe-
bini bilmiyorum ama dört, beş el ateş ettiler" şeklinde
konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İtfaiye erleri hızır gibi yetişti
PENDİK D-100 Karayolu Kadıköy
yönünde 5 aracın karıştığı zincir-
leme kaza meydana geldi. Kamyo-

nette sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istika-
metinde meydana geldi. 5 aracın karıştığı zin-

cirleme kazada bir kişi kamyonette sıkıştı.
Çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen
ekipler 34 AS 1888 plakalı kamyonetin içeri-
sinde sıkışan Serdar Dumanlı'yı kurtararak
sağlık ekiplerine teslim etti. Pendik Eğitim ve

Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Du-
manlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy
istikameti araç trafiğine kapatıldı. Araçların
kaldırılmasından ardından trafik akışı nor-
male döndü.

Acılı baba
Okan Ezbecer,

oğlunun
trafik kazası

geçirdiği
yerde

açıklama
yaptı.
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NAİP BARAJI
KURUYOR!

Deprem
bölgesinde
inceleme

Barajdan su çekilmesini Damga'ya de-
ğerlendiren Yeniköy Mermer Mahallesi
eski Muhtarı  Metin Demirtaş, "Bu sane

çok kurak  geçti. Bunun yanı sıra birde baraj kapı-
ları açılınca, suları denize akıp hiba olup gitti. Ga-
zeteniz Damga'da yaptığınız heberden sonra  birçok
televizyon kanallarında da yayınlandı" dedi. "Şehir
merkezinin can damarı olan Naip Barajı neredeyse
kurumak üzere" diyen muhtar Demirtaş, "Bunca yıl-
dır baraj bu kadar çekilmemişti. Tek temmenimiz ve
duamız bir an önce sonbahar yağmurlarını bekle-
mek. Yoksa barajda yakında bir yudum su bile kal-
mayacak" ifadelerini kullandı. İrfan Demİr

T arikatlar ile alakalı hafızanızda kaç
tecavüz, taciz haberleri var?
Kaç olay geldi geçti bu rezillikler

hâlâ bitmedi. Bu kadar iğrenç olaylar olur-
ken bu insanlar cemaatlere, tarikatlara nasıl
teslim oluyor, diye soruyoruz değil mi ? 
Sorunun cevabı belli !

Din, toplumun bütün alanları üzerinde et-
kilidir. İnsanlık tarihi kadar eskiye uzanır.
Toplum ile din arasında karşılıklı bir ilişki de
söz konusudur. Dinin topluma yansıyan yönü,
din sosyolojisinin de incelenme alanıdır 
aslında. Ne kadar eskiye gidilirse gidilsin, 
insanın var olduğu yerde dini olmayan bir
toplum bugüne kadar pek görülmemiştir.
Herhangi bir dine mensup olmayan insan-

lara rastlanmış olsa da genel itibariyle
inançsız toplum olmamıştır. 

Peki sosyolojik açıdan incelenmeye alındı-
ğında din ile ilgili herhangi bir tanım söz ko-
nusu mudur ? Açıkçası insanlık tarihinde bu
derece önem arz etmesine rağmen din hak-
kında kesin bir tanım yapilabilmiş değildir. 

Kavram olarak bir tanımlaması söz konu-
sudur. Hepimizin bildiği üzere " aşkın bir
varlığa bağlanma ile bu inancın gerektirdiği
düşünceyle uygulamaların bütünü; inanç,
ibadet ve aynı zamanda ahlâk sistemidir"
şeklinde ifade edilmektedir.

Din tanımı nedir, nereden çıkmıştır diye
uzun geçmiş kronolojisine girmek niyetinde
değilim. Ama insanlar üzerindeki etkilerini

yazabilmek adına da kısa bir özet geçmeyi
gerekli görüyor insan hâliyle....

Dinin ferdi olduğu kadar, aynı zamanda
ferdi aşan sosyal karakteri olduğunu hatır-
latmak biraz da niyetim. Çünkü dinin objek-
tifleşerek bir gruba ve topluma mal olması
bu durumla ilişkilidir. Mahiyeti gereği fert-
lere nüfuz etmiş olsa da zaruriyetle onların
fevkine yükselip, fertler arasında köprü vazi-
fesi gördüğü de bu konularla ilgili okuyan in-
sanlar tarafından bilinir. Tam da bu noktada
dinin objektifleşip sosyalleştirici araç olma-
sından, topluma mal olmasından ve bir ce-
maati ortaya çıkarmasından söz edilebilir. 

İnsanların bu cemaatlere nasıl gittikleri
sorusu için de coğrafi faktörlerle ( kültür) ,
psikolojik ve çeşitli değişkenler kaynaklı
olduğu da söylenebilir.

Ve somut olarak çirkin olaylara tanık 
olduğumuz gerçeği ile karşı karşıyayız.

" Size canım feda" diyen çocuğu taciz 
edilmiş bir baba

Ve
"Sadece donunu indirdim, okşadım" 

itirafını yapan bir tarikat şeyhi.....
Devamını nasıl getirmeliyim tam olarak

bilemiyorum açıkçası. Şunu diyebilirim ki
akıl, vicdan nasıl yaptırıyor bunları ! Bu
noktada da gerçi iki savunması var Uşşaki
tarikat liderinin; biri nefsime yenik düştüm,
diğeri de referansım Hz. Muhammed diyor
aleni aleni. Ben demiyorum bizzat onların
savunması, ses kaydında yaptığı sapkınlığa
karşı Hz Muhammed'in referansları oldu-
ğunu beyan ediyor. Hz Ayşe'nin peygamberle

evliyken 9 yaşında olduğuna ilişkin 
savunması var adamın. 

Bu cümleleri ile resmen benim sapkınlı-
ğımı hoş gör diyor telefonun öbür ucundaki
çocuğu tacize uğramış kızın babasına. Haaa
bir de onu bana getirenlere söyle diye de çı-
kışıyor. Bana getirdiler ve istediğimi yapa-
rım mı oluyor bu yani. Bu nasıl bir zihniyet.
Yaşından başından da utanmıyor. Ne diyor
baba o esnada sana bir şey öğret diye getir-
miştir onlar vs. 

Savunması karşısında ki devamlılığı da
size bırakıyorum... 

Ağır konuşurum, sonra başım belaya
girer. 

Hukuk devletinin gereğini yapması temen-
nisi içindeyim ama gerçi Uşşaki tarikatı 
şeyhinin tutuklanması haberine yasak
gelmişti değil mi? 

Aydınlık yarınlara diyelim yine....
Sevgilerimle.

Din ferdi olduğu kadar 
ferdi aşan sosyal karakterdir! Dilek BOZKURT

Koronavirüsle mücadele kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da yer aldığı denetim heyeti, ilçede bu-
lunan pazar alanlarında alınan önlemleri yerinde denetledi. Pazarcı esnafını “Maskesiz ve eldivensiz olmayın. Vatandaşlar
ürünlere ellerini sürmeyecek siz vereceksiniz” diye uyaran Başkan Çağırıcı, “Kurallara uyarsak bir anlam ifade eder” dedi

VATANDAS ELINI
SURMEYECEK!

TRAKTÖRLER
ONLARA EMANET

yaklaşık 15 yıl önce
çırak olarak başlamış ol-
duğu oto ekektirikçilik

mesleğinde azimle çalışan 37 ya-
şındaki Ömer Saltık daha sonra
yanına ortanca kardeşi Ümit'i de
alıp yetiştirmeye başladı. Kalfa ve
çırak olan çalışan kardeşler daha
sonra el ele verip şu anki işyerlerini
kıt kanat içinde açtı. Kısa zamanda
çiftçilerin traktörlerininin arızala-
rını gidermeye başlayan Saltık kar-
deşlerin bu başarılı çalşmaları
Süleymanpaşa sınırlarını aşıp tüm
Tekirdağ ilinde çiftçiler arasında
duyulmaya  başlayınca çiftçiler
traktörlerini onlara emanet etmeye
başladı. Abileri gibi çıraklığa başla-

yan 16 yaşındaki Emrah Saltık da
canla başla çalışarak bu  meslekte
kalfalık ve ustalık yolunda ilerliyor.
Emrah Saltık, "Büyük abim Ömer
bize bu yolu açtı. Bende en az
Ömer abim ve Ümit abim gibi bu
işte yetişip ilimizde yaşayan  tüm
çiftçi amcalarımıza bir nebzede olsa
yardım etmek istiyorum" dedi. "Ben
mesleği abimden öğrendim" diyen
Ümit Saltık ise "Abimin yanında
başladım bu mesleğe yaptığı her
şeyi bir bir beynime işleyip onun yo-
lunda  yürümeye çalıştım. Çok
şükür ki  bu gün  artık bu işin orta-
sındayım. Ki hala ustayım demiyo-
rum  öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl
ki abim bana öğretiyse bir şeyleri

bende  kardeşime öğretmeye  çalışı-
yorum" ifadelerini kullandı.

el ele verip çalışıyoruz

Aynı zamanda ünlü bir firmanın da
bayiliğini yapan Saltık kardeşlerin
en büyüğü Ömer Saltık  da "Ülke-
miz çok kötü günlerden geçiyor.
Neredeyse komşu  komşuya, arka-
daş arkadaşa, en kötüsü ise kardeş
kardeşe kin güdüyor. Ne mutlu ki
bana kardeşlerimle el ele verip bir-
likte çalışıp alın terimizi  paylaşabili-
yoruz. Akşamları ise huzur içinde
evimize gidiyoruz. Kısaca diyece-
ğim şu; başarının yolu  paylaşmak-
tan geçer" açıklamasında bulundu.
İrfan Demİr

Beylikdüzü Belediyesi'nin Kültür İşleri
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren
KÜLTÜR-SEM'in hobi kurslarının 2020-

2021 dönemi kayıtları başladı. Beylikdüzü'nün çe-
şitli noktalarındaki kayıt merkezlerinde
vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken vatandaş-
lar kurs dönemi boyunca danstan müziğe, el işin-
den yabancı dil kurslarına kadar çeşitli birçok
alanda değerli eğitimcilerle bir araya gelecek. Kurs
kayıtları bu yıl da Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi,
Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium
AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kültür ve Kurs Mer-
kezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi ve Zübeyde
Ana Sosyal Yaşam Merkezi'nde 4 Ekim tarihine
kadar yapılabilecek. Pandemi süreci sebebiyle kayıt-
lar sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek yapılır-
ken Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşlar yetişkin ve
çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 50 farklı
branşta, birbirinden nitelikli eğitimlerden ücretsiz
olarak faydalanabilecek. 
faTİH POLaT

50 farklı branşta
ücretsiz eğitim

Pazar tezgahlarını inceleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Vatandaşlarımıza
daha dikkatli olmaları konusunda bilgiler verdik, pazar esnafını da uyardık” diye konuştu.

S on günlerde artan Koro-
navirüs vakalarının ar-
dından art arda tedbirler

gelmeye başladı. Bu çerçevede
İçişleri Bakanlığı Kovid-19 Ted-
birleri kapsamında bugün 81
ilde geniş çaplı bir denetim ya-
pıldı. “Sağlık için hepimiz için”
mottosu ile tüm yaşam alanla-
rını kapsayacak şekilde gerçek-
leşen denetimlere Bağcılar’da
da erken saatlerde başlandı.
Lokanta, kafe, restoranlar gibi
yeme-içme yerleri başta olmak
üzere alışveriş merkezleri, pazar
yerleri, berber/kuaför/güzellik
merkezleri, internet kafe, elek-
tronik oyun yerlerine kadar va-
tandaşın yoğun olarak
bulunduğu her yer planlı şe-
kilde denetlendi. Uygulamanın
pazar alanı ayağına Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan,
Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, İlçe Sağlık Mü-
dürü Hülya Zengin Tiryaki de
iştirak etti. Yetkililer, pazaryeri
denetiminde bakanlığın genel-

gesinde belirtilen maske kulla-
nımı, pazar tezgâhları arasın-
daki mesafe ve aynı anda
pazarda olabilecek vatandaş
sayısı ile giriş çıkış kontrollerine
uyulup uyulmadığını yerinde
inceleyip, eksikliklerle ilgili ge-
rekli talimatlar verdi. Maske ve
eldiven eksiği olanlara uyarıl-
dıktan sonra maske ve eldiven
verildi.  Denetimdeki amacın
ceza yazmak değil vatandaşı bi-
linçlendirmek olduğunu belir-
ten Kaymakam Eldivan,
"Salgınla mücadele etmek için
hep birlikte tedbirlere uymalı-
yız” dedi. Başkan Çağırıcı ise
esnafı “Maskesiz ve eldivensiz
olmayın. Vatandaşlar ürünlere
ellerini sürmeyecek siz verecek-
siniz. Kurallara uyarsak bir
anlam ifade eder” diyerek
uyardı. Bağcılar Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin
birlikte hareket ettiği denetimler
gün boyu sürdü.
TaYLan DaŞDÖĞen

Süleymanpaşa yeni sanayi sitesinde 3 kardeş yıllardan beri, Tekirdağ gene-
linde arıza yapan  çiftçilerin traktörlerini tamir ediyor. Kardeşler arasındaki
dayanışma örnek teşkil ederken, usta çırak ilişkisi hala devam ediyor

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜR-SEM
hobi kurslarının yeni dönem kayıtları başladı.
Vatandaşlar, çocuk ve yetişkin kategorileri
olmak üzere toplamda 50 farklı branşta
ücretsiz eğitim alma imkanı bulacak

Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Tekirdağ
Süleymanpaşa'nın içme suyunu sağlayan
Naip Barajı havaların kurak gitmesi ve
baraj kapılarının açılması sonucu ilçe
halkını tedirgin etmeye başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geçtiğimiz
günlerde 4.3 büyüklüğünde deprem mey-
dana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye

Başkanı Kadir Albayrak, Güzelköy Mahallesi açıkla-
rında meydana gelen depremin hemen ardından böl-
gede incelemelerde bulundu. Albayrak, depremin
hissedildiği Barbaros, Yeniköy, Uçmakdere, Gaziköy ve
Hoşköy mahalleleri ile depremin merkez üssü olan Gü-
zelköy (Melen) Mahallesinde incelemelerde bulundu ve
vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Her durumda hazır olmalıyız

Depremin merkezüssü olan Güzelköy Mahallesi olmak
üzere Tekirdağ'ın hiçbir yerinde can ve mal kaybı yaşan-
madığını belirten Başkan Albayrak, "Şarköy İlçemizin
Güzelköy Mahallesi açıklarında meydana gelen ve ili-
mizde hissedilen deprem sebebiyle tüm hemşehrileri-
mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımızı şehrimizin
deprem kuşağında yer aldığı gerçeğinden hareketle
büyük bir titizlikle yerine getiriyoruz. Yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı her durumda hazır olmalıyız.
Unutulmamalıdır ki; deprem değil, bilinçsizlik ve tedbir-
sizlik öldürür" dedi. İrfan Demİr



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Metro
A.Ş. Kadın Sürücüler Bröve

Töreni”ne katıldı. Metro A.Ş.’nin Esen-
ler’deki Genel Müdürlüğü’nde açık havada
gerçekleştirilen törende İmamoğlu’na, İBB
üst yönetimi tam kadro eşlik etti. Sosyal
mesafe kurallarına uygun olarak organize
edilen tören, saygı duruşunda bulunulması
ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Tören için hazırlanan tanıtım videosunun
gösteriminden sonra konuşmalara geçildi.
Törende ilk konuşmayı, Medya İstanbul
A.Ş. Genel Müdürü Özgür Soy yaptı.

Çabamız özeldir

Soy’un ardından konuşan İmamoğlu,
kadın çalışanların yoğunlaştığı bir kuru-
mun, çağdaş ve saygın bir konumda olaca-
ğını vurguladı. “Bu çabamız, kadın-erkek
fırsat eşitliği tanımına sığacak bir çaba
değil” diyen İmamoğlu, “Bu çabamız, çağ-
daş bir toplumun oluşması adına, gelecek
nesillerin daha nitelikli bir topluma dönüş-
mesi adına, özel bir çabadır. Bugün bu
bröve töreni beni gururlandırmıştır. Kadın-
ların iş hayatında olmalarının, bir topluma
nasıl huzur vereceğinin bilincindeyiz. Bir
yuvada hem kadının hem erkeğin ürettiği
ve gelir elde ettiği bir toplum; işte o zaman
ekonomik özgürlüğünü elde etmiş olacak-
tır” ifadelerini kullandı.

Sadece 11’i kadındı

Göreve gelmelerinden öncesi ve sonrasını
rakamlarla karşılaştıran İmamoğlu, "2019
Ağustos; tam bir yıl önce, 66 tren sürücü-
sünden sadece 4’ü kadındı. Daha çarpıcı
bir rakam; 684 toplam tren sürücüsünün
sadece 11’i kadındı. Bugün eğitimlerini ba-
şarıyla tamamlayan 88 sürücümüzle, top-

lam sayı 772’ye ve bir anda kadın sürücü
sayısı 99’a çıktı. Yani, 2020 yılında bu istih-
damla beraber, sadece Metro İstanbul’da,
93’ü kadın olmak üzere, 101 kişilik istih-
dam yaratılmış olundu. Bu aslında müthiş
bir özel ilgi. Bu tür süreçleri başka türlü yö-
netemiyorsunuz. Şunun da altını çizmek
lazım: Ben, buradaki bütün kadın sürücü-
lerimizin gözlerine baktığımda, onların
gözlerindeki özgüveni, sürece dair, ‘Ben ba-
şardım’ duygusunu görebiliyorum" dedi. 

Yegane torpilleri; kendileri

Bröve almaya hak kazanan kadınların “ye-
gane torpillerinin” kendileri olduğunu belir-
ten İmamoğlu, “Torpilleri; kendi
birikimleri, kendi başarılarıdır, onlara emek
veren, onları eğiten insanlardır, anneleridir,
babalarıdır. Onun için helal olsun size. Bu,
sizin başarınızdır, kendinizi alkışlayın. Kim-
senin kartvizitine ihtiyaçları olmadığını en
iyi onlar biliyorlar” diye konuştu. İşe alım
sürecinin tümüyle şeffaf yürütüldüğünün
altını çizen İmamoğlu, “Kendi emekleri ile
kazandılar. Şimdi ekmek paralarını ve ha-
yatlarını kazanmaya devam edecekler. Bir

sonraki turda aramıza katılacak olan in-
sanlara ayrıca bir moral, ayrıca bir moti-
vasyon, ayrıca bir güç katacaklar. O
bakımdan bu yönüyle tümüyle şeffaf ola-
rak bu süreci yöneten bütün yol arkadaşla-
rıma da çok çok teşekkür ediyorum.
Emeklerine sağlık” diye konuştu. 

Bu süreç tanımlanamaz

Covid-19 süreci nedeniyle yaşanan zorluk-
lara değinen İmamoğlu, “Sağlık tedbirleri-
miz her şeyin önünde. Özellikle ulaşım, bu
konuda en zor alanlardan birisi. Alınan
tedbirler ya da alınmak istenen tedbirler
var. Bu tedbirler de maksimum düzeyde
uzlaşıyla, bu süreci yöneten insanların ma-
sada olmalarıyla çözüme kavuşturulabilir.
Yani tek bir talimatla bu süreç tanımlana-
maz. Her şehrin kendine özel hassas du-
rumları vardır. Her aracın da kendine has
durumları vardır. Bu manada umut ediyo-
rum, bugün Valilikle beraber yapacağımız
toplantıda, İstanbul’a has daha özel tedbir-
leri ve süreçleri hep beraber çözüme kavuş-
tururuz diye düşünüyorum” şeklinde
konuştu.

M HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam ce-
zasını yeniden siyasetin gündemine soktu.
Bahçeli idam cezasını, başta "çocukların cin-

sel istismarı" olmak üzere "cinsel dokunulmazlığa karşı
suçlar" ile "cebir ve şiddet kullanarak anayasanın öngör-
düğü düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak" olarak
çizdi. İttifak ortağı AK Parti de bu çıkışa destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da idam ce-
zasının getirilmesi gerektiği yönünde geçmişten bugüne
çok sayıda açıklaması olduğu biliniyor. Peki idam ceza-
sını getirmek mümkün mü? Getirilirse sonuçları ne
olur?

***
İdam cezasının getirilmesi için anayasa değişikliği

gerekiyor. Bunun için Meclis’ten 360 ‘evet’ oyu şart.
Referandumsuz değişiklik için ise 400 ‘evet’ gerekiyor.
Meclis’teki sandalye dağılımı şöyle: Adalet ve Kal-
kınma Partisi 291, Cumhuriyet Halk Partisi 138,
Halkların Demokratik Partisi 56, Milliyetçi Hareket
Partisi 48, İYİ Parti 37, Türkiye İşçi Partisi 2, Büyük
Birlik Partisi 1, Demokrasi ve Atılım Partisi 1, Demo-
krat Parti 1, Demokratik Bölgeler Partisi 1, Saadet
Partisi 1, Yenilik Partisi 1, Bağımsız Milletvekili 8.
Toplam 586.Cumhur İttifakı’nın toplamı 339. BBP’nin
de desteği olsa, 340 ediyor. Tablodan 360 çıkması pek
mümkün görünmüyor.

***
Meclis aritmetiğinin idam cezasının getirilmesine el

vermemesinin yanı sıra, meselenin daha önemli bir bo-
yutu var. Türkiye’nin Avrupa ülkesi olup olmamasıyla
alakalı bu konu. İdam cezasının varlığı, Avrupa Bir-
liği’nin hukuki çerçevesi Avrupa İnsan Hakları Söleş-
mesi’nin ihlali demek. Yasalarında idam cezası olan bir
ülkenin AB üyesi olması mümkün değil. Türkiye, 1954
yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS)
imza atmıştı. Sözleşmenin barış zamanında idam ceza-
sının kaldırılmasını öngören 6. Protokolü'nü ise 2003
tarihinde imzalamıştı.cTürkiye, Avrupa Birliği'yle (AB)
yapılan üyelik müzakereleri çerçevesinde gerekli görü-
len reformlar kapsamında 2004 yılında idam cezasını
anayasadan tamamen çıkarmıştı.

***
Meclis’teki durum ve AB meselesinden bakınca,

idam çıkışının gündem değiştiren popülist bir çıkış ol-
duğu görülüyor. Zaten daha öncekilerde olduğu gibi
yine pek uzun bir tartışma olmadı ancak bu kez çok
dikkat çekmese de AK Parti’den farklı bir işaret geldi.
Bu aslında idam cezasından daha çok tartışma çıkar-
ması gereken bir açıklamaydı. AK Parti Grup Başkan-
vekili Cahit Özkan, 5 Eylül 2020’de Denizli’nin
Bozkurt ilçesindeki parti kongresinde, salondakilere
"Bu ülkede huzuru bozan, barışımızı tehdit eden, vatan-
daşlarımızın hak ve adalet beklentisini ortadan kaldı-
ran suçlarla ilgili idam cezasına 'Evet' diyor musunuz?"
diye sordu. "Evet" cevabını alınca, "Biz de 'Evet' diyece-
ğiz" yanıtını verdi ve sonrasında şu cümleyi kullandı:
“Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek
suretiyle toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın ada-
let beklentisine uygun hukuk inşasını üretmeye devam
edeceğiz."

“Vatandaşların adalet beklentisine uygun hukuk in-
şası” ile Özkan neyin işaretini veriyor olabilir? Öz-
kan’dan beş gün önce, 1 Eylül’de Beştepe’de yapılan
Adli Yıl Açılışı Töreninde Yargıtay Başkanı Mehmet
Akarca, Türkiye’nin hukuk sistemini ‘kendi öz kaynak-
larıyla işlemesi’ gerektiğinden dem vurarak “Hukuk
sistemimizi toplumsal dinamiklere göre şekillendir-
mekte özgür ve bağımsız bir ülkeyiz” diyerek aynı işa-
reti vermişti. Belli ki yeni bir ‘hukuk inşası’ ya da fiilen
geçilen hukukun ‘yasal’ hale gelmesi yönünde en azın-
dan kafalarda bir hazırlık söz konusu. Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş’ın Ayasofya açılışında kılıç kuşan-
ması da bu konuda işaretti belki de. Yakında bunun
yeni örneklerini de görebiliriz. 
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Özgür TOPUZ

İdam cezasından 
ötesi mi var?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
7 bin 500 başvuru arasından,
çeşitli süreçlerden başarıyla
çıkarak Metro İstanbul bünyesine
alınan 88 kadın makiniste,
brövelerini verdi. Bröve almaya
hak kazanan kadınların “yegane
torpillerinin” kendileri olduğunu
belirten İmamoğlu, “Torpilleri;
kendi birikimleri, kendi
başarılarıdır, onlara emek veren,
onları eğiten insanlardır, 
anneleridir, babalarıdır. Onun
için helal olsun size" dedi

TORPILLERI BASARILARI
7 BİN 500 BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLEN 88 KADIN MAKİNİST BRÖVELERİNİ ALDI

Durmuş ve planlanan metro yatırımlarını ha-
yata geçirme noktasında büyük bir özveriyle
çalıştıklarına vurgu yapan İmamoğlu, şu ifa-
deleri kullandı: “Özellikle 29 ekim'de, inşal-
lah Cumhuriyet Bayramı'mızla beraber
hizmete kavuşturacağımız Mahmutbey Me-
cidyeköy Hattı. Günde 400 bine yakın yol-
cuya hizmet edecek olan bu hattı, çok
önemsiyoruz. İstanbul trafiğine ciddi bir katkı
sunacağını da düşünüyorum. Zira bu yılın so-
nuna eminönü-Alibeyköy yetiştirmek ve yine
2021'de de hizmete açacağımız yeni metro
hatlarıyla beraber, bir an önce İstanbul'u şu
an inşası devam eden hatlarla buluşturmak
konusunda hem imalat kalitesi hem süreç
planlaması hem de finansmanı oluşturma
konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz.
Bunu da İstanbul halkına duyurmak istiyo-
rum. Yeni kadın veya erkek sürücülere ihtiya-
cımız var. Buradan İstanbullulara hazırlık
yapmalarını şimdiden öneriyoruz. Bizi takip
etmeye devam etsinler.”ALFABETİK SIRAYA GÖRE FOTOĞRAF

İmamoğlu, 7 bin 500 başvuru arasından, çeşitli süreçlerden başarıyla çıkarak Metro 
İstanbul bünyesine alınan 88 kadın makiniste, brövelerini verdi. İlk 6 kadın sürücüye
sembolik olarak brövelerini veren İmamoğlu, 88 yeni makinistle alfabetik sıraya
göre fotoğraf çektirdi. İmamoğlu ve beraberindeki heyet, çekilen toplu fotoğrafın 
ardından, kadın makinist tarafından kullanılan treni selamladı.

Yeni sürücülere 
ihtiyacımız var

Kadınlarla ilgili bir törende, kentin adıyla anı-
lan İstanbul Sözleşmesi’ne de konuşmasında
değinen İmamoğlu, şu mesajları paylaştı:
“Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlen-
mesi vurgusu yapılan bu sözleşmenin, as-
lında ne kadar değerli olduğunu, kadın
çalışanlarımızın huzurunda tekrar belirtmek
istiyorum. Adının İstanbul ile anılması çok
daha önemli, değerli. Toplumda kadına şid-
deti konuşurken, kadının hak ettiği yerde ol-
madığının birçok örneğini yaşarken, topluma
bir de şu manzarayı gösterip, aslında nelere
layık olduğumuzu buradan seslenmek ve du-
yurmak istiyoruz. Yasal ve hukuksal anlamda
kadına güvence olan İstanbul Sözleşmesi’ni
de bir kez daha desteklediğimizi, kadınların
huzurunda belirtmek istiyorum. Brövesini
alacak 88 kadın sürücümüzü tebrik etmenin
heyecanını yaşıyorum. Sizin güvenli elleri-
nizle, vicdanlı ruhunuzla, kararlı duruşunuzla,
hak, hukuk anlayışının en güzel örneğini ve-
receğinize olan inancımla, hepinize başarılar
diliyorum. Ailelerinize verdiğiniz bu gururu
verici tablodan dolayı da kendinizle ne kadar
gurur duysanız azdır.”

Ne kadar gurur
duysanız azdır

3 istasyon kapanıyor
İBB, kent içi ulaşımda önemli yük taşıyan metrodaki M1 Hattı yenileme projesi kapsamında
Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı ile bunların arasında kalan iki istasyonun inşaat
çalışmaları sebebiyle bugünden itibaren işletmeye kapatılacağını açıkladı

İbb tarafından Ataköy/Şirinevler
metrobüs durağına ve buradaki
metro istasyonuna asılan afiş-

lerde “11 Eylül 2020 tarihinden itibaren
M1 Hattı yenileme projesi kapsamında
Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı is-
tasyonları arası inşaat çalışmaları sebebiyle
işletmeye kapatılacak olup ulaşım ücretsiz
ring otobüs seferleri ile sağlanacaktır. Sabır
ve anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

Otobüs hizmet verecek

Ataköy/Şirinevler ile Atatürk Havalimanı
metro istasyonlarının hizmet dışı kalması
ile birlikte aralarında kalan Yenibosna ile
Dünya Ticaret Merkezi (DTM)-İstanbul
Fuar Merkezi istasyonları da kullanılama-
yacak. İBB tarafından yapılan açıklamada
"Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı,
mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı
Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda en-
tege oluyor. Aktarma istasyonunun yapım
çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gü-
nünden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk
Havalimanı Metro Hattı’nda metro sefer-
leri bir süre Yenikapı - Ataköy / Şirinevler
arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Ye-
nibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Ata-
türk Havalimanı duraklarına otobüs
hizmet verecek" ifadeleri yer aldı. 

14 ay sürecek

İBB'den yapılan açıklamaya göre, çalışma
kapsamında, mevcut M1A Yenikapı – Ata-
türk Havalimanı Metrosu’nun Yenibosna
İstasyonu’na yeraltından yaya yolu bağlan-
tısı inşa edilecek. Entegrasyon çalışmaları
tamamlandığında, M1A Yenikapı-Atatürk
Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları
arasında konforlu ve hızlı aktarma imkanı
sağlanacak. Yenikapı ile İkitelli bölgesi ara-

sında raylı sistem ile tek aktarmayla kesinti-
siz ulaşım imkanı ortaya çıkacak. Yaklaşık
14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sü-
recinde; Yenibosna, Dünya Ticaret Mer-
kezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları
işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havali-
manı yönüne devam etmek isteyen yolcu-

lar, Ataköy/Şirinevler istasyonunun çıkı-
şında bulunacak olan İETT otobüslerin-
den ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler,
Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve 
Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet
verecek. DHA

1 ayda 301 bin turist geldi
Turizm hareketliliğindeki yıllık bazdaki düşüşün devam ettiği temmuz ayında,
İstanbul’a 301 bin 930 yabancı turist geldi. Havayoluyla gelen turist sayısı
yüzde 82,1 azalırken, denizyolunu tercih edenlerde 15,9 artış görüldü

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi İstan-
bul İstatistik Ofisi,

Temmuz ayını baz alarak, tu-
rizm sektöründeki yıllık deği-
şimleri, İstanbul Turizm Bülteni
Eylül 2020 sayısında inceledi.
Temmuz ayında İstanbul’a 301
bin 930 yabancı turist geldi.
Hem İstanbul’a hem de Türki-
ye’ye gelen toplam turist sayısı
aylık arttı; yıllık, İstanbul’da
yüzde 81,9, Türkiye’de 85,9’luk
bir azalış gerçekleşti. Turistlerin
yüzde 19’u Almanya’dan geldi.

Havayolu ile gelen azaldı

Temmuz’da havayolu ile 297

bin 640, denizyolu ile 4 bin 290
turiste ulaşıldı. Turist sayısı,
aylık olarak, havayolunda
yüzde 82,1 azalırken, denizyo-
lunda yüzde 15,9 arttı. Ziyaret-
çilerin yüzde 65’i İstanbul
Havalimanından, denizyolu ile
gelenlerin ise yüzde 51’i Tuzla
Limanından geldi. Konaklama
tesislerine geliş sayısı, bir yılda
yüzde 68,5 azalarak 371 bin
330 oldu. İstanbul’da konakla-
yan yabancı turist oranı, Tem-
muz 2019’da yüzde 70 iken,
Haziran 2020’de yüzde 30’a
düştü. Toplam geceleme süresi,
yıllık yüzde 72,6 azalarak, 734
bin 700’e geriledi.

Doluluk oranı yüzde 15

Otellerde doluluk oranı, yıllık
yüzde 80 azalarak yüzde 15
düzeyinde gerçekleşti. Dolulu-
ğun yüzde 5,1’ini yabancı,
yüzde 9,9’unu yerli ziyaretçiler
oluşturdu. Geçen yıl, dolulu-
ğun yüzde 76’sını yabancı turist
oluştururken, bu yıl, yabancı
turist oranı yüzde 34’e geriledi.
Ortalama günlük oda fiyatı, yıl-
lık yüzde 19,6 azalarak, 71,2
Euro oldu. Aynı dönemde, top-
lam oda üzerinden hesaplanan
odabaşı gelir ise yüzde 72,2
azalarak 18,5 Euro olarak kay-
dedildi.

Maske ve mesafe denetimi yapıldıİçişleri Bakanlığı
genelgesiyle 
birlikte ülke

genelinde
başlayan 

koronavirüs
salgını tedbirleri

kapsamında 
Esenler’de de

denetimler yapıldı

İçİşlerİ Bakanlığı Covid -
19 tedbirleri kapsamında
yapılacak denetimlerle ilgili

dün 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Genelge doğrultusunda esenler’de de
polis ve zabıta ekipleri harekete ge-
çerek maske, mesafe ve hijyen dene-
timi yaptı. esenler İsmetpaşa İlkokulu
önünden başlayan denetimlere,
esenler Kaymakamı Adil Karataş,
esenler Belediye Başkan Yardımcısı
Osman Gökçebaş da katıldı. Vatan-

daşların yoğun olarak bulunduğu yer-
leri tek tek denetleyen ekipler, kural-
lara uymayanlara uyarılarda bulundu.
esenler Kaymakamı Adil Karataş ve
esenler Belediye Başkan Yardımcısı
Osman Gökçebaş da, denetimler sı-

rasında hem vatandaşlarla sohbet
etti hem de kurallara uymaları gerek-
tiğini söyledi.

32 ekip denetim yaptı
esenler Kaymakamı Adil Karataş, 16
mahallede toplam 32 ekibin denetim-
leri sürdürdüğüne dikkat çekerek,
“Sağlık için, hepimiz için mottosuyla
geliştirdiğimiz bir denetim. Son za-
manlarda vakalar git gide artmakta.
Bu yüzden uyarmak istedik” dedi.
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KişisEl Verilerin Korunması Ka-
nunu (KVKK) uyum süreci kapsa-
mında VERBİS kaydını

tamamlamayan şirketler için 30 Eylül’ün önemli
olduğunu vurgulayan Barikat Siber Güvenlik
CEO’su Murat Hüseyin Candan, “Çalışan sa-
yısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı
25 Milyon TL’nin üzerinde olan şirketlerin 30
Eylül’e kadar kayıt olmaları gerekiyor” dedi. Ki-
şisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
veri sorumluları, veri işleme faaliyetleri ile ilgili
bilgiler için VERBİS’e kayıtlarını oluşturup, işle-
dikleri kişisel verileri bu-
rada beyan etmek
zorundalar. Eğer bir istisna
durumu söz konusu de-
ğilse bu zorunluluk tüm
veri sorumlularını kapsıyor.
KVKK uyum süreci kapsa-
mında VERBİS kaydını ta-
mamlamayan şirketler için
ise önemli tarih 30 Eylül
2020. Uyum sürecini ta-
mamlamayan ve veri ihlali
yaşayan şirketleri 1,8 mil-
yon TL’ye kadar para ce-
zası bekliyor. KVKK uyum
sürecine ilişkin yasal yükümlülükleri aktararak
önemli uyarılarda bulunan Barikat Siber Gü-
venlik CEO’su Murat Hüseyin Candan, “Çalı-
şan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço
toplamı 25 Milyon TL’nin üzerinde olan şirket-
lerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar, çalışan sayısı
50’den veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Mil-
yon TL’den az olan şirketlerin ise 30 Mart 2021
tarihine kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Siste-
mi’ne (VERBİS) kayıt olmaları gerekiyor. VER-
BİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı
hareket edenler hakkında 36 bin TL’den 1,8 mil-
yon liraya kadar idari para cezası kesilebilir” ifa-
delerini kullandı.

Cezalar 1.8 milyona ulaşabilir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum
süreçlerini tamamlamayan şirketlerin, olası bir
veri ihlali durumunda ceza yaptırımına maruz
kalacaklarının altını çizen Candan, “KVKK
uyum sürecini tamamlayamayan şirketler olası
bir veri ihlali durumunda hapis ya da para ce-
zası ile karşılaşabilirler. 9 bin 13 TL’den başla-
yan cezalar, 1 milyon 802 bin 636 TL’ye kadar
çıkabiliyor. Ayrıca şirketler, itibar ve güven kaybı
ile de karşı karşıya kalabiliyor” diye konuştu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, "Bu yıl kuru üzüm fiyatını
12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz.

Fiyatların üreticide memnuniyetsizliğe yol aç-
ması halinde, Toprak Mahsulleri Ofisi'miz
(TMO) devreye girecek. Ve her zaman söyledi-
ğim gibi, üreticimizin mağdur edilmesine asla
müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bakan Pakdemirli,
İzmir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen kuru
üzüm ve kuru incir ilk alım törenine video kon-
ferans yöntemiyle katıldı. Törenin İzmir'in düş-
man işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl
dönümünde gerçekleştirildiğini hatırlatan Pak-
demirli, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, bütün gazi ve şehitleri rahmetle
andığını söyledi. Yurdun çeşitli bölgelerinde
yoğun bir şekilde orman yangınlarıyla karşı kar-
şıya kaldıklarına işaret eden Pakdemirli, "Sizlerle
bir aradayken bir kere daha, vatandaşlarımızın
orman yangınları konusunda dikkat ve hassasi-
yet göstermelerini rica etmiş olalım. Çünkü
yanan bitkilerin, ağaçların, hayvanların ve bu
hayvanların yavrularının her biri, bir can taşıyor
ve her bir orman yangını da aslında büyük bir
katliama dönüşüyor. Yine yangınlara müdahale
eden ekiplerimizin de can güvenliği zaman
zaman tehlikeye düşüyor” diye konuştu.

KVKK için son
tarih 30 Eylül

T SE ile AYD’nin, AVM’lerde hizmet
ve hijyeni geliştirmeye yönelik iş
birliğine gitmesinin ardından bir

açıklama yapan Venezia Mega Outlet Yö-
netim Direktörü Oğuz Isıgöllü, “TSE’nin,
bu iş birliğiyle AVM’leri artık ‘güvenli’ ola-
rak belgelendirecek olması sektörümüz
açısından büyük kazanım. İmzalanan pro-
tokolle, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet
Belgesi almış AVM’ler, hem hijyen açısın-
dan rüştünü ispatlamış olacak hem de bu
belgeyi alan AVM’lerin ziyaretçilerinin
kaygıları giderilmiş olacak” dedi.

Kaygılar giderilmiş olacak

Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü
Oğuz Isıgöllü, Türk Standardları Ensti-
tüsü (TSE) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatı-
rımcıları Derneği’nin (AYD), hizmet ve
hijyen standartlarının geliştirilmesi ve de-
netimleri tamamlanan AVM’lerin, TSE ta-
rafından “Güvenli Hizmet” belgesi ile
belgelendirilmesi amacıyla imzaladığı pro-
tokolün, salgın sürecinde AVM’lerdeki zi-
yaretçi ve ciro kaybının telafisi açısından
sektör adına büyük bir kazanım olduğunu
kaydetti. Isıgöllü, “İmzalanan protokolle,
TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi
almış AVM’ler hem hijyen açısından rüş-
tünü ispatlamış olacak hem de bu belgeyi
alan AVM’lerin ziyaretçilerinin kaygıları gi-
derilmiş olacak” diye konuştu.

Cadde konsepti tercih edildi

Venezia olarak pandemi sürecinde, “Hijye-
nik Alışverişin Merkezi” sloganıyla üst se-
viyede önlemler aldıklarını; açık ve cadde
konseptleriyle, bu dönemde daha fazla
tercih edildiklerini vurgulayan Isıgöllü,
şunları söyledi; “İlgili Bakanlıklar yayınla-
dıkları genelgelerle, yerel yönetimler de de-

netimlerle ve yapıcı yönlendirmeleriyle,
salgınla etkin bir biçimde mücadele edil-
mesini sağlıyorlar. Tedbirleri en baştan
beri insan sağlığını odak noktasına koya-
rak ve en üst seviyede alan avm’lerin, 
istenen kriterleri yerine getirmeleri duru-
munda, TSE ve AYD işbirliğiyle belgelen-

dirilecek olması sektör açısından çok
önemli. Hizmet ve faaliyetlerin güvenilir,
hijyenik ve salgından etkilenmeyen bir or-
tamda yürütüldüğü tescillenecek. TSE’nin
AVM’lere vereceği bu güvenli hizmet bel-
gesi, ziyaretçilerin AVM’lere gönül rahatlı-
ğıyla gidebilmeleri için önemli. Bu işbirliği,

pandemide ziyaretçi ve ciro kaybı yaşayan
AVM’lerin kaybını telafi edebilmeleri
adına, sektörümüz için büyük bir kazanım.
Venezia olarak söz konusu belgeyi ilk alan
AVM’lerden olacağız. Bugüne kadar sağ-
ladığımız hijyenik ve güvenli ortamımızı,
belgeli hale getireceğiz.”  DHA

TeknoSA Yönetim Kurulu
Başkanı ve CarrefourSA Yö-
netim Kurulu Üyesi Barış
Oran, perakende sektörün-

deki gelişmeleri değerlendirdi. Geçen
sene toparlanma sinyalleri veren Tür-
kiye ekonomisinin, küresel ölçekteki Ko-
ronavirüs salgını dolayısıyla Mart
ayından Haziran ayına kadar durgun-
luk yaşadığını, 1 Haziran itibarıyla nor-
malleşme adımları doğrultusunda
yeniden yükselişe geçtiğini belirten
Oran, şunları söyledi:  “Pandemiyle bir-
likte dijitalleşmenin hayatımızın kaçınıl-
maz bir parçası olduğunu gördük.
Tüketici, evde kaldığı süreçte dijital plat-
formlar üzerinden ihtiyaçlarını karşıladı.
Bu süreçte uzun zamandır dijitalleşme
çalışmaları gerçekleştiren TeknoSA ve
CarrefourSA’nın kazanımlarını ve çoklu
kanal kullanımının faydalarını görmek,
atılan adımların doğruluğunu kanıtlar

nitelikteydi. Tüm bu veriler ışığında
2020 yılını başarılı sonuçlarla tamamla-
yacağımıza inanıyoruz” dedi.

Mali yapıyı güçlendiriyoruz

Barış Oran, CarrefourSA için sermaye
artırımı gerçekleştirileceğini ve bu sa-
yede şirkete en az 386 milyon TL nakit
girişi sağlanacağını ifade ederek “Böy-
lece herhangi bir fon çıkışı olmadan ya-
pılacak eşzamanlı sermaye azaltılması
yoluyla özkaynaklarımız güçlenecektir”
diye konuştu. Gıda perakendesine iliş-
kin değerlendirmeler yapan Barış Oran,
sözlerini şöyle sürdürdü:  “CarrefourSA
olarak pandemi süresince kamu hizmeti
bilinciyle hareket ederek tüketicilerimi-
zin gıdadan temizliğe, kişisel bakımdan
elektroniğe kadar hemen her konuda
çözüm ortağı olduk. Pandemi önlemleri
kapsamında harcamalarımız 30 milyon
TL’ye ulaştı. Pandemiyle birlikte Carre-

fourSA.com’un ziyaretçi trafiği yüzde
100’den fazla artarak, günlük gönde-
rimlerimiz 6 katına çıktı, kapasitemizi
10 kat artırdık. Bu dönemde öne çıkan
yeni hizmetlerimiz Öncelikli Teslimat,
Alo Sipariş ve Markette Hazır, özellikle
60 yaş üzerindeki tüketiciler ve sağlık
çalışanları için kolaylık sağlayan hiz-
metler olarak devreye alındı. Bu süreçte
yaş sebze – meyvede yerli tohum ürün-
leri reyonlarımıza getirdik. 8 bine yakın
çiftçi ile çalışıyor, yerli üretime ve yerli
üreticiye destek vermeye devam ediyo-
ruz. CarrefourSA, verimli operasyonel
çalışmaları sayesinde faaliyet karlılı-
ğında geçen seneye göre yüzde 60,4
oranında iyileşme gerçekleştirdi. Sektö-
rün öncüsü CarrefourSA 52 ilde 663
marketi, 12 deposu, 11 bin çalışanı ve e-
ticaret kanalı ile müşterilerinin ihtiyaçla-
rını ve beklentilerine en uygun
çözümleri sunmaya devam edecektir”.

TeknoSA’da ise bugüne kadar gerçekleş-
tirilen dijitalleşme yatırımları ve müşteri
odaklı dönüşüm çalışmaları sayesinde
pandemi döneminde değişime çok hızlı
adapte olduklarını ve yükselen perfor-
mansı sürdürdüklerini belirten Barış
Oran, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Teknoloji sektörü dünyada olduğu
gibi, Türkiye’de de hızla büyümeye
devam edecek. TeknoSA, halkımızın
teknolojiye ulaşımındaki görev ve so-
rumluluğunun bilinciyle büyüyor. 2020
yılının ikinci çeyreğinde pandemiye rağ-
men başarılı finansal sonuçlar elde
ettik. Dijitalleşme altyapısına yaptığımız
yatırımlar ve müşteri odaklı dönüşüm,
2020 yılının ikinci çeyrek sonuçlarında
ciro, sepet büyümesi ve esas faaliyet
karı gibi göstergelerde olumlu etkisini
gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde 955 mil-
yon TL’lik ciroya ve 27,5 milyon TL’lik
pozitif esas faaliyet karına ulaştık.” 

140 bin ton şeker üretilecek
Eskişehir'de cumhuriyetin ilk döneminde kurulan fabrikalar arasında yer alan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker
Fabrikası’nda pancar sezonu açıldı. Tarlasından hasat yapan üreticiler ürünlerini teslim ederken, fabrika müdürü
Mehmet Yüksel, 1 milyon 75 bin ton şeker pancarının işlenerek 140 bin ton kristal şeker üretileceğini söyledi

Eskişehir’de 1933 yılında
kurulan ve günümüzde faa-
liyetlerini hala sürdüren

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabri-
kası’nda yeni pancar sezonu açıldı.
Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri
şeker pancarlarını kamyon ve traktör-
lere yükleyip fabrikaya teslim ediyor.
İlk teslimat için fabrika bahçesinde
program düzenlendi. Kazım Taşkent
Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü
Mehmet Yüksel’in yanı sıra programa
Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi
Başkanı Halil Ünal, Şeker İş Sendikası
Eskişehir Şube Başkanı Hamit Dokuz-
lar ve pancar üreticileri ile çalışanlar
katıldı. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker

Fabrikası Müdürü Mehmet Yüksel,
Eskişehir ve Susurluk şeker fabrikaları
için 1 milyon 596 bin ton pancar üre-
tim kotasının tahsis edildiğini söyledi.
Eskişehir’de 8 farklı ziraat bölge şefliği
ile bunlara bağlı 180 köyde 4 bin 87
şeker pancarı üretimiyle sözleşme im-
zalandığını anlatan Yüksel, “Fabrika-
mız pancar işlenmesine bugün başladı
ve 24 saat 3 vardiya ile günde 8 bin
200 ton pancar işleyecek. Bu kam-
panya döneminde 1 milyon 75 bin ton
civarında şeker pancarı işlenecek ve
yaklaşık 140 bin ton kristal şeker üreti-
lecektir. Yan ürün olarak maya ve yem
sanayi, gıda sanayi için önemli olan 45
bin ton melas, ayrıca yöremiz hayvan

beslenmesinde önemli yer tutan 310
bin ton yaş pancar posası elde edilme-
sini hedefliyoruz” dedi.

İlk ürünler teslim edildi 

İlk ürünlerini teslim eden üreticilere çe-
şitli hediyeler verilen programda, kur-
ban kesilmesinin ardından dualar
edildi. Pancar üreticileri traktör ve
kamyonlarla getirdikleri şeker pancar-
larını fabrikaya teslim etti. Ürünlerden
alınan numune işlemlerinin ardından
araçlardaki şeker pancarları yıkama
havuzlarına yüklendi. Bu şeker panca-
rında verimin yüksek olması üreticileri
sevindirirken, avans olarak 116 milyon
lira ödeme yapıldığı belirtildi. DHA
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AVM’lerin, TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi alabilecek olmasını
değerlendiren Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü,
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CarrefourSA atılım yaptı
TeknoSA Yönetim Kurulu Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran, "Pandemiyle birlikte CarrefourSA.com’un
ziyaretçi trafiği yüzde 100’den fazla artarak, günlük gönderimlerimiz 6 katına çıktı, kapasitemizi 10 kat artırdık” dedi

“CarrefourSA, verimli operasyonel çalışmaları sayesinde
faaliyet karlılığında geçen seneye göre yüzde 60,4 
oranında iyileşme gerçekleştirdi. Sektörün öncüsü Carrefo-
urSA 52 ilde 663 marketi, 12 deposu, 11 bin çalışanı ve e-ti-
caret kanalı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerine
en uygun çözümleri sunmaya devam edecektir”. 

Kuru üzüm fiyatı
için söz verdi

Murat Candan
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, "Geçen yılın ilk 

6 ayına göre bu yılın ilk 6
ayında, Türkiye'de trafik ka-
zalarında hayatını kaybeden
kişi sayısı tam 477 kişi azal-

mıştır. Bu önemli bir azalıştır.
Doğru yolda olduğumuzu

ifade eden bir azalıştır" dedi

AHLAKSIZCA BIR DAVRANIS

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Seyit Torun, co-
rona virüsü nedeniyle

tedavi gören Antalya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Muhittin Böcek’i has-
tanede ziyaret ederek doktorlardan
bilgi aldı.Torun, Böcek’in tedavisinin
iyi gittiğini ifade ederek, "Görüştüğü-
müz bütün doktorlarımız sürecin
iyiye doğru gittiği yönünde ifadede
bulundu. Kendisinin birkaç gün önce
yoğun bakıma alınması, kafalarda
‘olağanüstü durum oldu’ gibi ifade
edildi ama o durum tedbir amaçlıydı.
İki gün öncesine göre şimdi çok daha
iyi. En kısa zamanda Antalya’ya hiz-

met etmeye devam edecek" dedi.

Her gün açıklama yapılacak

Başkan Böcek’in sağlığı üzerinden
yapılan spekülasyonların doğru ol-
madığına dikkat çeken Torun, "Baş-
kanımızın sağlığı üzerinden yapılan
spekülasyonlar son derece yanlış. Ah-
laksızca bir davranış. Bundan sonra
büyükşehir belediyemizin basınından
her gün saat 12.00’de açıklama yapı-
lacak. Oda hastanemizin yetkililerin-
den alınan bilgiler doğrultusunda
aktarılacak. Onun dışında yapılan
açıklamalara itibar edilmemelidir"
ifadelerini kullandı.

Hakan SÖNMEZ

Laiklik dinsizlik diyenlerin laik Türkiye’de
83 yıldır müslüman kalabilmesi

N
e garip bir ülkeyiz değil mi?
Sen kalk Laikliği dinsizlik olarak gör, 
Laikliğe karşı olduğunu söyle. Sonrada kalk

kendi ağzınla bu ülkenin yüzde 99’u hala müslüman
diyerek kendini ele ver.

Oysa ki Atatürk nede güzel tarif etmişti.
“Softa sınıfının din simsarlığına izin verilmemeli-

dir. Din perdesine bürünenler, saf ve temiz halkımızın
maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte
bu duruma karşıyız ve mutlu olduğumuz İslam di-
nini, yüzyıllardan beri alışılmış olduğu üzere, bir poli-
tika aracı durumundan kurtarmak ve yükseltmek
gerektiği düşünüyoruz.” diyerek Laikliği. 

Ve tek bir cümle Müslümanlığı yada islamiyeti
hedef alan, kötüleyen, hakaret içeren bir açıklaması
var mı.? 

Yok.! 
Çünkü Laiklik ilkesinin hedefi müslümanlık yada

islamiyet değil Fetö tipi “din istimrarcısı” laiklik
karşıtlarının Cumhuriyet’e en büyük tehlike olabile-
ceğine dairdi. 

Örneğin; (15 Temmuz)
Yani Laiklik ilkesiyle hem inananların dini ibadet-

lerini en geniş şekilde ve hiçbir baskı altında kalma-
dan yerine getirebilmesini sağlanacaktı hemde
toplumu zehirleyebileceği düşünülen din istismarcı-
ları ve din tüccarlarına karşı bir nevi “panzehir”
olacaktı. 

Ki din temelli siyasetin yapıldığı bir ülkede Laik-
lik, Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı cemaat ve tarikat-
ların mantar gibi üremesi gayet normaldi. 

Ve daha 2007 yılında Ergenekon davası başladı-
ğında söylemiştik bu ülkenin yargı ve emniyetini 
teslim ettiğiniz fetö’nün asıl hedefinin Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini yıkmak olduğunu. 

Ama inandıramadık. 
Aksine biz inanmak zorunda kalmıştık 

“kandırıldık” demelerine. 
Ve bugün 12 yaşında bir kız çocuğuna cinsel istis-

marda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan kişinin ağ-
zından dökülen “Devletin kontrol mekanizmalarında
olalım. Çünkü ne idüğü belirsizlper karar mekaniz-
malarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor. Ve 15
Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhu-
riyeti'nin artık son bulduğunu ve "2. Osmanlı kurulu-
yor, onun başı da Tayyip Bey birinci padişahımız
olarak gözüküyor” cümleleri kadar. 

Müridi olan birinin Twitterda yapmış olduğu “Ne
menzilciler gibi sağlık bakanlığını istedik, ne de Hak-
Yolcular gibi adalet bakanlığını. Siz bizden adam is-
tediniz şimdi biz mi suçlu olduk? İki bakanın taht
kavgasında kurban biz olduk öyle mi? Allah var,
hesap günü var!” ve yazıklar olsun. O kadar oy ver-
dik. Polis yapcaz bekçi yapcaz dindar adam lazım
dediniz 100 lerce gönderdik. Bu muydu karşılığı?”
diyebilecek cesarete sahip olmak aynen 

“Ateş olmayan evden duman tütmez misali gibiydi.” 

BIZ DOGRU
YOLDAYIZ

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın
Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenle-
nen 'Trafik Birim Amirleri 2'nci Etap Koordi-

nasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan
Soylu ile birlikte bakan yardımcısı Muhterem İnce
ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile 81
ilin trafik müdürü katıldı. Toplantıda konuşan
Bakan Soylu, terörle mücadeleye değinerek, "Te-
rörde bugün PKK'nın dağda kalmış elemanlarının
teker teker hesabını tutar hale geldik. İkna yönte-
miyle veya operasyonel saha baskısıyla her gün
birer ikişer hesaptan düşüyoruz" dedi.

Yolları yeniledik

Türkiye'de yapılan yatırımlara ve hizmetlere deği-
nen Bakan Soylu, yolları yenilediklerini, tekstil
fabrikaları açtıklarını, demokrasi alanında tüm
vesayeti bitirdiklerini ve millet iradesinin önün-
deki tüm engelleri kaldırdıklarını ifade ederek,
"Buradan varmak istediğim netice şudur; eğer
bugün Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu-
nun 2010 yılında aldığı kararla ilan ettiği, '2011-
2020 arasında trafik kazalarındaki ölüm
vakalarının yüzde 50 azaltılması' hedefini, Lük-
semburg'la birlikte tutturabilen dünyada sadece
iki ülkeden birisi olabilmişse; işte bunun altında,
21'inci yüzyıl başında ortaya koyduğumuz, tarif
etmeye çalıştığım anlayışımız yatmaktadır" diye
konuştu.

Personel sayımızı artırdık

Trafikteki bu başarının, trafiğin dört ana bileşeni
olan eğitim, denetim, altyapı ve ilk yardım hiz-
metlerindeki gelişmeyle eş zamanlı seyrettiğini be-
lirten Bakan Soylu, şöyle dedi: "Ülkemizde sağlık
ve ulaştırma altyapısında elde ettiğimiz gelişme-
ler, hem kaza sayılarında, hem de yaşanan can
kayıplarının azalması üzerinde etki etmiştir. İşin
trafik politikası tarafında ise 2017 yılında yayınla-
dığımız 'trafik güvenliği uygulama politika belge-
si'nden çok ciddi bir verim aldık. Özellikle,
bahsettiğim 4 bileşenden 'denetim' ve 'eğitim'le il-
gili olarak bu belgede ortaya koyduğumuz strate-

jik yaklaşım, hızlıca saha sonuçlarına yansımıştır.
Bunun yanı sıra 21'inci yüzyılda diğer sorun alan-
larımızı yönetirken yaptığımız gibi, trafik yöneti-
minde hem yapısal değişiklikler hem de teknik ve
beşeri kapasite arttırımına dönük adımlar attık.
Emniyet tarafında trafikle ilgili 3 daireyi trafik
daire başkanlığı altında birleştirdik. 2016-2020
arasında emniyet birimlerimize 5 bin 934 yeni
personel dahil oldu. Jandarma birimlerimizde ise
2016 yılında 2 bin 700 olan trafik personeli sayı-
mız bugün 5 bindir. Aynı periyotta emniyet trafik
birimlerimize 534 motosiklet aldık. Jandarma tra-
fik birimlerimizde ise 2016'da hiç motosiklet yok-
ken yine yaptığımız alımlarla, bugün bu sayı
350'dir."

Önemli bir azalış

Her bir denetim aracının, her bir yeniliğin kendi
adına sonuçları olduğunu ve bu sonuçların top-
lam başarıyı oluşturduğunu belirten Soylu, "2015
yılında trafik kazalarındaki can kaybı sayımız 7
bin 530'du. 2017'de ise 7 bin 427. Ancak 2017'de
politika belgemizi yayımladıktan sonra 2018 raka-
mımız 6 bin 675 oldu ve 2019'da bu rakam 5 bin
473 oldu. Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın ilk 6
ayında, Türkiye'de trafik kazalarında hayatını
kaybeden kişi sayısı tam 477 kişi azalmıştır. Bu
önemli bir azalıştır. Doğru yolda olduğumuzu
ifade eden bir azalıştır. Genel bir trend vermesi
açısından da 2015-2019 sonu arasında kazalar-
daki can kaybının yüzde 27,5 olduğunu; yüz bin
nüfus başına düşen can kaybı oranının 9.6'dan
6.6'ya gerilediğini de bir not olarak paylaşmak is-
terim. Hedefimiz bu yıl yüz binde 6. İnşallah se-
neye yüz binde 5'e getirmek istiyoruz. Her zaman
söylediğimiz bir söz var, trafik kazalarında 1,
bizim için büyük bir rakamdır, en sevdiğimiz
rakam da 0'dır. Dolayısıyla, biraz önce paylaştı-
ğım olumlu trend rakamlarının nihai hedefi sıfıra
ulaşmaktır. Önemli bir noktaya geldik, bunu taşı-
yacak irade ve potansiyele sahibiz, imkana sahi-
biz, inşallah bunu kısa sürede başaracağımıza
inanıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA
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Sömürgecilerle sorunumuz var!
aK Partİ Sözcüsü Çelik,
Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile ilgili söylediği sözlere ilişkin
Twitter hesabından açıklamada bu-
lundu. Çelik, "Macron 'sorunumuz
Türk halkıyla değil Erdoğan'la' demiş.
Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir
oyunudur bu. Halkları sömürmek içi
sahte sevgi gösterisi sunar ama vatan-
sever liderleri hedef alırlardı. Sömür-
geci kafanın Cumhurbaşkanımızı
hedef alması bizim için gururdur.
Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla
sorunumuz var Bay Macron. Acı çek-
tirdiğiniz halklarla ve sömürmek istedi-
ğiniz halklarla insani ve kardeşlik
bağımız var. O yüzden sizinle karşı kar-
şıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke
Türkiye’dir. Türkiye size en uygun ce-

vapları verecektir. Siz Bay Macron bu-
rayı kolayca kandırabileceğiniz kabile
devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin
seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını
ayırmaya kimsenin gücü yetmez. 'Er-
doğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oy-
nadığınız oyunu defalarca Afrika'da
oynadığınızı biliyoruz" dedi.

Akdeniz'e taşımaya çalışıyor

AK Partili Çelik, Macron'un Fransa'yı
başarısız duruma düşürdüğünü, yö-
netme beceriksizliğini dış politika sal-
dırganlığı ile örtbas etmeye çalıştığını
belirterek, şunları kaydetti: "Macron,
Hafter’in toplu mezarlarından sorum-
ludur. Macron şimdi Yunanistan’ı kul-
lanarak Doğu Akdeniz’de sömürgecilik
oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye’de
deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz’e
taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız

bu saldırganlığa izin vermediği için
Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.
Macron göreve geldiğinden beri Cum-
hurbaşkanımız hakkında söylediği her
şeyde yanıldı. Dış politika konusunda
artık tecrübesizlikle izah edilemeyecek
bir başarısızlık içine düştü. Macron,
Suriye’de PKK/PYD, Libya’da Hafter,
Akdeniz’de Yunanistan’la başarısızlığa
koşuyor. Macron şunu iyi bilsin, Cum-
hurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir
ifade baştan çürük bir yaklaşımdır.
Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir.
'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyenler
bu konuda da tarihi cevaplarını alacak-
lar. Macron sömürgeciliğe devam edi-
yor, Cumhurbaşkanımız da mazlum
halkların çıkarlarını savunmaya, barışı
korumaya ve sömürgecilerin oyunlarını
bozmaya devam ediyor. Mesele bun-
dan ibarettir." DHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron şimdi Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Sömürgeci
kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur. Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron" dedi

İYİ Partİ Grup Başkanvekili Lütfü
Türkkan, "İktidar bu dönemde iki şey-
den korkuyor, birisi ekonomi birisi de

koronavirüs. O nedenle yapay gündemlerle geçişti-
riyorlar. Bunun için çok şey denediler. En sonunda
idam hükmüne sarılmışlar. İktidarın küçük ortağı-
nın teklifiyle idamı Türkiye’nin gündemine getir-
meye çalışıyor. Vatandaş iş diyor, aş diyor, hukuk
diyor, çığlık atıyor, bunlar idamı konuşmaya başla-
dılar. Unuttukları bir şey var; Türkiye’de idam var
şu anda. Demokrasi idam edildi bu iktidar zama-
nında, hukuk idam edildi, Türkiye’nin dış politikası
ipte sallanıyor. Ekonominin Türk Lirası çoktan
idam edilmişti" dedi.

Borç 150 milyar arttı

"Yılbaşından buyana doların artışıyla kamunun
borcu 150 milyar lira artmış" diyen Türkkan, "Bu
150 milyar lira ne demek: Bandırma – Osmaneli
demiryolu hattından 16 tane yapılabilir. Bugünkü
kurla 17 tane İstanbul Havalimanı inşa edilebilir.
Geçen hafta 21/b usulüyle ihale edilen Samsun
Şehir Hastanesi'ne gelen en düşük teklif 1 milyar
69 milyon TL'ydi. Antalya Şehir Hastanesi'ne gelen
en düşük teklif ise 1 milyar 21 milyon. Biri 900, di-
ğeri 1000 yataklı.  Bu rakamlar gösteriyor ki 150
Milyar lira ile 100’ün üzerinde şehir hastanesi inşa
edilebilirdi. Dolardaki her 1 kuruşluk artışın devlete
maliyeti 1 Milyar TL. Bu yeni vergiler, artan vergi
oranları ve giderek fakirleşen Türkiye demek" dedi.

Demokrasi
idam edildi

Süleyman Soylu, trafik kazaları konusundaki 
azalmalara dikkat çekti. Soylu, “Kazaların azalması
gösteriyor ki vatandaşlarımız uyarılarımıza kulak
veriyor. Ekiplerimiz denetimlerini en üst seviyede
sürdürüyor. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Lütfü
Türkkan

Ömer
Çelik



İ stanbul'da tarihi yapılardaki ha-
reketler Kandilli'den takip edili-
yor. Proje kapsamında

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süley-
maniye Camii, Sultanahmet Camii,
Fatih Camii ve Mihrimah Sultan Ca-
mii'ne sensörler yerleştirildi. Yapılar-
daki yapısal hareketlilik Boğaziçi
Üniversitesi (BOUN) Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma Ensti-
tüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim
Dalı'nın, Kandilli'de bulunan Yapı
Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda an-
bean izleniyor. Camilerin belirli nokta-
larına yerleştirilen sensörler ile, 7 gün
24 saat boyunca veriler kaydediliyor.
Böylece yapıların herhangi bir sarsın-
tıda gösterdikleri deprem davranışları
takip ve analiz edilebiliyor. Ayrıca özel
yapılar olan Ayasofya Cami'nin ve
Maltepe Cami'nin minareleri de sen-
sörler ile takip ediliyor. Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eser
Çaktı, "Ayasofya'da Eylül ayında gözle
görülür bir etkilenme olmadı ama nü-
merik olarak çok az bir şey, farklılaşma
var. Gözle görülür bir hasar değil
ancak mühendislik açısından baktığı-
mız için bizim aklımızda yer eden bir
durum. Bundan sonraki depremlerde,
Ayasofya'ya biraz daha dikkatle baka-
rız" dedi.

Öngörüde bulunuyoruz

Prof. Dr. Eser Çaktı, yapı izlemelerle
ilgili olarak, "Yapı izleme bir binanın
mühendislik yapısı olabilir, eski yapı
olabilir, herhangi bir fiziksel birim veya
varlık olabilir, bu yapının belli noktala-
rına titreşime hassas belli sensörler
yerleştirmek ve bu noktalardan sürekli
olarak veriyi kaydetmek, bir yerde bi-
riktirmek, analiz etmek ve analiz çerçe-
vesinde o yapının deprem davranışını,
yoksa başka bir kaynağa karşı tepkisini
incelemek ve buradan o binanın yapı-
sal özellikleri hakkında bilgi edinmek
demek. Bunun dışında tabii yapı sağ-
lığı izleme oldukça geniş bir kavram.
Biz eskiden beri, noktasal titreşim öl-
çümleri ile başladık. Fakat yapı sağlığı
geniş olduğu için malzemenin sağlığını
da izleyebiliyoruz, binanın 3 boyutlu
geometrisini periyodik şekilde ölçüm-
leri tekrarlayarak, lazer taranma yönte-
miyle izleyebiliyoruz. Ve birçok farklı
yöntemi birbiriyle birleştirip, beraber
yorumlayarak o binanın içinde bulun-
duğu durum hakkında bazı bilgiler
elde ediyoruz, yorumlar yapıyoruz,
öngörülerde bulunuyoruz" değerlen-
dirmesini yaptı. 

Minareler çok hassas

İzledikleri yapılar arasında en büyük
grubu tarihi yapıların oluşturduğunu

dile getiren Prof. Dr. Çaktı, "Beş büyük
camiyi izliyoruz. Bunlar Ayasofya, Sü-
leymaniye, Fatih, Mihrimah Sultan ve
Sultanahmet Camileri. Onun dışında
iki tane minare izliyoruz. Ayasofya'nın
minarelerinden birini ve daha modern
bir yapı olan, Maltepe Caminin mina-
relerinden birini izliyoruz. Minareler
çok özel yapılar olduğu için ve uzun
süredir de çalıştığımız bir konu olduğu
için, davranışlarını izliyoruz. Büyük
yapıların hem tarihi özellikleri var, hem
kültürel özellikleri var. Dini bakımdan
çok önemliler ve kültürümüz için,
dünya kültürü için çok önemliler. Her
yönüyle çok da kompleks yapılar. Yani
yapılış sistemi, inşa yöntemi, malzeme
özellikleri olarak bunların davranışla-
rını bilmemiz, anlamamız önemli ki bu
binalarla ilgili bir şeyler
söyleyebilelim"  dedi.

Farklı davranıyorlar

Tarihi yapıların sensörler aracılığı ile
nasıl izlendiğini ise Prof. Dr. Çaktı
şöyle anlattı: "Bir yapı düşünün, bu ya-
pının belli noktalarına mühendislik
olarak o yapının davranışı hakkında
bilgileri optimum şekilde sağlayacak,
önem arz eden noktalara koyuyoruz.
Belli noktalara deprem sensörleri yer-
leştiriliyor. Bu sensörler bulundukları
noktanın titreşimlerini sürekli hissedi-
yorlar ve içinde bulunduğumuz bu la-
boratuvara iletiyorlar. Bu gelen veri
burada biriktiriliyor, analiz ediliyor. Bir
deprem sırasında izlediğimiz yapısal
parametreler ayrıştırılıyor ve deprem
bazında davranış özelliklerini anlaya-
biliyoruz. Ayasofya bunlardan en es-
kisi. 1990 ya da 1991'de
yanılmıyorsam ilk defa sistem kuruldu
ve muhtemelen dünyadaki en eski yapı
izleme sistemlerinden biri. Türkiye'deki

ilk olduğu kesin. Tabii her biri, birbi-
rinden farklı davranıyor bir kere.
Benzer yapısal düzene sahip olsa da
birbirlerinden farklı davranıyorlar.
Bunun çeşitli sebepleri olabiliyor.
Yaşları, binaların geçirdiği depremler,
depremlerde aldığı hasarlar ve gör-
dükleri onarımlar var. Bunları günü-
müzdeki betonarme yapılar gibi
düşünmemek lazım. Betonarme ya-
pılar tasarlanıyor ve homojen bir şe-
kilde üretiliyor. Bunlar öyle değiller.
Bunların farkı yapısal elemanlarında,
farklı malzemeler ve yöntemler kulla-
nılıyor. Seneler içinde de yaşlanmaya
ve çevresel etkilere bağlı olarak deği-
şikliğe yahut hasarlara uğrayabiliyor."

Depremde etkilenme oldu

Şu ana kadar elde ettikleri veriler
doğrultusunda, bu beş tarihi yapıda
meydana gelen etkilenmelerden bah-
seden Prof. Dr. Çaktı, "Sultanahmet
Camisi için söyleyebileceğim, bizim
için şöyle bir hoşluğu ve önemi var.
2015 Ocak ayında, hipodromda bir
saldırı oldu. Bombalı bir saldırıydı,
bu bizim için bir titreşim kaynağı ve
Sultanahmet'teki sistem tarafından
kaydedildi. Muhtemelen bir patlama
sırasında bu boyutta bir yapının, pat-
lamaya ne şekilde tepki verdiğiyle il-
gili dünyadaki ilk kayıt belki de.
Bizim için enteresandı, binaya bir şey
olmadı ama bizim için öğretici oldu.
Mihrimah Sultan ise hassas bir yapı.
Tarih boyunca depremlerden etkile-
niyor. 2014 yılındaki Gökçeada dep-
remi biraz etkiledi. Ona biraz daha
özen gösterilmesi yerinde olur. Vakıf-
ların bu konuda çalışmalar yaptığını
biliyorum. Bu veriler bize geliyor, nis-
peten büyük depremlerde bunlara
yakından bakıyoruz, izliyoruz. Bizi
rahatsız eden, bilgi vermek duru-
munda hissettiğimiz bazı çıkarımları-
mız olursa, bunu bir rapor
kapsamında bu yapıdan sorumlu
olan kuruma yolluyoruz tabii. Bunu
2014'te Mihrimah Sultan için yap-
mıştık, keza Silivri depreminden
sonra da sözlü olarak bildirdik. Biraz
etkilenme vardı. Sonrasında da bazı
planlamalar yapıldı vakıflar tarafın-
dan ama şu an çalışmalar hangi aşa-
mada bilmiyoruz. Ayasofya'da Eylül
ayında gözle görülür bir etkilenme
olmadı ama nümerik olarak çok az
bir şey, farklılaşma var. Gözle görülür
bir hasar değil ancak mühendislik
açısından baktığımız için bizim aklı-
mızda yer eden bir durum. Bundan
sonraki depremlerde, Ayasofya'ya
biraz daha dikkatle bakarız. Mesela
Gökçeada depremi sırasında Ayasof-
ya'da böyle bir etkilenme görmemiş-
tik, Eylül ayında gördük" dedi.  DHA
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde
geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görüle-
bileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyen-
lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 01/09/2020

1.İhale Tarihi : 22/12/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 19/01/2021 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Nene Hatun Mah. Fatih Cad. Kapı No: 266, Daire no: 1 Arnavutköy/ İstanbul- Sevgi 

Özlem Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi.
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 15.010,40 1 Adet  %18 

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden 
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar
vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacak-
lardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1218624)

Ü lke yöneticilerinin zaman zaman
kimini vatansever, kiminiyse vatan
haini ilan ettiği konuşmalarına

şahit olup dinlerken bu yöneticilerin aynı ko-
nuşmalarının sonunda "82 milyon hep bir-
likte bu ülkede yaşıyoruz, kardeşim kimse
bizi bölemez" demelerine de şaşarım.

Bu şaşkınlığımın nedeni, "Bu ne perhiz bu
ne lahana turşusu?"diyerek beni düşündür-
mesidir. Zira bir taraftan bu ülkede yaşa-
yanların bir bölümünü "vatan haini" ilan
edip diğer bölümünü de sözde kendileri gibi
"vatansever" ilan ederlerken ardından da "82
milyon hepimiz kardeşiz" edebiyatı yaparlar.

Peki bu durum sadece bizim ülkemizde
mi yaşanmakta?

Tabi ki hayır. Dünyanın bir kuralı olan
"Eşeğin çalıştığı at içindir" atasözünü de ha-
tırlatır. Yani gerek ülkemizde gerekse bütün
dünyada birileri çalışır, çırpınır küçük bir
bölümü de dünyanın keyfini çıkarır. Hem de
"Vatan, Millet, Sakarya" edebiyatı ile...

Bu yazıyı hiç dolandırmadan, siyasallaş-
tırmadan son mahalli seçimleri örnek vere-
rek anlatabiliriz. Birilerinin, "kazandık
ötekilerininse üzüldük" dedikleri bu seçimin
kazananları yine hep aynı kişilerdir. İnanmı-
yorsanız ülke genelinde olduğu gibi şu anda

yaşadığımız kente çevrenize
bakmanız yeterlidir.

Göreceğiniz tek şey kazananların hep
aynı azınlık, kaybedenlerin aynı büyüklükte
topluluğun kendisi olduğunu anlarsınız.
Çünkü siz de o büyük topluluğun 
içindesiniz...

Bunun diğer bir örneği iş adamı statü-
sünde ya da bürokrat geçinen ama "gelen
ağam giden paşam" dır diyerek gelen ikti-
darda da, giden iktidarda da gemisini yürü-

ten az sayılardaki kaptanlardır. Ve bunların
devamlı kazanmasına oy vererek vesile olan
biz çoğunluklarız.

Yani Aydın Doğan gider Albayrak gelir,
Nadir gider Uzan gelir veya Artvinli Kadir
Topbaş gider Trabzonlu İmamoğlu gelir. Ve
sahil boyları ana arterler, park bahçeler,
gökdelenler hep aynı isimlerle yoluna
devam eder.

Hatta mafya diye adlandırılanlar bile yol
alır ve kazananlar hep onlar olurken kay-
betmese de kazanmayı uzaktan seyreden 
çoğunluk olur. 

Vatan da bölünmez, Sakarya'da bir yere
gitmez hain denilenlerin adı ya orta direk
olur ya da işsizler ordusu...

Bu yazıyı yazmama kaynak olan ise

Yaşam TV'de tv yayıncılığına yeniden baş-
lama hazırlığı yaptığım İstanbul/Sirkeci
tren garı karşısında arabalı vapur yani feri-
bot iskelesinin yanında bulunan ve devlete
mi yoksa özel şahsa mı ait olduğu pekte bi-
linmeyen denize sıfır milyonluk arazinin dün
Topbaş'ın bu gün İmamoğlu'nun yönetiminde
olan belediyenin sınırları içinde olmasına
rağmen kimilerinin mafya dediği kimilerinin
vale dediği aynı kişiler tarafından matbaada
rast gele basılmış numarasız, mühürsüz fiş-
lerle aracımı park ettiğim alanın etkisi oldu.

Siz de şu an bulunduğunuz yerde bu tür
küçük azınlıkların mutluluklarını çeneniz
düşene kadar düşünüp konuşun yoksul ço-
ğunluğun içinde sizin de olduğunuzu akıl 
etmeden..

82 milyon iki milyona çalışırsa!

Örnek No: 25*

1 Adet ŞİRKET HİSSESİ., %40 hisse. Satışa konu Şir-
ket hissesi, Sevgi Özlem Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Ltd.
Şti deki borçlunun %40 hissesidir. Şirketin Ticaret odası
kayıtlarındaki adresi, Nenehatun Mah. Fatih Cad. no:
266/1 Arnavutköy İstanbul olup, meslek gurubu Sağlık
Hizmetleri, Nace Kodu ise, Barınacak yer sağlanmaksı-
zın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri, 
( zihinsel engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere
yönelik olanlar hariç), şirketin ( firmanın) iş konusu, Eği-
tim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti
kanununlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğ-
retim okulu, lise, yüksek okul ve ünüversite açabilir, işle-
tebilir, her türlü hava deniz kara vasıtaları ile şehir içi
şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapma.
öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. hissenin değeri
bilirkişi tarafından 2017- 2018 yılı bilançoları, gelir kayıt-
ları ve defterler incelenerek değerlendirilmiştir. %40 his-
sesi satılacak olan şirket 2017 yılında kurulmuştur. 2017
yılı ve 2018 yıllarında piyasa koşulları, rekabet, firmanın
kendini yeterince tanıtması, müşteri memnuniyeti ile be-
raber yönetim giderlerinin de yıllar itibariyle net satışlara
göre yüzde olarak düşmesiyle 9/2019 yılı itibariyle kara
geçtiği, bildirilmiştir. ruhsat alma işletme ve bütün masraf-
lar ihale alıcısına ait olup şirket hissesinden doğacak her
hangi bir zarardan müdürlüğümüz sorumlu değildir. iha-
leye iştirak eden herkes şartnameyi ve ilanı görmüş
kabul etmiş sayılır. tescil ve devirde kullanılacak giderle-
rin tamamı ihale alıcısına aittir. İİK'nun 114. maddesi ge-
reğince menkul hükmünde olan hissenin belirleyici
özellikleri bilirkişi raporundan ilana derc edilmiştir. daha
fazla bilgi dosyasında mevcuttur.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

CAMıLER ıZLENıYOR
İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından olan Ayasofya, Süleymaniye,
Sultanahmet, Fatih ve Mihrimah Sultan Camii Kandilli'den sensörlerle 
anbean izleniyor. Prof. Dr. Eser Çaktı, "2015 Ocak ayında, hipodromda bir
saldırı oldu. Bombalı bir saldırıydı, bu bizim için bir titreşim kaynağı ve
Sultanahmet'teki sistem tarafından kaydedildi" dedi

10 yıl boyunca 
sefa sürmüşler!
Muhalefetin, Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın İBB’den hizmet getirmesini kastederek,
“Şuan cennette yaşıyorsunuz” söylemine cevap veren
Başkan Yılmaz, “Ben cennette yaşamıyorum ama 10
yıl boyunca yalancı cennette yaşamış birileri. 10 yıl
boyunca Silivri’nin dertleriyle dertlenmemişler” dedi

Silivri Belediye Meclisi’nin Eylül ayı meclis toplan-
tısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Başkan
Yılmaz, dere ıslah çalışmalarının hızlandırılması,

yeni ücret tarifeleri, Danamandıra tabiat parkı ve cezaevi çöp
alma hizmeti ile ilgili bilgiler verdi. Toplantının açılış konuşma-
sını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geride kalan
bir aylık dönemde gelişen olaylar ve önemli günlerle ilgili
görüş ve değerlendirmelerde bulunarak, Giresun’da meydana
gelen sel felaketinde şehit olan 5 asker ve 6 vatandaşa rahmet
diledi. Konuşmasında, Silivri Belediyesi olarak selzedeler için
yardım elini uzattıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Sel fela-
ketinin yaşanması ile birlikte Giresun ile Yağlıdere ilçemizin
belediye başkanı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde
zor durumda olduklarını, motorin ve iş makinası ihtiyaçlarının
olduğunu ifade ettiler. Biz de Silivri Belediyesi olarak Giresun
Yağlıdere ilçesine motorin alımında kullanılmak üzere 15 bin
TL değerinde nakdi bir yardım yolladık” dedi. Konuşmasında
Silivri’de ıslah edilmeyen derelere dikkat çeken Başkan Yıl-
maz, “Bu sel hadisesinin tekrar yaşanmaması için İBB ile de-
reler üzerine çalışmalıyız” dedi. SAVAŞ ATAK

Yasakları hiçe saydılar
Koronavirüsle mücadele kapsamında ayakta yolcu alımının yasak olduğu
minibüslerde vatandaşların sosyal mesafesiz yolculuğu kameralara yansıdı

İçİşlerİ Bakanlığı tara-
fından 81 ilin valiliğine
gönderilen genelgeyle

koronavirüsle mücadele kapsa-
mında toplu ulaşımla ilgili yeni ka-
rarlar alındı. Minibüslerin ayakta
yolcu alması yasaklanırken otobüs
ve metrobüslerde oturan yolcu kap-
asitesinin yüzde 30'u kadar ayakta
yolcu alınırken metro ve tramvay-
larda  ise kapasitenin yüzde 50'si
kadar ayakta yolcu alınabileceğine
karar verildi. Yasağa rağmen  Kağıt-

hane, İmrahor Caddesi'nde seyir
halinde olan minibüslerin ayakta
yolcu taşıdığı görüldü. Kapasiteleri-
nin üzerinde yolcu alan minibüsler
duraklara girerek daha fazla yolcu
alması ise pes dedirtti. 

Camilerdeki üst düzey
teknolojik izlenmeler

önemli bir takım
faydalar sağlıyor.
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ilkeduyan@gmail.com

Kıssadan son buluşlar

A lmanya, Mainz'daki Moleküler Fizyoloji Ens-
titüsü'ndeki bilim adamları tarafından yapı-
lan analiz, bitki ve mineral

kombinasyonlarını tüketen insanların hasta olma ola-
sılığının daha düşük olacağını buldu.

Cinsiyet hormonu olarak bildiğimiz östrojenin
beyin işlevlerinde de etkili olduğu ve sinir hücrele-
rinde de üretilebildiği ortaya çıktı.

Bu sebepten özellikle Alzheimer hastalığı içindü-
şük östrojen düzeylerinin büyük önem kazandığı ve
risk faktörü olduğu görüldü.

Washington üniversitesi öğrencileri fotoğraf çeke-
bilen, video kaydedebilen, görüntülü arama yapabilen
hatta internete bağlanabilen kontak lensler geliştirdi. 

Diş macunundan şampuana kozmetiklerden oyun-
cak ve mutfak gereçlerine kadar 2 binden fazla
üründe buluna triklosan isimli antibakteriyel kimya-
sala kısa süre ve düşük dozlarda maruz kalmanın bile
kanser riskini artırdığı belirlendi.

Türkiye'de, ilk kez Finike'de bir üretici tarafından
denendikten sonra üretimine başlanan çarkıfelek,
diğer adıyla passiflora meyvesi, yoğun talep görüyor.
Üretici Mete Apaydın, "İnanılmaz bir talep var. Sa-
dece Türkiye içinde değil, dünyada çok büyük talep
var. Türkiye için olmazsa olmaz fırsat bir meyve 
olacak" dedi.

Michigan Üniversitesi uzmanları tarafından yapı-
lan araştırmada işlenmiş gıda yiyenlerin bunları
azalttıklarında sigara, alkol ve uyuşturucu bırakıldı-
ğında da ortaya çıkan eksiklik belirtilerinin görül-
düğü tespit edildi. Gönüllü denekler üzerinde yapılan
çalışmalar sonucunda patates kızartması, pasta,
pizza türevi işlenmiş gıdaları bırakanlarda sigara,
alkol ve uyuşturucu maddeyi bırakanlardaki gibi hu-
zursuzluklar yaşandığını ortaya koyuldu.

Dijital dünyanın gelişmelerinde gelinen son nokta
internet üzerinden karşı tarafa limonata yollamayı
başardılar. Karşı tarafdaki suyun ph değerini ve ren-
gini değiştirerek tadını limonataya benzetmeyi başar-
dılar. Şimdi de internet üzerinden koku yollama
üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

İlkeli Köşe; İnsan içten yanmalı bir varlıktır. Yap-
tıkları ve yapacakları için motivasyon kaynağı yine
kendisidir..

P endik'teki Kemiklidere'de yaz ve
bahar aylarında su seviyesi düşüyor.
Suyun azalmasıyla birlikte özellikle

bu dönemlerde dereden pis koku yükseliyor.
Derenin geçtiği  mahallelerde yaşayanlar çev-
redeki atıkların dereye bırakılıdığını, koku ne-
deniyle pencerelerini dahi açamadıklarını
söylüyorlar. Orhangazi Mahallesinin bazı sa-
kinleri, fabrikalardan da dereye kimyasal atık
bırakıldığını iddia ediyor. 

Pencereleri açamıyoruz

Belirli aralıklarla dereden yükselen kötü koku
nedeniyle pencerelerini açamadıklarını belir-
ten bölge esnafı Cevdet Alaca, şunları söy-
ledi: "İleride deri sanayi bölgesi, organize
sanayi bölgesi var. Oradan atılan kimyasal
atıklardan dolayı, yaz aylarında sıcak olunca,
kimyasal atıkları da sürükleyecek su olma-
yınca burada bir koku oluyor. Sinek ve haşe-

reler oluyor. Dükkanlarımızda camlarımızı
açamaz hale geldik. Buranın ıslah edilmiş bir
kısmı var. Tamamen ıslah edilmemiş. İlerideki
inşaattan çıkan pislikler de derenin içine giri-
yor. Buranın bir an önce yapılmasını istiyo-
ruz. Şu derenin haline bakar mısınız? Esnaf
olarak, halk olarak pencereleri açamıyoruz.
Kemiklidere'nin hali bu şekilde. Kanalizasyon
da var. Onlarda filtre falan da yok. Direkt su
aşağı akıyor. Geniş bir dere olmasına rağmen
kuru. Kuru olduğu için de koku yapıyor. Dış-
kılar, pislikler orada kalıyor ve kaldığı için de
koku yapıyor. Üzerinde sinek, böcek, fare ne
ararsanız oluyor. Şu an virüsle mücadele edi-
yoruz. Virüsle mücadelede hijyenden bahse-
diyoruz. İlk olarak asli görev olan sokakları
temiz tutma. Biz halk olarak buna uymaya
çalışıyoruz. Belediyemizden de şu derenin ıs-
lahını, temizlik çalışmalarını, fabrikaların
atıklarını atarken filtreleri var mı yok mu bun-

ları denetlemesini istiyoruz."

Çok pis bir koku yayılıyor

Derenin geçtiği bölgede yaşayan Ali Koç da
"1980'den beri biz burada ikamet ediyoruz.
Daha önceki durum bu durumdan daha
iyiydi. Eskiden güzel su akardı. Şimdi her yer-
den atık akıyor. Özellikle bazı saatlerde aşırı
derece bir koku yayılıyor. Bu kokunun nere-
den geldiğini biz de bilmiyoruz. Mahalleli
olarak çok rahatsızız. Bu kokudan dolayı
kapı ve pencerelerimizi bile açamıyoruz.
Bakın kanalizasyon akıyor ama kime başvur-
sak boş çıkıyor. Özellikle gece bazen vidan-
jörler gelip boruları dereye bırakarak belli
saatlerde boşaltıp kaçıp gidiyor. Bu olaylar da
çok oluyor" ifadelerini kullandı. Fatih Gürses
ise "Buradaki evlerde yaşamak zor. Ben yuka-
rıda yaşıyorum. Koku oraya kadar geliyor"
ifadelerini kullandı. DHA

DEREDEN GELEN
KOKU BEZDIRDI!

Pendik'te Orhangazi
Mahallesi sakinleri

Kemiklidere'den
yükselen koku

nedeniyle zor günler
yaşıyor. Dereye

çevredeki fabrikalar
ve kanalizasyon

borularından atıklar
bırakıldığını ifade

eden mahalle 
sakinleri yetkililerin

çözüm bulmasını
istiyor

Ecrimisil ve kira

alınmayacak!

Esenyurt Belediyesi 
Eylül ayı meclisinin ikinci

toplantısında pandemi süresi
boyunca belediyeye ait kapalı

kalan iş yerleri için biriken ecrimisil
ve kira ücretlerinin alınmamasına
karar verildi. Ayrıca alınan kararla

ilçe genelinde havai fişek 
kullanımı yasaklandı

esenyurT Belediyesi Eylül ayı
meclisinin ikinci toplantısı, Esen-
yurt Belediyesi meclis salonunda

yapıldı. Koronavirüs tedavisi gören Başkan
Kemal Deniz Bozkurt yerine meclis başkan-
vekili Hamit Öncü başkanlık yaptı. Toplan-
tıda komisyonlara gönderilen raporlar
oylandı. Mecliste pandemi nedeniyle beledi-
yeye ait iş yerlerinden kira ve ecrimisil ücreti

alınmamasına karar verildi. Ayrıca bu iş yer-
lerinin ilan ve çevre temizlik vergisi de alın-
mayacak. Söz konusu karar 3 ayı kapsıyor.

Havai fişek yasaklandı

Oylama sonucu Esenyurt genelinde havai
fişek kullanımı da yasaklandı. Oy birliğiyle
alınan karar meclisten geçti. BOTAŞ İşletme
Müdürlüğü’ne ait alanda peyzaj ve çevre

düzenlemesi ile istihdamı geliştirecek sosyal,
kültürel, spor ve benzeri faaliyet alanlarının
kurulması için Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü’ne yetki verilmesi de mecliste görü-
şüldü. Yapılan oylama sonucu oy birliğiyle
yetki verilmesi kararı alındı. Milli Eğitim Ba-
kanlığı’na ait okullardaki her türlü
yapım,bakım, onarım ve diğer işleri de Esen-
yurt Belediyesi’nin yapmasına karar verildi.

Koronavirüsle 
mücadele

kapsamında
Bayrampaşa

Kaymakamı Soner
Şener ile Belediye

Başkanı Atila
Aydıner, esnafı 

denetledi.
Kaymakamı 

Dr. Soner Şener,
"Bu mücadeleye

hep birlikte
edeceğiz. Aksi

takdirde başarısız
oluruz" dedi

İçİşlerİ Bakanlığı
Covid-19 Tedbirleri kap-
samında bugün 81 ilde

geniş çaplı bir denetim yapıldı.
“Sağlık için hepimiz için" bağlığıyla
tüm yaşam alanlarını kapsayacak
şekilde gerçekleşen denetimlerin bir
adresi de Bayrampaşa'ydı. Bay-
rampaşa Kaymakamı Soner Şener
ile Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner'in de yer aldığı dene-
tim heyeti, esnafı denetledi. Lo-
kanta, kafe, restoranlar başta
olmak üzere esnaf planlı şekilde
denetlendi. Kaymakam ve belediye
başkanın bulunduğu heyet esnafı
tek tek gezerek sosyal mesafe,
maske takımı ve dezenfektan konu-
sunda esnafa bilgi verdi. Maske

takmayan esnafları, uyarılarak
maske takılmaları istendi.

Tedbirlere uyuluyor

Bayrampaşa Kaymakamı Dr.
Soner Şener, "Bugün Bayrampaşa
ilçemizde esnaflarımızı ziyaret
ettik. Koronavirüsle ilgili alınması
gereken tedbirleri esnafımıza hatır-
lattık. Kurallara yüzde 90 uyuluyor.
Uymayan vatandaşlarımıza da ge-
rekli uyarılarda bulunduk. Bu mü-
cadeleye hep birlikte edeceğiz. Aksi
takdirde başarısız oluruz. Bu da
olsun istemiyoruz" dedi. Belediye
Başkanı Atila Aydıner ise, "Bir kaç
kişi maske takmamıştı. Bir kısmı da
bizi görünce maskelerini taktı.
Buna rağmen yüzde 90 -95 tedbir-

lere riayet edilmiş. Mesafeyi de ko-
rumuşlar. Bizler halkımızı sürekli
uyardığımız takdirde koronavirüsü
Bayrampaşa'mızdan uzaklaştıraca-
ğız. Halkımızın bundan sonra çok

daha duyarlı olmasını kendi sağlı-
ğını, ailesinin sağlığını, yavrularının
sağlığını mutlaka düşünerek maske
takmalarını istirham ediyorum"
dedi. DHA

Hep birlikte mücadele

Yıldız’dan
geçmiş olsun

ziyareti
Beyoğlu Belediye Başkanı 

Haydar Ali Yıldız, Giresun'da
yaşanan sel felaketinin ardından
bölgeyi ziyaret ederek esnaf ve

vatandaşlara geçmiş olsun 
dileklerini iletti
Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız, Gi-
resun’da meydana gelen

sel felaketinden dolayı bölgeyi ziyaret
etti. Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Hasan Turan, meclis üyeleri
ve STK temsilcileri ile birlikte sel fe-
laketinin yaşandığı Dereli ilçesinde
incelemelerde bulunan Başkan Yıl-
dız, afetten zarar gören esnaf ve va-
tandaşlarla da sohbet ederek geçmiş
olsun dileklerini iletti. Başkan Yıldız
beraberindeki heyetle birlikte Dereli
ilçesinin ardından felaketten etkile-
nen diğer ilçeleri de ziyaret ederek
vatandaşlarla bir araya gelecek.

Büyük bir badire atlattık

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde
devlet millet el ele vererek yaraların
çabucak sarılması için ciddi bir ça-
lışma yürütüldüğünü belirten Başkan
Yıldız, “Öncelikle afetten hayatını
kaybeden hemşerilerimize Allahtan
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyo-
rum. Yaralı hemşerilerime de acil şi-
falar diliyorum. Çok büyük bir
badire atlattık. Temennim odur ki, bu
tür felaketler bir daha yaşanmasın.
Devletimiz ve sivil toplum kuruluşla-
rımız burada seferber olmuş du-
rumda. Yaraların en kısa sürede
sarılması için canla başla çalışıyorlar.
Giresun’da hayatın en kısa zamanda
normale dönmesi için ne gerekiyorsa
yapılıyor. Biz de bugün hem hemşe-
rilerimize geçmiş olsun dileklerimizi
iletmek hem de her daim yanlarında
olduğumuzu bizzat söylemek için
buradayız. Giresun’umuza ve tüm
Türkiye’mize bir kez daha geçmiş
olsun dileklerimi iletmek istiyorum”
dedi. DHA

Tuzla’da tapu
sorunu çözüldü
Yaklaşık 15 yıldır tapularına kavuşamayan ailelerin
iskan ve tapu sorunu çözüldü. Tuzla Belediyesi, 250
aileye tapularını teslim ederken Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı ise vatandaşların artık bu konuda
hiçbir mağduriyet yaşamayacaklarını söyledi

Tuzla’da 250 ailenin yıllardır devam eden
tapu hayali gerçek oldu. Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı, Mimarsinan Mahalle-

si’nde 15 yıldır devam eden iskan ve tapu sorununu
çözüme kavuşmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşa-
yan aileler düzenlenen törenle tapularını aldı. Tapuları
hak sahiplerine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı
takdim etti. Ailelerin tapularına kavuşması için 10 yıldan
uzun süredir mücadele ettiklerini belirten Başkan Yazıcı,
vatandaşların artık bu konuda hiçbir mağduriyet yaşama-
yacaklarını söyledi.

Artık sorun yaşanmayacak

Tapusu olmayan vatandaşların tapularını veren Tuzla Be-
lediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Bu özellikle belediye baş-
kanı olduğum yıllarda başlayan bir durum.
Müteahhitlerin kanuni boşluklardan yararlanarak dairele-
rini satıyorlardı. Bu şekilde kanuni boşluklar vardı. Geç-
mişten gelen boşluklardan bir tanesi de bu sitede
yaşanıyordu. Sıkıntıların yaşandığı bu site için de elimiz-
den geleni her zaman yaptık ama hükümetimiz bu konu-
nun sıkıntılarını fark edip, geçtiğimiz yıl itibariyle kanuni
düzenlemeler yaptı. Artık vatandaşlarımız bu düzenle-
meyle mağdur olamayacak ama geçmişten gelen kanayan
yaraları da çözmek için biz uğraşıyoruz. Bu sitede onlar-
dan bir tanesiydi. Yapmamız gereken onlarla birlikte ol-
maktı. Fakat bazen daireyi satın alan birisi sonradan gelip
iskan alamadığını söylediği sorunlarla karşılaşıyorduk.
Yeni çıkan kanun düzenlemesiyle birlikte hiçbir şekilde
iskan olmadan satış yapılamayacaktır. Artık bu konuda
sorun yaşanmayacaktır fakat geçmişten gelen sorunları
da çözüyoruz” diye konuştu. DHA

Pendik Kemiklidere’de oturan
vatandaşlar büyük bir mağduriyet

yaşadıklarını belirterek; “Bir an
önce çözüm bulunsun istiyoruz” dedi.
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Z aman su gibi akıp gidiyor.
Bugün kral, padişah, imparator 
olan yarın hiç tanınmayacak bir kişi

olabiliyor.
Bugün tanınmayıp insan yerine konmayan

birisi yarın dünyanın taktir ettiği çok önemli
bir insan olabiliyor.

Hele hele siyaset dünyası çok çabuk insan
öğütüyor.

Kimler geliyor, kimler geçiyor.
Hani çoğu zaman şahit olmasak yaşanan-

lara insan inanmakta da zorlanabiliyor.
Zaman her şeyin ilacı olduğu gibi aynı za-

manda her şeyin şahidi, tanığı, isbatı olmayı
da üstleniyor.

*
Bu günlerce çok üzücü bir haber 

aldım yine.
Bir zamanların efsane belediye başkanı,

kimilerine göre ise İmparator belediye baş-
kanı Ali Çebi yoğun bakıma kaldırıldı.

Bir süredir kanser ile mucadele veren Ali
çebi önceki gün durumu ağırlaşarak Beylik-
düzü Medicana Hastanesi'nde yoğun bakıma
alındı.

1987 yılında ilçe olmasıyla birlikte yapı-
lan seçimlerde ANAP'tan Büyükçekmece
Belediye Başkanı olan, 1989 seçimlerinde
tekrar seçimleri %45 oy ile kazanan, o yılla-
rın efsane belediye başkanı Ali Çebi görevde
kaldığı 7 yılda adeta bölgeyi her bakımdan
dizayn etmişti.

Büyükçekmece sahili halen Ali Çebi za-
manında hayata geçen planlar sayesinde az
katlı, yatay inşaatlar, geniş yollar, yeşili ve
ağacı bol bir görüntü ile varlığını 
sürdürmekte.

*
Turgut Özal'ın Anavatan Partisi Genel

Başkanı olduğu yıllarda Özal'a en yakın
isimlerden olan Ali Çebi o yıllarda Özal'ın
prensleri arasında da gösterilmekteydi.

Hele hele 1989 yerel seçimlerinde Büyük-
çekmece ve ilçeye bağlı 9 belde (Esenyurt,
Bahçeşehir (1994'te belde oldu) Kıraç, Ya-
kuplu, Kavaklı, Kumburgaz, Tepecik, Mi-
marsinan, Gürpınar) ANAP belediye başkan
adaylarının tamamını Ali Çebi belirliyordu.

Hatta Ali Çebi'nin o yıllarda sekreteri
olan Sonnur Yalnızoğlu Kıraş adayı oldu-
ğunda herkes bu adaylığa şaşkınlıkla baksa
da Yalbızoğlu iki dönem namuslu ve adil be-
lediye başkanlığı yaparak adından söz 
ettirdi.

1994 yerel seçimlerinde ise ANAP'ın ba-
şına geçen Mesut Yılmaz Büyükçekmece'ye
Ali Çebi'nin o zamanki yardımcısı Hasan
Akgün'ü aday yaparken Çebi'yi ANAP'ın
zayıf ilçelerinden Küçükçekmece'de aday
yaptı.

Ali Çebi başarılı bir kampanya yürütse ve
yüksek oy alsa da DSP'nin kalesi, Rumeli
kökenlilerin yurdu (O zamanlar Küçükçek-
mece fazla göç almamıştı) Küçükçekmece'de
az bir oy ile seçimleri kaybetti.

*
Daha sonraki yıllarda Ali çebi adı med-

yada sık sık kurduğu kooperatifler ile ve ko-
nutlar ile gündeme geldi.

O yıllarda medyada kalem oynatanlar,
binlerce dairesi ve birçok arazisi var diye Ali
Çebi'yi bu yönde eleştirdiler.

Zaten Ali Çebi belediye başkanı olmadan
önce de büyük müteahhiti ve bölgede büyük

işlere imza atmaktaydı.
Hatta Ali Çebi'nin bir de medya hikaye-

sini paylaşalım sizlerle.
O yıllarda (Daha sonra benim ve Hürriyet

Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan gibi
bir çok gazetecinin de çalıştığı) Hürbakış
isimli bir gazete yayınlanmaktaydı.

O yıllarda Hürbakış'ın sahibi olan daha
sonra Türkiye Sakatlar Konfederasyonu
Başkanı iken 2012 yılında esrarengiz bir
kaza geçirerek aracının denize yuvarlanması
ile Antalya'da yaşamını yitiren Ahmet Faruk
Öztimur ilginç gazetecilik yapmaktaydı.

Gazete hergün Büyükçekmece belediye
başkanı Ali Çebi'yi manşetten 
eleştirmekteydi.

Ali Çebi önce gazeteyi satın alarak
Ahmet Faruk Öztimur'u da ANAP'tan mil-
letvekili adayı olmasını sağladı.

Aday olup ama meclise giremeyen Özti-
mur daha sonra Türkiye Sakatlar Konfede-
rasyonu başına geçti.

Hürbakış ne mi oldu.
Ali Çebi elinde fazla tutmadı.
Birçok patron değişti.
Aslında bir ara önemli gazetecilik de

yaptı ancak defalarca patron ve çizgi değiş-
tiğinden sonra okur kitlesini kaybetti.

*
Ali Çebi eski yardımcısı ve 6 dönemdir

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı yapan
Hasan Akgün'e karşı hep prensipli davrandı.

Arada bir ikisi arasında ciddi gerginlikler
de oldu.

Bir ara bu gerginlik büyüyünce Ali Çebi
bu defa 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet
Halk Partisi'nden Büyükçekmece Belediye
Başkan Adyı oldu.

O yıllarda Mustafa Sarıgül CHP'de
önemli bir isimdi, 'Sarıgül'ü kıramadım aday
oldum' dese de aslında Ali Çebi'nin amacı
eski yardımcısına ciddi bir ders vermekti.

AK Parti'nin adayı Rahmi Yazıcı, ANAP
Hasan Akgün ve CHP Ali Çebi.

Üç Trabzonlu'nun yarışını o dönem AK
Parti'nin genel seçimde % 41 oyuna rağmen
Yazıcı daha düşük oy aldığı için Çebi'nin al-
dığı % 40'a yakın oy Akgün'ün aldığı %44'ü
geçemedi.

32 bin seçmenin, 8.636'nü ANAP,
5.146'ü CHP, 4.457'ü ise Ak Parti aldı.

*
Ali Çebi 2004'ten sonra artık hayatını ço-

cuklarına ve torunlarına ayırdı.
Beylikdüzü'ndeki ofisinde dostlarını ağır-

ladı, torunları ile vakit geçirdi, siyasetten
uzak ama gündemi takip eden bir hayat
sürdü.

En son 2015 yılında kendisi ile yaptığım
röportajda; 'Çocuklar için ayırdığımız alana
AVM yapıldı' demişti.

Yine o röportajda şunları söylemişti 
Ali Çebi:

"Biz kimseyi tenkit etme durumunda deği-
liz, ama İstanbul'a yazık oldu. Sadece trafik
değil, nüfus arttıkça başka sorunlar da çıkı-
yor. CHP yerelde çalışıyor fakat genelde ça-
lışmıyor. Geçmişten biliyoruz. 2011'de
Silivri'de AK Parti birinci genel seçimde Bü-
yükçekmece'de AK Parti, Beylikdüzü'nde AK
Parti, Çatalca'da AK Parti ama yerelde hep
belediyeleri CHP aldı. Yerelde çalışıldı, ama
genelde çalışmıyorlar. Kim var şu anda 40
gün var seçime CHP'den MHP'den bir kişi
bana piyasada gösterebilir misin?''

*

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı zama-
nında Ekrem İmamoğlu'nun hizmetlerini çok
beğendiğini dile getiren Ali Çebi, İmamoğ-
lu'nun ya İBB Başkanlığının uzun süreceğini
veya Türkiye'ye daha fazla hizmetleri olaca-
ğını da ekliyordu.

İşte o Ali Çebi bugün durumu ağırlaşarak
yoğun bakımda şifa bekliyor.

Hani geriye baktığınızda; genç bir müte-
ahhit büyük projelere imza atıyor, siyasete
atılıyor, sonra o belediye başkanlığı koltu-
ğuna oturuyor, İstanbul'da büyük bir ilçeyi
yönetmekle kalmıyor adeta dizayn ediyor.

Sonra hayat yine devam ediyor.
Çocuklar, torunlar, eşler, dostlar, 

arkadaşlar.
Memleketler, hikayeler, müzikler, geziler,

seyahatler.
Duygular, aşklar, masumiyetler, sevdalar,

hüzünler, ağlamaklıklar.
Ve...
An gelir.
Tekrar bakarsın geriye.
Benden bu kadar der ve gidersin.
Tüm canlıların tattığı veya tadacağı 

duygular gibi.
Ancak.
Geride bıraktıkların önemli.
Değerli.
Kıymetli.
Öncelikle efsane başkan Ali Çebi'ye şifa

diliyoruz.
Geçmiş olsun diyoruz.
Umarız o güçlü adam bu hastalığı da ye-

necektir.
Şayet olur da üzücü bir haber alırsak Ali

Çebi ve onu sevenleri bilsin ki.
Ali Çebi'den her bahsedildiğinde

öncelikle 'İyi bir insan' olarak 
bahsedilecektir.

Hani her meslekte kullanılır ya; önce in-
sanım sonra gazeteci...

Önce insanım sonra doktor...
Önce insanım sonra siyasetçi, politikacı...
Ali Çebi'de gerçekten önce insandı, sonra

siyasetçi, sonra politikacı, sonra iş insanı...

Mehmet MERT
MERTÇE

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA
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DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN ÖZEL

HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz
gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin

birçok içeriği bünyesinde barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik
anlayışıyla hizmet veren web sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb

İMPARATOR
ALİ CEBİ...

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Ali Çebi ve oğulları 

Ali Çebi ve Gürbüz Çapan
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Devlet Opera ve Balesi perde açtı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
sebebiyle salonlardan uzak
kalan sanatseverler, eylülde et-

kinlikler dizisiyle keyifli saatler yaşayacak.
Ankara Devlet Opera ve Balesi sezon açı-
lışını, bu akşam dünyaca ünlü bestecilerin
en seçkin aryalarının seslendirildiği "Na-
poli Gecesi Konseri" ile yaptı. Tenorlar
Barış Yanç, Fatih Kayhan, Okan Başel,
Arda Doğan, Mehmet Kavil'in sahne al-
dığı konserde, piyanist Hande Uçar sanat-
çılara eşlik etti. Konser, Opera
Sahnesi'nde, sosyal mesafe ve hijyen ku-
rallarına uyularak gerçekleştirildi. Sosyal
mesafe kuralları gereğince alan kapasitesi-

nin üçte biri kullanıldı. Etkinlik, Ankaralı
sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Azerbeycan konseri ile devam edecek

12 Eylül'de Azerbaycanlı bestecilerin Tür-
kiye'de az seslendirilen şarkılar, mahnılar
ve aryaları ile "Azerbaycan Konseri", 15
Eylül’de S. Rahmaninov, A. Pahmutova
ve P. I. Çaykovski gibi önemli Rus besteci-
lerin Rusça şarkıları ve romansları ile "Rus
Gecesi", 19 Eylül akşamı "Bir Sonbahar
Gecesi Konseri" verilecek. 24 Eylül’de "3
Soprano Konseri" ile devam edecek etkin-
lik dizisi, 30 Eylül akşamı "3 Tenor 
Konseri" ile son bulacak.

Her şey
yolundaymış gibi!
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun (İDT) 
yeni eseri "Her Şey Yolundaymış Gibi"
prömiyer gösteriminde izleyiciyle buluştu

ABD'li yazar Neil Labute'un modern
zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yak-
laşımlarla kaleme aldığı, "Ölüler Di-

yarı", "Bir Mutluluk Anı" ve "Karmakarışık" adlı
üç kısa oyunundan ortaya çıkan eserin gösterimi,
Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gerçekleşti. Göste-
rim öncesi açıklamada bulunan İDT Müdürü
Kubilay Karslıoğlu, Devlet Tiyatroları olarak yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alı-
nan tüm önlemleri olabildiğince uyguladıklarını
belirterek, "Elimizden geldiğince, seyircilerimizi
rahat, huzurlu ve güvende hissettirebilecek tedbir-
leri alarak 1 Eylül'de sahnelerimizi açtık." dedi.
Karslıoğlu, "Her Şey Yolundaymış Gibi" oyu-
nunda, seyircilerin bir koltuk boş bırakarak otur-
duğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: "Girişte
dezenfektanlar var ve izleyiciler için maske zorun-
luluğu var. Maskesiz kimse oyunlara giremiyor ve
rica ediyorum maskelerini herkes burnunun üze-
rinde tutsun. Oyuncularımızın korunması için ge-
reken tedbirleri de aldık. Bundan sonraki süreç,
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı ka-
rarlar doğrultusunda ilerleyecektir tabii ki. Bir kı-
sıtlama gelmedikçe, biz oynamaya devam
edeceğiz. Bizim özlediğimiz kadar, seyircinin de
bizi özlediğini gördük. Oyunlarımızın biletleri kal-
madı çünkü." Bu süreçte sahne sayısının azaltıldı-
ğını sözlerine ekleyen Karslıoğlu,
Mecidiyeköy'deki iki sahne ile Garibaldi, Üsküdar
ve Talimhane sahnelerinde oyun sergilemeye
devam ettiklerini aktardı. Kubilay Karslıoğlu, uy-
gulanan tüm tedbirlerle seyircilerin güven içinde
oyunları izleyebileceğini kaydederek, "Biz elimiz-
den geleni yapıyoruz. Yeni oyunlar oynuyoruz. Az
kadrolu oyunlar sahneliyoruz pandemi döne-
minde. Seyircimizin yorulmayacağı, onları rahat
ve huzurlu hissettirmeye çalışacağımız oyunlar
oynuyoruz." diye konuştu.

Labute'un üçleme eserlerinden biri

Oyunun yönetmeni Dilek Güven ise Neil Labu-
te'un çağdaş bir Amerikan yazarı olduğunu söyle-
yerek, "Oyunları, bütün dünyada çok oynanır.
Bizde de İstanbul'da özel tiyatrolarda daha önce
oynadı. Devlet Tiyatrolarında zannediyorum ilk
kez oynanacak. Labute'un çok fazla üçlemeleri
var. Bu da bir üçleme, üç farklı oyun." dedi. Eserin
80 dakika sürdüğünü dile getiren Güven, "Labute,
çağdaş bir yazardır ve insanın derinliklerindeki
kara dehlizlerini çok iyi irdeler. Vicdan, merhamet,
adalet ve sadakat gibi temel insani duyguları çok
güzel irdeler. Aslında oyunları da seyirciye tokat
gibi çarpar. Hatta Neil Labute'un oyunları için
'Bir diken gibidir, batıverir.' denir. Erkek kadın iliş-
kilerinde, her şey yolundaymış gibi görünür ya...
Instagram'da, Facebook'ta görüyoruz, herkes, her
şey yolundaymış gibi gösteriyor. Ama aslında
biraz karıştırdığımız zaman her şeyin yolunda git-
mediğini görüyoruz. Bu üç oyunda da öyle." de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Kadro oldukça güçlü

Güven, pandemi sürecinin özellikle tiyatro çalı-
şanları için biraz zorlu geçtiğine de dikkati çekti.
Ekin Tunçay Turan'ın çevirisini yaptığı tek perde-
lik oyunda, Demet Ergün, Oğuzhan Erdoğan,
Türkü Deyiş Çınar, Berk Sezenler, Esra Akbaş ve
Kerim Altınbaşak rol aldı. Dekor ve kostüm tasa-
rımını Dilek Kaplan'ın yaptığı oyunun ışık tasarı-
mını Yüksel Aymaz, müziklerini Emin Serdar
Kurutçu, koreografisini Tuğba Özkul üstlendi.

40 yıl aradan sonra yeniden tiyatrose-
verle buluşan Sonsuzluk Kitabevi,
ölümsüz eserler yazmış yazarların

eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve
insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle
ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini
konu alıyor. Prömiyer öncesi açıklamada bulunan
Kurt, Aksal'ın birçok kez sahnelenen Kahvede
Şenlik Var ile Tersine Dönen Şemsiye isimli eser-
leri olduğunu belirterek, 40 yıl önce Sonsuzluk
Kitabevi isimli eseri repertuvara aldıklarını söy-
ledi. Kurt, "Çok keyifli bir çalışma oldu. Devlet Ti-
yatromuzun çok değerli tasarımcı kadrosu ile
çalıştık. Müzikleri Can Atilla yaptı. 6 haftadır
genç bir ekiple çalışıyoruz. Bugün akşam seyirci-
mizle buluşacağız. Seyircilerimizin seveceği güzel
bir çalışma oldu. Hem oyuncularımızın hem se-
yircilerimizin seveceği keyifli bir eser. Ümit ediyo-
rum oynadığı sürece de seyircilerimizle iyi
buluşur." dedi. Müzisyen Can Atilla'nın oyunun
müziklerini, eski sanat teknik müdürü, baş deko-
ratör Hakan Dündar'ın dekorları, Funda Kara-
saç'ın kostümleri, Devlet Opera ve Balesinin baş
koreografı Volkan Ersoy oyunun danslarını üstle-
niyor. Oyunda, "Adam" karakterine Özgür Deniz
Kaya, "Birinci Kız"a Orida Yıldıran, "İkinci Kız"a
ise Gizem Yönel hayat veriyor. 

Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezonu bu akşam
Opera Sahnesi'nde "Napoli Gecesi Konseri" ile açtı

O bir YeSilCam
efSaneSi
Yaşamı boyunca 200'e yakın filmde rol alan sanatçı
Süleyman Turan, vefatının birinci yılında anılıyor

Y eşilçam oyuncusu ve çizer Süley-
man Turan'ın vefatının üzerinden
bir yıl geçti. Asıl adı Süleyman

Başturan olan usta oyuncu, 19 Kasım
1936'da İstanbul Kadıköy'de dünyaya
geldi. İlk ve orta öğrenimini Kadıköy'de
tamamlayan sanatçı, bir röportajda,
mezun olduğu Haydarpaşa Lisesi'ne iliş-
kin şunları aktarmıştı: "Haydarpaşa Lise-
si'nde okudum. İzzet'le (Günay) aynı
sınıftaydık. Göksel (Arsoy) vardı aynı
okulda. Yine aynı okulda kader birliği
yaptığım bir arkadaşım daha vardı, Tunç
Oral. Biz ona 'Çakır' deriz. Üstelik o,
benim gençlik dönemimde, birlikte çok
hızlı birtakım maceralara girdiğimiz bir
arkadaşım. Sonra geldik sinemada buluş-
tuk."

Küçük yaşlarda sanatla ilgilendi

Usta sanatçı, henüz çocukken sanatla ilgi-
lenmeye başladı. Halkevlerine giderek ora-
larda çalışmalar yapan Turan, resim
atölyelerine katılıp resim yapmayı öğrendi.
Süleyman Turan, her fırsatta Kadıköylü
olmakla övünürken, bir açıklamasında
Kadıköy sevgisini şu sözlerle aktarmıştı:
"Bir ayrıcalık gibi geliyor bana Kadıköylü
olmak. İstanbul'da böyle semtler vardır.
Gariptir, oraları hep sanatçı yetiştiren mu-
hitler gibidir. Kadıköy kocaman bir dün-
yaydı. Bu tarafı, İstanbul tarafını pek
bilmezdik. Ben üniversiteye başlayana
kadar gerçekten bilmiyordum." Liseyi bi-
tirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İngi-
liz Filolojisi bölümüne giren Turan,
mezun olmadan, üçüncü sınıfta okuldan
ayrıldı.

Yetenek yarışması birincisi

Sanatçı, okuldan ayrıldıktan sonra vatani
görevini yapmak üzere yedek subay olarak
askere gitti. Askerdeyken gönüllü olarak
Kore Savaşı'nda görev yapan Türk Birli-
ği'ne katılan usta oyuncu, NATO askerleri
arasında düzenlenen tiyatro yarışmasına
Türk askerlerle birlikte İngilizce yazılan bir
piyesle katıldı ve oyun birinci seçildi. Ba-

şarılı oyuncu, bu başarının ardından
sahne sanatlarına yöneldi. Tokyo'da bir
gece kulübünde gerçekleşen film çekimine
şahit olan sanatçı, Brezilya-Japonya ortak
yapımı filmde figüran olarak yer aldı.
Turan, askerden sonra Uzak Doğu ve
Amerika'da bir süre daha yaşam sürdür-
mesine ilişkin yaptığı bir açıklamada, şun-
ları söylemişti: "Bizim grupla birlikte
dönmedim. Bu da benim Japonya, Ame-
rika, Almanya ve Azor Adaları'nda çok
uzun bir süre daha dolaşmamı sağladı.
Sonra geldim, bir iki defa da 'Parasız nasıl
gidilir?' denedim. Onu da yaptım sonra.
İlkinde param vardı. İkincisinde bir gofret
alınca bitecek kadar param vardı ama
oldu, gittim, geldim. Asla dürüstlükten
şaşmadım. Ufacık ufacık esprilerle, şirin-
liklerle götürdüm, keyifliydi. Her şeyi pa-
rayla halletmekten daha keyifliydi.
Bunların hepsi 1963'ten önceydi. Sonra
döndüm. İnsanın içinde hep farklı şeyler
yapmaya zorlayan bir potansiyeli var. Bu
potansiyelin, ait olduğu yere kanalize edil-
mesi gerekiyor. Onun arayışı içinde
oldum. Bu, sanat olur diye düşünüyor-
dum, creative bir şey yani. Bir şeyler üret-
mek gerekiyor. Sonra resim çalışmalarımı
profesyonel hale getirdim. Ondan sonra
1962'de de tiyatro serüveni başladı."

Tiyatroya 1962'de başladı

İlk kez bir tiyatro oyunuyla İstanbul'da
sahneye çıkan Turan, tiyatro oyuncusu
Saim Alpago'nun kurduğu özel tiyatroya
sık sık gidip geldi. Selim Naşit, Altan Ka-
rındaş, Erdoğan Sıcak, Gürdal Onur,
Üner İlsever ve Tülin Oral'ın yer aldığı ti-
yatroda bütün rolleri ezberleyen Turan,
"Ben de Gürdal'ın iyi arkadaşıyım. Gidiyo-
rum, geliyorum kulise. Meraklıyım da. Bir
oyun oynuyorlar, ben onu seyrederken ez-
berledim falan. Bir gün Selim Naşit gel-
medi. Saim Bey beni yakaladı ve sahneye
atıverdi. İnanılır gibi değildi. Korkunç bir
şey. Ondan sonra tiyatro başladı." değer-
lendirmesinde bulunmuştu. Süleyman
Turan, "Bunun sinemaya girmek için

nezih, doğru dürüst bir yol olduğunu dü-
şünüyorum." fikriyle 1963'te Ses dergisi-
nin açtığı yarışmayı kazanarak sinemaya
adım attı. Aynı yıl yarışmada Ajda Pekkan
ile Ediz Hun birinci seçildi. Osman Se-
den'in yönettiği ve başrollerde Türkan
Şoray, Tamer Yiğit, Öztürk Serengil, Hu-
lusi Kentmen'in olduğu "Sayın Bayan"
adlı filmle, Turan'ın sinema kariyeri baş-
ladı. Nispeten küçük bir rolü olan Turan,
bir sonraki filmi "Koçum Benim"de ise
Ayhan Işık ile beraber daha büyük bir rol
oynadı.

"Esas oğlanın sadık dostu"

Sanatçı genellikle "esas oğlanın sadık
dostu" rollerinde, sevecen tiplemesiyle ba-
şarılı olup Türk izleyicisinin beğenisini ka-
zandı. Bir dönem dergi ressamı olarak
çalışan Turan, filmlerin dışında uzun

zaman karikatür ve resim yaptı. Çizimleri
"Akbaba" dergisinde yayımlandı. Başarılı
oyuncu, Akşam gazetesinde çizgi roman
çizmeye başladı. Senaryolarını da yazan
Turan, bu arada afişler ve kitap kapakları
yaptı, Sabah gazetesinde 15 yıldan uzun
süre çizgi roman çizdi. "Dikkat Kan Aranı-
yor" adlı 1970 yapımı filmde Ekrem Bora
ile oynayan Turan, akıl hastanesinden
kaçan deli rolü ile akıllarda kalan bir per-
formans gösterdi. Usta oyuncu, 1971'de
Yılmaz Güney ile oynadığı "Yarın Son
Gündür" adlı filmde rolüyle 9. Antalya
Film Şenliği'nde, "Güllü" filmindeki rolüyle
1972'de gerçekleşen Antalya Film Festiva-
li'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu"
ödülüne layık görüldü. Oyuncu Türkan
Şoray "Güllü" filmine ilişkin, "Çok sevdiğim
Süleyman Turan, sempatikliğiyle Güllü fil-
mine güç verdi." ifadelerini kullanmıştı.

Birkaç sene sinemadan uzaklaşan Turan
bu dönemde çizgi-roman ve senaryo ya-
zarlığı yaptı. Sanatçı, TRT'den gelen bir
teklifi değerlendirerek sesli çekilen ilk dizi
filmlerden biri olan "Sarıpınar 1914"te oy-
nadı. "Dönme Dolap" (1983), "Baş Belası"
(1982) ve "Sevgili Dayım" (1977) filmleri-

nin senaryolarını da kaleme alan sanatçı,
kariyeri boyunca 193 filmde oynadı. Sü-
leyman Turan, İstanbul Kadıköy'deki
evinde 10 Eylül 2019'da geçirdiği kalp
krizi sonucu hayatını kaybetti. Yönetmen
Tunç Başaran, 1966'da film çekimleri sı-
rasında arkadaş olduğu Turan için, İKSV

tarafından Onur Ödülü aldığı sırada,
şunları söylemişti: "Hiç ayrılmadık.
Benim en çok çalıştığım aktör Süleyman,
Süleyman’ın en çok çalıştığı yönetmen
de bendim. Çok iyi aktördür. Her türlü
rolün altından kalkar, mükemmeli arar,
oynadığı sahneleri beğenmez, tekrar çe-
kimini ister. Büyük foto direktörümüz
Kriton İlyadis onun için bir sette 'Tunç,
bilirsin bu adam çok sinematografiktir.'

demişti. Oyuncudur o ama ressamdır
aynı zamanda. Çizgi romanlarıyla da ün-
lüdür. Bir de sabahları uyanamamasıyla.
O benim vazgeçemediğim oyuncudur. 
İhtiyarlamayan delikanlısıdır Türk 
sinemasının. Türk sinemasının büyük 
kazancıdır. Turanların turanı, baş
turan... Sinemamız Süleyman Turan gibi
bir aktöre sahip olduğu için gurur duy-
malıdır; ben onunla gurur duyuyorum."

Dizilerin aranan ismi
Tiyatroda sonsuzluk var

Gençlik ve Spor Bakanlığı
tarafından kültür dünya-
sında çalışmalarıyla

önemli bir yer edinen ve yakın za-
manda hayatını kaybeden yazar ve
eğitmen Asım Gültekin anısına bu yıl
ilk kez düzenlenen "1. Gençler Arası
Öykü Yarışması"na başvurular baş-
ladı. İki kategoride gerçekleştirilecek
yarışmaya, 13-17 ile 18-24 yaş aralı-

ğındaki gençler başvuru yapabilecek.
Yazılacak eserlerde konu sınırlaması
bulunmayan ve her katılımcının bir
eserle başvuru yapabileceği yarış-
maya son katılım tarihi, 15 Ekim ola-
rak belirlendi. Yarışma sonuçları ise
22 Ekim'de Bakanlığın
"www.gsb.gov.tr" adresinden ve sosyal
medya hesaplarından açıklanacak.
"Gençler Arası Öykü Yarışması"nda

yarıştığı kategoride birinci olanlara
dizüstü bilgisayar, ikinci olanlara tab-
let, üçüncü olanlara ise akıllı telefon
ödülü verilecek. İlk üç yarışmacı hariç
olmak üzere, yarıştığı kategoride ilk
10'a girme başarısı gösterenlere de
akıllı saat, yarıştığı kategoride ilk 50'ye
girme başarısı gösteren tüm yarışma-
cılara da 250 lira değerinde kitap he-
diye kartı takdim edilecek.

Gençler için öykü yarışması

Süleyman Turan,
2000’li yılların
başında rol aldığı
Yılan Hikayesi
dizisindeki komiser
karakteriyle
dikkatleri
üzerine çekmişti.



k endisini evinde gibi hissettiğini dile
getiren Etebo, “Böyle büyük ve tarihi
bir kulübe geldiğim için çok mutlu-

yum. Başkanımıza ve başkan yardımcıları-
mıza beni sıcak karşılamalarından dolayı
teşekkür ederim. Gerçekten kendimi
evimde gibi hissettim. Sezon sonunda
şampiyonlukta görüşmek üzere diyorum.
Bu vesile ile başkanımıza, tüm teknik kad-
roya, tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama
için bir kez daha teşekkür ederim" ifadele-
rini kullandı.

Başarıyı isteyen bir yapısı var

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ve
başkan yardımcısı Yusuf Günay ile birlikte
imza töreninde yer alan başkan Mustafa
Cengiz de transferle ilgili açıklamalarda
bulundu. Etebo'nun savaşçı bir yapısının
olduğunu ve Galatasaray'a faydalı olaca-
ğına inandığını belirten Cengiz, şöyle ko-

nuştu: "Hayırlı olsun. Scout
ekibimizin araştırmalarıyla ve teknik ekibi-
mizin onayı doğrultusunda, gereken mali
yapılanma içinde transferleri yapmaya çalı-
şıyoruz. Tabii ki uzun sürüyor ve taraftarla-
rımız sabırsızlanıyor. Beklentileri en
optimum düzeyde karşılamak durumunda-
yız. Birinci hedefimiz ve asıl düşüncemiz
Galatasaray ve Galatasaray'ın geleceği. Biz
bugün varız yarın yokuz. Gelecek kuşakları,
çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek zo-
rundayız. Bir devlet de böyle kurulur, bir
organizasyon da böyle yüzyıllarca sürer.
Geçmiş yönetimlerin bize verdiği bu ema-
neti en iyi şekilde gelecek yönetimlere, gele-
cek kuşaklara teslim etmek zorundayız.
Çok genç bir kardeşimiz. Savaşçı bir karak-
teri var. Başarıyı isteyen bir yapısı var.
Onun Galatasaray'a hizmet edeceğine ve
camiamızı mutlu edeceğine inanıyoruz.
Allah utandırmasın." DHA

SPOR14 CUMA 11 EYLÜL 2020

Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı
sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi 2
yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki
oyuncunun transferiyle ilgili turuncu-la-
civertli kulüpten yapılan açıklamada, şu
ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Mo-

naco'dan transfer ettiği Belçikalı milli
futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık söz-
leşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyun-
cusunun imza töreninde
Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa
Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer

aldı. Kariyeri boyunca Avrupa'nın
önemli kulüplerinde oynamış olan
Chadli, kulübümüzde 11 numaralı for-
mayı giyecek. Nacer Chadli'ye ailemize
hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli for-
mamızla başarılar diliyoruz." 

Nacer chadli, Başakşehir'e imza attı

karŞiyaka’nin
rakiBi kizilyildiz
ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon
öncesi Antalya'da katıldığı Gloria Cup
2'deki ilk maçta güçlü rakibi Fenerbahçe
Beko'yu baştan sona üstün götürdüğü
mücadelede 72-65 yenerek iddiasını ka-
nıtlayan Pınar Karşıyaka, bugün Kızılyıl-
dız'la rakip olacak. Gloria Sports
Arena'da saat 20.30'da başlayacak karşı-
laşma D Smart'tan yayınlanacak. Sırp
temsilcisi Kızılyıldız, gruptaki ilk maçında
Türk Telekom'u 83-54 yenmişti. Karşı-
yaka rakibine yenildiği takdirde cumar-
tesi günü Anadolu Efes'le oynayacak.
Galip gelmesi durumunda ise pazar
günü finale çıkacak. Fenerbahçe önünde
geçen sezonki başarılı performansını sür-
düreceğinin sinyallerini veren Kaf-Kaf'ta
yeni transferler Raymar Morgan 12 sayı,
7 ribaund, Sek Henry 12 sayı, 5 ribaun-
dla oynadı. Tony Taylor 12 sayı, 4 asist,
DJ Kennedy 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist
üretti.

SP  R
Galatasaray'ın yeni 

transferi Oghenekaro
Etebo, kendisini bir 

yıllığına Galatasaray'a
bağlayan sözleşmeye

imza attı. 
24 yaşındaki 

Nijeryalı futbolcu,
imza töreninin 

ardından kulüp 
televizyonuna

açıklamalarda 
bulundu. 

Etebo, 
“Burada 
olduğum
için çok 

mutluyum” 
dedi

Çağla Büyükakçay
hüsrana uğradı
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da korta çıkan milli
tenisçi Çağla Büyükakçay, turnuvanın 4 numaralı seribaşı Fransız Caroline Garcia’ya
6-4, 0-6 ve 7-5’lik 3 set sonucunda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

İlk seti 6-4 kaybeden Çağla, ikinci sette etkileyici
bir oyun sergileyerek 6-0’lık skorla durumu eşitledi
ancak Garcia, son seti 7-5 kazandı ve İstanbul’da
ismini son 16 tenisçi arasına yazdırmayı ba-
şardı. Fransız raket Garcia, geçen hafta
korta çıktığı Grand Slam turnuvası Ame-
rika Açık’ta 3'üncü tur oynayarak İstan-
bul’a gelmişti. Günün öne çıkan bir
diğer maçında dünya 92 numarası
karadağlı tenisçi Danka kovinic, Uk-
raynalı rakibi kateryna Bondarenko
karşısında 1 saat 27 dakika süren
maçta 7-5 ve 6-2’lik skorlarla rahat
bir şekilde galip gelmeyi başardı. Do-
minant performansıyla 2'nci tur biletini
alan kovinic, maç boyunca rakibine ser-
vis kırma şansı tanımadı.Turnuva ana
tablosuna eleme turlarından katılmayı ba-
şaran Çek raket Tereza Martincova ise dünya
107 numarası Belçikalı rakibi Greet Minnen’i 1
saat 52 dakika süren maçta 7-5 ve 6-3’lük setlerle
mağlup etti ve son 16 turunda korta çıkmaya hak
kazandı. Günün çekilmeli geçmesi beklenen bir
diğer maçında iae Rumen raket Patricia Maria Tig,
ana tabloya elemelerden katılım sağlayan Sırp
raket Olga Danilovic’i 6-3 ve 7-5’lik setlerle 1 saat
58 dakika sonunda mağlup etti.

Çiftlerde de vedalar var

Milli tenisçi Başak Eraydın ve WTA’in önemli yıldız-
larından Eugenie Bouchard’ın oluşturduğu
çiftler takımı, Naomi Broady/Erin Rout-
liffe ikilisine 6-4 ve 6-3’lük iki set so-
nucunda mağlup oldu ve
turnuvaya ilk turda veda etti. Bu
sonuçla birlikte Naomi
Broady/Erin Routliffe çifti, turnu-
vada çeyrek finale yükselmiş
oldu. Bir diğer karşılaşmada tur-
nuvanın 2 numaralı seribaşı
Ellen Perez/Storm Sanders çifti,
laura Iona Paar/Julia Wachaczyk
ikilisini 1 saat 16 dakika sonunda
7-5 ve 6-1’lik setlerle rahat
bir şekilde mağlup ede-
rek çeyrek finale yük-
selmeyi başardı. DHA

Futbol
dünyasına
mesaj

GeNçliK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, yarın başlayacak
2020-2021 Süper Lig ve TFF 1. Lig se-
zonu nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Bakan Mehmet Kasapoğlu'nun mesajı
şöyle: "Kısa bir aranın ardından Süper Lig
ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonuna 11
Eylül Cuma günü oynanacak ilk karşılaş-
malarla başlıyoruz. Yeni sezonun spor ca-
miamıza, kulüplerimize, sporcularımıza
ve tüm sporseverlere hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum. Bu yıl koronavirüs salgını
nedeniyle yeni sezonunun ilk yarısındaki
karşılaşmalar seyircisiz oynanacak ve
Süper Lig 21 takımın katılımıyla gerçek-

leştirilecek. Takımlarımız, pandemiyle
mücadele kapsamında alınan tedbirler ne-
ticesinde 2021 yılına ertelenen UEFA Av-
rupa Şampiyonası öncesinde sıkıştırılmış
bir takvimde sahaya çıkacaklar. Bu yıl ku-
lüplerimizi eskisinden çok daha mücade-
leci bir sezonun beklediğini ifade
etmeliyim. En büyük dileğimiz; ilk hafta
karşılaşmalarıyla yepyeni bir sayfa açaca-
ğımız liglerimizde gerilimlerin, kavgaların,
tartışmaların değil, sadece futbolun konu-
şulduğu bir atmosferde; fair play ruhu-
nun, sevgi, saygı, dostluk ve hoşgörünün
hakim olduğu, heyecanlı bir sezon 
geçirmektir.”

Burak artik 
maniSa'da
Misli.CoM 2'nci Lig'de şampiyonluk
hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Yıl-
port Samsunspor'dan stoper Recep
Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak
anlaşma sağladı. Takımın Afyonkarahi-
sar kampına katılan Recep Burak, ken-
disini siyah-beyazlı kulübe bağlayan
resmi sözleşmeyi imzaladı. Sportif Di-
rektör Taner Savut'un da yer aldığı
imza töreninde konuşan 24 yaşındaki
stoper, Manisa Futbol Kulübü'ne gel-
diği için mutlu olduğunu belirtti. 

uğur’un kalEmindEn
manE’nin HikayESi
CNNTÜRK spikeri Uğur Önver, Liverpo-
ol'un dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Ma-
ne'nin hayata nasıl çalım attığını kaleme
aldı. Uğur Önver, "Afrika'nın İncisi Sadio
Mané" adını verdiği kitapta, Batı Afrika ül-
kesi Senegal'in küçük bir köyünde dünyaya
gelen golcü oyuncunun güçlüklerle dolu
çocukluğundan futbolun beşiği İngiltere'ye
uzanan hikayesini okurlara aktarıyor.
Kitap, 10 kişinin yaşadığı fakir bir evde bü-
yüyen Mane'nin tırnaklarıyla kazıya kazıya
adını futbol tarihine yazdığı yolculuğa çı-
karıyor okuyucuları: Ailesinin yoksulluktan
çıkış için Sadio'ya gösterebileceği tek yol
öğretmenlikti, bunu biliyorlardı, bunu söy-
lüyorlardı ama bilmedikleri, Mane'nin için-
deki futbol aşkının, onu sadece futbolcu
değil bir dünya yıldızı yapacağıydı. Ve bil-
diği yoldan giden Sadio, şimdi futbolun
beşiği İngiltere'de adım adım kendi efsane-
sini yaratıyor. Premier Lig'de Liverpool'u
30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı-
ran en etkili olan kramponlardan olan 28
yaşındaki Sadio Mane'nin hayat felsefesi,
hepinizi şaşırtacak.”

Şampiyon ECzaCiBaŞi
2020 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyon-
lar Kupası'nda VakıfBank'ı 3-2 mağlup
eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi
oldu ve üst üste 3'üncü kez kupayı müze-
sine götürmeyi başardı. TVF Burhan
Felek Spor Salonu'nda oynanan mücade-
lede Eczacıbaşı VitrA, 25-14 ve 25-22'lik
setlerle 2-0 öne geçti. 2-0 geriye düşen Va-
kıfBank vites yükseltti ve 25-18 ile 27-
25'lik setlerle durumu tie-break setine

taşıdı. Son sette rakibine 15-12'lik skorla
üstünlük sağlayan Eczacıbaşı VitrA, ku-
payı üst üste 3'üncü, toplamda ise 5'inci
kez müzesine götürdü.Kupanın en değerli
oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan kaptan
Tijana Boskovic olurken, şampiyon Ecza-
cıbaşı VitrA’ya kupasını Türkiye Voleybol
Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet
Akif Üstündağ ve AXA Sigorta CEO’su
Yavuz Ölken takdim etti. 

Etobo,
Galatasaray’ın 

5’inci Nijeryalı oyuncusu
olma özelliğini taşıyor. 
Afrikalı ünlü futbolcu,
24 yaşında olmasıyla 

dikkatleri üzerine çekerken,
gelecek vaat eden bir

oyuncu olması 
nedeniyle 

camiaya da
umut veriyor.
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Muharrem Kasapoğlu
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Sezon fİkStürü
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü şöyle:
1. hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
2. hafta: Fenerbahçe-Hatayspor
3. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
4. hafta: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
5. hafta: Göztepe-Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
7. hafta: Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
8. hafta: Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor
9. hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe
10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
11. hafta: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
12. hafta: Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
13. hafta: Gaziantep FK-Fenerbahçe
14. hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
15. hafta: BAY
16. hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Alanyaspor
18. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe
19. hafta: Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
20. hafta: Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
21. hafta: Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
22. hafta: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
23. hafta: Hatayspor-Fenerbahçe
24. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
25. hafta: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
26. hafta: Fenerbahçe-Göztepe
27. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
28. hafta: Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
29. hafta: İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
30. hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği
31. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
32. hafta: Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor
33. hafta: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
34. hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK
35. hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
36. hafta: BAY
37. hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa
38. hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe
39. hafta: Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
40. hafta: MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
41. hafta: Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
42. hafta: Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe

ACILIS MACINI 
FENERBAHCE

YAPACAK
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bu akşam Rize'de yapacakları
2020-2021 açılış maçıyla Süper Lig'de 39. kez karşı karşıya gelecek

F enerbahçe ile Çaykur Rizes-
por arasında Süper Lig'de ge-
ride kalan 38 karşılaşmada

Fenerbahçe 23, Çaykur Rizespor 7
galibiyet aldı.  İki takım arasında ge-
ride kalan 38 karşılaşmanın 23'ünü
Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor
kazandı, 8 müsabaka ise berabere
sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda
rakip fileleri 76 kez havalandırdı, ka-
lesinde ise 39 gole engel olamadı.
Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de
yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1
kazandı. Fenerbahçe ile Çaykur Ri-
zespor takımları yarın karşılaşacak-
ları Rize'de daha önce 19 lig maçına
çıktı. Rize'de konuk Fenerbahçe 9, ev
sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet
aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe 36, Çaykur Rizespor ise
23 gol attı.

Bir maç tekrar edildi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor ta-
kımları arasında 2003-2004 sezo-
nunda İstanbul'da oynanan
müsabakada, ender görülen bir
durum yaşandı. Kadıköy'de 8 Kasım
2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan
maçta hakem Ali Aydın, 86. daki-
kada ikinci sarı kartı gösterdiği Çay-
kur Rizesporlu futbolcu Gustavo
Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı
çıkartmayınca, oluşan kural hatası
nedeniyle karşılaşmanın tekrarına
karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapı-
lan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 ka-
zandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşı-
sında en farklı skorlu galibiyetini
1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-
0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103
golle şampiyon olduğu 1988-1989
sezonunda Çaykur Rizespor'u dep-
lasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizes-
por ise 2018-2019 sezonunun ilk
yarısında evindeki maçı 3-0 kazana-
rak, rakibi karşısında en farklı skorlu
galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe üstün

Süper Lig 2020-2021 sezonuna 11
Eylül Cuma günü deplasmanda
Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak
Fenerbahçe, bu sezon organizas-
yonda mücadele eden ve daha önce
karşılaştığı bütün rakiplerine galibi-
yet sayısı bakımından üstünlük
kurdu. Lig tarihinde Fenerbahçe, ga-
libiyet sayısı açısından önemli rakip-
lerinden Beşiktaş'ın 47-40,
Galatasaray'ın 50-34, Trabzons-
por'un da 37-24 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de
yer alacak takımlar içinde en fazla
MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.
Başkent ekibiyle 102 maçta karşı kar-
şıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını
64 kez yenmeyi başardı. Sarı-laci-
vertlilerin ligde bu sezonki rakipleri
içinde en fazla gol attığı takım da
MKE Ankaragücü oldu. Fener-
bahçe, başkent temsilcisinin ağlarını
188 kez havalandırdı. 

En çok Beşiktaş'a yenildi

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok, 128
kezle Beşiktaş'la karşılaştı. En fazla
yenilgiyi 40 kezle Beşiktaş'a karşı
alan sarı-lacivertliler, en çok golü de
siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fener-
bahçe, Beşiktaş'ın attığı 143 gole
engel olamadı. Bu sezon ligde yer
alan diğer 20 takımın 19'uyla daha
önce karşılaşan sarı-lacivertliler,
Süper Lig'in yeni ekibi Atakaş Ha-
tayspor ile ise tarihinde ilk maçlarını
bu sezon oynayacak.

Kadronun büyük 
bölümü değişti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yap-
tığı transferlerle adından söz ettirdi.
Transfer sürecine çok hızlı bir baş-
langıç yapan sarı-lacivertliler, lig baş-
lamadan 11 ismi kadrosuna katmayı
başardı. Fenerbahçe, savunma hat-
tını Gökhan Gönül, Mauricio
Lemos, Caner Erkin ve Filip Novak
ile güçlendirirken, orta sahaya Mert
Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İsmail
Yüksek transferlerini gerçekleştirdi.
Hücum hattına ise Sinan Gümüş,
Enner Valencia, Mame Thiam ve
Barış Sungur takviyelerini yapan Fe-
nerbahçe, önemli isimlerle de yolla-
rını ayırdı. Fenerbahçe, bu isimlerin
yanı sıra geçen sene sözleşmesi sona
eren Tolga Ciğerci'yi de yeniden kad-
rosuna kattı. Öte yandan sarı-laci-
vertlilerde kiralık Zanka ile Michael
Frey de yeniden takıma döndü.

Sezon bitmeden 2 isimle 
yollar ayrıldı

Pandemi sürecinde bu sezonun
planlarını erkenden yapmaya başla-
yan Fenerbahçe, henüz geçen sezon
sona ermeden gönderilecek isimleri
de belirleri. Sarı-lacivertliler, pan-
demi sürecinin ardından Max Kruse
ve Mauricio Isla ile yollarını ayırdı.

Önemli isimlerle vedalaşıldı

Fenerbahçe, Max Kruse ve Mauricio
Isla'nın ardından sezon sonunda da
önemli isimlerle vedalaştı. Sarı-laci-
vertliler, kiralık Simon Falette'in yanı

sıra Erten Ersu, Mevlüt Erdinç,
Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk,
Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve kari-
yerini noktalayan Emre Belözoğlu ile
yollarını ayırdı. Öte yandan Fener-
bahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu
Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın
Lazio kulübüyle görüşmelere başlan-
dığını duyurdu.

Hazırlık maçlarında mağlubiyet
yaşamadı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde
yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasına ye-
nilgi yüzü görmedi. Pandemi sebe-
biyle sıkışan takvimde ilk hazırlık
mücadelesini tesislerinde İstanbuls-
por'a karşı veren sarı-lacivertliler, raki-
bini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Yeni
sezon hazırlıkları kapsamında Topuk
Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe,
ikinci hazırlık maçını ise burada ger-
çekleştirdi. Süper Lig'in yeni temsilcisi
Fatih Karagümrük ile karşılaşan sarı-
lacivertliler, bu müsabakadan ise 2-2
beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe,
Topuk Yaylası'ndaki kampın sonunda
ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Alanyaspor müsabakasının ardından
İstanbul'a dönen Fenerbahçe, Süper
Lig'den Beşiktaş, Antalyaspor ve Si-
vasspor'un bulunduğu özel bir turnu-
vada boy gösterdi. Buradaki ilk
maçında Antalyaspor'u ağırlayan
sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 ile geçe-
rek taraftarını memnun etti. Fener-
bahçe, söz konusu turnuvanın
finalinde ise Sivasspor'u 1-0 mağlup
etti ve kupanın sahibi oldu.

Gol atmakta sıkıntı yaşamadı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde gö-
rücüye çıktığı bu mücadelelerde gol
yollarında iyi bir performans ortaya
koydu. Sarı-lacivertliler, oynadığı 5
hazırlık mücadelesinin tamamında
gol bulurken, kalesini gole kapatmayı
da başardı. Fenerbahçe, hazırlık maç-
larında rakip fileleri 12 kez havalandı-
rırken, kalesinde ise sadece 3 gol
gördü.

Yeni transferler golle tanıştı

Fenerbahçe'de hazırlık müsabakala-
rında yeni transferlerin bir kısmı da
gol atmayı başardı. Sarı-lacivertlilerde
özellikle Mame Thiam, özel turnu-
vada Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak
adından söz ettirdi. Fenerbahçe'de
Thiam'ın yanı sıra yeni transferlerden
Mert Hakan Yandaş Fatih Karagüm-
rük karşısında, Caner Erkin ise Demir
Grup Sivasspor ve Fraport TAV An-
talyaspor mücadelelerinde gol sevinci
yaşadı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda müca-
dele edecek MKE Ankaragücü, "Üç bü-
yüklerden" sonra lig tarihinin en fazla
maça çıkan takımı unvanını elinde bulun-
duruyor. Süper Lig'in ilk haftasında 13
Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor'u konuk edecek MKE Ankara-
gücü, 63. sezonunu yaşayacak Türkiye'nin
en üst düzey futbol liginde 52. kez yer ala-
cak. Futbolun "Üç büyükleri" olarak adlan-
dırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve
Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla
yer alan takım olarak dikkati çeken sarı-la-
civertliler, 1660 maça çıktı.

4 kez küme düştü

MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 4
kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. Sarı-la-
civertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-
1978 ve 2011-2012'de bir alt lige
düşmekten kurtulamadı. Geride kalan

sezon ligi 18. ve son sırada tamamlayan
MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Fede-
rasyonunun küme düşmeyi kaldırmasıyla
1. Lig'de mücadele etmekten kurtuldu.
Geçen sezon 32 puan toplayabilen sarı-la-
civertliler, Türkiye Futbol Federasyonunun
küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla
Süper Lig'de yoluna devam edecek.

MKE Ankaragücü'nün "en"leri

Sezon: 52. sezonu
En iyi derecesi: 4. (4 kez)
En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.
En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)
En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray
ve Bursaspor)
En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3
(Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sa-
karyaspor)
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih
Mert, 52. kez yer alacakları Süper Lig'in ilk

haftasına yeni transferlerle çıkmak istedik-
lerini belirtti. Mert, kulübün transfer yasa-
ğıyla ilgili, "Transfer yasağını kaldırmak
üzereyiz, 8-9 transfer yapacağız. Bunları
bitirmek üzereyiz, 8 yeni futbolcumuz şu
anda antrenmanlara katılıyor. Afyonkara-
hisar kampına da katılan bu 8 oyuncumuz
bu haftaki maça da hazır. Hocamızın kara-
rıyla maçtaki yerlerini alacaklar." dedi.
Geçen sezonun devre arasında da aynı du-
rumu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Fatih
Mert, "Geçen sene bu yanlış anlaşıldı,
devre arasında 8 transfer yaptık altyapıya
yetiştirmek için aldığımız futbolcularla be-
raber 15'ti. Bunu böyle açıklayınca herkes
15 transferi o gün oynayacakmış gibi dü-
şündü. Şu anda da 8 veya 9 transfer yapa-
cağız." diye konuştu.
Fatih Mert, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor maçıyla Süper Lig'de 52. sezonla-
rına başlayacaklarını da vurgulayarak, "İlk

maçımız önemli. Galibiyet hedefliyoruz.
Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak
olması tabii ki bizler için dezavantaj. Yeni
transferlerimizle dolu tribünler önünde oy-
namak isterdik ama maalesef seyircisiz oy-
namak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Süper Lig tarihinde 4 kez 4. oldukları hatır-
latılarak bu sezonki hedeflerinin sorulması
üzerine de Başkan Fatih Mert, "Derece
söylemek istemiyorum, biz bir yapılan-
dırma başlattık. Ankaragücü'nde bir temel
oluşturmaya çalışıyoruz, bu temelin üze-
rine yeni bir bina inşa ediyoruz. Hedefimiz
Ankaragücü'nü sportif anlamda tabii ki ta-
şıyabildiğimiz en yukarı noktalara taşımak.
Bu sene bunun ilk adımı atılıyor. İnşallah 3
senelik bir planla Ankaragücü'nü daha yu-
karılara getirmeyi hedefliyoruz. Geçen se-
neden çok daha farklı bir Ankaragücü
inşallah bu sene sahada olacak." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Ankaragücü deyip geçme!
Süper Lig'in 62 yıllık tarihinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra en fazla
maça çıkan takım olan MKE Ankaragücü, 52. kez Süper Lig'de mücadele edecek



i stanbul Büyükşe-
hir Belediyesi
(İBB), gençlerin

gelişimlerine katkı sağ-
lamayı hedefleyen Genç-
lik Ofislerine bir yenisini
daha ekledi. Fatih Cağaloğlu,
Sarıyer ve Fatih’in ardından Büyük İs-
tanbul Otogarı’nda da Gençlik Ofisi
açıldı. Eğitim, dinlenme ve faaliyet alan-
ları ile birlikte misafir öğrenci ve sanatsal
etkinlikler bölümünün de bulunduğu
ofisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Büyük İstanbul Otogarı’na yaptığı ince-
leme gezisinde ziyaret etti. Ofiste gençle-
rin gelişimi için yapılacak çalışmalarla
ilgili bilgi alan İmamoğlu, otogar perso-
neli olan ya da dışardan gelen gençlerin
buradaki hizmetlerden yararlana-
bilmesi yönünde talimat
verdi.

Kişisel gelişim
kursları var

İBB Başkanı
Ekrem İma-
moğlu da çalış-
maların ve fiziki
düzenlemelerin
Tesisler Bakım
ve Onarım Mü-
dürlüğü tarafın-
dan yapıldığı İBB
Gençlik Ofisi’ni zi-
yaret etti. Ofisteki
hizmet birimle-
rini gezen ve ya-
pılan çalışmaları
inceleyen Başkan
İmamoğlu; plan-
lanan eğitimler,
etkinlikler ve faa-
liyetlerle ilgili İBB
Gençlik ve Spor
Müdürü İlker
Öztürk’ten bilgi

aldı.
İBB Genel

Sekreter Yardımcısı Murat Ya-
zıcı ve İBB Destek Hizmetleri Daire Baş-
kanı Mansur Güneş’in de yer aldığı
ziyarette İmamoğlu, “Burada ilk hedef
kitlemiz otogarda ve otobüslerde çalışan
gençlerimiz olmalı. Onlar için kişisel geli-
şim kursları düşünebiliriz. Yabancı dil,
diksiyon ve iletişim gibi kurslarla ilk önce
burada çalışan gençleri hedefleyen çalış-
malarla daha çok karşılık bulabiliriz”

dedi.

Talepleri 
belirleyecek

İBB Gençlik ve
Spor Müdürü
İlker Öztürk,
şu anda faali-
yette olan
tüm Gençlik
Ofislerinde
gençlerden
gelen talep ve

beklentileri
dikkate alarak

planlama yapıldı-
ğını söyledi. Öz-

türk,
otogardaki
İBB Genç-
lik Ofisinde
de burada
çalışan
gençlerin,
yolcuların
ve bölgede
yaşayan
gençlerin

taleplerini dikkate alarak eğitim ve etkinlik
planlaması yapılacağını ifade etti.

Haftanın 7 günü açık

İBB Gençlik Ofisi, otogarda Dolmabahçe
Saat Kulesi figürünün bulunduğu bö-
lümde hizmet verecek. İki kattan oluşan
ve 450 metrekare alana sahip olan ofis,
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünye-
sinde, haftanın 7 günü 10.00 ve 19.00 sa-
atleri arasında açık olacak.

Eğitim ve dinlenme alanları

Ofis, ziyaretçilerine birçok imkan suna-
cak. Faaliyette olan kütüphane ve ders ça-
lışma bölümü ile dinlenme alanının
bulunduğu bir kitap kafe; sınıf içi eği-
timler için 2 adet derslik, zeka oyunları
odası, idari ofis ve dinlenme alanı, mi-
safir öğrenci ofisi, seminer ve toplantı
salonu, dijital ve analog oyun alanları,
sanatsal etkinlik alanı, bilgisayar eğitim
salonu ve teras ile hem dinlenme hem
de sosyalleşme imkanı bulacak.

Birçok eğitim programı

İBB Gençlik Ofisi kişisel gelişim, eğitim
ve kariyer planlaması gibi birçok alanda
gençlere yeni bakış açıları sunacak, dü-
zenlenen eğitimler ve programlarla katı-
lımcıları bir adım ileri taşıyacak. Ofiste
grafik tasarım, proje yazımı ve yöne-
timi, cv hazırlama ve mülakat teknikleri,
temel bilgisayar eğitimleri, resim, diksi-
yon, İngilizce konuşma, ritim atölyesi,
kişisel gelişim, fotoğrafçılık, hat sanatı,
girişimcilik ve Türkçe (yabancı öğrenci-

ler için) eğitimleri düzenlenecek.

Üniversite öğrencileri için ofis 

Misafir öğrenci ofisi ise özellikle üniver-
site eğitimi için farklı şehirlerden ilk kez
İstanbul'a gelen gençlerin şehre adapte
olabilmelerine katkı sağlayacak. Ofiste
onlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek
ve şehrin kültürel, tarihsel ve sosyal yaşa-
mıyla ilgili gençlere bilgi verilecek. Ayrıca
gençler burada İBB’nin kendilerine yöne-
lik hangi çalışmaları ve hizmetleri yürüt-
tüklerine ve bunlardan nasıl
yararlanabileceklerine dair bilgi 
alabilecekler. DHA

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever
Demirel, takipçilerinin saç rengiyle ilgili yorumlarına 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt 

verdi. Demirel, "Saçlarını eski haline döndür' yorumları
orijinalliğini yitirdi. Varsa başka yorumumuz

bir dal alırım" ifadelerini kullandı. 
Demirel'in bu yorumuna cevap

veren hayranları; “Senin 
her halin güzel olumsuz

yorumlara kulak asma-
malısın. Onların 

hepsi seni 
kıskanıyor” dedi.

ZEYNEP,
saçlarından 

oldukça emin11 EYLÜL 2020 CUMA www.gazetedamga.com.tr 

İBB, son bir yılda değişen 
çehresiyle İstanbulluyu karşılayan Büyük 

İstanbul Otogarı’nda yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. 
Ziyaretçilerine kişisel gelişim, eğitim ve kariyer planlaması gibi
birçok alanda farklı bakış açıları sunmak amacıyla açılan İBB

Gençlik Ofislerinin dördüncüsü otogarda hizmet vermeye başladı

Yenileri de 
açılacak

OtOgarda
genclik

Ofisi var

Önümüzdeki günlerde iBB Cemal Kamacı Spor
Kompleksi’nde ve Yükseköğrenim Örnektepe Öğ-

renci Yurdu’nda da yeni ofislerin açılması planlanı-
yor. Başta Büyük istanbul Otogarı iBB Gençlik Ofisi
dahil olmak üzere iBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü

tarafından hizmet verilen tüm gençlik ofislerin-
deki programlara dahil olmak isteyen genç-

ler, 0212 600 87 00 numaralı telefonu
arayarak ilgili detaylı bilgi ala-

biliyor.

Şişli mutfağa girecek!
Şişli Belediyesi, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda
Programı işbirliğinde bölgede iş ve aş sorununa çözüm getiren “Şişli Sosyal Mutfak” hayata geçiyor
ŞiŞli Belediyesi bünyesinde faaliyete gire-
cek olan “Sosyal Mutfak” yerel yönetimin
öz kaynaklarını kullanmadan ihtiyaç sa-
hiplerine doğrudan ulaşan bir“üretim
üssü”,aşçılık eğitimi veren bir“okul” olarak
tasarlandı. Bu kapsamda 9 Eylül Çar-
şamba günü Şişli Belediyesi ile Alman
Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ve
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı
arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.
‘Şişli Sosyal Mutfak’, Şişli’de
ihtiyaç sahiplerine güvenilir ve
temiz sıcak yemek temini, aşçı-
lık alanında eğitim verilmesi ve
istihdama hazırlık sağlanmasını
amaçlıyor.
Mekanı Şişli Belediyesi tahsis
edecek Projede; sıcak yemek
hizmeti sağlayacak mekân Şişli
Belediyesi tarafından tahsis edi-
lecek, ihtiyaç sahibi haneler be-
lirlenerek yemek teslimi
yapılacak ve eğitim alacak kişi-
ler belirlenecek. WFP, 
belediyenin kapasitesinin 
güçlendirilmesi için destek
sağlayacak.

Örnek bir dayanışma 

İmza töreninde proje ile ilgili bilgi veren
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
“Bugün atmış olduğumuz imza ile örnek
bir dayanışmanın da temellerini atıyoruz.
Ortaklarımız; Alman Federal Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı, Alman
Uluslararası İşbirliği Kurumu ve Birleşmiş
Milletler Dünya Gıda Programı’na çok te-
şekkür ediyorum. Şişli Sosyal Mutfak ihti-

yaç sahiplerine güvenilir, temiz ve sıcak
yemek temininin yanı sıra, sağladığı istih-
dam ile örnek bir girişim başlatmış oldu”
dedi.

Bin 500 öğün yemek dağıtımı 

Bu proje kapsamında,1 Temmuz’dan iti-
baren Şişlili komşulara destek olmaya baş-
ladıklarını vurgulayan Keskin bu konuda
şunları söyledi: “Özellikle pandemi süre-

cinden itibaren ihtiyaç sahibi
yurttaşlarımız ile ilçemizde bu-
lunan Suriyeli komşularımıza
günlük 1500 öğün yemek dağı-
tımı yapılıyor. 13’ü Suriye, 12’si
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmak üzere 25 kişi bu proje sa-
yesinde iş sahibi oldu. Projenin
ilk üç ayında mutfakta kullanı-
lan tüm gıda malzemeleri ile is-
tihdam edilen personelin
giderleri proje ortaklarımızın
mali destekleri sayesinde sağ-
landı. Önümüzdeki süreçte bir-
likte, dayanışma içerisinde daha
uzun soluklu projeleri de sürdü-
rebilmek için çalışacağız.”

KüçükÇiftlik'te
SiNEMA VAR
Şehrin rakipsiz etkinlik ve eğlence merkezi KüçükÇiftlik
Park, azami düzeyde uyguladığı COVID-19 tedbirleri ile yem-
yeşil huzurlu bahçesini 13 Ağustos-15 ekim tarihleri ara-
sında KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu ile tiyatro severler için
açtı. Birbirinden farklı 16 oyunun kapalı gişe oynamaya
devam ettiği bahçe sahnesinde, bu kez de 15-28 eylül tarih-
leri arasında birbirinden iddialı filmler KüçükÇiftlik Film Ku-
lübü Sunar: Bahçe Sineması kapsamında sinemaseverlerle
buluşacak. Bahçe Sineması, UrU organizasyonu ve Türk Tu-
borg A.Ş. katkılarıyla KüçükÇiftlik Park’ın şehrin ortasında
yeşillikler içindeki bahçesinde, yıldızların altında film izleye-
rek harika akşam geçirmek isteyen istanbullulara güvenle
sosyalleşebilecekleri bir ortam sunacak.


