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GAZİLERE MÜJDE VERDİ

Gecikmiş vefa 
borcu ödenecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
sosyal medya hesabından

gündeme dair açıklamalarda bu-
lundu. Paylaşımında gaziler ile il-
gili sorunlara da değinen Bahçeli,
"TBMM’nin 1 Ekim’de açılmasıyla
birlikte üzerimize düşen sorumlu-
luk tam ve eksiksiz yerine getirile-
cek, gazilerimize gecikmiş vefa

borcumuz bi-
hakkın ödene-
cektir. Gazi ve
şehitlerimizin
eşsiz mücadele-
leriyle yazılan
tarihimiz, on-
lara vereceğimiz
destekle gele-
ceğe uzanacak-
tır" ifadelerini
kullandı. 

ç

Sa
yf

a 
2

YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ

Van Çatak’ta 
3 şehit verdik

İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül ta-
rihinde Van'da başlatılan

Yıldırım-10 Norduz Operasyonu
kapsamında Çatak ilçesi kırsalında
3 teröristin ölü olarak ele geçiril-
diği operasyonda 1 Jandarma yüz-
başı ile 2 Jandarma uzman
çavuşun şehit olduğunu ve 1 Jan-
darma yarbayın yaralandığını du-
yurdu. Şehit askerlerin Jandarma
Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top,
Jandarma Uzman Çavuş Yusuf
Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş
Sezer Uçar olduğu açıklandı.
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Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) son 

bir haftada peş peşe
gelen corona vakala-

rından sonra genel
merkez binasını 

kapatma kararı aldı

CHP'de son bir hafta içe-
risinde, Parti Sözcüsü

Faik Öztrak, Genel Başkan Yar-
dımcısı Onursal Adıgüzel, CHP
lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun
avukatı Celal Çelik ve Kılıçda-
roğlu'nun danışmanı Recep 

Cengiz’in corona testleri pozitif
çıktı. Parti yöneticilerinde görü-
len pozitif vakaların ardından
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na da test yapılmış sonucun
negatif olduğu duyurulmuştu.
Artan vakaların ardından CHP,
genel merkezin kapatılmasına
karar verdi. Partinin resmi inter-
net sayfasından yapılan açıkla
mada, "CHP Genel Merkezi
personelinin 14 Eylül 2020 Pa-
zartesi gününden itibaren evle-
rinden çalışmaları uygun
görülmüştür" denildi. I SAYFA 7
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güvenli süt
tüketimi önemli

PARTİ PeRSONelİ eVDeN ÇAlIŞACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
dolmuş, minibüs, halk oto-

büsü ve servis aracı esnaf temsilcile-
riyle bir araya geldi. Toplantıda, toplu
ulaşım ile ilgili yapılan düzenlemeler,
ayakta yolcu alınmaması ve maske
kullanılması zorunluluğu konularının
konuşulduğu belirtildi. Vali Yerlikaya,

"Dolmuş, minibüs, halkotobüsü ve
servis aracı esnaf temsilcilerimizle bir
araya geldik. Toplu ulaşım ile ilgili
yaptığımız düzenlemeler, ayakta
yolcu alınmaması ve maske kullanıl-
ması zorunluluğunu konuştuk. Karşı-
lıklı anlayış ve iş birliğiyle bu süreci
atlatacağız" diye konuştu. 
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Kadıköy'de Yoğurtçu Par-
kı'nda 12 Mayıs 2016'da

hafriyat kamyonun altında kalarak
yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule
İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan,
mahkemenin yararına tepki gös-
terdi. Kızını 23 yaşında hayattan
koparan kazanın "tarlada çalışır gibi
iş yapılmasından" kaynaklandığını
söyleyen acılı anne, buna rağmen

mahkemenin iyi hal indirimi uygu-
lamasına isyan etti. Kararı temyize
götüreceğini ifade eden Aslan,
"Uzaya gitmem gerekiyorsa gidece-
ğim demiştim. Bunu yapacağım.
Ben ne yaparsam yapayım İdil geri
gelmeyecek ama, yaşama hakkı
elinden alınan yavrum için ne yap-
mam gerekiyorsa onu yapmaya
devam edeceğim" diye konuştu.
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UzAYA gİTMeM geReKİYORSA gİDeCeĞİM

Kamuoyu vicdanının bu
mahkeme kararını kabul et-

meyeceğini ifade eden Nesrin Aslan
"Buna taksirle öldür taksitle öde de-
necek. Kadın, erkek, nerde olursa
olsun taksirle öldürdün mü taksitle
ödüyorsun" dedi. Şule İdil'siz geçen
4 yılı aşkın zamanın çok zor geçti-
ğini anlatan Aslan, "Ben ne yapsam
kızımı geri getiremeyeceğim. Bari

usulüne uygun doğru dürüst bitir-
sinler olayı. Bari usulüne uygun
pardon özür dileriz desinler. Biz tar-
lada gibi iş görmeye çalıştık becere-
medik desinler. Bir gerekçe olsun
benim için. O kamyon şoförünü
doğru düzgün eğitmenden işe gön-
dereni de affetmiyorum. Ne akıl ne
vicdan var saçma bir şey" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9
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UlAŞIM MASAYA YATIRIlDI
İçişleri Bakanlı-
ğı'nın ayakta yolcu

taşıma yasağını değer-
lendiren İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
"Yasak benden, çözüm
senden olmaz. İstan-
bul’a hep beraber çözüm
bulmalıyız. Toplu taşıma
konusunda çözüm mesai
düzenlemesi" dedi. İs-
tanbul Valiliği ile gö-
rüşme halinde

olduklarını ifade eden
İmamoğlu, "Önümüz-
deki hafta İstanbul'a özel
çözümlerimizle sahaya
çıkacağız" ifadelerini kul-
landı. Barajların doluluk
oranlarını da değerlendi-
ren İmamoğlu, "Şu anda
yüzde 50’ye yakın bir do-
luluğumuz var. Bu yıl
için sorunumuz yok.
Ancak İstanbul kuraklık
yaşıyor" diye konuştu. 
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Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk imzasıyla illere gön-

derilen yazıya göre; okulların açıl-
dığı ilk hafta olan 21-25 Eylül
tarihleri arasında gerçekleştirilecek
uyum programı okul öncesi eğitim
kurumlarında ve ilkokul birinci sı-
nıflarda "Bir gün yüz yüze eğitim"
şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrenci-
nin yüz yüze eğitime katılımı zo-
runlu tutulmayacak, veli yazılı bir
başvuruda bulunmaksızın kendi is-
teğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime
devamını sağlayabilecek. I SAYFA 8
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BIR gUN YUz
YUze egITIM

SAYFA 4

Mutlu mesut 
pozlar verdik!

Mehmet Remzi TANIŞ SAYFA 13

Olmamış 
aşkların kederi

Anıl BODUÇ

CHP KAPIYA
KILIT VURDU

Koronavirüs nedeniyle Cumhuriyet
Halk Partisi, (CHP) genel merkez bina-
sını kapatma kararı aldı. Karar CHP’nin
resmi internet sayfasından duyuruldu. 

İNCELEMEDE BULUNDU

Örümcek ağı
gibi öreceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, inşaat

çalışmaları devam eden Başakşe-
hir-Kayaşehir Metro Hattı'ndaki
incelemelerinin ardından, "Bu hat-
tın da önümüzdeki yıl bu tarih-
lerde inşallah tamamını bitirmiş
olacağız. Halkalı- Havalimanı hat-
tını da tamamladığımızda, İstan-
bul'un altını adeta örümcek ağı
gibi örmüş oluyoruz" dedi. I SAYFA 7
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Devlet Bahçeli

MÜTERCİMLER’E TEPKİ

Bu iyi niyetli 
bir girişim değil

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Erol Mütercimler'in

imam hatiplilere yönelik sözleri ile
ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu açıklamasında "Mille-
timiz gerekli cevabı verdi. Türki-
ye'yi bu kadar farklı düşüncelere

savurmak iyi ni-
yetli bir girişim
değil. Ben tüm
bunların ahlaki
boyutu oldu-
ğunu ama aynı
zamanda hu-
kuki boyutunun
da olması ge-
rektiğini düşü-
nenlerdenim"
diye konuştu. 
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Süleyman Soylu

YENİ BİR MERKEZ KURULUYOR

Kağıt üzerinde
kalacak değil

Silivri Belediyesi Eylül ayı
meclis toplantısı 2. birleşi-

minde konuşan Başkan Yılmaz,
afetlere hazırlık için önemli bir
proje içerisinde olduklarını söyleye-
rek, “Afet Koordinasyon Merkezi
kuruyoruz” dedi. CHP gurubunun,

Afete Hazırlık
ve Kentsel Dö-
nüşüm Komis-
yonu'nun kağıt
üstünde kalma-
ması yönündeki
eleştirilerine
cevap veren Yıl-
maz, "Bu ko-
misyon kağıt
üzerinde kal-
maz" ifadelerini
kullandı.
I SAYFA 4
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Volkan Yılmaz

Yaşam vadisinde
hummalı çalışma

Çatalca Belediye
Başkanı Mesut Üner,

geçmiş dönem belediye
başkanlığı görevini yürüten
Cem Kara’nın ismini ver-
diği Cem Kara Yaşam 
Vadisi’nde çalışmalar
devam ediyor. Üner,
"Yeni projemiz
olan Cem Kara
Yaşam Vadimizi
hızlı bir şekilde
yaparak vatan-
daşlarımızın 
hizmetine
sunacağız"
ifadelerini
kullandı.
I SAYFA 9

ç

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Öğretmenevinin 
akıbetini sordu

CHP İstanbul Milletvekili
Dr. Ali Şeker Beyoğlu Öğret-

menevi'nin Sultan Beyazıt Vakfı'na
devredildiğine ilişkin dile getirilen
iddiaları Meclis
gündemine ta-
şıdı. CHP'li
Şeker, “Öğret-
men maaşlarını
yük olarak gör-
düğünüz gibi
ucuza ve gü-
venle konakla-
malarını da mı
yük olarak gö-
rüyorsunuz?”
diye sordu. 7’DE

Ali Şeker

Otoparka sahra hastanesi
Bakırköy Kaymakamlığı
otoparkına UMKE ekip-

leri tarafından sahra hastanesi ku-
ruluyor.  Kaymakamlıktan yapılan

açıklamada, "Akreditasyon işlemleri
için kurulan hastane 25 Eylül 2020

tarihinde kaldırılacak olup, bu süre içe-
risinde herhangi bir tıbbi müdahale ve

hasta kabulü yapılmayacaktır" denildi.
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Ekrem 
İmamoğlu

TAKSIRLE OLDUR
TAKSITLE ODE!

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonu altında
kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin

Aslan, mahkemenin iyi hal indirimi uygulayarak sanık
Mümin Kılıç'ı 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum

ettiği karara isyan etti. Kamuoyu vicdanının bu mahkeme
kararını kabul etmeyeceğini ifade eden Nesrin Aslan

"Buna taksirle öldür taksitle öde denecek" dedi

Şule İdil Dere'nin ölümüyle ilgili Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada kamyon şo-
förü Mümin Kılıç'a "bilinçli" taksirle ölüme neden olmak suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak "sanığın
yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkilerini" dikkate alan mahkeme cezayı 3 yıl
10 ay 20 gün hapis cezasına indirdi. Kararda 4 sanık beraat ederken, 2 sanık da adli para cezasına çarptırıldı.

Şule 
İdil Dere



2 CUMARTESİ 12 EYLÜL 2020

YAŞAM

BağışıKLıK sistemini kuvvetlendirme-
den, zihinsel ve fiziksel gelişimi destekle-
meye kadar birçok faydası bulunan süt,

uygun koşullarda üretilmediği ve yeterli ısıl işlem
görmediğinde sağlık için tehlikeli hale geliyor.
Açıkta satılan ve kaynağı belli olmayan sütlerin
insan sağlığı açısından taşıdığı risklere dikkat çeken
uzmanlar, hijyen ve gıda güvenliği bakımından am-
balajlı sütün tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Besin değerleri sayesinde her gün düzenli olarak
içilen iki bardak süt, çocuk ve yetişkinlerin günlük
kalsiyum, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya
yardımcı oluyor. Ancak ambalajsız olarak tüketime
sunulan denetimsiz açık sütler, sağımdan tüketiciye
ulaşıncaya kadar geçen süreçte dış etkenlere de
açık oluyor ve insan sağlığını tehlikeye atacak mik-
ropların da yaşamasına uygun bir ortam sunuyor.

ambalajlı ürün şart

Sadece denetimli tesislerde profesyonel şekilde üre-
tilen sütün “güvenle” tüketilebileceğinin altını çizen
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. U. Tansel Şireli, tüketi-
cilerin sağlıklarını korumak için ısıl işlem uygulan-
mış pastörize veya UHT sütler tercih etmeleri
konusunda uyarıyor: “Sütün tehlikeli olup olma-
dığı; bakarak, tadarak ya da koklayarak anlaşıla-
maz. O nedenle tüketici, sütün güvenilir olup
olmadığını bilemez. Sağıldığı hayvanın sağlık du-
rumu, sağım koşulları belli olmayan, hiçbir dene-
time tabi olmadan sokaklarda satılan sütler; yüksek
düzeyde tehlike potansiyeli taşır. Açıkta satılan süt-
lerde, gerek hijyen koşullarına uyulmadan yapılan
sağım gerekse de sağımdan tüketime kadar geçen
süreçte soğuk zincirin sağlanamaması veya insan
teması sebebiyle birçok zararlı mikroorganizma
ürer ve çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Evde yapılan kaynatma da bu mikroorganizmalar-
dan bazılarının yok edilmesini sağlayacak düzeyde
değildir. UHT ve pastörize olarak işlem görmüş
ambalajlı sütler ise içme sütü olarak işlem görme-
den önce platform testleri denilen güvenlik testle-
rinden geçer. Tüketicilerin, “güvenli” süt tüketmek
ve sağlıklarını korumak için Türk Gıda Kodeksi’nin
belirlediği normlar çerçevesinde üretilen ambalajlı
ürünleri tercih etmeleri gerekir.”

Güvenli süt
tüketimi önemli

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöĞEN
Osman KöSE

Murat pALAvAR
Müge YüCETüRK

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

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

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Virüse karsı güclü bağısıklık 
Koronavirüs pandemisi
tüm dünyayı etkilemeye devam
ediyor. Maske takmak, kalaba-

lık ortamlardan uzak durmak, hijyen ve
sosyal mesafe kurallarına uymak, virüs-
ten korunmak ve yayılımını engellemek
için önem taşıyor. Bu süreçte güçlü bir
bağışıklık sistemine sahip olmak da sa-
dece koronavirüse karşı değil birçok has-
talığa karşı koruyucu etki yapıyor.
Memoria Wellness Beslenme Danışman-
lığı Bölümü’nden Uz. Dyt. Yeşim Temel
Özcan, vücut direncini artırmanın yolları
hakkında bilgi verdi. Bağışıklık sistemi,
farklı savunma mekanizması ile insanoğ-
lunu hasta eden ve enfeksiyona yol açabi-
len virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi
mikroorganizmaların zararlarına karşı
korumaktadır. Sağlıklı bir vücut; karşılaş-
tığı kötü bakterilerle bağışıklık sistemi sa-
yesinde savaşmaktadır. Bu savaşın
kaybedildiği durumlarda da hastalık du-
rumu ortaya çıkmaktadır.

yardım gereksinimi var

Bağışıklık sisteminin görevi yabancı orga-
nizmaların vücuda girmesini engellemek,
eğer mikroplar vücuda girmişse bunları
yok etmek, yayılmalarını engellemek ya
da geciktirmektir. İmmün sisteminin en
önemli özelliklerinden biri de kendisine
yabancı milyonlarca değişik mikrobu ta-
nıma ve ayırt edebilme yeteneğine sahip
olmasıdır. Görevli olan tüm hücreler, ilk
karşılaştığı yabancıyı görür, belleğine kay-
deder ve daha sonra gördüğünde de sa-
vaşır. Bağışıklık sistemi yaşam boyu bu
görevi sürdürür ancak bazı koşullarda
yardıma gereksinim duyabilmektedir.

Davranışlar sağlığı etkiliyor

Bir hastalık tablosu ele alınırken, var
olan tüm belirtiler bütüncül olarak de-
ğerlendirilmeli, kişinin; hormon dengesi,
ağız sağlığı, bağırsak sağlığı, ağrı du-
rumları, alerjileri, uyku düzeni ve vücu-
dun verdiği tepkiler araştırılmalıdır.
İnsanın davranışlarının sağlığına, sağlı-
ğının davranışlarına etkileri, fiziksel ha-
reketliliği, beslenme biçimi ve durumu
hastalık oluşumunun ilk andan son has-
talık tablosuna kadarki basamakları be-
lirlenir. Tedavi sürecinde ise yaşam tarzı
ve beslenmede yapılması gereken deği-
şiklikler hastanın hayatına kademeli ola-
rak geçirilir. Vücudun ihtiyaç duyduğu
vitamin ve mineraller tespit edilerek kişi-
nin sağlığına tekrar kavuşması sağlanır.
Kişinin sağlığına kavuştuktan sonra tek-
rar hasta olmamak bağışıklık sistemini
her zaman güçlü tutması gerekmektedir.

Bağışıklık sistemini 
güçlendirmenin 10 yolu

l1-Açık havada doğal bir şekilde besle-
nen hayvanlardan elde edilmiş et ve süt
ürünleri tüketilmelidir. Ayrıca kısık ateşte
uzun süre pişirilerek elde edilen kemik ve
et suları hasarlı olan bağırsak duvarını
iyileştirerek bağışıklık sistemini destekler.
l2- Soğan, sarımsak, pırasa, kereviz,
balkabağı gibi prebiyotik içeren besinler
bol bol yenmelidir.
l3- Taze sıkılmış sebze suları vücutta
birikmiş ağır metal ve toksin atıklarını te-
mizler.
l4- Düzenli olarak maydanoz, roka kiş-
niş, yeşil soğan gibi yeşil yapraklı sebze-
ler tüketilmelidir. Bu sebzeler aynı 

zamanda alkali oldukları için vücudun
pH dengesini de koruyarak zararlı bakte-
rilerin çoğalmasını engeller.
l5- Probiyotik besin destekleri, ev ya-
pımı yoğurt, kefir ve turşu gibi doğal fer-
mente gıdalar tüketilmelidir.
l6- Zeytinyağı, kabuklu yemiş, balık ve
tohum yağları soğuk sıkım şeklinde kul-
lanılmalıdır.
l7- Günde 1,5- 2 litre su içilmelidir.
l8- Açık ve temiz havada düzenli ola-
rak egzersiz yapılmalıdır.
l9- Yeterli ve düzenli uyku, bağışıklık
sistemini güçlendirir.
l10- Nisan ve ekim ayları arasında

güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak
düştüğü 11.00-15.00 saatleri arasında 20
dk. güneşlenmek bağışıklık sistemi için
önemli olan D vitamini sentezi için 
gereklidir. aynur CİHan

Beslenme ve Diyet 
Uzmanı Melike Şeyma

Deniz, incirin faydalarını
anlattı, sağlıklı incir 

tatlısı tarifi verdi ve incir
yedikten sonra su içil-

mesi gerektiğini söyledi

Y azın tatlı mı tatlı meyvelerinden
olan ve lezzetli olduğu kadar sağ-
lığımıza da birçok fayda sağlayan

incir, artık son demlerini yaşıyor… Acı-
badem Fulya Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz,
sağlığımız için temel olan A, E ve K vita-
mini ile potasyum, kalsiyum gibi mine-
raller ve antioksidanlar yönünden
zengin olan incire beslenmemizde mut-
laka yer vermemiz gerektiğini belirtirken
“Buna karşın bir orta boy incirin yakla-
şık 35-40 kalori olduğu unutulmamalı ve
porsiyon kontrolü elden bırakılmamalı.
İki adet incir bir porsiyon yerine geçiyor.
İçeriğindeki yüksek şeker nedeniyle diya-
bet hastalarının temkinli olmaları ve
günde bir-iki taneden fazla tüketmeme-
leri gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet
Uzmanı Melike Şeyma Deniz, incirin
faydalarını anlattı, sağlıklı incir tatlısı ta-
rifi verdi.

Kan basıncını dengeleyin

Sodyum ve potasyum kan basıncısı den-
gesi için önemli iki mineral. Özellikle
sebze, meyve grubu yiyecekleri az tüke-
ten, sıklıkla hazır yemek yiyen, yemeğin
tadına bakmadan tuz ekleyenlerde sod-
yum miktarı yükselirken potasyumda ek-
siklikler görülebiliyor. Bu şekilde
beslenmek hipertansiyona yani yüksek
tansiyona neden olabiliyor. Potasyum
yönünden zengin olan incir ise kan ba-
sıncının dengelenmesine yardımcı olu-
yor.

zayıflamak isteyenlerin
destekçisi

Günlük 25-30 gram posa tüketimi kan
basıncından kan şekerine, bağırsakların
düzenli çalışmasından iştah kontrolüne
kadar birçok fayda sağlıyor. İncirin po-
sadan zengin olması tüm bu etkileri gör-

meye yardım ediyor. Tatlı mı tatlı olması
sayesinde de zaman zaman yaşanan
tatlı isteklerine çare oluyor.

Sindirim sistemine faydalı

Günlük posa tüketiminin düşük olması,
hareketsizlik, az su içmek gibi nedenlerle
yaşanan bağırsak tembelliğinde çözüm
için incir son derece etkili bir besin kay-
nağı. Yüksek posa içeriği sayesinde incir,
bağırsakların iyi çalışmasını sağlıyor.
İncir yedikten sonra bir bardak su içmeyi
de unutmayın. Çünkü incirin ardından
içeceğiniz bir bardak su bağırsaklarınızın
çok daha etkili çalışmasını sağlar.

yaşlanma karşıtı

Mor renkli meyve ve sebzeler, hücre ha-
sarına karşı koruyucu olduğu bilinen bir
antioksidan türü olan antisiyoninden
yönünden zengin olurken; incir de lez-

zetli olmasının yanı sıra zengin antisiyo-
nin içeriği sayesinde kolajen yapımını ar-
tırıyor ve cilt sağlığına etki ediyor.
Böylece yaşlanma karşıtı etkisi de ortaya
çıkıyor.

Kolon kanserine karşı savaşçı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike
Şeyma Deniz “İçerdiği çeşitli antioksi-
danlar, potasyum, kalsiyum gibi mine-
raller sayesinde bağışıklığı
kuvvetlendiren incir, kanserden korun-
mada fayda sağlıyor. Vücuttaki aşırı ös-
trojen hormonunun kadınlarda meme
kanserine yol açabildiği biliniyor. İncir
ise bu etkinin ortadan kaldırılmasına
yardımcı oluyor. Ayrıca içeriğindeki lif
sayesinde vücuttaki atıkların hızlı atıl-
masına katkıda bulunduğu için kolon
kanserine karşı koruyucu olduğunu 
da söyleyebiliriz” diyor.

zeynep vuraL

INCIR YE AMA
MUTLAKA SU IC

Mevsiminde taze 
incir tüketin!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike
Şeyma Deniz “Taze ve kuru meyveler
arasındaki fark içerdikleri su miktarı.
Taze meyveler yüzde 80-90 oranında
su içerirken kuru meyvelerde bu oran
yüzde 15-20 civarında. Kuru meyvel-
erde su oranı azalınca meyve şekeri
daha ön planda oluyor. Hem taze
hem kuru meyveler posa ve antioksi-
dan açısından zengin, her iki şekilde
de tüketilebilir ancak mevsi-
mindeyken tazesini tüketmek su ve
meyve şekeri dengesi açısından ilk
tercih olmalı” diyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz,
tatlı isteğinizi bastırabilecek taze ve
kuru incirle hazırlayabileceğiniz
iki tatlı tarifi verdi.

Lezzetli 2 tatlı tarifi
İncir uyutması

7-8 kuru inciri sıcak sütte bekletin.
Yumuşayan incirleri küp küp kesin.
Başka bir tencerede 2-2,5 su bardağı
kadar sütü ısıtın. Yumuşatıp, küp küp
kestiğiniz incirleri sütün içerisine ek-
leyip blenderdan geçirin. Kaselere
bölüştürüp, oda sıcaklığında yaklaşık
1 saat bekletin. Daha sonra
buzdolabına alın. İki malzemeli 
ve şekersiz tatlınız hazır.

İncir kasesi

1 kase yoğurdun içerisine 3 yemek
kaşığı yulaf ezmesi ekleyip, karıştırın.
Üzerine 2 adet inciri dilimleyin, 1 tatlı
kaşığı kadar fıstık ezmesi ilave edin.
Tarçın ile süsleyin. İncir kasesini tatlı
istekleri için birebir pratik bir ara
öğün olarak düşünebilirsiniz.

Listelerde fırtına gibi esti
Dr. Berhan'Dan yeni şarkı geldi.
2 ay önce çıkardığı "İhanet Vakti"
adlı parçasıyla yaz aylarında hay-

ranlarına duygusal anlar yaşatan slow şarkıla-
rın prensi doktor Berhan Arısoy, boş durmayı
sevmiyor. Müzikal çalışmalarına hız kesme-
den devam eden başarılı müzisyen, sevenlerini
kırmayarak yeni parçasını müzikseverlerle bu-
luşturdu. Sözü Cengiz Atabay'a, bestesi Ber-

han Arısoy'a ait şarkının adı "Fırtına Vurdu"
Aranjesini Tale Agayev üstlenirken video klip
yönetmenliğini ise Âdem Baysal gerçekleştirdi.
Alakuş Müzik adı altında piyasaya sürülen
"Fırtına Vurdu"ya canlı performans ortamında
bir klip çekildi. Sanatçı Arısoy, yeni şarkısıyla
ilgili, "Eve bir stüdyo kurdum. Kendim de 
enstrüman çaldığım için şiirler üzerinde 
çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

aTaŞEHİR'dE geçtiğimiz günlerde
bir otomobil durakta yolcu alan
halk otobüsüne çarpmış, kazada

otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti.
Kaza anına ait otobüsün güvenlik kamerası
görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz gün-
lerde Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı

Caddesi meydana geldi. İddiaya göre Fahret-
tin Yürür'ün kullandığı 78 AAH 186 plakalı
otomobil, durakta yolcu alan Doğuş Ku-
zu'nun kullandığı Kadıköy-Kayışdağı ara-
sında yolcu taşıyan 319 hat numaralı 34 ZJ
7393 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Oto-
mobil içinde sıkışan sürücü kaldırıldığı hasta-

nede yapılan tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamadı. Kazaya ilişkin özel halk otobüsü-
nün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya
çıktı. Görüntülerde, otobüsün yolcu almak
için durağa geldiği, otomobilin çarpmasıyla
otobüsteki yolcuların ve şoförün kısa süreli
şaşkınlık yaşadığı görülüyor. DHA

EYÜpsUlTaN TEM Otoyolu'nda
trafikte makas atarak ilerlediği
iddia edilen otomobil başka bir

otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında
TEM Otoyolu Edirne istikametinde Hasdal
Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya
göre, trafikte makas atarak ilerleyen 16 JLA
78 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon
hakimiyetini kaybederek, aynı yönde ilerle-
yen 34 JM 7896 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 JM 7896
plakalı otomobildeki bir kadın araçta sıkıştı.
Makas atarak ilerlediği ileri sürülen otomo-
bildeki 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda
ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem
alırken, itfaiye ekipleri 34 JM 7896 plakalı
otomobilde sıkışan yaralı kadını kurtararak
sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri
olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla
hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle, TEM
Otoyolu Hasdal viyadüğünde ulaşım trafik
polislerince tek şeritten kontrollü olarak
sağlandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik
oluştu.

En sonunda çarptı 

34 JM 7896 plakalı otomobilde bulunan
kazazede yaşananları anlattı. Kendilerine
diğer aracın çarptığını belirten vatandaş, "2-
3 tane genç makas atarken geldi çarptı. Ara-
bada 4 kişiydik. Bir yaralımız var durumu
iyi" dedi. Kazayla ilgili bir görgü tanığı da,
"İşten çıktık evimize doğru gidiyorduk. Ya-
nımızdan az önce kaza yapan Honda, hızlı
bir şekilde geçti. Tam göremediğim bir ara-
baya makas attı. Kafaları mı güzel bilmiyo-
rum? O an kaza yapacak zannettik. Az
ilerde de bir baktık, diğer araca yandan
çarptı ve olanlar oldu. Ondan sonra savrul-
dular" diye konuştu. DHA

aRNaVUTKÖY'dE motosiklet ile
otomobil kavşakta çarpıştı. Ka-
zada ağır yaralanan motosiklet

sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat
23.30'da Arnavutköy Membaa Işıklar mev-
kiinde meydana geldi. 48 TK 797 plakalı
motosiklet ile 34 YS 3156 plakalı otomobil
kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle
savrulan motosiklet sürüklenerek kırmızı
ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı.
Savrulan motosikletten düşen motosiklet
sürücüsü ise beton bariyere çarparak ağır
şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki
diğer sürücüler bir yandan yaralı sürücüsü-
nün yardımına koşarken bir yandan da ka-
zayı 112'ye ve polise haber verdi. İhbar
sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri ya-
ralı ve bilinci kapalı olan sürücüye ilk mü-
dahaleyi yaparak ambulansla hastaneye
kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı moto-
siklet sürücüsünün sağlık durumunun cid-
diyetini koruduğu öğrenildi. Kazanın
meydana geldiği yol ise bir süre araç trafi-
ğine kapatıldı. Kazada hasar gören araçla-
rın yoldan kaldırılması ve temizlik
çalışmaları sonucu ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Makas atarak
gitti kaza yaptı

Arnavutköy’de
can pazarı

Kaza, sabaha doğru saat
05.30 sıralarında Atatürk
Caddesi'nde meydana geldi.

Erdoğan Çuhalı'nın (56) kullandığı
34 GP 6091 plakalı hafif ticari araç,
henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
mesi üzerine önce orta refüje vurdu
ardından takla atarak yan yattı. Em-
niyet kemeri takmadığı anlaşılan sü-
rücü ise yaklaşık elli metre sürüklenen
aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve
polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekip-
leri yaptıkları incelemede sürücünün
hayatını kaybettiği belirlendi. Erdo-
ğan Çuhalı'nın cansız bedeni itfaiye
ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Çuhalı'nın cansız bedeni Sancaktepe

Şehit Prof. Dr. İlhami Varank Eğitim
ve Araştırma Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik
önlemi alırken, olay yeri inceleme
ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

Kötü bir ses duydum

Kazayı gören, Bünyamin Çetin yaşa-
nanları, "Ben aşağıya telefonla konuş-
maya inmiştim. Bu araç ta yolun
sonundaki ara sokaklarda bir iki tur
attı. Sonra yan sokağa geçti, buraya
döndü. Bende telefona bakıyordum.
Sesi duydum, araba biraz sürüklendi.
Buraya koşup geldiğimde zaten bu
haldeydi. Ara sokaklarda normal gidi-
yordu, otobana çıkınca biraz hız-
landı" şeklinde anlattı. Kazayla ilgili
inceleme başlatıldı. DHA

Takla atan araçta can verdi

BICAKLANARAK
OLDURULDU!

KÜÇÜKÇEKMECE'dE ses
bombası ve molotof atıl-
masıyla ilgili çalışma

yapan polis ekipleri, 2 kişiyi gözal-
tına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüp-
heli tutuklandı. Olay, 07 Eylül'de
Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi
üzerinde meydana geldi. Cadde üze-
rinde ses bombası ve havai fişek atıl-
masıyla ilgili çalışma başlatan

İstanbul Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma
yaptı. Çalışmada çalılık alan içeri-
sinde gizlenmiş J.K. ve M.Ç. isimli
şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Şüp-
helilerle birlikte 3 adet atılmaya hazır
fitilli molotof, 1 çift inşaat eldiveni,
1,5 litre pet şişe içerisinde benzin, 1
adet yüz maskesi ve 1 adet şapka ele
geçirildi. Şüphelilerin ikametlerinde

yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı
tabanca ve bu tabancaya ait şarjör
ile birlikte 3 adet fişek, 1 adet laptop
ve PKK/KCK terör örgütünü simge-
leyen bez parçaları ele geçirildi. Em-
niyete götürülen şüpheliler, burada
yapılan işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklanan şüpheliler,
cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde, daha önceden tartışma yaşadıkları grupla parkta karşılayan 19 
yaşındaki Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U. bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı
olarak hastaneye kaldırılan gençlerden Berat Çerman hayatını kaybederken son
anları güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayetle ilgili bir kişinin tutuklandığı öğrenildi

O lay, 16 Ağustos'ta saat
21.40 sıralarında Beylik-
düzü'nde bir parkta ya-

şandı. İddiaya göre, Berat Çerman
(19) ile bir grup arasında daha
önce "Kız arkadaşıma baktın" tar-
tışması yaşandı. Bu tartışmanın ar-
dından aynı grupla parkta bir
araya gelen Berat Çerman ve arka-
daşı Faruk U., bıçaklı saldırıya uğ-

radı. Faruk U. aldığı bıçak darbesi-
nin ardından olay yerinden kaç-
mayı başarırken grupta bulunanlar
birçok yerinden bıçakladıkları
Berat Çermen'ı uzun süre de tek-
meledi. Saldırganlar olay yerinden
kaçarken ağır yaralanan Berat Çer-
man, yakınlarda bulunan bir bak-
kala kadar süründü. Bakkalın
önünde düşen genci görenlerin

haber vermesi üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hasta-
neye kaldırılan Berat Çerman, kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan
Faruk U. ise tedavisinin ardından
taburcu oldu. Cinayetle ilgili bir ki-
şinin tutuklandığı öğrenildi.

Kameralar kaydetti

Bıçaklandıktan sonra yakınlardaki
bir bakkala kadar sürünen Berat
Çerman'ın son anları güvenlik ka-
merasına yansıdı. Görüntülerde,
Berat'ın bakkalın önüne sürünerek
geldiği görülüyor. Devamında, ya-
ralı genci görenler sağlık ekiplerine
haber veriyor. Bir süre sonra olay
yerine gelen sağlık ekipleri sedyeye
aldıkları Berat Çerman'ı hastaneye
götürüyor. DHA

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç refüje vurarak
takla attı. Yaklaşık elli metre sürüklenen aracın altında sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Deli misiniz divane mi?

Berat, uğradığı
bıçaklı saldırı
sonrası yaşamını
yitirdi. Berat’ın
ailesi haberi alır
almaz sinir
krizleri geçirdi.
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Y aptık, yapmadık değil…İşçisiyle,
köylüsüyle memuruyla valisiyle, he-
pimiz yaptık…Müdürüyle,

STK’sıyla, Amiriyle yaparken de paylaştık
fotoğraflarımızı…

Meğerse  maskeliymişiz !!! 
İstisnasız hepimiz kurallara 

uyuyormuşuz !!!
AMA…
Sadece resimler de…
Hepimiz farkındayız…Ölümlerin, vaka-

ların, salgının…
İçişleri Bakanlığı duyurdu, BAŞLIYO-

RUZ diye… Ardından Valilikler uyardı,

UYMAYANIN….… 
Valisiyle…Kaymakamıyla…Belediye

Başkanıyla…Milletvekili ve Amiriyle…
YAN YANA, mutlu mesut !!! … pozlar
verdik

Ve bunun adına da DENETİM dedik !
Hani bence…
Bakanların, Milletvekillerinin, belediye

başkanlarının, veya siyasi parti ilçe baş-
kanlarının  sosyal medyaları biraz denet-
lense… Çünkü asıl DENETİME ihtiyaç,
orada… 

Asıl RİSK ve TEHLİKE de…
Bir kontrol edin o hesapları…Paylaşılan

tüm o fotoğrafları…Mahalle
toplantılarında olanları…Ve vatandaşlarla
bir araya gelişleri…

Yok…
MASKE yok…SOSYAL MESAFE 

hiç yok…
Ama biz, DENETLEDİK diyoruz… 

Siirt’ten Ankara’ya, MASKELİYİZ mesajı
veriyoruz… 

Her şey KONTROL ALTINDA demeyi
ise ihmal etmiyoruz…

Ama değil…
Kontrol altında değil…
Aksine, sen sağ ben selametiz…Yaşa-

nanlara da KADER diyoruz…
Denetim ( !!! ) de bitti ya…
Maskelerimizi çenelerimize yeniden yer-

leştiriyoruz…Hatta kollarımızın dirsek hi-
zasında sallandırıyoruz…

Çünkü biliyoruz…
Denetim ( !!! ) olursa…
Ankara, çözüm bulmuş, BAŞLIYORUZ

diyor …
Metrobüs veya belediye otobüslerinde yı-

ğılmak serbest ama münibüslerde ayakta
yolcu yasak.

Milletvekillerine, saatlerce çalgı çengili
1500 kişilik düğün yapmak serbest. Vatan-

daşa bir saat ve kişi sayısı sınırlı düğünde
oynamak bile yasak

Giresun’da binlerce kişinin afet bölge-
sinde, bir o kadar kişinin Ayasofya’nın açı-
lışına katılması serbest ama  müzik kaset
bile olsa saat 24 ten sonra yasak… 

Uçaklarda yemek servisi yasak ama ya-
nındaki koltukta oturan yabancı yolcuyla
dirsek teması yaşamak serbest

Yanlış anlamayın da beyler, biz sizi
memleketi adil ve uygarca yönetin diye
seçtik cebimizde kalmayan parayı ceza
diye almaya, yarım yamalak iş yapan esna-
fın iş yapamamasını sağlamaya, milleti iş-
sizlikten harap edin, yoksulluğa kavuşturun
diye değil…

VESSELAM

Mutlu mesut pozlar verdik...!

Silivri Belediyesi Eylül ayı 
meclis toplantısı 2. birleşiminde

konuşan Başkan Yılmaz, afetlere
hazırlık için önemli bir proje

içerisinde olduklarını söyleyerek,
“Afet Koordinasyon Merkezi

kuruyoruz” dedi. CHP 
gurubunun, Afete Hazırlık ve

Kentsel Dönüşüm Komisyonu'nun
kağıt üstünde kalmaması 

yönündeki eleştirilerine cevap
veren Yılmaz, "Bu komisyon 
kağıt üzerinde kalmaz" dedi

KAGIT
UZERINDE
KALMAZ!

Performans
kabul edildi
Bağcılar Belediyesi´nin Eylül ayı meclis ikinci
oturumunda görüşülen 2021 yılı Performans
Programı, oy birliğiyle kabul edildi

KOvid-19 salgını nedeniyle Bağcılar Be-
lediye meclis toplantısı, Feyzullah Kıyık-
lık Engelliler Sarayı’nda yapılmaya

devam ediyor. Eylül ayı ikinci toplantısı da maskeli
ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlendi.
Meclis 1. Başkan Vekili Necati Kahraman’ın sunu-
muyla gerçekleşen toplantıda yoklamanın ardından
gündemde yer alan maddelere geçildi. Toplantıda
Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 2021 Yılı Performans Prog-
ramı da görüşüldü.

110 ana proje 

Performans Programı’nın içeriğiyle ilgili olarak “İl-
çeyi geleceğe taşıyacak faaliyet ve projeleri tasarlar-
ken her yaş ve her kesimden ilçe sakininin
görüşlerinin esas alındığı Performans Esaslı Bütçe-
leme ile uyumlu şekilde hazırlanan 2021 Yılı Perfor-
mans Programı, mevcut stratejik planda bulunan 8
stratejik amaç, 27 stratejik hedef ve bu hedeflere
ulaşabilmek için 128 performans göstergesi ile 110
ana faaliyet/proje üzerinden oluşturulmuştur. Alt-
yapı ve Ulaşım, Yeşil Alanlar, Park ve Ağaçlan-
dırma, Afet Yönetimi ve Acil Yardım, İmar ve
Kentsel Dönüşüm, Dezavantajlı Gruplara Yönelik
Faaliyetler, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Çevre Yönetimi,
Saha Denetimleri, Sosyal Kültürel ve Eğitim Faali-
yetleri ile Kurumsal Gelişim alanlarında çalışmala-
rımızı yürüteceğiz” denildi.

Çağırıcı teşekkür etti

Toplantının sonunda 2021 yılı Performans
Programı oy birliğiyle kabul edildi. Bağcı-

lar’ın bir evladı olarak ilçeye hizmet et-
menin onur ve gururunu yaşadığını

belirten Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, 2021

yılı Performans Progra-
mına emeği geçen tüm

mesai arkadaşlarına
ve meclis üyele-

rine teşekkür
etti.

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki tüm okullara 103 bin litre temizlik malzemesi
ve dezenfektan desteğinde buldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, “Okulların fiziki koşulların iyileştirilmek için buradayız” dedi

OKullarda 21 Eylül’de
yüz yüze eğitim başlayacak.
Sultangazi Belediyesi ise

salgınla mücadele kapsamında ilçe ge-
nelindeki tüm okullara 103 bin litre te-
mizlik malzemesi ve dezenfektan
desteğinde bulundu. Programa Sul-
tangazi Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, Sultangazi
kaymakamı Uğur Kalkar ve ilçede bu-
lunan okul müdürleri katıldı.

İnşallah atlatırız

Sultangazi’de her zaman eğitimin ya-
nında olduklarını belirten Sultangazi
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun şunları söyledi: “Çocuklarımı-
zın daha iyi bir eğitim alması için gay-
ret gösteriyoruz. Bugün ise fiziki
koşulların iyileştirilmesi için buradayız.
Okullarımızda sağlığa hijyene temiz-
liğe daha dikkat edilmesi için 103 bin
litre temizlik malzemesini Sultanga-
zi’de bulunan bütün okullarımıza da-
ğıtıyoruz. Oluştuğumuz setin
içerisinde sıvı sabun, çamaşır suyu,
yüzey temizleyicileri ve dezenfektan
bulunuyor. Şu an zor koşullar yaşıyo-
ruz. Her şey bitmiş gibi davranmaya-
lım. Özellikle öğrencilerimizden maske
mesafe ve temizlik kurallarına uymala-
rını rica ediyorum. Aksi takdirde süreç
çok daha uzun olabilir. İnşallah bu sü-
reci hızlı bir şekilde atlatırız. 103 bin
litrelik temizlik malzememiz Sultanga-

zi’ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve
temizlik içerisinde temiz bir toplumun
bir parçası olarak bizde bundan sonra
eğitimin yanında olacağımız ifade edi-
yorum.”

Bizler için önemli bir gün

Biz okul müdürleri için çok önemli bir
gün vurgusunu yapan Sultangazi Ata-
türk Çiftliği İlkokulu Müdürü Hayret-
tin Berkalp, “Bizler için önemli bir

gün, mutluyuz. Sultangazi Belediyesi
her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim ku-
rumlarına temizlik malzemeleri deste-
ğini sağladı. Sadece temizlik
malzemeleri değil okullarımızın bo-
yanması, yeni eğitim öğretim yılına
hazırlanması konusunda her zaman
belediyemiz ve belediye başkanımızın
desteği arkamızda. Bütün arkadaşla-
rım adına belediyemize çok teşekkür
ediyorum” dedi. DHA

Okullara 103 bin
litre dezenfektan

E ylül ayı meclisinin 2. birleşiminde
yer alan “Belediyemiz Kentsel Ta-
sarım Müdürlüğünün adının ‘Etüt

Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’
olarak değiştirilerek Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin revizesinin yapılması ile
Kentsel Tasarım Komisyonu adının ‘Kent-
sel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komis-
yonu’ olarak değiştirilmesi” maddesi,
hukuk komisyonu raporunun okunması
ve kararın uygun bulunması neticesinde
oy birliği ile kabul edildi.  Başkan Yılmaz,
konuya ilişkin gündem maddesinin oylan-
ması sırasında yaptığı açıklamada, Si-
livri’de Afet Koordinasyon Merkezi
kurulacağını duyurdu.

Eleştirileri yadırgadım

CHP gurubunun, Afete Hazırlık ve Kent-
sel Dönüşüm Komisyonunun kağıt üs-
tünde kalmaması yönündeki eleştirilerine
cevap veren Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, CHP’nin olumsuz yaklaşım-
larını yadırgadığını ifade ederek, “Daha
önceki Kentsel Dönüşüm Komisyonunun
bir faaliyet yapmaması, Kentsel Dönüşüm

ve Afete Hazırlık Komisyonunun bir faali-
yet yapmayacağı anlamına gelmemeli.”
dedi. “Komisyonların, belediye başkanla-
rının önünü tıkayacak araçlar olmadığını
biliyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Yıl-
maz, "Bu organların bu araçların beledi-

yenin çalışmalarını kolaylaştıracak, yol
gösterecek, uyarılarda bulunacak, yanlış-
lardan döndürecek organlar olduğundan
hareketle, bu komisyonun adını Kentsel
Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu
olarak koyduk. Bundan sonrası, birbirin-

den kıymetli 31 tane belediye meclisi üyesi
arkadaşımızla beraber ortaya koyacağımız
performansla alakalı" diye konuştu. 

Ben umutluyum

"Bu komisyon kağıt üzerinde kalmaz, sivil
insiyatif, mühendisler odası, mimarlar
odası, sivil platformlar, gönüllü dernekler,
arama kurtarma ekipleri, afet koordinas-
yon merkezi gibi herkes buna destek verir"
diyen Başkan Yılmaz, "Silivri Belediyesi-
nin bünyesinde projesini bitirdiğimiz ve
binasını da yapacağımız bir AKOM gibi,
AFAD gibi Silivri’ye uyarlayıp, Silivri’nin
bir Afet Koordinasyon Merkezini makine
teçhizatına kadar projelendirdik. Çok kısa
bir zaman sonra projeye başlayacağız.
Zabıta Müdürlüğümüz ile beraber Afet
Koordinasyon Müdürlüğü binası yapaca-
ğız. İçerisinde her türlü donanımı olan bir
sel, bir heyelan, bir depremde şehrin kay-
makamının, belediye başkanının oturup
oradan afeti yönetebileceği, arama kur-
tarma ekibi ile araç ve teçhizatı ile beraber
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına
yardıma koşabilecek bir yapıyı da oluştur-
mak istiyoruz. Ben umutluyum" ifadelerini
kulandı. 

CENGİZ ALÇAYIR

Silivri Belediyesi Eylül ayı meclis gündeminde
yer alan, Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep
edilen belediye birimlerine lüzumlu ek ücret tari-
feleri ile ilgili fiyatlar, okunan Plan ve Bütçe Ko-
misyonu raporunun ardından oy birliği ile kabul
edildi. Şehit yakınlarına ayrıcalık tanınan ek fiyat
tarifelerine göre; Devlet Hastanesi arkası oto-
parkının ilk 30 dakikası ücretsiz olurken, gün
boyu saat sınırı olmaksızın otopark ücreti 7,00
TL olarak belirlendi. Şehit aileleri, gazi ve gazi
ailelerinin birinci derece yakınlarına ise hastane
arkası otopark kullanımı ücretsiz oldu. İşletme
ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gös-
teren Kalepark Sosyal Tesisinde yöresel ürünler-
den hazırlanıp satışa sunulacak olan Kale
Tost’un fiyat tarifesi; kaşarlı kale tost 10.00 TL,
sucuklu kale tost 12.00 TL, karışık kale tost
12.00 TL olmasına karar verildi. Yine satışı yapı-

lacak sıcak içecek tarifesine ek olarak Espresso
6.00 TL, Espresso Doble 8.00 TL, Americano
8.00 TL, Cafe Latte 8.00 TL Cappucino 8.00 TL
olarak belirlendi. Ayrıca alınan kararla tesiste
satışı yapılacak her türlü gıda ürünü alış maliyet
bedelinin % 75 fazlası ile satışa sunulması ka-
rarlaştırıldı. Bunun yanı sıra Kalepark amfi ti-
yatro bölümünde nikahlar KDV dahil 1.000.00
TL olurken, kokteyli (alkolsüz) nikahlarda ise kişi
başı 20 TL ilave edilecek. Şehit ailelerinin, gazi
ve gazi ailelerinin birinci derece yakınlarına ni-
kahlardan ücret alınmayacak. Meclis günde-
minde tarifelere ilişkin alınan kararlardan birisi
de Silivri Cezaevinin çöp alımına ilişkin oldu.
Adalet Bakanlığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu katı
atık toplama taşıma ücreti olarak Silivri Beledi-
yesine aylık 38.000,00 TL (KDV Dahil) 
ödeyecek.

ŞEHİT YAKINLARINA AYRICALIK

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile görüşen AK Parti Gençlik Kolları
Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, ilçede gençlere 
yönelik yapılan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu

Kağıthane'de olmak-
tan duyduğu memnuni-
yeti dile getiren

Milletvekili Büyükgümüş, ''Kağıt-
hane tarihi bu kadar eski olmasına
karşın aynı zamanda İstanbul'da
en genç nüfusa sahip ilçeler ara-
sında yer alıyor. Gençlerle aynı dili
konuşabilen, onları anlayabilen
genç bir belediye başkanına sahip
olduğu için de Kağıthane'yi avan-
tajlı görüyorum'' diye konuştu.

Birçoğunu hayata geçirdik

Gençlik politikalarının ele alındığı
buluşmada Kağıthane Belediye
Başkanı Mevlüt Öztekin son bir
yılda yapılan icraatları Milletvekili
Büyükgümüş ile paylaştı. Seçimler
öncesinde vatandaşa 53 proje sözü
veren Başkan Öztekin, bunların
birçoğunun gençleri geleceğe ha-
zırlayacak projeler olduğunu söy-
ledi. Başkan Öztekin; "Son bir

yılda sözünü verdiğimiz Millet Kı-
raathanesi ve Çocuk Kütüphanesi,
Uzay Evi, İstiham Hizmet Nok-
tası, youtuberlar için Stüdyonuz
Bizden projesi, Sporcuhane, Ba-
ğımlılıkla Mücadele Merkezi, En-
gelli Bakım Hizmet Merkezi,
Online Deneme Sınavları gibi ça-
lışmaları hayata geçirdik. Hepsi
gençlerimizin daha donanımlı,

sağlıklı ve sosyal bireyler olmaları
için tasarlanmış projeler" dedi. Ta-
rihi Sadabad Kasrı Çamaşırhane-
si'nde gerçekleşen buluşma
programının ardından Başkan Öz-
tekin Milletvekili Büyükgümüş'e
günün hatırası olarak, Kağıtha-
ne'nin tarih ve kültürünü anlatan
çikolata kütüphanesi hediye etti.
DHA

Projeleri konuştular

AFET
KOORDİNASYON

MERKEZİ
YOLDA



B aşımız her sıkıştığında Avrupa kriterleri di-
yerek sarıldığımız kriterlerin ne olduğunu
insanlıktan bihaber olduğumuz gibi onun iç-

eriğinden de bihaber çok bilmiş kesiliriz. Bunu özel
hayatımızda iş hayatında hal ve hareketlerimizle de
ortaya koyar kendimizi ele veririz.

Bu sorunun altında yatan ise bu eksikliği giderme
adına çaba gösteremeyişimizdir.

Bu durum 60 yıldır katılma hesapları yaptığımız
ama hala gerekli kriterleri yerine getiremeyişimiz-
den dolayı kapısında beklemeye devam ettiğimiz Av-
rupa Birliği rüyasında olduğu gibi kendi özel
hayatımızda sıkça ortaya koyarız. 

Bunun diğer adı gelişmişlik sorunudur. Yani dev-
let anlamında osmanlıdan kalma, şahıs anlamında
köy kurnazı denen olgudan köyden kalma etkiden
kendimizi kurtaramayışımızdır. 

Kısacası yerel ağızla çeperin dibinde kalan, gala-
ğın (tezek yığını) büyümesiyle kendilerinin gökdeleni
olduğunu sananların isimleri Yener'de olsa kendileri-
nin bu ukalalıklarını yenemedikleridir. 

Ne anlatmak istediğimi isimleri Yener'de olsa hep
yenilenlerin gol yediklerinden de haberleri yoktur.
Bu durumun en bariz örneği samimi bir dostumun
önerisiyle arayıp tanışmak istediğim ancak harcadı-
ğım kontöre ve zamana acıdığım aşağıdaki mesajı
kendisine yazmama neden olan ve batılı olamayan
doğunun karanlığında kalan şahıstır bu yazıyı bana
yazdıran!...

Yener bey merhaba.. 
Öncelikle sizi aradığım için özür dilerim.. Benim

adım Fakir Yılmaz..  Gazeteciyim aynı zamanda
Yaşam TV de iş insanlarımızla başta olmak üzere
birçok alanda program yaparım. Ardahan merkezli
günlük gazetelerimizin yanı sıra 7 yaşından beri
çek-senetle uğraşan, ticaretin, ekonominin, iş hare-
ketlerinin sıkıntılarını bilen ailemin olan ve kardeş-
ler olarak baktığımız matbaamız, petrolümüz, iş
hanımız, kapalı spor sahamız gibi bir çok işlerin
yanı sıra Ardahan Gazeteciler Cemiyeti ve merkezi
İstanbul Şişli'de bulunan Ardahan Dernekler Fede-
rasyonu Başkanlığını da yapmaktayım. İnternette
www.kuzeyanadolugazetesi.com adlı sitem aracılı-
ğıyla da günlük 25 ila 33 bin arasında okuru olan
ve kendi gazetelerim, sitem aracılığıyla her gün yazı
yazan, yorum yapan ve aynı zamanda Birgün,
Akşam, Taraf, Aydınlık, Türkiye, Habertürk muha-
birliği yapan İstanbul'da yayınlanan Gazete Damga
adlı gazetede yazılar yazan 34 yıllık bir gazeteci-
yim. Bu mesajı yazmamın nedeni sadece ziyaret
edip, tanışmak, eğer ısmarlasaydınız bir bardak ça-
yınızı içmek için, randevu talebim ile sizinle yaptı-
ğım telefon görüşmesinde karşınızdaki insanı
tanımadan takındığınız tavır oldu. Bir iş adamına
yakışmayan tavrınızı kınadığımı ve insanlara karşı
biraz daha nazik olmanızı bir iş adamı, iş insanı, stk
başkanı, gazeteci olarak tavsiye ederim.. Çünkü bu
dünya küçük bir günde siz birini ararsanız ve köy-
den kalma tavırla karşılaşırsanız üzülürsünüz
derim.. Ha davranışınıza kızsam da küs değilim bi-
lesiniz..  Yine de selamlar.
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Yener, yenemez!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir TV kanalında barajların doluluk
oranlarını değerlendirdi. "Barajlarda şu anda yüzde 50’ye yakın bir 
doluluğumuz var. 2014’te yüzde 14’lere kadar inmişti" diyen İmamoğlu, 
"Bizim, bu yıl için sorunumuz yok. Ancak İstanbul kuraklık yaşıyor. 
İstanbul’daki yağmur oranları, yaz döneminde yüzde 30 seviyesine düştü" dedi

BU SENE SU 
SORUNU YOK

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox
TV’de canlı yayınlanan, İsmail Kü-

çükkaya’nın sunduğu “Çalar Saat” prog-
ramına konuk oldu. İmamoğlu,
Küçükkaya’nın işsizlikten koronavirüs sü-
recine, CHP’li belediyelerin pandemi dö-
nemindeki icraatlarından İBB’nin tarıma
yönelik çalışmalarına kadar sorularına
detaylı yanıtlar verdi. 

5 istihdam ofisi açtık

İBB’nin devam hizmetlerine ve gerçekleş-
tirilecek projelere yönelik açıklamalarda
bulunan İmamoğlu, "5 istihdam ofisi
açtık, 5’i de yolda. Toplam 11’i tamamla-
yacağız yıl sonuna kadar. Her gün bin-
lerce İstanbulluya okunuyoruz. İş arayan
insanlarımıza rehberlik yapan bir merkez
kurduk. 7-8 aylık pandemi süreci dahil
hem Büyükşehir’in yarattığı imkanlar
hem diğer kurum-kuruluşlara yakın çalış-
mayla beraber, yaklaşık 14 bin insana iş
bulmuş olduk. Mobil araçlarımız var.
Meydanlarda dolaşan, gezen işsizlere bu
şekilde hizmet veriyoruz. Can yakıcı işsiz-
liğin, insanlarımızda yarattığı travmayı
bir yandan hafifletiyoruz, aynı zamanda
doğru yönlendiriyoruz ve iş imkanı sağlı-
yoruz" dedi. 

180 bin fatura, 180 bin aile 

Pandemi döneminde de çalışmaya
devam ettiklerini dile getiren İmamoğlu,
"Pandemi döneminde 1 milyon 200 bin
insana dokunduk. Sadece “Gıda Destek
Paketi”nden faydalananların sayısı 600
bine ulaştı. Zaten 280 bin aileye biz des-
tek oluyorduk. En son Kurban Bayra-
mı’ndaki kurbanlıklardan 130 bin aileye
konserve kavurma dağıttık. Bütün bu des-
teklerimiz devam ediyor. 30 bin öğrenciye
eğitim desteği için yeni dönem kayıtlarını
alacağız. “Askıda fatura” uygulamasında
180 bini aştı ödenen fatura sayısı. 180 bin
fatura, 180 bin aile demek. Pandemi dö-
neminde, bütün belediyeler, bütün im-
kansızlıklara rağmen çok güzel ve ciddi
işler yaptık. Sadece 2 milyar lira direkt
ekstra harcamamız oldu. Niye? Gördü-
ğünüz otobüsler ya da metrobüsler,
yüzde 5, yüzde 10 kapasiteyle gezdi; ama
biz hiçbir aksaklık yaşatmadık. Pandemi-

nin İBB’ye şu an ki ekstra maliyeti 2 mil-
yar lira. Biz, bu yılı neredeyse 6 milyar lira
gelir kaybıyla geçirmiş olacağız. Belediye-
lere bir destek paketi diye bir şey duydu-
nuz mu? Dünya’nın hiçbir yerinde,
merkezi yönetimlerin belediyeleri destek-
lemediği bir ülke göremezsiniz" diye ko-
nuştu. 

400 bin yolcu bekliyoruz

En çok tartışılan ulaşım konusunda da
açıklamalarda bulunan İmamoğlu,
"Metro hatları ile ilgili çok iyi atılımlar
yaptık. Duran hatları hayata geçirdik. 29
Ekim’de umarım Mahmutbey – Mecidi-
yeköy Hattı’nı hizmete açıyoruz. O hatta,
günde 400 bin yolcu bekliyoruz. Metro-
büsün de yükünü hafifletecek. Eminönü
– Alibeyköy hattını yıl sonunda hizmete
açacağız. Aşiyan – Rumelihisarı Fünikü-
ler Hattı durmuştu; orayı hareket geçir-
dik. Önümüzdeki sene Eylül – Ekim
ayına yetiştirmek istiyoruz. İstanbul, boy-
dan boya olukça uzun bir hatta sahip. İs-
tanbul’daki tüm ulaşım araçlarının belli
bir kilometresi var. Mesela, lastik teker-
lekli araçlarda bu saatte 20 kilometreye
kadar düşüyor. Örneğin, Marmaray 38
kilometre. Bunu çözmemiz gerekiyordu.
Bu sebeple “Hızray” ile Halkalı’dan Sa-
biha Gökçen’e, 11 istasyonu olan bir
proje yapıyoruz. Durak sayısının az ol-
ması, hızı arttırıyor. Bu sayede Sabiha
Gökçen’den Halkalı’ya 55 dakikada gide-
bileceğiz. Ayrıca birçok dikey metro hat-
tını içine alan bir istasyon düzeni var. Bu
proje, İstanbul’un boydan boya çok hızlı
erişimine olanak sağlayacak bir proje.
Hedefimiz; bu projeyi 2021’in ilk altı
ayında Meclis’in ve yetkili bir takım ku-
rulların izinlerini alacak duruma getir-
mek. Maliyeti yaklaşık 5 milyar dolarlık
bir proje. Dört yıllık bir süresi var. Bu pro-
jenin maliyetini de “yap-işlet-devret” mo-
delinin en ahlaklı haliyle yapabileceğiz.
Görüşmelerimiz de var. 2021’in 6’ncı
ayında bu projeyi yapılabilir bir hale getir-
mek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. 

Barajlardaki doluluk oranı

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların
doluluk oranları hakkında da bilgi veren
Ekrem İmamoğlu, "Barajlarda şu anda
yüzde 50’ye yakın bir doluluğumuz var.
2014’te yüzde 14’lere kadar inmişti İstan-

bul’daki baraj doluluğu. Ki bizim en
önemli barajımız Ömerli’dir, Darlık’tır;
buralardaki oranlar oldukça yüksek. Yani
bizim, bu yıl için sorunumuz yok. Ancak
İstanbul kuraklık yaşıyor. İstanbul’daki
yağmur oranları, yaz döneminde yüzde
30 seviyesine düştü. Niye biz çırpınıyoruz
Kanal İstanbul’la? O bölgede İstanbul’un
su kaynaklarını yok ediyorsunuz. Mar-
mara’yı yok ediyorsunuz. Dolayısıyla İs-
tanbul’un suyunu koruması lazım"
ifadelerini kullandı. 

HIDIR ULAĞ

Deniz taksi konusunda önemli açıklamalarda bu-
lunan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbul’da deniz
taksiyi, 2021’de ciddi bir şekildi harekete
geçireceğiz. Denizi aktif kullanmak zorun-
dayız. Deniz ile raylı sistemleri entegre
edecek çalışmalarımız var. Bizim getirdi-
ğimiz 6 bin taksi konusu var. Bunun 1000
tanesinin 750’si, yolcusu kalmamış mini-
büs hatlarına verilecek. 250 tanesi ise
yolcusu kalmamış dolmuş hatlarına veri-

lecek. Kalan 5 bin taksi ise yeni taksi olacak. Bunu
da İBB işletecek. Bir kere takside kalite, kurumsal-

laşma olacak. Bir de taksici esnafını rahat
ettirecek. Maaş derdi, güvenlik derdi, SGK
veya bir takım kişisel sorumlulukları ile so-
runu kalmayacak. Piyasayı 3-5 plaka ağa-
sının elinden alıp, İstanbullunun regüle
ettiği bir hizmet alanına dönüştüreceğiz.
Bu konuda kararlıyız. Toplumun yüzde
96’sı bu taksiyi istiyor" diye konuştu. 

Turizm belgeli araçlar ve servisçilerle ilgili konu-
şan İmamoğlu, "Eylül UKOME’si bizim için önemli.
UKOME’de iki konu önemli. Bir tanesi; turizm
araçlarına güzergah belgesi verilmesi konusu.
Haksız bir şekilde bu turizm bel-
geleriyle ilgili tartışma büyüdü.
Bunlar bir taksi gibi hizmet etme-
yecekler. Kendi işlerini yapabil-
meleri adına, belgelerini almaları
açısından, turizm amaçlı araç-
lara, güzergah belgelerinin hak-
larını vereceğiz bu ayki

UKOME’de. Bu çok önemli. Çünkü binlerce esnafı-
mızı ilgilendiriyor, binlerce. Bir müjdeyi daha vere-
yim. Bu da servisçileri ilgilendiriyor. Çünkü on
binlerce servisçi vatandaşımız var. Tahditlerini

alamamışlardı. Bu tahdit konu-
suyla ilgili, 25 Mayıs 2015 ile 31
Mart 2019 tarihleri arasında ser-
visçilik yaptığını belgeleyen ser-
visçi esnaf kardeşlerimize de
yine plaka ücreti karşılığında, bir
adet servis plakasını vereceğiz
bu ayki UKOME’de.

DENİZİ AKTİF KULLANACAĞIZ

SERVİSÇİLERE MÜJDE

SARILAN DA VAR KAÇAN DA
SARIYER Belediyesi dezenfeksiyon
ekipleri, tüm ilçeyi karış karış dolaşa-
rak, planlama doğrultusunda çalış-

malarını sürdürüyor. Koruyucu tulum, gözük,
maske ve eldivenlerini giyen ekipler, bugüne
kadar ortalama 2 bin kamu kurumu, 4 bin iş
yeri, bin 54 eczane, 6 bin 500 taksi, 3 bin mini-
büs, otobüs, ambulans, 980 araç, 450 ibadet-
hane, 45 semt pazarı, 356 park,195 okul ve tüm
ortak kullanım alanlarında ilaçlama yaptı. Bu
zorlu süreçte yaşadıklarını anlatan Erdal Demir
ve Ali Siner, Sarıyer halkı için canla başla müca-
delede ettiklerini belirtiyor. 

Gözlerimizden yaşlar aktı

“Bu süreç başladığından beri Sarıyer’de ilaçla-
madığımız yer kalmadı” diyen Erdal Demir
"Durumun ciddi boyutlarda olduğuna işin
içinde olduğumuz için bire bir tanık olduk. Çok
genç yaştaki vatandaşlarımızın hastalığa yaka-
landığını, yaşlıların ise virüse yenik düştüğünü
yakından gördük. Öyle zamanlar oldu ki gözle-
rimizden yaşlar aktı. Güçlü olmamız gerektiği-
nin farkındayız tabi ki. Ayazağa’da eczanede
çalışan bir vatandaş virüse yakalanmıştı ve evini
dezenfekte etmeye gittik. Orda küçük çocukları-
nın olduğunu görünce normalde dış çevresinde
ve ortak kullanım alanlarında bu çalışmayı ya-
parız ama vicdanımız el vermedi. Tüm odaları
teker teker dezenfekte ettik. Bu yükü üzerimde
hissediyorum ve o an kendimi hiç düşünmedim

bile" ifadelerini kullandı. 

Babam beni sevmiyor mu?

Pandemi süreci başladıktan sonra 5 ay evine gi-
demediğini ve çocuklarına sarılamadığını söyle-
yen Demir konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Aylarca evimize gidemedik. O süreçte Kilyos
Sosyal Tesisleri bize kapılarını açtı. Telefon ye-
terli olmuyordu dayanamadığım zaman kapı-
dan ailemi görmeye gidiyordum. Kendimi
geçtim ama onlara hastalık bulaştıracağım diye
çok korkuyorum. Bu süreci kelimelerle anlata-
mıyorum. Şu an evime gidiyorum ama temasta

asla bulunmuyorum. Yemek kabım bile ayrı. 3
çocuğum var ve en küçük oğlum 3 yaşında.
Gelip sarılmak, oynamak istiyor fakat ben geri
çekilince “Babam beni sevmiyor mu?” diye ağlı-
yor. O ağlayınca ben de ağlıyorum. Bu durum
beni kahrediyor. Biz tulumlarımızı giyip, ekip-
manlarımızı kullanırken dışarıda karşılaştığımız
vatandaşlardan bazıları adımlarını geri geri
atarken, kendimizle gurur duyuyoruz aslında.
Biz büyük bir sorumlulukla yaptığımız işin ne
kadar önemli olduğunun farkındayız. Belki de
çok kişinin bu hastalığa yakalanmasına engel
olduk.” UFUK ÇOBAN

Sarıyer Belediyesi dezenfekte ekibinin iki üyesi Erdal Demir ve Ali Siner, “Bizi görüp
kaçanlar da oluyor, boynumuza sarılanlar da" diyerek yaşadıkları zor günleri anlattı

EK YATIRIM ONAYLANDI
KÖMÜRCÜODA Açık Kom-
post ve Geri Kazanım Te-
sisi’nde yeni bir işletme

düzenine geçen İBB, yenilenebilir enerji
kaynaklarından elde ettiği geliri katlaya-
cak. Böylece son 9 yılda İBB’ye yaklaşık
4 milyon lira kazandıran İSTAÇ’a bağlı
tesis, yıllık en az 15 milyon lira gelir ge-
tirmeye başlayacak. Tesise yapılacak ek
yatırımlar için sunulan fizibilite raporu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay
aldı. ÇED İDK’nın önünde olan rapor
ile ilgili süreç ise 14 Eylül’de sonlana-
cak. İSTAÇ’ın tesisten aldığı pay yüzde
12,5 olacak.

14 Eylül’de sonlanıyor

Kömürcüoda’daki Açık Kompost ve
Geri Kazanım Tesisi’nde şu an mevcu-
dun bakım, onarım ve yenileme çalış-
maları yürütülüyor. Ancak İBB,
işletmenin kapasitesini arttırmak ama-
cıyla yeni tesisler de kuracak. Bu
amaçla yapılacak tesislerin fizibilite ra-
poru Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
gönderildi. Bakanlıktan onay alan

rapor, şu an Çevresel Etki Değerlendir-
mesi Raporu İnceleme Değerlendirme
Komisyonu’nun (ÇED İDK) önünde.
Komisyon, Eylül ayının 14’ünde raporu
karara bağlayacak. Böylece ÇED süreci
sonlanmış olacak. Kömürcüoda Açık
Kompost ve Geri Kazanım Tesisi’nde,
İstanbul’a daha iyi hizmet etmek için
yeni yatırımlar başlatılacak.

Teşvikten yararlanılacak

Yeni dönemde atıktan türetilmiş yakıt
yerine biyokütleden elektrik enerjisi ve
sıvı kompost üretimi yapılacak. Tesiste
kullanılacak enerji kaynağı biokütle
kapsamında olduğundan enerji üretimi
YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kay-
nakları Destekleme Mekanizması) teş-
viklerinden yararlanacak. Kurulu gücü
18 megavat olan tesisten yüzde 12,5
pay alan İSTAÇ, 10 yıl boyunca yıllık
en az 15 milyon lirayı kasasına koya-
cak. Ardından sözleşmenin sürdüğü
2036 yılına kadar da piyasa fiyatları
üzerinden yapılacak elektrik satışların-
dan payını almayı sürdürecek.

Örnek gösterildi
KADIKÖY Beledi-
yesi’nin üyesi ol-
duğu ICLEI

Europe; tek kullanımlık
ürünler yerine uzun ömürlü,
ambalajsız ve ekolojik ürün-
lere erişim imkanı sunan,
döngüsel ekonomiyi destek-
leyen, tüketiciyle yerel ürün
ve üreticiyi buluşturan bir
yerel yönetim uygulaması

olan “Atıksız Dükkan”ı iyi
uygulama örnekleri arasında
gösterdi.  ICLEI Europe’un
iyi uygulama örnekleri ara-
sında gösterdiği; yerel üreti-
cilerin, kadın ve çiftçi
kooperatiflerinin aracı olma-
dan tüketiciyle buluştuğu
Atıksız Dükkan'da yerel to-
humlardan üretilmiş, mevsi-
minde temin edilebilecek

sağlıklı gıdaların yanı sıra;
günlük yaşam, temizlik, kişi-
sel bakım ve mutfak eşyaları
gibi uzun ömürlü ve ekolojik
ürünler yer alıyor. Ambalaj-
sız veya geri dönüştürülebilir
ambalajlarla satılan ürünler,
tercihe göre cam kavanoz,
bez torba veya evden getiri-
lecek kaplarla tüketiciye
sunuluyor.
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T ürkiye'de 33 yıldır faaliyet gösteren ve
her 10 evin 9'unda ürünleriyle yer alan
dünyanın önde gelen temizlik ve kişisel

bakım ürünleri şirketi Procter&Gamble
(P&G) Gebze'deki üretim tesislerinde gerçek-
leştirdiği "Yerli Üretim Yatırımları Toplantı-
sı'nda" ülke ekonomisine verdiği katkıyı
kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya katılan Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, fir-
manın ülke ekonomisine katkısı, üretim
faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve yatırım plan-
larıyla ilgili bilgi aldıktan sonra tesisleri gezdi.
Bakan Varank'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz
da eşlik etti. Bakan Varank, Procter&Gam-
ble'ın 33 yıldır Türkiye'de hem üretim hem de
satış yaptığına işaret ederek, firmanın özellikle
kişisel hijyen ve deterjan alanında Türkiye'deki
önemli firmalardan biri olduğuna, Gebze'nin
ardından Şekerpınar'daki yeni yatırımını da ta-
mamlandığına dikkati çekti. P&G'nin Türki-
ye'deki tedarik zinciri ve yerlileşme adımlarına
da değinen Varank, "Özellikle pandemi döne-
minde kişisel hijyen ve temizlik ürünleri çok
daha fazla gündeme geldi. O günlerde, Türki-
ye'de yerlileşme hususunda global tedarikçile-
rin Türkiye'deki tedarikçileri nasıl
değerlendirmeye başladıklarıyla ilgili bir örnek
vermiştim. O örnek Procter&Gamble ile ilgi-
liydi. Procter&Gamble deterjanda kullandığı
bazı kimyasalları o dönemde Çin'den ithal
edemeyince Türkiye'deki üreticilerle anlaşıp bu
ürünleri yerli olarak üretmeye başladı." diye
konuştu.

Hedef 2023

Varank, Türkiye'de büyük bir pazar payına

sahip olan P&G'nin bu sene 120 milyon dolar
ihracat yapmayı planladığını aktararak, "Bu
firmaya tedarikçi olan Türk şirketleri dünya-
daki diğer Procter&Gamble fabrikalarına 170
milyon dolar ihracat yapıyor. Burada bir değer
zincirinden bahsediyoruz. Firmanın önümüz-
deki döneme ilişkin yeni yatırım planları var,
Türkiye'deki planlarını görüştük." ifadelerini
kullandı. Bakan Varank, Türkiye'nin üretimde
çok güçlü ve rekabetçi bir ülke olduğunu vur-
gulayarak, "Global firmaların Türkiye'deki
fabrikaları, dünyayla kıyaslandığında oldukça
verimli bir şekilde çalışabiliyor. Bugün yaptığı-
mız ziyarette deterjan, çocuk bezi ve birçok ki-
şisel hijyen alanında firmanın yeni geliştirdiği
ürünleri gördük. Bunları nasıl ihraç edecekle-
riyle ilgili planlarını dinledik ve önümüzdeki
dönemde Türkiye'ye yapmak istedikleri yatı-
rımları beraberce değerlendirdik." diye ko-
nuştu. Firmanın 2023'e kadar yeni bir
yerlileşme hedefi olduğuna dikkati çeken Va-
rank, "30 milyon dolarlık ürünü, yani şu anda
ithal ettiği ürünü yerli tedarikçilerden almak
üzere bir plan yapmışlar. 2023'e kadar o plan
uygulamaya geçerse cari açığın azaltılmasına
da katkı sağlamış olacaklar." dedi.

Çeyrek milyar dolar yatırım 

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da
P&G'nin dünyanın en büyük temizlik ve kişisel
bakım şirketi olduğunu belirterek, şirketin Tür-
kiye'de 33 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.
Bakan Varank'ın P&G'nin Gebze üretim tesi-
sini ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duy-
duklarını ifade eden Turnaoğlu, Türkiye'deki

operasyonlarını geliştirmek adına kendisinin
görüşlerini aldıklarını söyledi. Turnaoğlu, şir-
ket olarak önemli bir ihracat performansları
bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kağıt kate-
gorisinde 9 yıldır, deterjan kategorisinde de 5
yıldır ihracat lideriyiz. Bu ihracat gücümüzü
arttırmak için son 10 yılda 238 milyon dolar
yatırım yaptık. Memnuniyetle ifade etmek isti-
yorum ki 2020'nin ilk 7 ayı itibarıyla da ihraca-
tımızı yüzde 20 artırdık. Hatta mart-nisan
aylarında yakaladığımız ihracat oranları, 33
yıllık tarihimizin en yüksek rakamı oldu. Bura-
daki üretimin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç ede-
bildik." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli oyuncular olacak

Şirket olarak öz yeterlilik, yerlileştirme faali-
yetleri ile küresel tedarik zincirine yerli oyun-
cular kattıklarını belirten Turnaoğlu, şöyle
devam etti: "Türkiye'de P&G olarak yaklaşık
450 tedarikçiden 175 milyon dolar değerinde
ürün ve hizmet alımı yaparak ekonomiye
katkı sunuyoruz. Türk tedarikçilerin sayısı,
yabancı tedarikçilerimizin üstünde. Türki-
ye'de 89 farklı şirket bize tedarik sağlıyor.
Bunlar aynı zamanda diğer P&G yönetim
merkezlerine de ürün veya hizmet ihracatı ya-
pıyor. Bu 89 firmadan 42 tanesi de yüzde 100
yerli üretici konumunda. Bu firmalar,
P&G'nin bölgedeki diğer üretim ve operas-
yon merkezlerine sadece geçen sene yaklaşık
170 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet
ihracatı gerçekleştirdiler. Bundan büyük
gurur duyuyoruz ve bunu geliştirmek 
istiyoruz." HABER MERKEZİ 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünyada
temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında
önde gelen ve 33 yıldır Türkiye'de faaliyet
gösteren Procter&Gamble firmasının
önümüzdeki dönemde yeni yatırımları ve
yerlileşme adımları olacağını bildirdi
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Turnaoğlu, yeni yerli Ar-Ge merkezinin Gebze
üretim tesisinde 2018 yılında faaliyete geçtiğini
anımsatarak, buranın Avrupa'nın en yeni Ar-Ge
merkezi, P&G'nin Avrupa'yla Asya arasındaki
tek Ar-Ge merkezi olduğuna dikkati çekti. Ayrıca
söz konusu merkezin Orta Asya, Afrika bölge-
sinde önemli bir yerel ihtiyaca cevap verme
amacıyla kurulan bir geliştirme merkezi oldu-
ğunu vurgulayan Turnaoğlu, şunları kaydetti:
"Şu anda 30'dan fazla teknisyen, araştırmacı ve
yüksek mühendis çalışıyor ve yerli iş ortakları-
mızla bu öz yeterliliği, yerlileştirmeyi daha da
arttırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. 5 üni-
versite, 25 Ar-Ge sanayi iş birliğiyle 18 aktif
proje var. TÜBİTAK'la beraber de çalışıyoruz.
Şimdiden bu çalışmalar meyvelerini vermeye
başladı. Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları ve
beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün-
leri Türkiye'de üretmeye başladık. Bunların kısa
zamanda Türkiye'den bölgeye ihracatını da
sağlayacağız. Bu vesileyle P&G ailesi adına,
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa
Varank'a ve değerli ekibine bu ziyaretleri ve
bize vermiş oldukları, P&G'ye vermiş oldukları
bu güzel destekleri için çok teşekkür
ediyorum." 

Türkiye’de 
üretim başladı 

TUrkIye ICIn
yerlIleSme!

Yastık altı altınlar gün yüzüne çıkacak

kAmu bankaları ve İstanbul Altın
Rafinerisi (İAR) tarafından yastık
altındaki altınların ekonomiye ka-

zandırılması amacıyla geliştirilen Altın De-
ğerleme Sistemi (KADSİS) ile vatandaşlar
yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını
banka hesaplarına aktarabilecek, diledikleri

zaman da fiziki altın ya da nakit olarak çeke-
bilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İAR
kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türki-
ye'de en az 3 bin ton olduğu öngörülen yas-
tık altındaki altınların parasal karşılığı
milyarlarca dolara denk geliyor. Bu kadar
yüklü miktarın atıl durması dış finansmana
bağımlılığı artırırken, ülkenin ekonomik po-
tansiyelini tam olarak kullanamamasına yol
açıyor. Bu nedenle yıllardır ekonomi çevreleri
ve hükumetler, bu atıl kaynağın ekonomik
sisteme nasıl kazandırılacağı konusuna yo-
ğunlaştı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk-
bank ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin
geliştirerek uygulamaya koyduğu son pro-
jeyle bu konuda önemli bir mesafe kat edil-
mesi hedefleniyor. İstanbul Altın Rafinerisi
ile başlatılan sistemde, belirlenen kriterlere
uygun olan kuyumcular Altın Değerleme
Noktası (ADN) olarak atanıyor. KADSİS ile
vatandaşların evlerinde tuttukları altınları
banka hesaplarına kolay ve güvenli bir şe-
kilde yatırmaları hedefleniyor. KADSİS ile
vatandaşlar kendilerine en yakın anlaşmalı
kuyumcuya giderek altınlarını güven içeri-
sinde ekspertiz yaptırarak anında banka he-

sabına 24 ayar karşılığını gram cinsinden ya-
tırabiliyor. Sistemin bankaların mevcut altın
toplama günlerinden temel 2 farkı bulunu-
yor. Bunlardan ilki, vatandaşlar banka şube-
sinin altın yatırma gününü beklemeden
kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya
istediği zaman giderek altınlarını banka he-
sabına yatırabiliyor. İkinci olarak da vatan-
daşlar banka hesabına yatırdığı altını dilediği
zaman fiziki olarak, yani yine altın şeklinde
çekebiliyor.

KADSİS nasıl işliyor?

KADSİS, İstanbul Altın Rafinerisi, kamu
bankaları ve yurt sathında belirlenmiş ku-
yumcuların oluşturduğu üçlü bir yapıyı bir
araya getiriyor. Yurt genelinde 70'in üzerinde
altın değerleme noktası test aşamasında faa-
liyete geçmiş durumda. Bu sayının her geçen
gün birçok ile yayılarak artacağı öngörülü-
yor. ADN'de yapılacak işlemlerin tamamı va-
tandaşın gözünün önünde gerçekleşiyor.

Üstelik tüm bu işlemler, bankadan her aşa-
mada gelen güvenlik kodu mesajıyla ücretsiz
olarak gerçekleştiriliyor. Bunun için vatanda-
şın öncelikle bir kamu bankasında altın hesa-
bının bulunması gerekiyor. Bunun ardından
vatandaş, kendisine en yakın ADN noktası
olan kuyumcuya gidiyor. 
Bundan sonraki işlemlerin her aşamasında
güvenlik amacıyla bankadan cep telefonuna
onay kodları geliyor. İlk aşamada bir bilgilen-
dirme formunun okunup imzalanmasının
ardından cep telefonuna gelecek onay ko-
duyla KADSİS'e giriş yapılıyor. 
Altını teslim ederken kamera kaydı yapılarak
bu kayıt saklanıyor. ADN yetkilisiyle mutabık
kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna
gelecek onay koduyla altınların banka hesa-
bına transferi gerçekleştiriliyor. Son olarak
sistemin üreteceği teslim tutanağı alınarak
işlem sonlandırılıyor. Bu sayede güven içinde
altınlar banka hesabına yatırılmış oluyor
HABER MERKEZİ

Uzmanlar, altını evde tutmak yerine banka
hesabına yatırmanın en büyük avantajının
güvenlik olduğunu vurguluyor. Evde oluşa-
bilecek her türlü riske karşı banka altınları
güvenle saklarken, bu durum altınlarını
banka hesabına yatıranlara da kiralık kasa
masrafından kurtarma alternatifi sağlıyor.
Sistemin en önemli unsurlarından biri de
yatırılan altınların hesapta altın olarak
durup, istenildiği zaman fiziki altın şeklinde
çekilebilmesi. İsteyenler altınlarını o günkü
değer üzerinden Türk lirasına da çevirebili-
yor. Öte yandan vade sü-
resindeki altınlar, aynı
vadeli hesaplardaki gibi
değerleniyor. Böylece
altın miktarı da artmış
oluyor. KADSİS'te kuyum-
cuya götürülen altınlar
her yerde tek bir standart
değerle hesaplanıyor.
Bunun karşılığı da 24
ayar gram altın olarak
hesaba geçiliyor. Alım-
satım, bozdurma, nakde
çevirme gibi işlemler ya-
pılmadığı için altının de-
ğerinden herhangi bir
masraf da düşmüyor.

İstanbul Altın Rafinerisi ve kamu bankalarınca geliştirilen yeni projeyle, vatandaşlar banka şubesine
gitmeden yetkili kuyumcular aracılığıyla güvenli bir şekilde altınlarını banka hesaplarına yatırabilecek

Altın yatır
altın çek

Kredi hacmi
yükseldi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen
hafta 15 milyar 280 milyon lira artarak 3
trilyon 488 milyar 569 milyon liraya çıktı

BAnkAcılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK)
tarafından yayımlanan hafta-

lık bültene göre, sektörün kredi hacmi 4
Eylül ile biten haftada 15 milyar 280 mil-
yon lira artış gösterdi. Söz konusu dö-
nemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 473
milyar 289 milyon liradan 3 trilyon 488
milyar 569 milyon liraya yükseldi. Banka-
cılık sektöründeki toplam mevduat (ban-
kalararası dahil), geçen hafta 18 milyar
985 milyon lira arttı. Söz konusu haftada
yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü
toplam mevduatı, 3 trilyon 335 milyar
215 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 4
Eylül ile biten haftada 2 milyar 443 mil-
yon lira yükselerek 658 milyar 950 milyon
liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 275
milyar 396 milyon lirası konut, 10 milyar
230 milyon lirası taşıt ve 373 milyar 324
milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Borsa ne 
durumda?

AçılıştA BIST 100 endeksi,
1,86 puan ve yüzde 0,17 değer
kazanarak 1.100,93 puana

yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23
ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş
kaydetti. Sektör endeksleri arasında en
fazla kazandıran yüzde 2,47 ile turizm, en
çok gerileyen ise yüzde 9,94 ile spor oldu.
Dün 1.090-1.110 bandında dalgalı seyre-
den BIST 100 endeksi, günü bir önceki
kapanışına göre yüzde 0,06 değer kay-
bıyla 1.099,06 puandan tamamladı. Ana-
listler, bugünün veri takviminde, yurt
içinde temmuz ayı ödemeler dengesi ista-
tistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici
Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını
bildirdi. Yeni tip koronavirüs tedavisine
ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta
olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gün-
demin odağındaki yerini koruduğunu be-
lirten analistler, teknik açıdan BIST 100
endeksinde 1.120 puanın direnç, 1.090 ve
1.070 seviyelerinin destek konumunda 
olduğunu kaydetti. 

Kuru üzüm
ihracatı arttı

EgE İhracatçı Birliklerinden
derlenen verilere göre, Tür-
kiye, kuru üzümde geçen sezo-

nun başlangıç tarihi 1 Eylül 2019'dan 30
Ağustos 2020'ye kadar olan dönemde
70'in üzerinde ülkeye ihracat yaptı. Ağır-
lıklı olarak Ege Bölgesi'nden yapılan ihra-
cattan 510 milyon dolar döviz girdisi
sağlandı. Kuru üzümde en fazla ihracat
geleneksel pazar olan İngiltere'ye yapıldı.
Geçen sezon bu ülkeye 154 milyon dolar-
lık kuru üzüm ihracatına imza atıldı. İn-
giltere'yi 60 milyon dolarla Almanya ve
49 milyon dolarla Hollanda izledi. Geçen
sezon en dikkat çekici artış ise yaş meyve
ve sebzenin en büyük ihraç pazarı olan
Rusya'da gerçekleşti. Bu ülkeye kuru
üzüm ihracatı yüzde 15 artarak 5 milyon
171 bin dolara çıktı. Kuru üzümde bu yıl
271 bin ton ürün beklenirken yeni se-
zonda ihracatın ilk haftası geride kaldı.
Sezon sonunda ise yeniden yarım milyar
doları aşmak hedefleniyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) son bir haftada peş

peşe gelen corona vakala-
rından sonra genel merkez

binasını kapatma kararı
aldı. CHP'den yapılan açıkla-
mada parti personelinin 14

Eylül'den itibaren evlerin-
den çalışacağı duyuruldu.

Örümcek ağı gibi öreceğiz
NisAN ayında çıkan Cum-
hurbaşkanlığı Kararanamesi
ile Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanlığı'na devredilen Başakşehir-Kaya-
şehir Metro Hattı çalışmaları devam
ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Mayıs ayından bu yana
çalışmaların sürdüğü inşaat alanını ziya-
ret ederek incelemelerde bulundu. İlk
TBM makinesi(Tünel açma makinesi)
ile ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, maki-
neyi kazıya başlatmak üzere düğmeye
bastı. Buradaki incelemelerin ardından
Bakan Karaismailoğlu, devam eden ça-
lışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Beşinci kesimi tamamlanıyor

Türkiye'de 3 bine yakın şantiyede çalış-
maların hummalı bir şekilde devam etti-
ğini anlatan Karaismailoğlu, "Ülkemizin
her bir noktasında çok büyük, özverili bir
çalışma var. Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Gü-
neyi fark etmiyor. 3 bine yakın şantiye-
mizde hummalı bir çalışma var. Bütün
amacımız, vatanımıza, milletimize hiz-
met noktasında, vatandaşlarımızın, mil-
letimizin yaşam kalitesini güçlendirmek,

onların yaşamını kolaylaştırmak için
projeler yapıyoruz. Dünyanın gıpta ile
baktığı mühendislik çalışmaları bir taraf-
tan devam ediyor. Vatandaşlarımızın ya-
şamını kolaylaştıran ihtiyaçlar da bir
taraftan gideriliyor. Bütün dünyanın en
büyük projeleri ülkemizde yapılıyor. Ma-
lumlarınız, geçen hafta dünyanın en
büyük projelerinden biri, Ankara-Niğde
Otoyolunun 170 kilometrelik bir kısmını
açtık. Daha önce İstanbul'da Marmaray,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü bitirilip va-
tandaşlarımızın hizmetine sunulmuştu.
Çanakkale köprüsünün çalışmaları da
bir taraftan devam ediyor. Yine ayın
19'unda Kuzey Marmara Otoyolu'nun
beşinci kesimini tamamlıyoruz. 400 kilo-
metrelik bir aksın, İzmit bölgesini tama-
men pas geçecek, D-100 trafiğini,
İzmit'in trafiğini rahatlatacak önemli
projenin beşinci kesimini inşallah trafiğe
açacağız" şeklinde konuştu.  Türkiye'nin
her bir noktasındaki çalışmaların İstan-
bul'da da yoğun bir şekilde devam etti-
ğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Kuzey
Marmara Otoyolu'nun 6. Kesimini de
inşallah 21 Aralık'ta hizmete açmayı he-

defledik. Bütün bu çalışmalardan ol-
duğu gibi, Türkiye'nin her bir noktasın-
daki çalışmadan, İstanbul da istifade
ediyor. İstanbul'da da çok önemli çalış-
malarımız var. Özellikle metro alanında
devam eden çok önemli yatırımlarımız
var. şu an içinde bulunduğumuz Başak-
şehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin
metro istasyonunun bulunduğu Metro-
kent-Kayaşehir hattımız da İstanbul'da
yaptığımız çok önemli yatırımlardan sa-
dece biri. Mevcut hattımız 6,5 kilometre

uzunluğunda, 4 tane istasyon bulunuyor
hat üzerinde. İnşallah bu hat bittiğinde
hem Çam ve Sakura Hastanesi'ne vatan-
daşlarımızın ulaşımı çok kolaylaşacak
hem de İstanbul'daki metro ağının
önemli bir kesimini tamamlamış olaca-
ğız. Bu hattın bitimi ile beraber Güngö-
ren, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy,
Başakşehir'deki vatandaşlarımızın ha-
vaalanına ulaşımını da sağlamış olaca-
ğız. Bundan hiç kimsenin şüphesi
olmasın” ifadelerini kullandı.

Yaşanabilir bir dünya

T
oplumun hangi kesiminden gelinirse gelinsin
kişi yaşamında mutlak "baskı, eziyet ve şiddet"
görmüştür.

Yaşamın her alanı derken başta aile, okul, işyeri
aklımıza gelebilecek her yerde büyüklerimiz ya da
yöneticiler çıkarları gereği dediklerini itirazsız yaptır-
mak, itaatkâr, ağzı var dili yok daha genel anlamda
sürü karakterli toplum yaratmak için "baskı, eziyet ve
şiddeti" her zaman kullanmıştır.

Bu topraklarda yaşayan yurttaşlar yüzyıllardır 
yaşamının her alanında ceberut, öteleyici ve baskıcı
yöneticiler tarafından yönetildi.

Bunların kimi kudretini tanrıdan, kimileride 
yasalardan aldıklarını belirtmekte.

Kudret, güç ve iktidar insanüstü bir durum gibi
yansıtılmakta.

Küçükte olsa iktidar erkine sahip olan kudretini
ispat etmek için her şeyi yapmakta sakınca görme-
mekte.

İktidar erkine/kudretine sahip olanın düşündükle-
rini herkes yapacak, sadece kendisi akıl yürütecek,
kendisinden başka akıllı kimse olmayacak.

Birini ya da birilerini övmek ve göklere çıkarmak
gerekiyorsa kendisi yapacak.

Birini ya da birilerini yermek ve yerin dibine 
batırmak gerekiyorsa yine kendisi yapacak.

Buna göre her yönetici kendine özgü uygulama 
yapacak elemanı, yalakayı yarattığı gibi kendine
görev çıkaracak kişileri de yaratmakta.

Oysa toplum tek tek bireylerin emekleri, yetenek-
leri, ihtiyaçları paylaşması ve yaşamsal kararlılığıyla
vardır.

Emeğine, ekmeğine, özgürlüğüne düşkün ve 
hakkını arayan kim varsa dün olduğu gibi bugünde
iktidar erki karşısında durmakta.

Hakkını aramak, derdini anlatmak isteyene neden
karşı durulur?

Toplumu oluşturan fertler neden dinlenilmez ve
değer verilmez?

***
İnsanımız her koşul altında kendi hakkını korur-

ken başkasının hakkını çiğnemeden düşüncesini 
söyleyebilmelidir.

Oysa düşüncesini dile getirenin başına olmadık
işler gelmekte.

Hem konuşması engellenir hem de suçlu 
konuma düşürülür.

"Güzel insanın" kararlılığını, dayanıklılığını ve öz-
gürlüğünü baskı altında tutup sindirerek yok etmeye
çalışılmakta. Daha da ileri giderek çirkefleşir, çamur
atılmakta.

Elinin altındaki tüm olanaklarıyla "onu" sindirmek,
onurunu ayaklar altına almak ve yok etmek için 
kullanır.

Yaşamsal değer ve düşünceleri nedeniyle özgürlüğü
elinden alınırken maddi ve manevi eziyet de edilir.

Hak ve özgürlüklerini kısıtlayarak baskı altında tutar.
Yaşaması için çalışması engellenir, sindirilip 

kişiliksizleştirmeye çalışılır.
Kimileri yıllarca baskı altında, dört duvar arasında

yaşamsal özgürlükleri elinden alınmış, iddianamesi
olmadan yargılamadan tutulur.

Kimileri de bedenlerine yapılan eziyetler sonunda
yaşamsal organları çalışmaz hale getirilir sakat 
bırakılır ölüme terk edilir.

Günümüzde devlet güvenlik ve zabıta kuvvetlerin-
den tutunda özel güvenlik kuvvetleriyle yurttaşıma
eziyet ve baskı yapmaya devam etmekte.

Basın açıklaması ve diğer demokratik talepleri için
bir araya gelenlere gaz bombası atmak, biber gazı ve
boyalı su sıkmak, sopalar ile vurmak, yerlerde 
sürüklemek insanlık onuru ile bağdaşır mı?

İşkence ve eziyet insanlığın en büyük suçu ve 
ayıplarından biridir.

Baskısız, sömürüsüz, şiddetsiz, eziyetsiz, çirkefsiz,
çamur atmadan, üstünlük sağlamadan, biat etmeden
gelin çocuklarımıza "güzel insana" yakışır yaşanabilir
bir dünya bırakalım.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro
Hattı'ndaki incelemelerinin ardından, "Bu hattın da önümüzdeki yıl bu tarihlerde inşallah tamamını bitirmiş olacağız.
Halkalı- Havalimanı hattını da tamamladığımızda, İstanbul'un altını adeta örümcek ağı gibi örmüş oluyoruz" dedi

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

C HP'de son bir hafta içeri-
sinde, Parti Sözcüsü Faik
Öztrak, Genel Başkan Yar-

dımcısı Onursal Adıgüzel, CHP li-
deri Kemal Kılıçdaroğlu'nun
avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğ-
lu'nun danışmanı Recep Cengiz’in
corona testleri pozitif çıktı. Parti
yöneticilerinde görülen pozitif va-
kaların ardından CHP lideri Kemal
Kılıçdaroğlu'na da test yapılmış so-
nucun negatif olduğu duyurul-
muştu.

Evden çalışılacak

Artan vakaların ardından CHP,
genel merkezin kapatılmasına karar
verdi. Partinin resmi internet sayfa-
sından yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi, "Son dönemde
Yeni Koronavirüs (Covid-19) vaka-
larının katlanarak arttığı ve her gün
açıklanan tablonun gerçeği yansıt-
madığı herkes tarafından bilinmek-
tedir. Sürecin başından beri
alınması gereken önlemlerle ilgili
kapsamlı öneriler getirmemize ve
sürekli uyarılarımıza rağmen iktida-
rın halk sağlığının korunması için

gereken önlemleri almadığı da orta-
dadır. Artan vakalar ve tedbirsizlik
hali göz önüne alınarak, CHP
Genel Merkezi personelinin 14
Eylül 2020 Pazartesi gününden iti-
baren evlerinden çalışmaları uygun
görülmüştür. Normal çalışma dü-
zenine geçiş tarihi, salgının ülke-
mizdeki seyrine göre
belirlenecektir."

Testi negatif çıktı

CHP, klinik şikayetleri nedeniyle
muayene olan İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’nun COVID-
19 testi sonucunu paylaştı. Yapılan
açıklamada, "CHP İstanbul İl Baş-
kanı Sayın Dr. Canan Kaftancıoğ-
lu’nun son yapılan Covid-19 testi
negatif çıkmıştır. Ortaya çıkan kli-
nik şikayetleri üzerine yapılan
muayenesi sonrası ileri tetkik yapıl-
masına karar verilmiştir. Sayın Kaf-
tancıoğlu tetkikler sonuçlanıncaya
kadar tedbir amacıyla çalışmala-
rına evden devam edecek olup sağ-
lık durumuyla ilgili önümüzdeki
günlerde tekrar kamuoyuna bilgi-
lendirme yapılacaktır" denildi. 

AK PArti İzmir Milletvekili Binali Yıldı-
rım, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali
Babacan, eski TBMM Başkanı ve Cum-
hurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi Bülent Arınç, CHP Parti Sözcüsü
Faik Öztrak son günlerde corona virü-
süne yakalanan siyasetçilerden bir kaçı.
Evlerinde tedavi gören isimlerin sağlık
durumlarının iyi olduğu ve karantina
sürelerini bitmesini bekledikleri öğre-
nildi. 3 Eylül'de corona virüse yakala-
nan Binali Yıldırım ve eşi Semiha
Yıldırım'ın genel sağlık durumlarının iyi
olduğu öğrenildi. Evinde karantina al-
tında olan Binali Yıldırım'ın ilaç tedavi-
sinin bittiği ve karantina sürecinin
dolmasını beklediği bildirildi. Eşi Se-
miha Yıldırım ile birlikte corona virüse
yakalanan Binali Yıldırım'ın karantina
süresi de 13 Eylül günü dolacağı ve
genel sağlık durumlarının iyi olduğu bil-
gisine ulaşıldı.

Dinlenmeye çekildim

Son olarak 2 Eylül’de Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Cum-
hurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’na
katılan Bülent Arınç da, dün sosyal
medyadan kendisinin ve eşi Münevver
Arınç'ın corona virüsü testlerinin pozitif

çıktığını duyurmuştu. 10 Eylül tarihinde
kişisel twitter adresinden Covid-19 testi-
nin pozitif çıktığını duyuran Bülent
Arınç şu ifadelere yer verdi: Bugün eşim
ve benim koronavirüs şüphesiyle has-
tane ortamında yapılan tetkiklerimiz ne-
ticesinde test sonuçlarımızın pozitif
olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz
şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu
aşamada doktor gözetiminde evde
devam edecektir. Evinde dinlenmeye çe-
kilen ve Sözcü'ye telefonda kısa bir açık-
lama yapan Bülent Arınç,

“Karantinadayım, evde tedavi görüyo-
rum. Dinlenmeye çekildim. Çok fazla
konuşmuyorum. İlaç tedavim başladı,
evimde dinleniyorum” dedi.

Şikayetleri azaldı

25 Ağustos tarihinde Covid-19 testinin
pozitif çıktığını açıklayan DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan ise sosyal
medyadan yaptığı son paylaşımda, has-
talıkla ilgili şikayetlerinin azaldığını ve
tedavisine evinde devam edildiğini du-
yurdu. Babacan, “Covid-19'la on be-

şinci günün sonunda şikayetlerim
azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine
girmesi üzerine doktorum tedavimin
evde süreceğini söyledi. Hastanede kal-
dığım süre boyunca sağlık çalışanlarımı-
zın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit
oldum. Hepsine çok teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 29 Ağustos ta-
rihinde Covid-19 testleri pozitif çıkan
Ali Bacan'ın eşi Zeynep Babacan ile
oğlu Emir Babacan'ın da evde karanti-
nada oldukları ve genel sağlık durumla-
rının iyi olduğu öğrenildi.

Ateşi yok, öksürmüyor

9 Eylül tarihinde yaptırdığı Covid-19
testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik
Öztrak'ın ise genel sağlık durumunun iyi
olduğu ve evde tedavisinin başladığı bil-
gisine ulaşıldı. Sosyal medya üzerinden
evinde karantina sürecinde olduğunu
belirten Faik Öztrak'ın, karantina süresi
boyunca çalışmalarına evinde devam
edeceği ve Covid-19'un ateş, öksürük
gibi ağır belirtileri geçirmediği öğrenildi.
Öztrak sosyal medyadan ayrıca, kendi-
siyle temasta bulunan kişiler için de
uyarıda bulanarak, “Yakın zamanda be-
nimle maskesiz temasta bulunanların
test yaptırmasını rica ediyorum” ifadele-
rini kullanmıştı.

SIYASILERIN SON DURUMUSIYASILERIN SON DURUMUSIYASILERIN SON DURUMUSIYASILERIN SON DURUMUSIYASILERIN SON DURUMUSIYASILERIN SON DURUMUSIYASILERIN SON DURUMU
Türk siyasetinin önde gelen isimleri de corona virüsü salgınından etkilendi. Aktif politika içinde yer alan pek çok ismin Covid-
19 testleri pozitif çıktı. Aralarında Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'ın da bulunduğu pek çok isim evlerinde karantina altında

CHP İstanbul Milletve-
kili Dr. Ali Şeker Be-
yoğlu Öğretmenevi'nin

Sultan Beyazıt Vakfı'na devredildi-
ğine ilişkin dile getirilen iddiaları
Meclis gündemine taşıdı. CHP'li
Şeker, "Öğretmen maaşlarını yük
olarak gördüğünüz gibi ucuza ve
güvenle konaklamalarını da mı yük
olarak görüyorsunuz?" diye sordu.
Beyoğlu Öğretmenevi'nin İstan-
bul'un tarihi dokusunda ve toplum-
sal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten
CHP'li Şeker "Beyoğlu Öğretmenevi'nin eski binası
1883 yılında inşa edilmiş olup, Fransızlar tarafından
otel olarak işletilmiştir. 1928 yılında Milli Eğitim Ba-
kanlığı'na tahsis edilen bina Beyoğlu Kız Meslek Lisesi
olarak kullanılmıştır. 1960 yılında Hazine'ye ipka edilen
bina 1985 yılında meydana gelen bir çökme olayı so-
nucu eğitim öğretime kapatılmıştır. 1988 yılında tarihi
dokusu korunarak öğretmenevi şeklinde inşaatına baş-
lanan bina 1990'da hizmete girmiştir" dedi. 

Endişeler dile geldi

CHP'li Şeker "Ancak son günlerde Beyoğlu sakinlerini
ve Milli Eğitim Bakanlığı personelini endişelendiren bir
iddia kamuoyunda dillendirilmektedir. İddiaya göre
Beyoğlu Öğretmenevi 19 Mart 2020 tarihinde  Sultan
Vakfı isimli bir vakfa devredilmiştir. Bu devir işleminin
amacının ilgili tarihi binanın yandaş bir isme devredile-
bilmesine olanak sağlamak olduğunu belirtmişti.

Öğretmenevinin 
akıbetini sordu

CHP KAPIYA
KILIT VURDU

Artan vakaların ardından CHP, genel
merkezin kapatılmasına karar verdi. 
Partinin resmi internet sitesinden
konuya ilişkin bilgi verildi.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul İstatistik Ofisi, İstan-
bul ulaşımında yaşanan geliş-

meleri, Ağustos 2020 İstanbul
Ulaşım Bülteninde değerlendirdi.
Yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı İstan-
bul'da toplu taşımada aylık olarak,
Temmuz'da yüzde 28, Ağustos'ta
yüzde 5,7 oranında artış oldu. En
fazla otobüs kullanıldı Yolcuların
yüzde 48,1'i lastik tekerlekli toplu ta-
şımayı, yüzde 27,9'u metro-tram-
vayı, yüzde 12,5'i Metrobüs'ü, yüzde
7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü de-
nizyolunu tercih etti. Hafta içi saat-
lik geçen araç sayısı ortalama bin
627 oldu. Temmuz ayında hafta içi
ana arterler üzerindeki 94 kesitten
geçen saatlik araç sayısı ortalama
bin 642 iken, Ağustos'ta bin 627
oldu. Araç hareketliliği en fazla

15.00 - 18.00 saatleri arasında, tra-
fikte en fazla yoğunluk hafta içi
15.00-17.00, hafta sonu 15.00-18.00
saatleri arasında yaşanırken yaka
geçişleri, en yoğun 17.00-18.00, en
az 03.00-04.00 saatleri arasında 
gerçekleşti.

En yoğun geçiş 28 Ağustos'ta

Trafik yoğunluğu indeksi 24 Trafik
yoğunluğu indeksi Mayıs ayında so-
kağa çıkma yasaklarının da etkisiyle
13 olarak ölçülmüştü. Sokağa
çıkma yasağının esnetildiği Haziran
ayında yüzde 135 artarak 30'a yük-
seldi. Temmuz ve Ağustos aylarında
ise 24 olarak kaydedildi. En yoğun
yaka geçişi 28 Ağustos Cuma günü
yaşandı. İki yaka arasında en yoğun
geçiş, 24-28 Ağustos haftasında ger-
çekleşti; en yoğun gün ise 741 bin

234 araçla 28 Ağustos Cuma oldu.
Yaka geçişlerinin yüzde 53,8'ini 15
Temmuz Şehitler Köprüsü, yüzde
33,3'ünü FSM Köprüsü, yüzde
7,5'ini YSS Köprüsü ve yüzde
5,4'ünü Avrasya Tüneli geçişleri
oluşturdu. Hafta içi günlük orta-
lama hız yüzde 1,5 arttı. Hafta içi
günlerde hız ortalaması 61,8
km/saat olarak hesaplandı. Hafta
içi zirve saat ortalamalarında aylık
yüzde iki artış gözlemlendi. Trafik
endeksi en yüksek 28 Ağustos saat
18.00'da, 43 km/saat olarak öl-
çüldü. Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü, BELBİM ve İBB Ula-
şım Yönetim Merkezi verileri kul-
lanılarak hazırlanan hız ve süre
etütleri, ana güzergâhlarda bulu-
nan sensörlerden yararlanılarak
yapıldı. DHA
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Kağıthane 

Belediyesi'nin 
yakın dönemde 

hizmete açtığı; iş
arayanlarla işçi

arayanları
buluşturan

İstihdam Hizmet
Noktası, 

bir günde 
20 kişiye iş buldu

Kağıthane Belediye Baş-
kanı Mevlüt Öztekin'in se-
çimlerden önce sözünü

verdiği İstihdam Hizmet Noktası çalış-
malarına üç ay önce başladı. Bugüne
kadar 250'den fazla kişiye iş bulan İstih-
dam Hizmet Noktası'nda bir günde tek
mülakatla 20 kişi iş sahibi oldu. Dün-
yaca ünlü bir cep telefonu üreticisi fir-
manın yerli cep telefonu üretim
tesisinde çalıştırılmak üzere İstihdam

Hizmet Noktası'nda düzenlenen müla-
kata 48 kişi katıldı. Adaylar önce sözlü,
ardından uygulamalı mülakata alındı.
Firma yetkililerinin de hazır bulunduğu
mülakatların sonucunda 20 kişinin işe
uygun olduğu tespit edildi. Firma top-
lamda yıl sonuna kadar kademeli şe-
kilde 150 kişiyi işe alacak. Kadın
istihdamını desteklemek için de ayrı
günlerde kadınlara yönelik mülakatlar
düzenlenecek.

El becerisi yüksek kişiler

Mülakata katılan adaylarda aranan
şartlarsa; elektrik ve elektronik alanında
en az meslek lisesi mezunu veya benzer
işlerde çalışmış, vardiyalı çalışma siste-
mine ayak uydurabilecek, 20-40 yaş
aralığında çalışmaya engel durumu ol-
mayan, el becerisi yüksek kişiler olarak
açıklandı. İşe uygun adaylara; maaş,
prim, ek mesai, yemek ve servis gibi ola-
naklar sunulacağı belirtildi. Firmanın 

yakın zamanda üretim tesisini Kağıtha-
ne'ye taşıyacağı ve bu nedenle firma yet-
kililerinin Kağıthane Belediyesi ile
görüşerek, yeni personel alım sürecinde
iş birliği yaptığı kaydedildi. Kağıthane
Belediyesi İstihdam Hizmet Nokta-
sı'nda görevli insan kaynakları uzman-
larının koordinesinde gerçekleşen
mülakatlardan başarıyla geçen adaylar
yeni yılla birlikte yerli cep telefonu üre-
tim tesisinde iş başı yapacak. DHA

SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

12 KALEM KIRTASİYE VE MEFRUŞAT MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/471943
1-İdarenin
a) Adresi : SELIMIYE MAH. TIBBIYE CAD. 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165422401 - 2165422192
c) Elektronik Posta Adresi :erdem.durdu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 KALEM KIRTASİYE VE MEFRUŞAT MALZEMESİ

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

b) Teslim yeri :Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi :Taahhüt konusu mallar, idarenin siparişini müteakip istenilen tarihte 

istenilen miktarda mal teslim edilecektir. İşin süresi 18 Aralık 2020 
tarihine kadardır. Malzemelerin siparişleri; Sultan 2.Abdülhamid Han 
Eğitim Araştırma Hastanesi Depo Birimi tarafından en geç 20 (yirmi) 
takvim günü öncesinde yapılacak faks tebligatı ile ilgili firmaya 
bildirilecektir. Siparişler; ihtiyaç makamı tarafından belirlenecek, 
malzemelerin teslim edilmesi istenilen tarih, saat ve miktarı sipariş 
formunda belirtilecektir. Siparişte bildirilen malzemeler istenilen tarihte 
ve saatte istenilen miktarda teslim edilecektir. 10.3.2. Yüklenici faks 
tebligatına müteakip mal teslim edeceği zaman Sultan 2.Abdülhamid 
Han Eğitim Araştırma Hastanesi Depo Birimine yazılı olarak müracaat 
edecek, kendisine bildirilen tarih ve saatte malları teslim edecektir. 
10.3.3 Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde yapılır. Taahhüt edilen 
malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği taktirde teslimat tatili 
müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı gecikme cezası 
alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü takip eden 
mesai gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü maddesi 
hükümleri uygulanır. 10.3.4 Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya 
kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) yükleniciye 
geri verilmeyecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İstanbul
b) Tarihi ve saati :22.09.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
İstekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek
amacıyla teklif verilen her bir kalem için en az 2 Adet numune  teklif zarfı ile birlikte tutanakla idareye teslim
edeceklerdir. ( Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste
ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şart-
name hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlen-
dirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından
değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra
teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1
ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmaya-
caktır. Uhtesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahid numune olarak 
idarede kalacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1219344)

İş ve işçi arayanlar burada buluşuyor

İstanbul'da, Ağustos ayı sonu itibariyle, toplu taşımada yolculuk sayısı yüzde 5,7 arttı. Günlük 
yolculuk, 3 milyon 700 bini geçti. Yolcuların yüzde 48,1'i otobüsü, yüzde 27,9'u metro-tramvayı,
yüzde 12,5'i Metrobüs'ü, yüzde 7'si Marmaray'ı ve yüzde 4,4'ü denizyolunu tercih etti

YOLCU SAYISI
TAVAN YAPTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre;
okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül tarihleri arasında
gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul
birinci sınıflarda "Bir gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek

Mİllİ Eğitim Bakanlığı, 21
Eylül’de başlayacak yüz
yüze eğitim uygulamasına

ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il
milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
İhtiyaç duyulması halinde okulun fi-
ziki şartları da dikkate alınarak, sosyal
mesafe kuralına uygun bir şekilde şu-
bedeki öğrenciler gruplara bölünerek
yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcu-
dunun bölünmesiyle ortaya çıkan
grupların okula gelecekleri günler 
birbirinden farklı olacak. Öğrencinin
yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tu-
tulmayacak, veli yazılı bir başvuruda
bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrenci-
sinin uzaktan eğitime devamını 
sağlayabilecek.

Haftada 2 gün Türkçe

Okul öncesi eğitimde ilk hafta bir

gün 30’ar dakikalık beş etkinlik saati
suretiyle uyum eğitimi yapılacak.
Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-
2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve
devamında okul öncesi eğitim ku-
rumlarında haftada iki gün olmak
üzere günde 30’ar dakikalık beş et-
kinlik saati süreyle eğitim yapılacak.
Türkçe dersi haftada iki gün üçer
ders saati olmak üzere altı ders saati,
Matematik haftada iki gün birer ders
saati olmak üzere iki ders saati,
Hayat Bilgisi haftada iki gün birer
ders saati olmak üzere iki ders saati
yüz yüze eğitimle verilecek. Bu ders-
ler ile ilgili olarak yüz yüze işleneme-
yen ders saatleri ile ilkokul birinci
sınıf programındaki diğer dersler ise
EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uy-
gulamalarıyla uzaktan eğitim sistem-
leriyle verilecek.
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Cezaevine 
hiç girmedi

İstanbul Havali-
manı'nda siyasilere
hakaret ettiği iddia-

sıyla gözaltına alındığı ve ardın-
dan tutuklandığı öne sürülen
92 yaşındaki yazar Hasan Basri
A.'ya ilişkin İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcılığınca yazılı açık-
lama yapıldı. Açıklamada,
Hasan Basri A. hakkında kesin-
leşmiş bir mahkumiyet kararı
olması nedeniyle yakalama
kaydı bulunduğu ve gözaltına
alındıktan sonra cezaevine alın-
maksızın yapılan işlemlerin ar-
dından serbest bırakıldığı
belirtildi.

Yakalama kaydı vardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca yapılan açıklamada,
"Bazı basın yayın kuruluşla-
rında '92 yaşındaki yazar siyasi-
lere hakaret ettiği iddiasıyla
tutuklandı' başlığıyla yayınla-
nan haber ve paylaşımlardaki
iddialar gerçeği yansıtmamak-
tadır. Söz konusu yayınlarda
adı geçen H.B.A. isimli şahsın,
10 Eylül 2020 tarihinde İstan-
bul Havalimanındaki işlemleri
sırasında hakkında kesinleşmiş
mahkumiyet kararı bulunması
sebebiyle çıkartılan bir yaka-
lama kaydı olduğu tespit edil-
miştir. Gaziosmanpaşa
Cumhuriyet Başsavcılığınca ya-
pılan incelemede kişi hakkında
Ankara (Kapatılan) 40.Asliye
Ceza Mahkemesi'nce hakaret
suçu dolayısıyla 20 Kasım 2008
tarihinde verilen bir mahkeme
kararı olduğu, söz konusu kara-
rın temyiz makamınca onana-
rak kesinleştiği ve cezanın
infazına yönelik 18 Ekim 2017
tarihinde çıkarılan yakalama
emrinin bulunduğu belirlenmiş-
tir. Kesinleşen bu cezası sebe-
biyle müddetname tanzim
edildi.

İstanbul'da Güven
Timleri Şube Müdür-
lüğü, Önleyici Hizmet-

ler Şube Müdürlüğü, Başakşehir
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı
ekipler ve Narkotik Timleri Başak-
şehir İlçesi Bahçeşehir bölgesinde
genel asayiş uygulaması ve koro-
navirüs tedbirleri kapsamında
park ve bahçe içerisinde denetim-
lerde bulundu. Denetimler kapsa-
mında Bahçeşehir'de bulunan
Süzen Bulvarı üzerinde toplu ta-
şıma araçlarında koronavirüs de-
netimi yapıldı. Ayrıca Süzen
Bulvarı üzerinde durdurulan araç-

larda arama yapıldı. Başakşehir
Gölet Parkı'nda denetimler yapan
polis ekipleri maske takmayan va-
tandaşları uyardı. Maskesi olma-
yanlar vatandaşlara ise maske
dağıtıldı.  DHA

Koronavirüs denetimi

İstanbul’da toplu taşıma
kullananların sayısı
her geçen gün artıyor.
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K adıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda 12
Mayıs 2016'da hafriyat kamyonun al-
tında kalarak yaşamını yitiren 23 ya-

şındaki Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin
Aslan, mahkemenin yararına tepki gösterdi.
Kızını 23 yaşında hayattan koparan kazanın
"tarlada çalışır gibi iş yapılmasından" kaynak-
landığını söyleyen acılı anne, buna rağmen
mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasına
isyan etti. Kararı temyize götüreceğini ifade
eden Aslan, "Uzaya gitmem gerekiyorsa gide-
ceğim demiştim. Bunu yapacağım. Ben ne ya-
parsam yapayım İdil geri gelmeyecek ama,
yaşama hakkı elinden alınan yavrum için ne
yapmam gerekiyorsa onu yapmaya devam

edeceğim" dedi.

Olayın üzerinden 4 yıl geçti

Olayın üzerinden 4 yıldan uzun zaman geçti-
ğini ama o güne her duruşmada yeniden dön-
düğünü söyleyen Nesrin Aslan, olay gününü
şöyle anlattı: "Hemen şurada oturuyorduk.
Arkadaşlarıyla Moda'da oturup çay içeceğini,
yürüyüp geleceğini söyledi. Hatta arkadaşla-
rıyla yemek için oradaki fırından taze simit de
almış. O adamcağız beni her gördüğünde son
simidini benden almıştı diye bana hatırlatır.
Yürüyerek gelmek istemiş eve. Yani şuradaki
sokağa gireceği yerde oldu. İdil'in pusette
bebek iken bile gezdiği yerler buralar. Buraya

geldiğimizde kendimizi evde sayardık. Fakat
işte tarlaymış gibi iş görmeye kalkmışlar. Ne
uyarı var, ne bir engel var, ne bir bariyer
var.  Kızım buradan geçerken kamyon geri
geri geliyor. Zaten arkasını göremiyormuş,
öyle büyük arabaların çalışması sırasında gel-
git diyen biri olması gerekiyormuş, o da yok.
Bir gün önce benzer bir şey yaşanmış, ramak
kalmış hatta benzer bir olay olmasına. Hatta
'böyle bir tehlike var' diye mail atmış sanıklar-
dan biri ama, o yöneticiler üzerinde durma-
mış olayın."

Çaresizlkiklerini gördüm

Kamuoyu vicdanının bu mahkeme kararını

kabul etmeyeceğini ifade eden Nesrin Aslan
"Buna taksirle öldür taksitle öde denecek.
Kadın, erkek, nerde olursa olsun taksirle öl-
dürdün mü taksitle ödüyorsun" dedi. Şule
İdil'siz geçen 4 yılı aşkın zamanın çok zor geç-
tiğini anlatan Aslan, "Biriciğimdi benim.
Bazen o Kanada'ya mastır yapmaya gitti de-
diğim zamanlar oldu. Ama kendini inandıra-
mıyorsun ki. Onun sevdiği kupalar, onun
sevdiği eşyalar evde her yerde. Çok zor. Eski-
den insanlara 'acını paylaşıyorum' deyince, bir
şey yaptım zannediyordum. Bir şey yapmıyor-
sun, yapamıyorsun aslında. Bana öyle diyen-
lerin çaresizliğini de gördüm" diye konuştu.

Ne yapsak İdil geri gelmeyecek

Ne yapılırsa yapılsın Şule İdil'in geri gelmeye-
ceğini gözyaşları içinde dile getiren Nesrin
Aslan, "Ben ne yapsam geri getiremeyeceğim.
Bırakın beni bu kadar güçlü devlet elinden ge-
leni yapsa geri getiremeyecek. Bari usulüne
uygun doğru dürüst bitirsinler olayı. Bari usu-
lüne uygun pardon özür dileriz desinler. Biz
tarlada gibi iş görmeye çalıştık beceremedik
desinler. Bir gerekçe olsun benim için. O kam-
yon şoförünü doğru düzgün eğitmenden işe
göndereni de affetmiyorum" dedi. DHA
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Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat 
kamyonu altında kalarak yaşamını yitiren

Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan,
mahkemenin iyi hal indirimi uygulayarak

sanık Mümin Kılıç'ı 3 yıl 10 ay 20 gün hapis
cezasına mahkum ettiği kararı temyize

taşıyacaklarını söyledi. Kamuoyu vicdanının
bu mahkeme kararını kabul etmeyeceğini

ifade eden Nesrin Aslan "Buna taksirle
öldür taksitle öde denecek" dedi

Avrupa'nın en büyük metropolünde, işlek
bir yerde böyle bir olayın yaşanmasının
hiç beklemeyeceğini söyleyen Anne
Aslan "Ben güven içindeyim sanıyorum,
bütün suç bende, güvenmişim yani. Aklın
vicdanın hatta belki şerefin resmi tatile
gönderildiği böyle bir durum olamaz.

Belki çok ağır söylüyorum ama, böyle gö-
rüyorum. Ne akıl ne vicdan var saçma bir
şey" diye konuştu. Şule İdil Dere'nin ölü-
müyle ilgili Anadolu 57. Asliye Ceza
Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada
kamyon şoförü Mümin Kılıç'a "bilinçli"
taksirle ölüme neden olmak suçundan 4

yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak "sanı-
ğın yargılama sürecindeki davranışları,
cezanın geleceği üzerindeki etkilerini"
dikkate alan mahkeme cezayı 3 yıl 10 ay
20 gün hapis cezasına indirdi. Kararda 4
sanık beraat ederken, 2 sanık da adli
para cezasına çarptırıldı.

NE AKIL NE VİCDAN VAR 
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Yaşam vadisinde
hummalı çalışma
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, geçmiş dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Cem Kara’nın
ismini verdiği Cem Kara Yaşam Vadisi’nde çalışmalar devam ediyor. Üner, "Yeni projemiz olan Cem Kara
Yaşam Vadimizi hızlı bir şekilde yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi

EşEkçi Deresi ismiyle bili-
nen bölgede ilçe sakinleri için
yepyeni bir yaşam alanı oluş-

turmak üzere harekete geçen Belediye
Başkanı Mesut Üner işe ilk önce bölge-
nin ismini değiştirerek başladı.
Cem Kara Yaşam Vadisi adıyla vatan-
daşlara hizmet edecek olan alanda; ço-
cuklar için macera parkı, oyun alanları,
çim amfi, şelale, spor aletleri, aydın-
latma, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve
şehir mobilyaları yer alacak. Ayrıca
bölgenin üst tarafında kalan Göçmen-
ler Sokağına seyir terası şeklinde bir
park alanı yapılıyor.

Bizler için durmak yok

Çalışmaları yerinde inceleyen ve titiz-
likle takip eden Başkan Mesut Üner,
Cem Kara Yaşam Vadisi’nin hızlı bir
şekilde yapılarak bitirilmesi talimatını
verdi. Ekipler tarafından hummalı bir
çalışma sürdürülürken, Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, “Tek derdimiz vatan-
daşlarımıza en iyi hizmeti vermek,
çocuklarımız, gençlerimiz için Ça-
talca’mızı geleceğe en iyi şekilde taşı-
mak. Bu nedenle ilçemizde birçok
projemizi hayata geçirdik. Yeni proje-
miz olan Cem Kara Yaşam Vadimizi

hızlı bir şekilde yaparak vatandaşları-
mızın hizmetine sunacağız. Cem Kara
Başkanımızın ismini çocuklarımız için
macera parkının, oyun alanlarının, çim
amfinin, şelalenin, spor aletlerinin, ay-
dınlatmaların yer aldığı ağaçlarla ve çi-
çeklerle donatılmış böylesine güzel bir
alanda yaşatmanın mutluluğunu tüm
Çatalca hep birlikte yaşayacağız. Biz-

lerden destek ve güvenini esirgemeyen,
her zaman yanımızda olan değerli
hemşehrilerimiz için ve ilçemizde yıllar
sonra dahi kullanılacak alanlar oluştur-
mak için gece gündüz demeden çalışı-
yoruz. Bizler için durmak yok, devam
eden çalışmalarımız yanında birçok
yeni çalışmamızda başlayacak" ifadele-
rini kullandı.  BAHADIR SÜGÜR

Mütercimler'e
bir dava daha
Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri,
imam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı Erol
Mütercimler hakkından Çağlayan'da bulunan
İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu

Ensar Vakfı ve İlim Yayma Ce-
miyeti üyeleri, bir televizyon
programında imam hatiplilerle il-

gili söylediği sözlerden dolayı Çağlayan'da
bulunan İstanbul Adliyesi'nde suç duyuru-
sunda bulundu. Suç duyurusunun ardından
grupta bulunanlar açıklama yaptı. Açıklama
yapan İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı
Yusuf Tülün, "Erol Mütercimler adlı şahıs
medya yolu ile imam hatip camiasına ve bu
ülkenin dindar insanlarına karşı ağır hakaret
ve iftirada bulunmuştur. Vicdana ve ahlaka
sığmayan bu sözler asla kabul edilemez.
Erol Mütercimler'in bu çıkışı, aklı ve vicdanı
ideolojileri tarafından esir alınmış hastalıklı
zihniyetin çirkin bir yansımasıdır. Bu söylem
aynı zamanda ülkenin birliğini zehirlemekte,
toplumda kin ve nefretin yayılmasına sebep
olmaktadır" dedi.

Hesaplaşacağız

Yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar ile
aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadelerin, sa-
dece bu imam hatiplileri değil tüm Türki-
ye'nin, birliğini ve dirliğini hedef aldığını,
Mütercimler hakkında kamu davası açıl-
ması için gerekli şikâyeti yaptıklarını belirten
Tülün, "İlim Yayma Cemiyeti olarak bu ifti-
ralara karşı hukuki haklarımızı kullanacağı-
mızı ve Mütercimler ile hukuk önünde
hesaplaşacağımızı daha önce duyurmuştuk.
Bugün konuyla ilgili suç duyurumuzu ger-
çekleştiriyoruz. Akademisyen olduğunu
iddia eden Mütercimler'in ifadelerini, biz
asla başka bir akademisyen kardeşimiz için
düşünmüyoruz. Ama yalancılığı, iftirayı,
sahtekârlığı, her türlü kötü vasıfları, kullan-
dığı kötü kelimelerle birlikte kendisine yakış-
tırıyoruz. Hocalarımızı da başımızın tacı
olarak görüyoruz" diye konuştu.

Hedef tahtasına oturtuluyor

Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Başkanı
Şener Ağaç da, "Müslümanlara ve Müslü-
manların değer verdiği kurumlara karşı sis-
tematik bir saldırı dalgasıyla karşı karşıyayız.
Her gün sosyal medyada ve televizyon ek-
ranlarında değerlerimize karşı hakaretler, if-
tiralar, çarpıtmalar, ithamlar bir şekilde yer
buluyor ve bunları yapan kişi veya örgütlü
yapıların yaptıkları yanlarına kar kalıyor.
Sapkın bir adamın kendi çıkarları, şöhreti ve
şehveti için dini istismar etmesinin sorum-
lusu olarak tüm Müslümanlar hedef tahta-
sına oturtulmaya çalışılıyor. Yine aynı
sapkın adamın işlediği cürümün gündem
yapıldığı bir televizyon kanalında konu her
nedense İmam Hatip okullarına ve bu okul-
ların mezunlarına getiriliyor" dedi.

Büyük bir küstahlık

Sözlerini sürdüren Ağaç "Mütercimler, açık
bir şekilde İmam Hatip mezunlarına, men-
suplarına, buralarda çocuklarını okutan ai-
lelere ve bu okullara gönül veren
milyonlarca insana hakaret etme küstahlığı
gösterdi. Mütercimler, milyonları rencide
eden bir nefret suçu işlemiştir. Bu ifadeler
öylesine, anlık, dil sürçmesi, meramını yanlış
ifade etme şeklinde ortaya çıkan cümleler
değildir. Planlı, bilinçli, yerleşik bir zihniyetin
ürünü olarak sarf edilmiş ifadelerdir. Bu
cümleleri sarf eden şahıs 28 Şubat yılların-
dan günümüze kadar Müslümanlara karşı
kinini, nefretini fırsat buldukça dile getir-
mekten çekinmeyen bir figürdür. Bundan
sonra kim değerlerimize karşı tahkir edici bir
söylemin içerisine girerse hesabını mahke-
melerde vereceğini iyi bilmelidir. Erol Mü-
tercimler gibi İslam düşmanı tiplerin
televizyon kanallarında boy göstermesine
razı değiliz. Milletine ve değerlerine düşman
bu gibi patolojik zihinlerin ürettiği bir şey
yoktur. Bunlar sürekli değerlerimizi aşındır-
makla görevli memurlardır. Özellikle halkı-
mızı bu gibi tiplerin boy gösterdiği yayınları
izlememeye ve bu kişileri boykot etmeye
davet ediyoruz. Mütercimler ile aynı zihni-
yette olan kişilerle mücadelelerine kararlı-
lıkla devam edeceğiz" dedi. DHA

Sağlıkçılara 
aşure ikramı
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,
koronavirüs ile mücadelenin
başkahramanları olan sağlık çalışanlarına
ve vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Bayrampaşa Belediyesi tarafından
Muharrem ayı dolayısıyla sağlık çalışan-
ları ve vatandaşlar için aşure hazırlandı.

Özenle hazırlanan aşureler ilçede görev yapan sağ-
lık çalışanlarına ve vatandaşlara Başkan Atila Aydı-
ner tarafından ikram edildi. Aşure ikramı, cuma
namazı sonrası, Hoca Hayri Efendi Merkez Camii
önünde vatandaşlara, Bayrampaşa Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü’nde de sağlık çalışanlarına ya-
pıldı. İlçe genelinde ise belediye ekiplerince toplam
15 bin kâse aşure dağıtıldı. 

Zor bir süreçten geçiyoruz

Her yıl Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram
ettiklerini belirten Başkan Aydıner “Koronavirüsten
dolayı tüm dünya ile birlikte ilçemiz ve ülkemiz zor
bir süreçten geçiyor. Bu süreçte en çok zorlananlar
ise hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımız oluyor. Büyük
bir özveriyle canları pahasına görev yapan sağlık
çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler
de bu yıl ilk aşuremizi sağlık çalışanlarımız ile pay-
laşmak istedik, ardından da vatandaşlarımıza aşure
ikramında bulunduk. İçinde bulunduğumuz müba-
rek Muharrem ayının ülkemizin virüsten kurtulma-
sına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Evsizlerin kaldığı binada yangın
Beşiktaş'ta daha önce
boşaltıldıktan sonra
evsizlerin kaldığı bi-

nada yangın çıktı. Alev alev
yanan çatı itfaiye ekipleri tara-
fından söndürüldü. Yangın, saat
16.00 sıralarında, Arnavutköy
Mahallesi Reşat Nuri Güntekin
Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önce boşaltı-
lan ve sonrasında evsizlerin kal-
dığı iki katlı bir binanın çatı
katında henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Yangının bü-
yümesi üzerine alevler çatıyı
sardı. Çevredeki vatandaşların
ihbarı üzerine olay yerine çok
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri
alevlere müdahale ederken,
elektrik ekipleri de binaya giden
elektriği kesti. İtfaiye ekipleri
yaklaşık 1 saat süren çalışmala-
rın ardından yangını tamamen
söndürdü. Polis şüpheli 2 kişiyi
gözaltına alırken yangınla ilgili
inceleme başlattı. DHA

Ne yapılırsa yapılsın Şule İdil'in geri gelmeyeceğini gözyaşları içinde dile getiren Nesrin Aslan, "Ben ne yapsam
geri getiremeyeceğim. Bırakın beni bu kadar güçlü devlet elinden geleni yapsa geri getiremeyecek” dedi.

ZAYİ İLANI 
(AHAT BÜYÜKARPAT Ç.P.T.L.) Yeni adı 

ALİ KUL ÇOK PROGRAMLI Lisesindenaldığım diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. Fırat GİRİŞEN 
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abD’De bilim insanları yüz mas-
kelerinin toplu kullanımının koro-
navirüse(Covid-19) karşı bir tür

ham 'aşı' görevi görebileceğini iddia etti. İn-
sanlardan, nefesten yayılan damlacıkları ya-
kalamak ve virüsü farkında olmadan yayma
riskini azaltmak için maske takmaları isten-
diği ifade edilirken;  nüfusun büyük bir kısmı
tarafından giyilen maskelerin, özellikle cer-
rahi ve kumaş olanların mükemmel olmadığı
ve bazı viral partiküllerin kullanıcının hava
yollarına girmesine izin verdiği belirtildi.

İddia kanıtlanabilir mi?

Uzmanlar, insanları bu şekilde tekrar tekrar
küçük miktarlarda Covid-19'a maruz bırak-
manın vücutlarını virüsü tanıma ve virüsle 

mücadele etme konusunda eğitme olasılığı
olduğunu böylece insanların bağışıklık kaza-
nabileceğini öne sürüyor. Bu kanıtlanmamış
olduğu ifade edilen iddianın, New England
Journal of Medicine akademik dergisinde
yayımlandığı belirtildi. Bu iddianın kesin ola-
rak kanıtlanmasının mümkün olmadığı
çünkü bunun için maskeli ve maskesiz kişile-
rin klinik deneylerde virüse maruz bırakıl-
ması gerektiği ve bunun da etik olmadığı
ifade edildi.

Bir yolunu bulmak mümkün

Maskelerin Covid-19'a karşı bir miktar bağı-
şıklık sağlayabileceği fikrinin, asırlık bir aşı-
lama tekniği olan ‘variolasyon’ (aşılama)
teorisine dayandığı ifade edildi. ‘Variolas-
yon’un, yeniden enfekte olmayı önleyen ko-
ruyucu bağışıklık tepkisi oluşturmak için
düşük dozlarda bir patojenle insanları kasıtlı
olarak enfekte etme uygulaması olduğu be-
lirtildi. Tartışmalı tekniğin, tarih boyunca in-
sanları çiçek hastalığına karşı aşılamak için
kullanıldığı, ancak sonunda onları daha gü-
venli hale getirmek için zayıflatılmış virüs
formları kullanan modern aşılarla değiştiril-
diği aktarıldı. Kaliforniya Üniversitesi uz-
manları bulaşıcı hastalık doktoru olan
Dr.Monica Gandhi ve epidemiyolog Profe-
sör George Rutherford yüz maskelerinin ‘va-
riolasyon’ gibi çalışabileceğine inanıyor.
Ghandi’nin, "Virüsü kapabilir ama asempto-
matik olabilirsiniz. Yani, asemptomatik en-
feksiyon oranlarını maskerlerle
artırabilirseniz, belki bu popülasyonu aşıla-
manın (variolation) bir yolunu bulabilirsiniz"
ifadelerini kullandığı belirtildi. DHA

Ç avuşoğlu, “Karşılıklı ola-
rak iki ülke başkentinde
elçilik açma kararı aldık.

Yakında Gine-Bissau’da elçilik
açacağız. Bu elçilik, Türkiye’nin
Afrika kıtasındaki 43’üncü elçi-
liği olacak ve 44’üncü Türk elçi-
liği ise çok yakında Togo’da
açılacak. Bugün Suzi (Dışişleri
Bakanı Suzi Carla Barbosa ) ile
verimli görüşmelerimiz oldu. İş-
birliğimizi ekonomi ve ticaret
alanında genişleteceğiz ve karşı-

lıklı çalışmalarımızın ve ilişkimi-
zin hukuki çerçevesini tamamla-
maya kararlıyız” dedi.

THY seferlere başlayacak

Bakan Çavuşoğlu, “Ayrıca sa-
vunma, endüstri, enerji, turizm,
tarım ve balıkçılık alanlarında
karşılıklı çalışmalarımızı gelişti-
receğiz. ‘İş Konseyi’ oluşturma
konusunda mutabık kaldık ve
koronavirüs salgını sona erdi-
ğinde Türk Hava Yolları Gine-

Bissau’ya sefer başlatacak. Ve
şirketlerimizi Gine-Bissau’ya ya-
tırım yapmaya davet edeceğiz,
ziyaretimiz sırasında potansiyel
iş imkanlarını gördük” ifadele-
rini kullandı.

Maarif Vakfı açılacak

Gine-Bissau’nun FETÖ bağlan-
tılı okulların kapatmasını değer-
lendiren Çavuşoğlu, “Terör
örgütü FETÖ’ye karşı yapılan
savaşta verdikleri desteklerinden

dolayı Gine-Bissau’ya teşekkür
ederiz. FETÖ’yle bağlantılı
okulların kapatılmasını ve Maa-
rif Vakfı ile Gine-Bissau Eğitim
Bakanlığı arasında imzalanan
eğitim anlaşmasını memnuni-
yetle karşılıyoruz. Maarif Vakfı,
Gine-Bissau’da yeni okullar
açacak ve Maarif Vakfı dünya
genelinde 43 ülkede 333 okula
sahip. Bu 43 ülkeden 23’ü Af-
rika Kıtası’nda yer alıyor” dedi.
DHA
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Dünya genelinde 913 bin kişi öldü

Dünyayı kasıp kavu-
ran koronavirüs salgını
140’tan fazla ülkede

yayılmaya devam ediyor. En fazla
vakaya sahip ülke olan ABD’de
son paylaşılan verilere göre, top-
lamda 6 milyon 588 bin 181 vaka
bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam
can kaybının ise 196 bin 331’e

ulaştığı bildirildi. Güney Amerika
kıtasında koronavirüs nedeniyle
vaka ve ölü sayılarında artış sürü-
yor. En fazla vakaya sahip 3’üncü
ülke olan Brezilya’da son paylaşı-
lan verilere göre, toplamda 4 mil-
yon 239 bin 763 vaka bulunuyor.
Virüs kaynaklı toplam can kaybı-
nın ise 129 bin 575’e ulaştığı bildi-

rildi. Dünya genelinde vaka sayısı
olarak 5’inci sırada bulunan
Peru’da vaka sayısı 710 bin 67’ye
yükselirken, virüs kaynaklı can
kaybı 30 bin 344 olarak rapor
edildi.

İran'da 22 bin kişi öldü

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin

sayısının 22 bin 798’e ulaştığı,
virüs teşhisi konulan kişi sayısının
ise 395 bin 488’e çıktığı açıklandı.

Avrupa'da artış 
devam ediyor

Fransa’da vaka sayısında artış sü-
rüyor. Toplam vaka sayısı 353 bin
944’e ulaştı. Ülke genelinde koro-

navirüsten iyileşenlerin sayısının
ise 88 bin 742 olduğu bildirilirken;
toplam can kaybının da 30 bin 813
olduğu aktarıldı. İtalya’da toplam
vaka sayısı 283 bin 180’e, toplam
can kaybı ise 35 bin 587’ye ulaştı.
Ülkede 211 bin 885 kişinin ise vi-
rüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
DHA

GINE’DEKI FETÖ
OKULLARI 

KAPATILDI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Suzi 
Barbosa ile birlikte bugün düzenlediği basın toplantısında,
Gine-Bissau ile her yönden ‘çok verimli görüşmeler’
yaptıklarını belirterek, ‘iki ülke arasındaki ilişkinin hukuki
zeminini’ imzalanan anlaşmalarla oluştuğunu ifade etti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı
dünya genelinde 913 bin 931’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bin 822’ye yükseldi.
Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 20 milyon 345 bin 796’ya ulaştı

FranSa'nın ev sahipliğinde
Korsika adasında gerçekleştiri-
len MED-7 adıyla anılan

Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’ne katılan
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve
Malta Başbakanı Robert Abela düzenle-
nen basın toplantısında konuştu. Akdeniz
havzasında karşı karşıya kaldıkları sorun-
ları bugün geniş bir şekilde değerlendirdik-
lerini ifade eden Conte, bu toplantı
çerçevesindeki diyaloglarının ilerlemesin-
den duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Düzensiz göç konusunun bu konulardan
biri olduğuna işaret eden Conte, "Geri
dönüş ve göçmenlerin zorunlu olarak ye-
niden dağıtılması için etkili bir mekaniz-
manın geliştirilmesine çalışmalıyız."
ifadesini kullandı.
Conte, göç akışlarını yönetmeleri gerekti-
ğini, bunun için de AB’nin erişimini, orijin
ve transit ülkelere kadar genişletmenin,
güçlendirmenin önemli olduğunu söyledi.
"Biz diyalog ufuklarını genişleten bir gö-
rüşme başlatmak istiyoruz" Doğu Akde-
niz’de son dönemde artan tansiyona da
değinen İtalya Başbakanı, "Doğu Akde-
niz'deki gerilimi, bunun herkesin zararına
olduğu ve bunu düzeltmek için mümkün
olan her şeyi yapmanın görevimiz olduğu
bilinciyle ele aldık. Burada büyüyen bir en-
dişe söz konusu ve biz de diyalog ufukla-
rını genişleten ve paylaşılan çözümleri
belirleyen erdemli bir görüşme sarmalı
başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Yapıcı yaklaşımlar önemli

Conte, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk ta-
rafının tek taraflı eylemleri karşısında Yu-
nanistan ve Kıbrıs’tan (Rum Kesimi)
dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirt-
mek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep
yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu
noktada, AB Dönem Başkanı Alman-
ya’nın ve AB liderlerinin süregelen anlaş-
mazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu
yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşım-
lar için desteklemek önemlidir." Konuşma-
sının sonunda AB'ye de seslenen Conte,
"AB, Akdeniz'deki liderliğini teyit etmek is-
tiyorsa, burada önümüzde duran zorluk-
lar karşısında üst düzey bir rol oynamalı."
dedi.

Malta'da işin içinde

Diğer yandan, Malta Başbakanı Robert
Abela da Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri
büyük endişeyle yakından takip ettiklerini
söyledi. Yunanistan ve Kıbrıs’a dayanış-
masını dile getiren Abela, bölgenin ne
denli kritik ve hassas bir dönemden geçti-
ğinin farkında olduklarını kaydetti. Başba-
kan Abela, barış, güvenlik ve istikrara
inandığını ve bunun Akdeniz'deki bütün
ülkelerin çıkarına olduğunu, bu konularda
ileriye gidilebilmesi için diyaloğun üstün
kılınması gerektiğini ifade etti. Abela, ülke-
sinin, Libya'ya en yakın AB ülkesi oldu-
ğunu, bu nedenle transit ülke olan Libya
üzerinden gelen göç akışında ön cephede
yer aldıklarını belirtti. Abela, bu durumun
AB’de de çoğu zaman gözardı edildiğini
aktardı.

İtalya: Bir şey
yapmalı!

Dünya bu iddiayı
konuşuyor
ABD’li bilim insanları, vücuda 
sızan az sayıda patojenin neden
olduğu enfeksiyonların bağışıklık
oluşturabileceğini ve buna göre de
maskelerin bazı insanlarda kaba bir
aşı etkisi yapabileceğini iddia ediyor

İtalya Başbakanı Conte, Doğu
Akdeniz'deki gerilimin herkesin
zararına olduğunu ve bunu düzeltmek
için mümkün olan her şeyi yapmaları
gerektiğini bildirdi

200 çocuk Selanik’e getirildi
Yunanistan'ın Midilli ada-
sı’ndaki Moria sığınmacı kam-
pında çıkan yangın sonrası

kalacak yerleri olmayan 200 çocuk ailelerin-
den ayrılıp, selanik'e getirildi. Yunanistan'ın
Midilli adası’ndaki Moria sığınmacı kampında
çıkan yangın sonrası Midilli havalimanından
yaklaşık 200 çocuk dün gece yarısı uçakla se-

lanik’e tahliye edildi. Yaklaşık 12 bin 500 sığın-
macıya ev sahipliği yapan Moria kampında
408 ailesi olmayan çocuğun bulunduğu ifade
edildi. Öte yandan uluslararası insani yardım
kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani
olmayan şartlara dikkati çekerek, kampta sos-
yal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlama-
nın mümkün olmadığı uyarısında bulunuyor.

Vladimir Putin
özür diledi!

SırbiStan Cumhur-
başkanı Aleksandar
Vucic, Rusya Dışişleri

Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaha-
rova'nın sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşım nedeniyle Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
kendisinden özür dilediğini söyledi.
Vucic, Sırbistan Radyo ve Televiz-
yonuna (RTS) yaptığı açıklamada,
Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği
telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri
ve yeni iş birliği imkanlarını ele al-
dıklarını aktardı. 
Zaharova'nın, Vucic ile ABD Baş-
kanı Donald Trump'ın görüşmesin-
den bir fotoğrafı "Temel İçgüdü"
filminden bir sahneyle kıyasladığı
paylaşıma da değinen Sırp lider,
Putin'in de Lavrov'un da bu payla-
şım nedeniyle kendisinden özür di-
lediğini ifade etti. Putin'in
kendisine, Rusya'nın bu paylaşımı
onaylamadığını söylediğini aktaran
Vucic, Rusya'nın verdiği bu tepki-
nin kendisine ve Sırbistan'a göster-
diği saygının bir işareti olduğunu
ifade etti. Öte yandan Kremlin
Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ria haber
ajansına yaptığı açıklamada Pu-
tin'in Vucic'ten özür dilediği bilgi-
sini teyit etti. 

Dışişleri
Bakanı
Mevlüt
Çavuşoğlu
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A driano Celentano dinliyorum. I want to know diye
en içli şarkısını söylüyor. Bir İtalyan yakarışı.
Sanki hüzünlü bir Eylül sabahı. Napoli sokakla-

rında başım önde eğik  yürüyorum ve dudaklarımda ucuz
bir sigara... Ama hayır! Bilakis. Napoli'nin çok çok uza-
ğında Esenyurt'tayım. O beton, uçsuz bucaksız beton ve
alabildiğine beton olan Esenyurt'ta. İlçe meydanında Hülya
ile buluşacağım. Ah evet evet; çok hülyalı bir sabaha uyan-
mış olmam lazımdı bunu yapmak için ama işte bilirsiniz;
aşk dostlarım! Kah Beşiktaş sahilinde kah Esenyurt mey-
danında anlamsız ve vakur bir direk misali ayakta beklete-
bilirdi sizi. Ben de bekleyecektim işte...

İşportacıları geçip, “kulaklık on tele, kulaklık on teleee”
diye bağıran ısrarcı bir seyyar satıcıyı da geride bıraktıktan
sonra üzerinde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazan bir
banka oturdum. Kulağımda hala bir takım müzikler. Şu
kulaklığı icat eden kimse mekanı cennet olmalıydı. Adriano
Celantano; İtalyan güftelerini geride bırakmıştı. Şimdi ku-
laklarımda; Jamal Slitine... Hobbi Lak diye bir şarkı söylü-
yor. Kendisi Lübnanlı bir kadın. Hani kara kaş, kara göz.
Ok gibi kirpikler, yay gibi kaşlar ahh Tanrı'm... Arapça
nadir güzel şarkılardan. Üstelik Esenyurt'un doğasına da
pek uygun...

Hülya'yı beklerken bu şarkılar bir yana bir de sigara
yaktım. Sigara yakmak için paketi açtığımda içinde kalan
sadece 4 dala hüzünle baksam da birini yaktım işte... Hava
sıcak sayılırdı. Asfalttan hafif duman çıkar gibi ve etrafta
işportacılar dışında benim gibi avare oturup, gezenler
vardı. Bir süre sonra telefonumu çıkardım. Hülya'ya “Nere-
desin kızım” yazacaktım. Hak etmişti bunu. Fakat ondan
önce Whatsapp'tan gelen bir mesajım vardı.

Ayşe yazmış;
“Bu akşam Kadıköy'de buluşalım mı?”
H....tir dedim içimden. Talihime bak. Kaderime bak. 1

gün önce yazsana be Ayşe. Yani şimdi Esenyurt meyda-
nında olmak yerine; Caddebostan'da gökten denize yıldız
düşürebilir, çimlerde his hisli uzanıp... Ah ah! Kötü kader.
Yine olmaz falan demedim Ayşe'ye. Talih bu belli mi
olurdu... Cevap vermedim. Tam Hülya'ya dönecektim ki;

Zakkadanak önüme zıpladı. “Anıııııııııl...” Kollarını
açmış. Heyecanlı ve mutlu. Küçük bir kız çocuğu misali.
Kadınların bu haline bitiyordum doğrusu. 40'ında bile olsa-
lar her birinin böyle çocuksu tarafları vardı. Sevmek, sevil-
mek olunca söz konusu demek... Ne hasretsiz sevilmeye ki
çocukluğumuzu yaşarız kırkımızda bile.

Ah Hülyacığım Hoş geldin...
“Asıl sen hoş geldin yaa. Çok bekletmedim dimi...”
Yooo dedim. Kulaklıklarımı çıkarıp; Müzik dinliyordum

ben de öyle.
“Ha iyi bari. Ee hadi kalk  gidelim.”
Hiçbir şeyden demeden kalktım. Nereye gideceğimiz

hakkında pek bir fikrim yoktu. Etrafta bir bar veya pub gö-
rünmüyordu. Benim gibi serkeş ve serseri adamlar için
kötü bir coğrafya... Ah şimdi Kadıköy'de olmak vardı.

“Yemek yiyelim mi?”
Yemek mi... Haaa olur, olur yeriz.
“O zaman benim şu köşede bildiğim çok iyi bir pideci

var oraya gidelim.”
Gidelim, gidelim tabii.
Şu hale bak. Bu ben miydim. Bir kadınla buluşup pide-

ciye giden adam. Bin yıl düşünsem aklıma – hayalime gel-
mez. Bu Hülyacığım gerçekten fazla anaç ve sevimli
görünüyordu. Güzel kadındı. Yeşil gözleri vardı. Uzun siyah
saçları. İnce uzun parmakları, ince bir beli. Ve gerdanında
tatlı bir beni... Çok güzeldi ama hayır; Tahammül edebile-
ceğim biri değildi.

“Gömleğinin yakası mı bozulmuş senin?”
Yaaa öyle mi olmuş.
“Dur ben hallederim” deyip yolun ortasında önüme geçip

iki bilemediniz üç dakika gömlek yakamı düzeltmeye çalıştı.
Hadi artık pideciye gidelim dedim.
“Çok mu acıktın” diye sordu. Aslında aç bile değildim.

Sadece bu salakça durumdan bir an önce kurtulmak isti-
yordum. Sorun neydi bilmiyordum. Kendimi ait hissetmedi-
ğim bir yerdeydim ve Hülya diğer kadınlar gibi değildi.
Bilmiş değildi, akıl vermiyordu. Küçük bir kız çocuğu gi-
biydi, fazla anaçtı, fazla iyiydi, fazla düzenliydi. Hayatta en
sevdiğim şey deliliğimdi. O'nu benden alabilecek kadar aklı
başında bir kızdı bu. Resmen tuzağa düşürülmüştüm. Bir
an önce pide yiyip gitmem lazımdı buradan.

Pideciye girdik sonra. Girişte garsonlar Hülya'ya, “Hoş-
geldin abla” dediler. Demek hep buraya geliyordu. “Çok
popülersin burada” dedim. Yaaa sağ olsunlar severler beni
diye yanıtladı. Hayatlarımıza bak taban tabana zıt. Beni
barlar – meyhanelerde tanırlar Hülya'yı pidecide. Bu işin
oluru olamazdı.

Masalarımıza oturduktan sonra ben bir kaşarlı pide iste-
dim. Hülya kuşbaşılı. Hatta benimde kuşbaşılı pide yemem
için epey ısrar etti ama reddettim. Çünkü şeytan aklımda
mesaiye başlamıştı. Ağzımın et – soğan vs kokmasını istemi-
yordum. Gözümü karartmıştım. Kadıköy'e gidecektim...

Pidelerimizi yerken sordu Hülya;
“Sen niye bu yaşa kadar evlenmedin Anıl?”
Bu yaşa kadar mı? Diye düşündüm içimden. 30 yaşında-

yım yahu ben. Otuz yani... Ama tartışmayacaktım.
Kısmet olmadı dedim.
“Çok üzücü. Ben de evlenecektim ama erkek arkadaşım

bir süre sonra fazla titiz olduğumu söyleyip beni terk etti.”
Hiç şaşırmamıştım erkek arkadaşının terk etmesine

ama bunu o'na söylemedim tabii. Titiz derken nasıl titizsin?
“Yaa işte biraz sık temizlik yapıyorum. Uyuma modaya

falan dikkat ediyorum. Öyle şeyler yani.”
Hımmm dedim. Bir an önce kaçmam lazımdı. Pideleri

yedikten sonra ellerimi yıkamak için lavaboya kalktığım da
hesabı da ödemiştim.

Masaya geri döndüğümde; bir arkadaşımdan acil bir telefon
geldiğini, ciddi olmamakla beraber ufak bir trafik kazası geçir-
diğini ve yanında olmam gerektiğini söyledim.

Epey üzülmüş görünüyordu. “Bana da haber ver mutlaka
olur mu?” dedi defalarca ve ısrarla “Bir an önce git” deyiverdi.

Şeytanlığıma sağlık! Ah biz erkekler...
Yüzüme yerleştirdiğim yalancı-keder ve mutsuzluk eşli-

ğinde veda ettim Hülya'ya. Esenyurt Meydanı'nını yara yara
geçtim adeta. Ve yolun karşısından bir taksiye binip Avcılar
Metrobüs dedim... Oradan da metrobüse binip Kadıköy'e
kaçacaktım.

Yolda mesaj attım Ayşe'ye.
1 buçuk saate oradayım geliyorum.
Ve cevap geldi;
“Aaaaa çok geeç Anılcım. Senden cevap gelmeyince ben

başkasıyla plan yaptım...”
Ohhh. Al sana oğlum Anıl. Hak etmiştin sen bunu...
Hak etmiştim ben bunu. Hülya'nın laneti tutmuştu. Tak-

siciye döndüm sonra tekrar. Avcılar metrobüs değil de sahil
yoluna girelim dedim.

Saklıbahçe'nin önünde indim. İçeri girip barda tek ba-
şıma oturacak; üç – beş bira içip talihime üzülecektim.

Aşksız ve meteliksiz söylenip duracaktım sonra;
“Cep delik, cepken delik.
Don delik, mintan delik.
Yen delik, kaftan delik.
Kevgir misin be kardeşlik...”

Anıl BODUÇ

statİk fİkİr

anilboduc@gmail.com
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CIRKIN KRAL
UNUTULMUYOR
Türk sinemasının dünyaya açılmasında önemli bir yeri olan sanatçı Yılmaz Güney, vefatının 36. yılında
anılıyor. Çirkin Kral lakabıyla da tanınan ünlü oyuncunun hayat hikayesini sizin için derledik

Türk sinemasının "Çirkin Kral"ı,
oyuncu, yönetmen ve senarist Yıl-
maz Güney, vefatının 36. yılında

yad ediliyor. Asıl adı Yılmaz Pütün olan
sanatçı, Hamit ve Güllü Pütün çiftinin
çocuğu olarak 1937'de Adana'nın Yenice
köyünde dünyaya geldi. Güney, verdiği
bir röportajda çocukluk yıllarını şu söz-
lerle açıklamıştı: "Adım, zorluklar karşı-
sında eğilmez, umutsuzluğa kapılmaz,
yılgınlığa düşmez ve baş eğmez anlamına
gelir. Soyadım Pütün ise bir dağ meyvesi-
nin kırılmaz çekirdeği demektir. 1937 yı-
lında, Türkiye'de, bir güney şehri olan
Adana'nın Yenice köyünde doğdum. Kürt
asıllı, topraksız bir köylü ailenin iki çocu-
ğundan biriyim. Annem dindardı ve
okuma yazma bilmezdi. Babam ise
okuma yazmayı askerde öğrenmişti.
Annem gibi o da hiç okula gitmemişti.
Dokuz yaşımdan bu yana hayatımı çalı-
şarak kazandım. İlk işim dana gütmekti."

Lise yıllarında sinemayla tanıştı

İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamam-
layan sanatçı, harçlığını çıkarmak üzere,
henüz 13 yaşındayken bisikletiyle sine-
malara 16 milimetrelik film bobin-
leri taşıdı, sırtındaki panoda ise
film afişlerini sergileyerek sine-
maya ilk adımını attı. Yılmaz
Güney, And Film ve Kemal
Film şirketlerinin bölge
temsilciliklerinde film da-
ğıtıcılığı yaptı. Sanatçının
edebiyata ilgisi sinemaya
yönelmesinde en önemli
sebeplerden biri oldu.
Lise yıllarında çıkardığı
"Doruk" adlı sanat dergi-
sinde hikayeler de kaleme
alan sanatçıya, yazdığı bir
hikayeden dolayı 1955'te
dava açıldı. Sanatçı, Yaşar
Kemal aracılığıyla Yeşilçam'ın
usta yönetmenlerinden Atıf Yıl-
maz'la tanışarak, bir süre onun
asistanlığını yaptı. "Yeni Ufuklar",
"Onüç", "Pazar Postası" ve "Bir" dergile-
rinde de yazıları çıkan Güney, 18 yaşın-
dayken kaleme aldığı "Üç Bilinmeyenli
Eşitsizlik Sistemleri" adlı öyküsünde ko-
münizm propagandası yaptığı gerekçe-
siyle bir buçuk yıl hapis cezası aldı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne
1956'da giren Güney, 1957'de ayrılarak
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne
kayıt oldu. Güney, yaptığı bir açıklamada,
eğitimine devam edememesini şu sözlerle
aktarmıştı: "1957 yılında İstanbul'a, İkti-
sat Fakültesi'nde öğrenim görme hayalle-
riyle geldim. Fakat devam edemedim.
1955'ten beri süren takibat ve mahkeme
sonuçlanmıştı ve ben başlangıçta 7 buçuk
yıl ağır hapis ve 2 buçuk yıl sürgün ceza-

sına
çarptırıldım. Daha sonra
temyiz mahkemesi kararı
bozdu. Yeniden görülen
mahkeme sonucu cezam 1
buçuk yıl ağır hapis ve altı
ay sürgün cezasına çevrildi. Öğrenimim
yarım kalmıştı. Önümdeki tek yol, ken-
dimi hayatın okulunda, hayatın kabul et-
tiği ve dayattığı öğretmenler aracılığı ile
eğitmekti. Öyle yaptım." "Bu

Cezaevine girdi sürgün edildi

Vatanın Çocukları" ve "Alageyik" filmle-
riyle ilk kez beyazperdede yer aldı
Yılmaz Güney, 1959'da senaryosunu ken-

disinin kaleme aldığı, Atıf Yılmaz'ın
yönettiği "Bu Vatanın Çocukları" ve
"Alageyik" filmleri ile ilk kez profes-
yonel anlamda oyunculuk yaptı.
Bu filmlerin ardından "Güney"
soyadını kullanmaya başlayan
sanatçı, 1961'de Atıf Yılmaz'ın
"Tatlı Bela" film setinde yönet-

men yardımcılığı yapar-
ken tutuklandı. Sanatçı,
1962'ye kadar ceza-
evinde kaldı, 6 ay
Konya'ya sürgün edildi.

1967'de 
dünyaevine girdi

1963'te yeniden sine-
maya dönerek, ağırlıklı
olarak macera filmleri
çeken ve 1963 yapımı
"İkisi de Cesurdu" adlı
filmle seyirci karşısına
çıkan sanatçı, senaryo-
sunu yazdığı ve başro-
lünü oynadığı filmde,

"kabadayı" karakterini oynadı. Filmle-
rinde haksızlığa uğrayan bir Anadolu
çocuğunun isyanını işleyen Güney, aynı
yıllarda Çirkin Kral lakabını aldı. Yönet-
menliğini Lütfi Akad'ın yaptığı 1967 ya-
pımı "Hudutların Kanunu" filmindeki
rolüyle, 1967 Antalya Altın Portakal
Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu"
seçilen sanatçı, "Kahreden Kurşun",
"Ben Öldükçe Yaşarım", "Kızılırmak",

"Karakoyun", "İnce Cumali", "Çirkin
Kral", "Seyit Han", "Toprağın Gelini", "Aç
Kurtlar", "Zeyno", "Acı", "Vurguncular",
"Baba" ve "Ağıt"ın da aralarında bulun-
duğu yüzü aşkın filmde yönetmen, se-
naryo yazarı ve oyuncu olarak yer aldı.
Yılmaz Güney, 1964'te "Kamalı Zeybek"
filminin çekimleri sırasında tanıştığı
oyuncu Nebahat Çehre ile 1967'de ev-
lendi. Sanatçı, 1968'de Güney Film Ya-
pım'ı kurdu ve aynı dönem çıkarmaya
başladığı "Güney" dergisinde sinema ve
sanatla ilgili görüşlerini, şiir ile öykülerini
okurların beğenisine sundu.

Filmleri hep en üstte yer aldı

Askerliğini 1968-1970 yılları arasında ta-
mamlayan Güney, 1970 yılında senarist,
yönetmen, yapımcı ve başrol oyuncusu
olarak yer aldığı "Umut" filminde, define
bulmak umuduyla bir hocanın peşinde
tüm hayatını harcayan yoksul at arabacısı
"Cabbar" karakteriyle sinemada büyük
yankı uyandırdı. "Umut" filmi, Adana
Altın Koza Film Festivali'nden 6 ödülle
dönerek, Türk sinema tarihinde bir
dönüm noktası olarak yer aldı. Sinema
tekniği, dili ve politik yönü ile Yılmaz Gü-
ney'in diğer filmlerinden ayrılan "Umut",
daha sonra çekilecek siyasi filmlerin de
öncüsü oldu. Yapım, Antalya Altın Porta-
kal Film Festivali'nden "En İyi Erkek
Oyuncu" ve Grenoble Film Festivali'nden
"Seçici Kurul Özel Ödülü"nü kazandı.
Sansür Kurulu tarafından yasaklanan
film, 2015'te "47. Sinema Yazarları Der-
neği Türk Sineması Ödül Töreni"nde,
yüzyılın en iyi 10 Türk filmi arasında ilk
sırada yer aldı.

Orhan Kemal Ödülü'nü aldı

Güney, yaklaşık bir buçuk yıl evli kaldığı
Nebahat Çehre'den 1968'de boşandıktan
sonra 1970'te Jale Fatma Süleymangil'le
evlendi. Çift, dünyaya gelen çocuklarına
Remzi Yılmaz adını verdi. Sanatçı,
1972'de Orhan Kemal Roman Ödülü'nü
aldığı "Boynu Bükük Öldüler" adlı roma-
nında, kendi çocukluğunu anlattığı karak-
tere oğlu ile aynı adı verdi. Sanatçının
ayrıca Elif Güney adında biri kızı daha
oldu. 12 Mart muhtırasının ardından ye-
niden tutuklanan sanatçı, bir hafta gözal-
tında tutulduktan sonra serbest
bırakılarak 3 ay Nevşehir'e sürgün edildi.
Yılmaz Güney, 1972'nin mart ayında dev-
rimcilere yardım gerekçesiyle yeniden
gözaltına alınarak, 10 yıl hapis ve sürgün
cezasına çarptırıldı. 1974'te genel afla ser-
best kalan sanatçı, aynı yıl, yönetmen, ya-
pımcı, senarist ve başrol oyuncusu olarak
yer aldığı "Arkadaş" filmini tamamladı.
Usta oyuncu, 1974'te, bir cinayet olayına
adının karışması sonucu 19 yıla mahkum
edildi. Cezaevinde kaldığı süreçte eşine
yazdığı mektupları, "Selimiye Mektupları"
adlı kitapta topladı.

Olmamış aşkların kederi

O BİR
EFSANE

Yılmaz Güney'in cezaevindeyken senaryosunu kaleme aldığı "Sürü" filmi,
yönetmen Zeki Ökten tarafından beyaz perdeye aktarıldı. Senaryosunu Gü-

ney'in yazdığı, yönetmenliğini ise Şerif Gören'in üstlendiği 1981 yapımı "Yol" filmi
ise 1982'de Cannes Film Festivali’nden "Altın Palmiye" ödülüyle ayrıldı. 1982'de

Türk vatandaşlığından çıkarılan sanatçı, Fransa'da 1983'te çektiği "Duvar" filmiyle
1984'te Cannes Film Festivali "Jüri Özel Ödülü"ne aday gösterildi. Türk sinemasının
dünyaya açılmasında önemli bir yeri olan, eserleriyle
yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödül alan Güney,
114 filmde oyuncu, 26 filmde yönetmen, 15 filmde ya-

pımcı, 64 filmde ise senarist olarak yer aldı. Yılmaz
Güney, mide kanseri sebebiyle 9 Eylül 1984'te Fran-

sa'da hayata veda etti ve Paris'te Pere Lachaise
Mezarlığı'na defnedildi. Ölümünden sonra ku-

rulan "Yılmaz Güney Vakfı" eşi Fatoş Güney
öncülüğünde eserlerini korumaya ve

yayınlamaya yönelik çalışmalar
yürütüyor.

Altın Palmiye 
kazandı

FİŞEK gibi başlayan sezon
Ağırlıklı olarak resim sanatında kulla-
nılan latince kökenli bir terim olan kolaj;
"bir yüzeyde birçok katmanlı kesip yapış-
tırılmış, birbirinden farklı yüzeylerin oluş-
turduğu bir form" olarak tanımlanıyor.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi; bu kav-
ramdan yola çıkarak, resimdeki yüzeyi
dans ve müzik elementlerini "kesip yapış-
tırarak" sahnede oluşturdu. Opera, bale,
modern dans topluluğu, koro, çocuk ko-
rosu ve çocuk balesi sanatçılarının bir
araya gelerek hazırladıkları "KOLAJ" yeni
bir mekanda; Büyükyalı Fişekhane'de ku-
rulan açıkhava sahnesinde, önlemler ne-
deniyle yaklaşık 100 sanatseverlerin
karşısına çıktı. Toplamda 60 dakika süren
temsilde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi
Çocuk Korosu: J.BRahms'ın "Guten
Abend, gut' Nacht" esrini, solist dansçı:
Melike Manav: Koreografisi M.Fokine'e
müziği C.Saint-Saens'a ait Kuğunun
Ölümü esrini sundu. Bu eserde sanatçıya
viyolonselde Şafak Erişkin, Arpda Pınar
Sivritepe eşlik etti. Koreografisi Berk Sarı-
bay, müziği Erik Satie'e ait SEN adlı ba-

lede İlke Kodal dans etti ve kendisine pi-
yanoda Hüseyin Kaya eşlik etti. MDTist
Modern Dans Topluluğu İstanbul dans-
çılarından Ferhat Güneş / Demet Aksular
/ Emre Olcay / Ozan Akgün HAL adlı
modern dansla gecenin son dans perfor-
mansını sundular. Bu modern dansın ko-
reografisi Işıl Derya Bıçakçı'ya aitti.
Müziği F. Mendelssohn "La Minör Yaylı
Çalgılar Dörtlüsü No.2 Op.13 (Bölüm 1
& 2)" olan eseri kemanda Murat Anıl Er-
ginol / Bora Gökay viyolada Filip Ko-
walski, viyolonselde Burak Ayrancı
yorumladı. Dans performansları ardın-
dan İstanbul Devlet Opera ve Balesi Ko-
rosu: W.A.Mocart: Ave verum corpus
esrini kemanda Seda Subaşı Yalçın /
Vugar Gurbanov, viyolada Verda Gül ve
viyolonselde Gözde Öcal Güvemli ile
koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde ses-
lendirdiler. Besteci ve piyanist Aydın Kar-
lıbel kendi eseri olan Piri Reis
operasından "Bezirganbaşı Türküsü"nü
ve Cemal Reşit Rey'e ait Zeybek eserinin
"intermezzo" bölümünü piyanoda sanat-

severlere sundu.

Çaykovski dinletisi

Piyanoda Olena Şenol, Süren Maksu-
tov'a eşlik etti ve ikili P.İ.Çaykovski'nin
Yevgeni Onegin eserinden Lenski "Kuda,
kuda vï udalilis" bölümünü seslendirdi.
G. Puccini'nin La Bohème operasından
Marcello, Rodolfo "In un coupé?"yu
Caner Akgün ve Bülent Külekçi piyanoda
Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendirdiler.

W.A.Mozart'ın Così Fan Tutte eserinden
Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso
"Soave sia il vento"yu Esra Abacıoğlu
Akcan, Nesrin Gönüldağ, Önay Günay,
Hüseyin Kaya'nın piyanosu ile sundular.
Kolaj'ın son eseri ise G.Verdi'nin Rigo-
letto operasından Duca, Maddelena, Ri-
goletto, Gilda "Bella figlia dell’amore"
bölümü idi. Eseri Ufuk Toker, Aylin Ateş,
Murat Güney, Hale Soner Kekeç ve piya-
noda Fügen Yiğitgil seslendirdi. DHA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB); pandemi döneminde, önlemler eşliğinde 2020-2021 sanat sezonunu
tüm birimlerinin yer aldığı "KOLAJ" ile açtı. Büyükyalı Fişekhane'de yapılan etkinlikler büyük ilgi topladı

Yılmaz Güney,
oynadığı ve
yönettiği filmlerle
sinema tarihimizde
önemli bir
yer tutuyor.
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta-
sında sahasında yarın Beşiktaş'ı konuk
edecek Trabzonspor, sezona iyi başlaya-
rak İstanbul takımları karşısında son
dönemdeki yenilmezlik serisini sürdür-
menin mücadelesini verecek. Bordo-
mavililer, 2018-2019 sezonunun 21.
haftasında 10 Şubat 2019 tarihinde
deplasmanda Galatasaray karşısında
aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İs-
tanbul takımları karşısında mağlubiyet
yaşamadı. Karadeniz ekibi, ligde müca-
dele eden İstanbul temsilcileri Galatasa-
ray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol
Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı söz
konusu dönemde 13 lig maçı oynadı.
Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 5 gali-
biyet alırken, 8 kez de sahadan beraber-
likle ayrıldı. Karadeniz ekibi, İstanbul
takımlarına karşı elde ettiği 581 günlük
yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışa-
cak.

Geçen sezon tarihi başarı

Trabzonspor, geçen sezon ligde 35
sezon sonra "üç büyükler" karşısında
yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon ol-
duğu 1983-84 sezonunda rakipleri kar-
şısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan
bordo-mavililer, geçen sezon da aynı
başarıyı gösterdi. Trabzonspor, 1983-84
sezonunda Beşiktaş'ı sahasında 3-1,
Galatasaray'ı 1-0, deplasmanda Fener-
bahçe'yi 1-0 yenmiş, sahasında Fener-
bahçe ile 0-0, deplasmanda
Galatasaray ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 be-
rabere kalmıştı. Bordo-mavili takım,
geçen sezon ise sahasında Beşiktaş'ı 4-
1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Ga-
latasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da
Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Ka-
radeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe
karşısında 1-1, Beşiktaş karşısında ise 2-
2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

Beşiktaş ile 3 kez

Trabzonspor, söz konusu dönemde Be-
şiktaş ile 3 kez karı karşıya gelirken 2 ga-
libiyet, 1 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonunda
sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Geçen
sezon da siyah-beyazlıları evinde 4-1
mağlup eden Karadeniz ekibi, deplas-
manda ise 2-2 berabere kaldı. Trab-
zonspor, ayrıca geçen sezon Ziraat
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi ele-
mişti. Kupanın yarı finalinde sahasında
sarı-lacivertli takımı 2-1 yenen Karade-
niz ekibi, deplasmanda da 3-1'lik galibi-
yetle adını finale yazdırmıştı.

manuel de CoSTa arkadaşlariyla vedalaşTi

Fırtına, Beşiktaş
maçına kilitlendi

Beşiktaş Kulübü Futbol Akademisi
Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu
görevine getirilen Mehmet Ekşi için ta-
nıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda
konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı
Ahmet Çebi, “Ekonomik sorunlardan
kurtulmanın tek yolu altyapı” dedi.
Vodafone Park'ta düzenlenen toplan-
tıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı
Ahmet Nur Çebi, asbaşkan, futbol A
takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tes-
isleri'nden sorumlu yönetim kurulu
üyesi Emre Kocadağ, futbol altyapı ve
tüm branşlar spor okullarından so-
rumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan
ve teknik direktör Sergen Yalçın katıldı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, toplantıda
yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Altyapıya verdiğimiz önemi ve izleye-
ceğimiz politikaları anlatmak üzere bu
toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bırakmam
Seni kampanyası kapsamında düzenle-
nen Ödül Senin gecesine katkı sunan
taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
Camiamızın birlik ve beraberliğini bir
kez daha gösterme fırsatı bulduk. Kam-
panyamız şubat ayına kadar devam
edecek. İmkanları dahilinde katkı yapa-
cak taraftarlarımıza şimdiden teşekkür
ederim. Mehmet Ekşi'yi camiamız iyi
tanıyor. Mehmet Ekşi'nin Beşiktaş'a
yaptığı katkılar herkesin malumudur.
Kendisiyle uzun yıllar bir arada olaca-
ğımızı umut ediyorum” dedi.
DHA

Çare altyapı

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk maçında bu akşam sahasında Gaziantep FK'yi
konuk edecek. Sarı kırmızlılar, G.Antep'i mağlup ederek lige üç puanla başlamak istiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk hafta-
sında oynayacağı Beşiktaş maçının ha-
zırlıklarına devam etti. Sözleşmesi
karşılıklı feshedilen Manuel da Costa
idman öncesi takım arkadaşlarına veda

etti. Teknik direktör Eddie Newton yö-
netiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisle-
ri'nde yapılan antrenman saat 10.30'da
başladı. İdmanda taktiksel çalışmalar
gerçekleştirildi. Kulüple sözleşmesi kar-

şılıklı feshedilen Manuel da Costa an-
trenman öncesinde sahaya gelerek ar-
kadaşlarıyla vedalaştı. Bordo-mavili
takım yarın yapacağı antrenmanla Be-
şiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Cimbom zaferle
baSlamak iSTiyor

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk
Telekom Stadyumu'nda düzenlenen
törende ödülü 1905 GSYİAD Baş-
kanı İbrahim Hatipoğlu'nun elinden
alan Ryan Donk, geçen sezon çok
efor sarf ettiğini ve çabalarının gö-
rülmesinin kendisini mutlu ettiğini
belirtti. 34 yaşındaki orta saha, ödül
töreninde yaptığı konuşmada, "Çok
mutluyum ve açıkçası çok büyük efor
sarf ettim geçtiğimiz sezon içeri-
sinde. Sarf ettiğim bu eforun görül-
mesi benim için çok değerli. İyi bir
sezon geçirdik; ancak pandemiden
sonra bu iyiye gitmedi. Pandemi sü-
reci ile birlikte birçok takımda ol-
duğu gibi bizde de sorunlar oldu ve
sezonu istediğimiz gibi bitiremedik.
Bu sezon yine çok çalışıp şampiyon
olmamız gerekiyor. Baktığınız zaman
geçmişe, üst üste 2 kez şampiyon
olduk. Bu üzerinizde bir baskı yaratı-

yor; ama bunun karşılığında bir ça-
lışma gerçekleştirmemiz gerekiyor.
Galatasaray'ın her zaman en üst se-
viyede olması gerekiyor" dedi.

Kadıköy'de attığı gol anımsandı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İn-
sanları Derneği Başkanı İbrahim Ha-
tipoğlu ise Kadıköy'de Fenerbahçe'ye
karşı alınan 3-1'lik galibiyette
Donk'un attığı kritik golü hatırlata-
rak şu ifadeleri kullandı: "Bu, GSYİ-
AD'ın yıllardır gerçekleştirdiği
Galatasaray'da Yılın Sporcusu Ödül
Töreni. Bunu her sene nisan ayında
organize ediyoruz ama pandemi sü-
reci nedeniyle nisan ve mayıs ayında
gerçekleştirememiştik. Bugüne kıs-
met oldu. Üyelerimiz arasında bir
anket ile belirliyoruz yılın sporcusu
ödülünü. En çok oyu alan bu yılın
sporcusu da Ryan Donk oldu. Ken-

disini derneğimiz adına kutluyoruz.
Kendisinin uzun yıllar hizmetler ede-
ceğine inanıyoruz. Bu ödülü kazan-
masında geçen sezonki performansı
yanı sıra tüm takımın katkısı var. Ligi
pandemi sürecine kadar değerlendi-
riyoruz. Bu süreçte Galatasaray'ın 8
maçlık çok güzel bir çıkışı vardı. Çok
güzel oynayan bir takım vardı. Maa-
lesef pandemi ile bu yerle bir edildi.
Pandemi sürecinden sonra başlayan
ligde en iyimser ifade ile başımıza
gelen hakem kazaları, bizi maalesef
sezonu istemediğimiz şekilde sonlan-
dırma durumunda bıraktı. Özellikle
pandemiye kadar olan dönemde ta-
kımımız çok ciddi bir başarı gösterdi.
Bunda da Ryan Donk'un çok ciddi
katkısı var. Özellikle Kadıköy'de at-
tığı golü de hatırlayarak bu ödülü
hak ettiğini düşünüyoruz ve tebrik
ediyoruz kendisini." DHA

T ürk Telekom Stadı'nda yapılacak
maç saat 20.00'de başlayacak.
Hakem Bahattin Şimşek'in yö-

neteceği müsabaka beIN Sports 1'den
yayımlanacak. Ligde geçen sezonu 56
puanla şampiyon Medipol Başakşe-
hir'in 13 puan gerisinde 6. sırada ta-
mamlayan sarı-kırmızılı ekip,
2020-2021 sezonunun ilk maçında
geçen sezonun 8'incisi Gaziantep
FK'yi ağırlayacak. Galatasaray, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle seyircisiz oynanacak maçtan 3
puan alarak sezona iyi bir başlangıç
yapmayı hedefliyor.

Diagne ve Etebo belirsiz

Galatasaray'da sakatlığı bulunan
Emre Akbaba, Gaziantep FK karşı-
sında forma giyemeyecek. Sarı-kırmı-
zılı ekipte sağ üst arka adalesinden
sakatlık yaşayan Emre, yarın takım-
daki yerini alamayacak. Kasığında ağrı
hisseden Mbaye Diagne ile takıma
dün katılan ve takımdan ayrı çalışan
yeni transfer Oghenekaro Etebo'nun
durumu ise henüz netlik kazanmadı.
İki futbolcuyla ilgili son kararı akşam
yapılacak antrenmanın ardından tek-
nik direktör Fatih Terim verecek.

Yenilerin ilk heyecanı

Galatasaray'da 6 futbolcu, teknik di-
rektör Fatih Terim'in görev vermesi du-
rumunda ilk kez bir resmi maçta

sarı-kırmızılı formayı terletecek. Kad-
roya yeni katılan Emre Kılınç,

Oğulcan Çağlayan, Fatih Öz-

türk, Omar Elabdellaoui, Kerem Ak-
türkoğlu ve Oghenekaro Etebo, Gazi-
antep FK müsabakasıyla ilk kez
sarı-kırmızılı formayı giymenin heye-
canını yaşayacak.

Arda Turan Türk Telekom
Stadı'nda

2011'de ayrıldığı Galatasaray'a 9 yıl
sonra dönen Arda Turan, 3 bin 403
gün sonra bir resmi maçta sarı-kırmı-
zılı formayı sırtına geçirecek. Altyapı-
sından çıktığı Galatasaray'da
kaptanlığa kadar yükselen ve 2011'de
İspanya'nın Atletico Madrid takımına
transfer olan Ardan Turan, Barcelona
ve Medipol Başakşehir maceralarının
ardından yeniden sarı-kırmızılı takıma
döndü. 2011'de Galatasaray forma-
sıyla son resmi maçına 20 Mayıs'ta
Türk Telekom Stadı'nda oynanan
Konyaspor karşısında çıkan Arda, tek-
nik direktör Fatih Terim'in görev ver-
mesi durumunda 3 bin 403 gün sonra
yeniden sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Gaziantep FK ile 3. randevu

Galatasaray, Gaziantep temsilcisiyle
ligde 3. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de
ikinci sezonunu geçiren Gaziantep
FK ile yaptığı 2 maçta 1 galibiyet, 1
yenilgi yaşadı. İki takım arasında
geçen sezonun ilk yarısında Gazian-
tep'te oynanan müsabakayı Galata-
saray 2-0 kazanırken, ikinci devrede
İstanbul'da yapılan karşılaşma 3-3
beraberlikle sonuçlanmıştı. DHA

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2020-2021
sezonunun ilk haftasında 12 Eylül Cumar-
tesi günü Gaziantep FK ile Türk Telekom
Stadı'nda karşılaşacak. Galatasaray, 62 se-
zonu geride kalan ligde açılış maçlarında 42

galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sarı-
kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sı-
fatıyla oynadığı 37 ilk hafta maçının ise
30'unu kazandı, 5'ini yitirdi, 2'sinde ise bera-
bere kaldı. Galatasaray, sahasında çıktığı

son 10 açılış müsabakasından da galibiyetle
ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003 sezo-
nuyla başlayan süreçte sahasında çıktığı 10
ilk hafta mücadelesinin tamamını da 3 puan
alarak tamamladı. Galatasaray, 62 sezon-
daki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atar-
ken, sadece 9'unda suskun kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise sa-
dece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul

Büyükşehir Belediyespor maçı ile geçen
sezon aynı skorla kaybettiği Denizlispor mü-
sabakalarında skor üretemedi. Galatasaray,
sahasında oynadığı 37 ilk hafta karşılaşma-
sının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.
Sarı-kırmızılılar, 1963-1964 sezonunda Ka-
sımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlis-
por, 1986-1987 sezonda ise Trabzonspor ile
oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.

Galatasaray lige iyi başlıyor

Umut, yeni
bir takıma

gidebilir

BOLUSPOR altyapısında yetişen ve şu
anda Fransa ekibi Le Havre forması giyen
milli futbolcu Umut Meraş, "Transfer ko-
nusunda inşallah 1 ay içinde bir şeyler ola-
cak. Şu anda ayrılmak istiyorum, bu zaten
hedeflerim doğrultusunda. Türkiye'de iste-
yen kulüpler var. Ama Avrupa'da futbol ka-
riyerimi devam ettirmek istiyorum" dedi.

Boluspor alt yapısında yetiştikten sonra
önce Bursaspor'a ardından da Fransız ekibi
Le Havre'ye transfer olan Umut Meraş, zi-
yaretlerde bulunmak üzere Bolu'ya geldi.
Milli futbolcu, Bolu Belediye Başkan Yar-
dımcısı ve Boluspor Kulüp Başkan Yardım-
cısı olan Rasim Özdemir'i ziyaret etti.
Meraş, burada yaptığı açıklamada, transfer

teklifleri olduğunu ve 1 ay içinde netlik ka-
zanacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"Transfer konusunda inşallah 1 ay içinde
bir şeyler olacak. Şu anda ayrılmak istiyo-
rum zaten hedeflerim doğrultusunda. Yine
Avrupa'da kalacağım. Türkiye'de isteyen
kulüpler var. Ama Avrupa'da futbol kariye-
rimi devam ettirmek istiyorum.”

Yılın sporcusu Ryan Donk
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından yılın sporcusu ödülüne layık görüldü
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İ mza töreni öncesinde açıklamalarda bu-
lunan Adil Gevrek, yeni sezonun hayırlı
olmasını dileyerek, "Bu statta hep bir-

likte çok üzüldük. Taraftarımız, camiamız,
üzüldü. Bu sene özellikle yaptığımız transfer-
lerde bir daha bu sıkıntıları yaşamamak için
çok titiz davrandık. Yeni Malatyaspor büyük
bir camiadır. Bu büyük camiaya, aramıza ka-
tılan futbolcularımızla inşallah büyük başarı-
lara imza atarız. Daha önce birlikte çok
büyük başarılara imza attık. İnşallah bundan
sonra da yeni transferlerimizle, mevcut kad-
romuzla hep birlikte bu sene büyük başarı-
lara imza atacağımıza inanıyoruz.  Geçen
sene yaşamış olduğumuz sıkıntıları bir daha
yaşamamak için titiz davrandık. Transfer se-
zonu devam ediyor. 2 ya da 3 transfer daha
yapacağız. Hocamızla konuştuk, özellikle de
stoper bölgesine transfer yapacağız. Onları
da en kısa süre içerisinde yaparak bir an
önce ailemize katmak istiyoruz. Transfer son
güne kadar bitmez. İnşallah hocamız ve fut-
bolcu kardeşlerimizle bu yolda yürüyeceğiz,
bu yolda da herkesi yanımızda istiyoruz. Bir-
likte güçlüyüz. Taraftarlarımız takıma sahip
çıksınlar" dedi.

Beklentiler karşılanacak

Kendisinden beklentilerin farkında olduğunu
dile getiren Adil Gevrek, "Fazlasıyla karşıla-
yacağına inanıyorum. Sportif başarı önemli
ama ekonomi anlamında da denge önemli.
Bir harcama limiti var. Biz de bu sınır içeri-
sinde davranıyoruz. İnşallah o konuyla ala-
kalı da sıkıntı yok. Beklentiyi fazlasıyla

karşılayacaklarına inandığımız için bu trans-
ferleri yaptık. Biz inanıyoruz, sizde inanın.
Bu takım Allah’ın izniyle çok büyük işler ba-
şaracak" ifadelerini kullandı.

Hak ettiği yere taşıyacağız

Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü
Hamza Hamzaoğlu ise şöyle konuştu:
"Geçen hafta yapılan testler pozitif çıktı, son
iki testimiz negatif çıktı ama yine biz tedbirli
olalım çünkü bu virüsün nasıl bir şey olduğu
belli değil. Bir gün çıkıyor, bir gün çıkmıyor.
Onun için hem kendimizi hem de başkala-
rını koruyalım. Yeni sezon hayırlı olsun.
Geçtiğimiz sezon pek istenilen gibi olmadı
ama bu sezona yaptığımız transferle birlikte
elimizde geçen seneden kalan diğer oyuncu-
larla beraber iyi bir kadro oluşturduğumuzu
düşünüyorum. İnşallah bu hafta lige başla-
yacağız. Tabii iyi de başlayabiliriz kötü de
ama biz yolumuzu çizdik, emin adımlarla o
yolda yürüyeceğiz. Tabii ki en önemli şey;
burada hep beraber bir aile olarak, hepimizi
birbirimizi severek, sayarak, saygı duyarak
birbirimize Malatyaspor’u daha iyi ve hak
ettiği yerlere taşımaya gayret edeceğiz. İn-
şallah bunu da başarırız."

Kamp çok iyi geçti diyemem

Tamamlanan kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi
veren Hamzaoğlu, "Çok çok iyi geçti diye-
mem çünkü oyuncularımız zaman zaman
aramıza sonradan katıldı. Bulunduğumuz
ortam itibarıyla çok rahat çalıştığımızı da
söyleyemeyeceğim çünkü küçük bir sahada

çalışıyorduk, akşam büyük bir saha, bunlar
biraz çalışma işlerimizi aksattı ama yine de
elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya gay-
ret ettik. Bir kere oyuncularımızın iyi niyetin-
den, çalışmasından ve özverilerinden son
derece memnunum. Çok özverili ve gerçek-
ten burayı, bu takımı seven ve burada oyna-
maktan keyif alan iyi bir kadroya sahibiz"
diye konuştu.

Her şey istediğimiz gibi

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren
Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz
gelmeden önce bazı transferler yapılmıştı,
hepsi de iyi oyuncular. Göreve geldikten
sonra hem biz hem de yönetim gerekli çalış-
maları yürüttük ve birlikte daha sonra yapı-
lan transferlere karar verdik. Bundan
sonrada belki bir ya da 2 transferimiz ger-
çekleşecek diye düşünüyorum. Her şey iste-
diğimiz gibi gelişiyor. Lig kolay olmayacak.
Gerçekten çok derin bir kadroya sahip ol-
manız gerekiyor. 40 maç, sıkıştırılmış bir lig,
sakatlıların çok olabileceği, kart cezalıların
olacağı bir lig yaşayacağız. O yüzden her-
kese ihtiyacımız var. İnşallah sezonu alnımı-
zın akıyla güzel bir şekilde tamamlarız."

Erkan Kaş transferi 

Hamza Hamzaoğlu, "Erkan Kaş takıma geri
döndü, ne düşünüyorsunuz" sorusuna,
"Erkan ile hep rakip olduk, dikkatimi çeken
bir oyuncuydu. Geldiğimizde de kontratının
bittiği ve ayrıldığı söylendi. Çok zor bir
sezon bizi bekliyor ve o bölgede de bir alter-

natif oyuncuya ihtiyacımızın olduğunu dü-
şündük. Baktık, araştırdık, bilinmeyenlere gi-
deceğimize hiç değilse bildiğimiz bir oyuncu,
Erkan’ı tekrar aramıza alalım dedik. Geçen
sene burada yaşanmış bazı şeyler olmuş,
buna da baktım. Bana göre, çok büyütülecek
bir şey ortada yok. Burada Erkan ile de gö-
rüşüp, konuştuk, temiz ve düzgün bir çocuk.
Bir takım oyuncusu ve arkadaşları da arası
çok iyi, ben bir sorun olacağını düşünmüyo-
rum. Malatya halkı her zaman hoş görülü-
dür, bağrına basmayı sever” yanıtını verdi.

1 stoper daha gelecek

Hamza Hamzaoğlu, bir stoper arayışında
olduklarını kaydederek, “Tabii eksiğimiz var.
Bir stoper transferi yapmamız gerekiyor, şu
ana kadar yapamadık. Hadebe hasta, daha
hiç antrenman yapamadı, o yüzden oynama
şansı yok. Aynı şekilde Mustafa’nın rahat-
sızlıkları vardı, çok fazla antrenman yapma
imkanı bulamadı son günlerde ama elimiz-
deki imkanlarla Karagümrük maçında eli-
mizden gelenin en iyisini yapmaya
çalışacağız. İyi bir sonuçla dönebilirsek,
güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Ama fut-
bolda her şey var, kötü bir sonuçla da dön-
sek bu bizi yolumuzdan çevirmeyecek, biz
kararlı bir şekilde bu seneki hedeflerimize
doğru gideceğiz. Sezon içerisinde hedefleri
belirlemenin daha doğru olduğunu düşünü-
yorum. Önce maçlara iyi hazırlanıp, ortaya
bir şeyler koymak. Ondan sonra maçlar oy-
nanmaya başladıkça hedeflerimizi belirleye-
ceğiz" diye konuştu. DHA

Turnuvanın 3 numaralı seri başı Sloven
raket Polona Hercog, İtalyan rakibi Jas-
mine Paolini’yi 7-5 ve 6-4’lük iki setin
ardından 1 saat 47 dakika sonunda
mağlup ederek adını çeyrek finale yaz-
dırdı.Karadağlı raket Danka Kovinic, 6
numaralı seri başı Alison Van Uytvanck'ı
6-3 ve 6-4’lük iki set sonucunda mağlup
ederek İstanbul’da çeyrek finale yük-
seldi. Belaruslu raket Aliaksandra Sas-
novich, Slovak rakibi Anna Karolina
Schmiedlova’yı ilk sette tie-break sonu-
cunda geriye düşmesine rağmen 7-6 (7-
5), 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2 saat 56
dakikada mağlup ederek çeyrek finale
yükselmeyi başardı. İspanyol raket Paula
Badosa, vatandaşı Sara Sorribes
Tormo’yu 1 saat 39 dakika süren maçta
6-1 ve 6-4’lük setlerle mağlup etti ve İs-
tanbul’da çeyrek final oynamaya hak ka-
zandı. Rumen oyuncu Patricia Maria
Tig, turnuvanın 8 numaralı seri başı
Japon raket Misaki Doi'yi 6-2 ve 6-0’lık
iki sette 1 saat 4 dakika sonunda rahat
bir şekilde mağlup ederek turnuvada
çeyrek final biletini aldı. Rus tenisçi
Margarita Gasparyan, 2 numaralı seri

başı Rebecca Peterson'la oynadığı maça
sol dizindeki sakatlığı nedeniyle devam
edemedi. İlk turu bay geçen İsveçli Pe-
terson, zorlanmadan çeyrek finale yük-
seldi. Turnuvaya elemelerden katılan
Tereza Martincova, 4 numaralı seri başı
Fransız raket Caroline Garcia’yı 6-1, 6-
4’lük setlerle mağlup ederek teklerde
çeyrek final oynamaya hak kazanan son
isim oldu.Çiftlerde çeyrek final heyeca-
nıTEB BNP Paribas Tennis Champi-
onship İstanbul’da çiftlerde bugün
çeyrek final heyecanı yaşandı.Çiftlerde 1
numaralı seri başı Alexa Guarachi/Desi-
rae Krawczyk çifti, Elixane
Lechemia/Ingrid Neel çiftini 6-4'lük iki
sette 1 saat 20 dakika sonunda mağlup
ederek yarı finale yükselme başarısı gös-
terdi. Anna Karolina Schmiedlova/Ka-
tarina Zavatska ikilisi ise Anna
Danilina/Yana Sizikova tandemini 6-
2’lik iki setle 1 saat 2 dakikada rahat bir
şekilde mağlup ederek çiftlerde yarı fi-
nale yükselen ikili oldu. TEB BNP Pari-
bas Tennis Championship İstanbul
yarın teklerde çeyrek, çiftlerde ise yarı
final mücadelelerine sahne olacak. DHA

Tenis heyecanı devam ediyor
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul’da 3'üncü gün tamamlandı. Turnuvaya elemelerden katılım sağlayan dünya eski 5 numarası
Eugenie Bouchard, 1 numaralı seri başı Svetlana Kuznetsova’yı iki kez tie-brake’e giden maçta üç set sonucunda mağlup etmeyi başardı

MALATYA’DAN MALATYA’DAN MALATYA’DAN MALATYA’DAN MALATYA’DAN MALATYA’DAN 
IMZA SOV

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni transferlerini basına
ve kamuoyuna tanıttığı bir basın toplantısı gerçek-

leştirdi. Adem Büyük, Murat Akça, Jetmir Topalli,
Benjamin Tetteh, Christian Cueva, Fernando Zuqui,
Guido Herrera, Zeki Yavru, Eray İşcan ve Doğukan
Emeksiz'in Malatya ekibiyle sözleşme imzaladığı

törende, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve
teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da yer aldı

Galatasaray'dan transfer edilen Adem Büyük ise
şu sözleri söyledi: "Buraya çok isteyerek geldim.
Başkanımız biliyor, yakın çevrem de çok iyi bilir.
Kontratım devam etmesine rağmen buraya gel-
dim. Tabii ayrılık süreci çok kolay olmuyor ama
sevdiğim, bildiğim ve hem takım hem de şehir
olarak güvendiğim bir yere geldim. (44 numa-
ralı formayla ilgili) Tabii ki böyle bir sorumluluğu
almak isterim ama o numara şuanda burada
sevdiğim bir kardeşimde. Onu da kırmamak
adına, sizi de üzmek istemiyo-
rum ama 44 numara kardeşim
Murat Akça’da olduğu için bu
talebinizi üzülerek reddetmek
zorundayım çünkü takımımızın
oyuncusu, daha önce burada da
forma giymiş, sevilen bir arka-
daşımız. O yüzden bu konuda
beni affetmenizi rica ediyorum.
Ne siz üzülün ne de biz üzüle-
lim, sadece bizi desteklemeye
devam edin. Geçmişte yaşan-
mış bazı sıkıntılar olmuş olabilir ama bu sıkıntı-
ları tekrar yaşamamak adına taraftar, yönetim,
futbolcular, her zaman yaptığımız gibi birlik ve
beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. 2 sezon
Yeni Malatyaspor'da forma giymiştim. Bu zaman
zarfında her zaman ağabey kardeş olduk. Yeri
geldi kavga ettik, yeri geldi tartıştık ama sahaya
çıktığımız zaman hepimiz kardeşiz. Saha dışında
bir problem yaşamıyorsak, hiçbir problem yoktur.
Sahada olan sahada kalmalıdır. Oynadığım ta-
kımlarda genel prensibim hep bu olmuştur. Evet,
kinse kimseyi sevmek zorunda değil ama herkes
için bir ortak payda da buluşacaksak saygı duy-
mak zorundayız. Ben bunu herkesten rica ediyo-
rum. Biz elimizden geleni yapacağız. Savaşımızı,
kavgamızı devam ettireceğiz. Geçen seneki olu-
şan kötü tablodan dolayı sizler kadar bende
üzüldüm. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına
futbolcu kardeşlerim ve ağabeylerimden tek ri-
camız savaşmak, mücadele etmek olacak." 

Adem: İsteyerek geldim 

TEB BNP Paribas Tennis 
Championship İstanbul bugün
teklerde çeyrek, çiftlerde ise 
yarı final mücadelelerine 
sahne olacak
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Adana Akyel'e emanet

Fransa Ligue 1 ekibi Lille’in sportif direktörü Luis
Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk
oyuncuları düşünüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu
bulunan ve Mustafa Kapı’ya da imza attıracak kulüp,
ülkemizden yeni yetenekleri kadrosuna katmak için ça-
lışmalar yapıyor. Fransız kulübü Lille, Türk futbolcu-
ları takibini sürdürüyor. Kadrosunda 3 Türk oyuncu
bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı’yı
renklerine bağlayacak Lille’in sportif direktörü Luis
Campos, gözünü yeniden Türkiye’ye çevirdi. Campos
yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncu-
ların göstereceği performansa göre transferler gerçek-
leştirilecek. Campos bu sezon, Altınordu’nun 2004
doğumlu sağ beki Berke Kılıç, Aytemiz Alanyaspor’un
2002’li forveti Mustafa Yıldırım, Büyükşehir Belediye
Erzurumspor’un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan
ve Fenerbahçe’nin 2002’li forveti Arda Okan Kurtu-
lan’ı takip edecek.

Mustafa Fransa yolcusu

Bu arada, Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve Lille
Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için bugün
Fransa’ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi iş-
lemlerin ardından yeni takımına katılacak. DHA

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ada-
naspor, teknik direktör Fatih Akyel
ile anlaştı. Adanaspor Kulü-
bü'nden yapılan açıklamada, tek-
nik direktör Fatih Akyel ile
anlaşma sağlandığı bildirildi. Açık-
lamada, "Adanaspor Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Bayram Akgül ile
Adana'da bir araya gelen Fatih
Akyel, turuncu beyazlı takımımızın
başına getirilmiştir" denildi. 

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk
haftasında sahasında oynayacağı Aytemiz
Alanyaspor maçının hazırlıklarını sür-
dürdü. Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna
cumartesi günü sahasında oynayacağı Ay-
temiz Alanyaspor maçıyla başlayacak olan
Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın ha-
zırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Rıza

Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde
gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan an-
trenman, top kapma, pas ve pres çalışma-
sıyla devam etti. Ardından çok pas
çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son
bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale
maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Sivas Alanya için 
antrenman mesaisinde

Adil
Gevrek



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş.’nin “200.000
Kitap, Kütüphaneleriyle Buluşuyor” sloga-

nıyla organize ettiği projeyi, kurum iştirakinin
Esenyurt’taki deposunda başlattı. Etkinlikte 
İmamoğlu’na Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal
Taşkın’ın eşlik etti. “Bugün sizleri kitapların ara-
sından selamlıyorum” diyen İmamoğlu, şunları
söyledi: “Yarın Türkiye'nin çok farklı noktalarına
gönderilecek olan, çok güzel bir süreci tamamla-
dık ve yola çıkıyoruz. Daha doğrusu kitaplar yola
çıkıyor. 31 Mart-5 Nisan tarihlerindeki Kütüpha-
necilik Haftası’nda arkadaşlarımızın bir kara-
rıyla, Türkiye'den bize başvuran kütüphanelere,

büyük bir kısmı İstanbul temalı olan
kitaplarımızı dağıtacağımızı belirt-
miştik. Bize 2 bini aşkın kütüphane-
den başvuru geldi. Bizim bu
kütüphanelere, gördüğünüz kolilerle,
bu kitapları sevkiyatımız başlayacak.
Hepsi birbirinden güzel, İstanbul'u an-
latan kitaplarımız. Her birisi çok kıy-
metli ve gerçekten her kütüphane bence
çok zenginleşecek diye düşünüyorum. 
Tabii bu beni çok mutlu ediyor. Açıkçası bu kadar
noktaya kişisel, okul kütüphanesi, şehir kütüpha-
nesi, bazı özel kütüphanelere bunları yollamak,
bizim için çok çok değerli. Umut ediyorum ki,
200 bini aşkın kitabın bir de belki milyonlarca
okuyucusu olacak artık Türkiye'nin farklı 
noktalarında.”

Kolinin sürprizi olacak

Özel olarak basılan “Hatıratlarla ve Karşılaştır-
malı Nutuk” kitabının kolinin sürprizi olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, “Tam 2 bin 317 noktaya
dağıtılacağı için bir o kadar da Nutuk ekledik.
Yani 202 bin 317 kitabı, bütün Türkiye'ye dağıtı-
yoruz Nutuk’la beraber. Bu kitapların ülkemize
bilgi olarak yayılmasına, herkesin ışığı olacak,
güzel bilgilerle bütün Türkiye'nin donatılmasına
katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Kültür A.Ş.’ye teşekkür ediyorum. Bütün
Türkiye'ye de bize katılım gösterdikleri için teşek-
kür ediyorum. Şu günlerde belki de en değerli şey
bilgi. O bilginin yayılmasının en güzel aracı da
kitap. Kitaplar baş ucunuzdan eksik olmasın”
diye konuştu.

Son dönemde isabetli öngörüleriyle isminden sıkça
söz ettiren Astrolog Hande Kazanova, gezegenleri
ve önümüzdeki aylarda bizi bekleyen gelişmeleri
MAG okurları için anlattı. Sonbahar aylarında da
pandeminin etkilerinin hissedileceğini belirten ünlü
Astrolog, “ Esas olaylar Eylül sonu ve Ekim ayında
bizleri zorlayabilir. Dengeyi oturtmak kolay olmaz-
ken, Ekim ve Kasım aylarında finansal olarak zor-
lanmalar oluşabilir. Jüpiter-Plüton döngüleri her
on üç yılda bir gerçekleşirken sosyal ekonomik
düzenin tamamen yeniden yapılanacağı bir dö-
nemi temsil ediyor” dedi.

Pandeminin

eTkileri
devam edecek

İBB’den 
herkes için 
NUTUK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Türkiye genelindeki 2 bin 317

kütüphaneye gönderilecek toplam
200 bin adet kitabın dağıtımını

başlattı. Özel olarak basılan
“Hatıratlarla ve Karşılaştırmalı

Nutuk” kitabının kolinin sürprizi
olduğunu vurgulayan İmamoğlu,

“Tam 2 bin 317 noktaya
dağıtılacağı için bir o kadar da

Nutuk ekledik. Yani 202 bin 317
kitabı, bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz

Nutuk’la beraber” dedi

KAzı başkanı Doç. Dr Şengül Aydın-
gün’den kazı hakkında bilgi alan Han-
çerli, kültürel mirasa sahip çıkmaya
devam edeceklerini söyledi.  Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın 2007 yılından beri
aralıklarla devam ettirdiği kazılarda, son
rastlanan Viking izlerine de değinen Hançerli,
Vikinglerin bugünkü çocuklarının bölgeye ilgi
gösterdiğini söyledi. Hançerli, “Bathonea Antik
Liman Yerleşimi,  yüzlerce binlerce yıl önce-
sine ait sarnıçları, su kanalları, kanalizasyonu,
yolları, binaları, limanları ve deniz ticaretiyle
büyük bir antik liman yerleşimi. İstanbul kadar
eski bir liman kenti. Dünyanın ilgisini çeken bir
kent burası. En son Vikinglerle ilgili buluntu-
lara rastlandı. Evet Vikingler buradan geçti. Vi-
kinglerin bugünkü çocukları buraya ilgi
gösteriyor. Romanya’dan ve başka yerlerden
bizim atalarımız buradan geçmiş diye merak
edip geliyorlar” şeklinde konuştu. 

Bizim binlerce yıllık mirasımız 

Kültürel mirasımıza sahip çıkacağız diyen
Hançerli, Bathonea Antik Liman Yerleşimi ka-
zılarına destek vermeye devam edeceklerini
de söyledi. Avcılar Belediye Başkanı Turan

Hançerli, “Biz Bathonea’ya sahip çıkacağız.
Bizim binlerce yıllık mirasımız. Mirasımıza
sahip çıkıp geleceğimizi kuracağız. Binlerce yıl
önceki bir medeniyetin çocuklarıyız. Buraya
sahip çıkarak gelecek dünyayı kuracağız. Ge-
lecek bizlerin elinde. Tabii bilirsek öğrenirsek
ve korursak. Biz kazı ekibine destek olmaya
söz verdik ve desteğimizi devam ettireceğiz”
dedi.  

Turizme katkı verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü Bat-

honea Antik Liman Yerleşimi Küçükçekmece
göl havzasında bulunuyor. Kazının başkanlığını
ise Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şengül
Aydıngün yapıyor. 2009 yılında başlayan kazı-
larda şu ana kadar Doğu Roma dönemine ait 2
antik liman, büyük taşlarla örülmüş su yolları,
büyük bir sarnıç, geniş yollar ve çok sayıda
yapı kompleksi ortaya çıkarıldı. Kazılarda or-
taya çıkarılan tıbbi malzemeler ve ilaç şişeleri
de, tıp tarihi açısından önemli bir yer tutuyor.
Bölge’nin İstanbul turizmine büyük katkı sağla-
ması bekleniyor. YAKUP TEzCAN
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Turan Hançerli, Avcılar Firuzköy 
Mahallesi’nde bulunan Bathonea Antik

Liman Yerleşimi kazılarını
ziyaret etti. Vikinglerin de tarihte bu

limanı kullandığını anımsatan Hançerli,
“Buradaki kültürel mirasa sahip

çıkacağız” dedi

Doğum günün

kutlu olsun

Tuğba
Pop müziğin son yıllardaki başarılı

ismi Tuğba Yurt, şarkısının klip çeki-

minde yeni yaşını kutladı. 'Sakin Ol',

'Güç Bende Artık', 'İnceden İnceden',

'Yine Sev Yine' gibi şarkılarıyla mil-

yonların kalbini fetheden çıkardığı "Sı-

ğınak" albümü ile müzik listelerinde

adından sıkça söz ettiren Tuğba Yurt

"Geliyo Geliyo" şarkısına klip çekti.

Tuğba Yurt, sözü ve müziği Onurr, dü-

zenlemesi Celil Yavuz'ya ait yeni

şarkısı "Geliyo Geliyo" nun

klip yönetmenliğini Mus-

tafa Özen üstlendi.

Tuğba Yurt, yeni klip

çekiminde büyük sürp-

riz yaşadı. Klip çekimi

esnasında annesi Rez-

zan Yurt’un sete gelme-

siyle şaşkınlık yaşayan Tuğba Yurt,

sette pasta ile yeni yaşını kutladı.

Tuğba Yurt, "Klip çekiminde mutlulu-

ğum iki kat arttı. Bana unutulmaya-

cak bir doğumgünü yaşattılar.

Anneme ve setteki herkese teşekkür

ederim" dedi.

SAVAŞ ATAK

BayrampaşaGenç-
lik Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürlüğü, Çetin
Emeç Stadı’nda ‘Sağ-
lıklı Yaşam Etkinliği’
düzenledi. Etkinliğe
Bayrampaşa Kayma-
kamı Dr. Soner Şenel,
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner, İstanbul Gençlik ve Spor İl
Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacı-
caferoğlu, Bayrampaşa Milli Eğitim
Müdürü Suat Mamur,  Bayrampaşa
Spor İlçe Müdürü Fatih Sultan
Mehmet Alabacak ve Bayrampaşa
Müftüsü Yılmaz Küçük ile vatandaş-
lar katıldı. Etkinlik boyunca pandemi
kurallarına uygun olarak spor yapan
Başkan Aydıner, “Koronavirüs sal-
gını nedeniyle sportif faaliyetlere
maalesef ara vermek durumunda

kaldık. Ancak salgının olumsuz etki-
lerinden korunmak için güçlü bir ba-
ğışıklık sistemine sahip olmamız
gerekiyor. Bunu da sağlıklı beslene-
rek ve düzenli spor yaparak sağlaya-
biliriz. Mesafe, temizlik ve maske
kuralını ihlal etmeden spor yapmaya
devam etmeliyiz. Gün gelecek ve sal-
gın bitecek, biz de her branşta ve her
yerde komşularımız, gençlerimiz ve
çocuklarımız ile beraber sporu yeni-
den hayatımızın merkezine konum-
landıracağız” dedi.

Başkan sağlık için etkinlikte

Ekrem 
İmamoğlu
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