
CHP'li Muharrem İnce, Sela-
hattin Demirtaş ile İYİ Parti

Genel Başkanı Meral Akşener arasın-
daki 'kahvaltı' diyaloguyla ilgili, Bizim
83 milyona soframız açıktır. Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'a da açıktır,
Sayın Kılıçdaroğlu'na da açıktır, Sayın
Akşener'e de açıktır, Sayın Demirtaş'a
da açıktır. Bütün herkese kapımız 
açıktır” dedi. İnce, “Türkiye'de bir milli
üretim seferberliği başlatmamız lazım.
Milli üretim seferberliği için gerekli
ekosistemi yarat-
mamız lazım. 
Barışmamız lazım.
Türkiye'nin kucak-
laşmaya ihtiyacı
var. Belki bugün 
fiziksel olarak 
kucaklaşamıyoruz
ama gönüllerimizi
buluşturuyoruz”
dedi.
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Bizim herkese
kapımız açıktır

İNCE MESAJ!VALİ HERKESİ UYARDI

Muharrem İnce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın 7 Eylül’de Türkiye

Sigorta tanıtım töreninde sarf ettiği
“Fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan
bireysel emeklilik sisteminde yapılacak
atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve
düşük vadeli kaynak sağlanabilecek-
tir” sözlerini HDP Milletvekili Garo
Paylan değerlendirdi. Paylan, “Vatan-
daşların tasarrufları anayasal güvence
altındadır. Buna herhangi bir kişinin
göz dikmesi Anayasa’nın ihlali anla-
mına gelir. Bu
anlamda böyle
bir düzenlemenin
mevcut  düzende
yapılabileceğini
düşünmüyorum.
Fakat dediğim
gibi pek çok yasa
çiğnendiği gibi
bu da çiğnene-
bilir” dedi. 

ç

Bu yasa da
çiğnenebilir

HDP ADINA ELEŞTİRDİ

Garo Paylan

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Mahir Ünal, Sakarya

Meydan Muharebesine ilişkin sosyal
medya hesabından mesaj yayınladı.
Ünal, “Bağımsızlık yolunda çok
büyük bir adım olan, imkansızlıklar
içinde yürütülen
istiklal mücade-
lesi; milletimizin
vatanı, bayrağı
ve özgürlüğü
için hiçbir engel
tanımayacağını
bir kez daha 
tüm dünyaya
duyurmuştur”
dedi.
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Vatan için 
engel yok

SAKARYA MESAJI

Mahir Ünal

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar

Odaları Birliği'ni ziyaret ederek mini-
büs, halk otobüsü ve servis şoförleri
esnaf odaları başkanları ile toplu
ulaşım konusunda değerlendirme
yaptı. Vali Yerlikaya, esnaf odası 

başkanlarına 
yönelik yaptığı
konuşmada ko-
ronavirüs salgını
ile mücadele
kapsamında 
alınan önlemleri
hatırlatarak te-
mizlik, maske ve
mesafe kuralları-
nın altını çizdi.
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Aman ha 
kurala uyalım
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TÜİK önceki gün 2019 
yılına ait Gelir ve Yaşam

Koşulları Araştırması’nın sonuç-
larını yayımladı. TÜİK’in araştır-
masına göre ülke nüfusunun
yüzde 33,6'sı iki günde bir et,
tavuk ya da balık içeren yemek
masrafını, yüzde 19’u ise evin
ısınma ihtiyacını karşılayamadı-
ğını belirtti. Ülke nüfusunun en
zengin yüzde 20’lik bölümünün

toplam gelirden aldığı pay ise 
bir önceki yıla göre 1,3 puan 
azalarak yüzde 46,3'e düştü. Yani
ülkenin en zenginlerinin gelirden
aldığı pay 2018 yılına göre
azalmış durumda. En yüksek
gelire sahip yüzde 20'lik 
grubun gelirinin en düşük 
gelire sahip yüzde 20'lik 
grubun gelirine oranı ise 
7,4 olarak açıklandı.
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ISINMA İHTİYACI KARŞILANMIYOR

Toplam gelir içerisinde en
yüksek pay bir önceki yıla

göre 1,8 puan azalan maaş ve
ücret gelirinin oldu. NToplam gelir

içerisindeki payı yüzde 46,7
olan maaş ve ücret gelirini,
yüzde 21,9 ile önceki yıla göre
1,8 puanlık artış gösteren sosyal
transfer geliri ardından yüzde
17,7 ile 2018 yılı anket sonuçla-
rına göre 1,1 puan azalan mü-

teşebbis geliri takip etti. Ülke nüfu-
sunun yüzde 14,4 ‘ü yoksulluk sını-
rının altında yaşıyor. Kendine ait
bir konutta yaşayanların oranları
0,2 puan azalarak 2019 yılında
yüzde 58,8 olarak hesaplandı. Bu
oran 2014’te yüzde 61,1, 2018’de
yüzde 59 idi. Konuyla ilgili sosyal
medyada mesaj atan vatandaşlar,
“Bizim halimize kim çare olacak?”
diye sordu.
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HERKES YOKSULLUK SINIRINDA

Ali Yerlikaya

DESTİCİ KINADI

BBP Genel Başkanı Mustafa
Destici, Denizli'de partisinin il

başkanlığını ziyaret etti. Partililer tara-
fından karşılanan Destici, yapılan son
olağan genel kurulda güven tazeleyen
İl Başkanı İsmail Karateke ve ilçe baş-
kanlarına plaket takdim etti. Ziyaret
sırasında basın mensuplarına açıkla-
malarda bulunan Destici, bugün 12
Eylül 1980 darbesinin 40. yıl dönümü
olduğunu belirtti. Türk milletinin dar-
beye her zaman karşı duracağını vur-

gulayan Destici,
“Biz ordumuzu
peygamber ocağı
olarak görürüz.
Askerimizi her
daim başımızın
üstünde tutarız.
Namlusunu dön-
dürmüş tanka
selam durumda-
yız”dedi.
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Darbecilere lanet
olsun diyorum

Mustafa Destici

HALK TEPKİLİ GİBİ!

Sabah saatlerinde işe 
gitmek isteyen İstanbullular

Altunizade metrobüs durağında 
yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda 
vatandaş metrobüslere binebilmek
için beklerken, ayakta ve sosyal me-
safesiz yolculuk yapıldığı görüldü.
Koronavirüs nedeniyle endişe duy-
duklarını belirten vatandaşlar 'sefer-
ler artırılsın' çağrısında bulundu.
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Vatandaş için
çile bülbülüm çile

İstanbul'da seyyar
satıcıların sattığı 

maskeler vatandaşı cezadan
kurtardığı gibi salgından da
koruyor. Koronavirüs salgı-
nıyla birlikte maskeler gün-
lük hayatın alışkanlığı haline

geldi. Metrobüs üstgeçitle-
rinde ve otobüs durakların-
daki seyyar satıcıların 
sattığı maskeler vatandaşı
virüsten koruduğu gibi 
özellikle 900 TL'lik cezadan
da kurtarıyor.

ç
seyyar maske!

ALi ÇEBi iÇiN SON GÖREV
büyükçekmece 
eski belediye başkanı

ali çebi, son yolcuğuna uğur-
landı büyükçekmece'de
1984-1994 yıllarında bele-
diye başkanlığı yapan ve dün
hayatını kaybeden 81 yaşın-
daki ali çebi, düzenlenen 
törenin ve cenaze namazının
ardından son yolcuğuna
uğurlandı. büyüçekmece 
belediyesi'nde 1984-1994
yıllarında belediye başkanlığı
yapan 81 yaşındaki ali çebi
tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetmişti.
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İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu
kapsamında, Bestler Dereler kırsalında 3 terö-

ristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri
Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak
Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve
Jandarma Komando birlikle-
rince gerçekleştirilen hava des-
tekli operasyonda, Bestler
Dereler kırsalında 
3 teröristin silahlarıyla
birlikte etkisiz hale 
getirildiği kaydedildi.
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3 teRÖRsİt
etKİsİZ HaLde
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Vedat:
Şampiyon

olmayı çok
isterdim

Fenerbahçe'den İtalya
ekibi Lazio'ya transfer

olan Vedat Muriç, atatürk
havalimanı Genel 

havacılık Termi-
nali'nden
roma'ya

gitti. Uçuş
öncesi

açıklama-
larda bulu-
nan Vedat

Muriç, basın
mensuplarına

emekleri için te-
şekkür etti dedi.

ANIL
BODUÇ

HABER

TÜİK’in açıkladığı araştırmaya
göre ülke nüfusunun en zengin
yüzde 20’lik bölümünün gelir
dağılımından aldığı pay 
azaldı. Konut sahipliği oranı
düşerken nüfusun yüzde 19’u
evinin ısınma ihtiyacını 
karşılayamıyorusuYOR!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
Jandarma Asayiş Timlerince Siliv-

ri'nin Selimpaşa Mahallesi'nde kına ve
düğün merasimlerinde koronavirüs dene-
timi gerçekleştirildi. “Sağlığımız için hepi-
miz için” parolasıyla yapılan denetime 598
personel katıldı. Denetimlerde ekipler, va-
tandaşlara sık sık sosyal mesafeye dikkat
etmeleri konusunda uyarılarında bulundu.

1 SAAT KURALI ÇOK ÖNEMLİ

Denetimde İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince 1 saatlik süre 
kısıtlamasına uyulup uyulmadığı, sadece
ambalajlı olmak kaydıyla su servisinden
başka bir ikram yapılıp yapılmadığı,
düğün merasimi esnasında gelin ve 
damat hariç olmak üzere oyun, dans ve
halay çekmeyecek.
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KORONA 
DENETiMi

İstanbul'un özellikle
Anadolu Yakası'nda 

etkili olan yağışa, vatandaş-
lar hazırlıksız yakalandı.

Kimi vatandaşların otobüs
duraklarına sığındığı 
görüldü. Anadolu Yaka-
sı'nda yağmur geçişleri 

yaşanıyor. Yağış özellikle 
Sultanbeyli, Sancaktepe,
Şile ve Beykoz'da etkili
oldu. I SAYFA 5
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İstanbul sırılsıklam oldu

Filistin davası
HABERİN DEVAMI SAYFA 11’DE

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE
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İnSAnLAr yaşın ilerlemesiyle
birlikte cinsellikte farklılıklar
olabileceğini düşünürler. Bu

düşüncede kısmen haklılar. Ancak değiş-
meyen bir gerçeklik eğer kişi sağlıklıysa
cinsel istek değişmez. Bununla birlikte
cinsel işlevlerin bir kısmında değişiklikler
olur. Bunların bir kısmı insanları korkut-
tuğu için ilaçlar gibi, başka yöntemlere
başvurabiliyorlar. Psikiyatrist/Psikotera-
pist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney 40 yaş
sonrası kadın ve erkeklerde cinselliğin iş-
leyişi hakkında bilgiler verdi.

40 yaş sonrası 
kadınlarda cinsellik

Kadınlarda 40 yaşından sonra kendi be-
denleri ile ilgili olumsuz düşünceler geli-
şebilir. Bu durum, cinsellikten uzak
durmalarına neden olabilir. Kadın için
belirli bir yaşın üzerinde cinsellikle ilgili
toplumsal yanlış öğrenmeler, kadınları
cinsellikten uzaklaştırabilir.Uzun süreli
partner ilişkisinde kadının cinsel olarak,
hem karşı tarafı hem de kendi bedenini
tanıması cinselliğin daha doyumlu yaşa-
masını sağlar. 

Yaşla beraber değişim başlıyor

Kadınların cinsellikte aktif dönemlerinin
başlangıcında, orgazm süresi uzunken

yaşla birlikte kısalır. Bu da kadının bir
cinsel birleşmede, birden fazla orgazm
olmasını sağlayabilir. Kadınların meno-
poz sonrası da, aktif cinsel yaşantıları
devam edebilir. Menopoz sonrası hami-
lelik riskinin ortadan kalkması, kadının
daha güvenli ve rahat cinsellik yaşama-
sını sağlar. 40 yaş sonrası menopoz be-
lirtileri, bazı kadınları, cinsellikten
uzaklaştırabilir. Menopozla birlikte ku-
ruluk ve orgazm süresinde uzama, ra-
hatsız edici olabilir. Ancak bugün
kuruluk için bazı tedaviler yapılabiliyor.
Bu yaşlarda, tıbbi nedenlerle ilaç kullanı-
mının artışı, cinsel istekte azalma yapa-
bilir. Böyle durumlarda, hekimle
görüşmesi ve sorununu paylaşması ol-
dukça önemli.

"Beyne pıhtı atılma 
riskini çoğaltıyor"

Öte yandan, Op. Dr. Hande Akbaş, 40
yaş üstü kadınların doğum kontrol hap-
larını bırakması gerektiğini söylüyor.
Akbaş, "En güvenilir doğum kontrol
yöntemlerinden biri haplar. Ama 40 ya-
şına gelmiş kadınların kullanmasını
önermiyoruz. Çünkü beyne pıhtı atılma
riski çoğalıyor. Ayrıca 10 yıldan fazla bu
hapların içilmesi meme kanseri riskini
artırabiliyor" dedi.
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yaşam

İ drar yolu kanamalarının, özellikle ağrı-
sız ise, acil bir ürolojik sorun olduğunu
belirten Op. Dr. Kaynak, “Kanama

mutlaka nedeni bulunması gereken acil üro-
lojik bir durumdur, mutlaka doktora gidil-
melidir” şeklinde konuştu. İdrar yolu
kanamalarının bir kere bile olsa her zaman
ciddiye alınması gerektiğini belirten Kaynak,
“Bu durumlarda takipte olunmalıdır, bu-
nunla ilgili hastalıklar ilk kontrollerde ortaya
çıkmayabilir, takipte kalınarak düzenli kont-
roller yapılmalıdır” dedi.

60 yaş üstü daha riskli

Tümörün ileri yaşlarda, 60 yaş üstünde
daha sık görüldüğünü, sigara ve alkol tüke-
timi, obezite, aile öyküsü, diyalize girmek,
bazı kimyasallarla karşılaşmış olmak tümör
oluşumu için risk faktörleri olduğunu belir-
ten Op. Dr. Kaynak, “Böbrek tümörlerini
genellikle rutin ultrason muayenelerinde te-
sadüfen buluyoruz” şeklinde konuştu. Kay-

nak, “Hiçbir sorunumuz yoksa dahi 60 ya-
şından sonra herkesin yılda bir kere üroloji
doktoruna görünmesini öneriyoruz” diye
konuştu.

Laparoskopik tedavi

Böbrek tümörlerinin tüm tümörler içinde
ilk onda görülen tümörler arasında yer al-
dığını belirten Op. Dr. Kaynak, “Bu tü-
mörler böbreğin içinde kalabilir, komşu
organlara yayılabilir veya uzak organlara
da metastaz yapabilir. Eskiden hastalar
çok geç evrelerde gelirken şu anda gelişen
görüntüleme araçlarıyla ve bu araçların
yaygın kullanımı ile (özellikle ultrasono-
grafi) çok erken dönemlerde tespit edebili-
yoruz. Tedavide tümörün evresi önemlidir,
erken evrelerde ameliyat yüzde 90’ın üze-
rinde başarılı sonuçlar verirken, ileri evre
tümörlerde; hastanın genel sağlık hali de
değerlendirilerek tedavi süreçleri belirlenir”
ifadelerini kullandı.

Kapalı yöntemin avantajları

Tedavinin cerrahi tedavisinde farklı seçenek-
lerin bulunduğunu aktaran Op. Dr.Yurdaer
Kaynak, şunları kaydetti: Her cerrahi tipinin
avantaj ve dezavantajları var, tümör 7 santi-
metre altında ve ana damarlara çok yakın
değilse açık veya laparoskopik (kapalı yön-
temle) sadece tümör çıkartılıp böbrek bıra-
kılabilinir. Tümör büyük ve sadece tümörün
çıkarımı uygun değil ise böbrekle birlikte çı-
karılabilinir. Kapalı yöntemler cerrahide
daha çok öne çıkan yöntemlerdir. Cerrahide
birinci amacımız; kanseri tamamen ortadan
kaldırmaktır, tümörü tamamen temizlemek
isteriz öncelikle.

Teleskop kamera kullanılıyor

Bunu yaparken de hastaya vereceğimiz sı-
kıntı ve hasarın asgari olmasını isteriz.
Hasta konforu ve iyileşme hızı bakımından
kapalı yöntem üstündür. Bu yöntemde

karın içine teleskop denilen bir cins kamera
ile giriyoruz. Kameraya bağlı ekrandan tüm
kitleyi detaylarıyla 3 boyutlu olarak da kit-
leyi görebiliyoruz. Karın içine girdiğimiz
küçük borucuklarla yaptığımız için de iyi-
leşme süreci hızlı olurken ve kozmetik sonuç
da kapalı yöntemde daha üstündür. Tümör
ilk evredeyse ameliyatın başarı oranı yüzde
95’tir ancak evre ikiye (böbrek dışına yayı-
lım) doğru gittiyse başarı oranı yüzde 85’e
düşer. Uzak metastaz varsa bu oran yüzde
15’e kadar düşüyor.

Böbrek tümörü ameliyatı kimlere 
uygulanmaz?
Kapalı yöntemin risk faktörlerine değinen
Kaynak, “Yöntemde; karın içine karbondi-
oksit gazı veriyoruz, bu nedenle çok ağır ak-
ciğer hastalarına ve ileri derecede kalp
damar hastalarında bu yöntemi kullanama-
yabiliriz. Karın içindeki aşırı yapışık durum-
larda bu yöntem uygun olmayabilir" dedi.

İdrar yolu kanamalarının, özellikle ağrısız ise, acil bir
ürolojik sorun meydana gelmiş olabilir. İdrar yolu

kanamaları böbrek kanseri belirtisi de olabilir. Eskişehir
Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. 

Yurdaer Kaynak, böbrek tümörlerinin kapalı yöntemle
(Laparoskopik) tedavisi hakkında bilgi verirken 

idrar yolu kanamalarına dikkat çekti

kANsER
bElİRtİsİ
olAbİlİR!

SİVAS - Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzman Op. Dr. Umut Zereyak,
yaz aylarında insanların temel sorunu olan

terlemenin önüne botoks yöntemiyle geçilebileceğini
söyledi.Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.
Dr. Umut Zereyak, vücudun çeşitli bölgelerinde ya-
şanan terlemenin önüne 10 dakikada uygulanan bo-
toks yöntemiyle geçileceğini belirterek, "Özellikle yaz
aylarında terleme sorunu olan kişilerin tam bu dö-
nemlerde koltuk altı, el içi, alın terleme alanlarının
botoks ile tedavisi mümkün. Çok konforlu ve ağrılı
olmayan ve kısa bir sürede yapılan işlem sonrası
yaklaşık 6-9 ay arası bir süre zarfında terlemelere son
verebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında daha ince gi-
yinme sonrası giysilerin üzerine çıkan terlemenin
böylelikle önüne geçebiliriz. Koltuk altı bölgesi, el içi
ayak ya da alın bölgesinde daha çok terleme bezleri-
nin olduğu alanlar buralar olduğu için daha sık baş-
vuru almaktayız ama genel anlamda vücudun diğer
alanlarından da eğer terleme şikayeti varsa bu alan-
lara da botoksumuzu uygulayabiliriz. Aslında botoks
kırışıklık tedavisi ya da kas sorunlarında kullanıyoruz
ama terleme tedavisinde de yer almaktadır. Bu işlem
yaklaşık 5-10 dakika arasında sürmekte, etkinliği de
yaklaşık 6-9 ay arasında uzamaktadır. Sürekli yaptır-
maya bağlı olarak bu süre uzayacaktır" dedi.

Aşırı terlemeye 
botokslu
çözüm

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi
Yaşın ilerlemesiyle birlikte çiftler arasındaki cinsel çekim azalabiliyor. Ancak bilinenin 
aksine, 40 yaş ve üstü insanların çoğu için bu durum böyle işlemiyor. Özellikle alkol ve
sigara kullanmayan insanlar, cinsel aktivitelerinde sorun yaşamıyor. Peki 40 yaş ve 
üzerinde cinsellik nasıl olmalı?  Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney 
40 yaş sonrası kadın ve erkeklerde cinselliğin işleyişi hakkında bilgi verdi 

Yaz aylarının kabusu, terlemeye karşı
botokslu çözümPlastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Uzman Op. Dr. Umut
Zereyak, yaz aylarında insanların temel
sorunu olan terlemenin önüne botoks
yöntemiyle geçilebileceğini söyledi

Enfeksiyonu 
zarar veriyor
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Canan Acar Demir, “İdrar
yapma esnasında ve sonrasında ağrı ve
yanma varsa kendiliğinden geçmesini
beklemeyin. İdrar yolu enfeksiyonları
tedavi edilmezse böbreklere zarar
verebilir” uyarılarında bulundu

Medipol Pendik Üniversite
Hastanesi Kadın Hastalıkları
ve Doğum Uzmanı Op. Dr.

Canan Acar Demir, idrar yolu
enfeksiyonları hakkında bilgi verdi.
İdrar yolu enfeksiyonlarının kadınlarda
bakterilerin neden olduğu sık görülen
enfeksiyonlar olduğunu açıklayan
Demir, “Bunun en büyük nedeni olarak
kadınların üretra denilen idrar kesesin-
den idrarı dışarı taşıyan son kısmının
kısa ve makatın idrar yolu girişine çok
yakın olmasını gösterebiliriz. İdrar yolu
enfeksiyonlarına çoğunlukla idrar yol-
undan idrar kesesine ulaşan bakteriler
neden olur” dedi. İdrar yolu enfeksiy-
onunun belirtilerinden bahseden Demir,
“En yaygın belirtisi, idrar yapma
esnasında ve sonrasında meydana
gelen ağrı ve yanma hissidir. Ayrıca sık
idrara çıkma isteği, idrarın az az
gelmesi, kanlı ve bulanık olması, alt
karın bölgesinde ağrı ve rahatsızlık
hissi, mide bulantısı gibi şikayetlere de
sıklıkla neden oluyor” diye
konuştu.İdrar yolu enfeksiyonunun be-
lirtilerinden bahseden Demir, “En
yaygın belirtisi, idrar yapma esnasında
ve sonrasında meydana gelen ağrı ve
yanma hissidir.” diye konuştu.

40 yaş
üstü ve
ilişki
endişesi
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KARTAL’DA 
OPERASYON

Olay, 29 Ağustos tarihinde 
saat 21.45 sıralarında Rama-
zanoğlu Mahallesi, Kaynarca 
Caddesi, Yücelen Sokak 
üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre, Alper Yıldırım 
ve iş arkadaşı Murat E.(26) 
arasında tartışma çıktı. Daha 
sonra çıkan kavgaya dönüşen 
tartışmada Alper Yıldırım , 
Murat E., tarafından silahla 
vurularak yaralandı. Hasta-
neye kaldırılan Yıldırım kal-
dırıldığı hastanede hayatını 
kaybetti.
Güvenlik kamerası kaydetti

Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliğine bağlı 
ekipler, yaptığı çalışmaların 

sonucunda şüpheli Murat 
E.’yi 11 Eylül Cuma günü 
Kartal’da yakaladı. Asayiş 
Şube Müdürlüğüne getirilen 
şüphelinin 11 adet suç kaydı 
olduğu öğrenildi. Polis yaptığı 
soruşturmada tanık ifadeleri-
ne başvurdu ve sokak çalışma-
sı yaptı. Şüpheli Murat E. ve 
Alper Yıldırım’ın iş arkadaşı 
olduğunu belirledi. Şube-
de işlemleri tamamlanarak 
adliyeye sevk edilen şüpheli 
Murat E., çıkarıldığı mahke-
mede tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. Öte yandan 
şüphelinin olayın ardından 
koşarak kaçtığı anlar güvenlik 
kamerasına yansıdı. DHA

Fatih Samatya’da otomobille gelen 5 
şahıstan 2’si tekel bayiine girip alışveriş yap-
tığı esnada şahıslardan birisi alkol kutusunu 
pantolonunun arkasına sokarak çalmaya 
çalıştı. Esnaf dikkati sayesinde peşinden 
gittiği hırsızdan alkolü geri alırken, o anlar 
ise kameralara yansıdı. Olay, önceki gün 
saat 10.00 sıralarında Fatih Samatya’daki 
bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, sabah saatlerinde iş yerini açan 
Gürsel Abukan, müşterilere satış yapmaya 
başladı. İş yerine bir süre sonra içerisinde 5 
kişinin olduğu bir otomobil yanaştı. Şahıs-
lardan ikisi içeriye girerek alışveriş yapmaya 
başladı. O esnada içerideki şahıslardan biri, 
buzdolabından alkol alarak kasaya doğru 
yöneldi. Şahıs kaşla göz arasında alkol 
kutusunu esnaf Abukan’a göstermeyerek 
pantolonunun arkasına soktu. Diğer arka-
daşının alışverişi bitirmesini bekleyen şahıs, 
ardından geldikleri otomobile bindi. Ancak 
esnaf Gürsel Abukan, şahsın tişörtüyle ka-
patamadığı alkol kutusunu görünce hemen 
arkalarından koştu. Şahıslarla küfürleşerek 
tartışan Abukan, alkol kutusunu geri alarak 
iş yerine girdi. Şahıslar ise otomobille 
uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kameralarına 
saniye saniye yansıdı.

BOYLE ARKADAS 
DUSMAN BASINA!
Pendik’te 38 yaşındaki Alper Yıldırım’ı silahla 
vurarak öldürmekten aranan iş arkadaşı ya-
kalandı. Şüphelinin olayın ardından koşarak 
kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ALKOL HIRSIZI!
Fatih Samatya’da otomobille gelen 
5 şahıstan 2’si tekel bayiine girip 
alışveriş yaptığı esnada şahıslardan 
birisi alkol kutusunu pantolonunun 
arkasına sokarak çalmaya çalıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçı-
lığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 
ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik ya-
pılan çalışmalar Eylül ayında Fatih’te 10 farklı adrese 
operasyon düzenledi. Operasyonlarda Afganistan, 
Pakistan, Suriye gibi farklı ülkelerden Türkiye’ye 
sığınmak amaçlı gelen düzensiz göçmenleri sınır 
illerine götürmeye çalışan 22 şüpheli yakalandı. 

Operasyonlarda 157 düzensiz göçmen kurtarılırken, 
9 araç, 5 şişme bot, 14 can yeleği, 5 kürek, 3 pompa, 
2bin 550 dolar, 5 bin 700 TL ele geçirildi. Operas-
yonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. 
Yakalanan şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahke-
mece tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartı ile serbest 
bırakıldı. 2 şüpheli sorgularının ardından serbest 
bırakılırken, 1 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

157 DÜZENSIZ GÖÇMEN KURTARILDI
Fatih’te göçmen kaçakçılıkları-
na operasyon düzenleyen polis 
ekipleri 22 organizatörü yaka-
larken, 157 düzensiz göçmeni 
de kurtardı

Kaçakcılara nefes aldırmadılar
Fatih’te göçmen kaçakçılığı çetesine operasyon 
düzenleyen polis ekipleri 22 organizatörü yaka-
larken, 157 düzensiz göçmeni de kurtardı. Yaka-
lanan şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen 
Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube 
Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlem-
eye yönelik 1-12 Eylül tarihleri arasında Fatih’te 10 
farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 
Afganistan, Pakistan ve Suriye gibi farklı ülkele-
rden sığınma amaçlı gelen veya yasa dışı yollarla 

ülkeye giriş yapan şahısları insanlık dışı mua-
melelere maruz bırakarak sınır illerine sevkiyatını 
gerçekleştirmek isteyen 22 organizatör yakalandı. 
157 düzensiz göçmenin de kurtarıldığı operasyon-
larda, 9 adet araç, 5 adet şişme bot, 14 adet can 
yeleği, 5 adet kürek, 3 adet pompa, 2550 dolar, 5 bin 
700 Türk lirası ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 
şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderil-
irken, 7 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
2 şahıs da serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise 
işlemleri devam ediyor.

Kartal’da polis ekiplerince 
düzenlenen operasyonda, kaçak 
sigara, tütün ve içi dolu makaron 
ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli 
hakkında adli işlem uygulandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
görevlileri, kaçak sigara, tütün ve 
içi dolu makaron sattığı belirle-
nen şüpheliyi takibe aldı. Kartal 
Karlıktepe Mahallesi’nde bulu-
nan bir adrese dün saat 15.00 sı-
ralarında operasyon düzenlendi. 
Operasyonda, 1 şüpheli yakala-
narak gözaltına alındı. İş yerinde 
yapılan aramalarda, 158 paket 
kaçak sigara, 47 paket toplam 
400 gram gelen nargile tütünü, 
15 kilo kıyılmış tütün, 2 bin 400 
dal dolu makaron ele geçirildi. 
Yakalan şüpheli şahıs hakkında 
“5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” 
suçundan adli işlem yapıldı.

ARNAVUTKÖY’DE 
SILAHLAR KONUŞTU

800 LIRAYA 
MEYDAN DAYAĞI

ARNAVUTKÖY’de bir iş 
yerine düzenlenen silahlı saldı-
rıda kapı önünde oturan bir kişi 
yerden seken kurşunlar nede-
niyle ayağından yaralandı. Olay, 
Arnavutköy Anadolu Mahallesi 
Mücevher Sokak’ta meydana 
geldi. İddiaya göre Mücevher So-
kak’ta bulunan bir telefon bayiine 
sokaktan geçen bir otomobilden 
ateş açıldı. Otomobilden ateş 
açan şüpheli yada şüpheliler daha 
sonra olay yerinden araçla kaçtı-
lar. 8-10 el ateş açılan iş yerinin 
kapısında tesadüfen oturan M.İ 
seken kurşunların hedefi oldu. 
Ayağından yaralanan M.İ, olay 
yerine çağrılan ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Yaralının sağlık 
durumunun iyi olduğu öğreni-
lirken polis olayın gerçekleştiği 
sokağı güvenlik çemberine aldı. 
Polisin olayla ilgili araştırması 
devam ediyor.

SILIVRI’DE 
JANDARMADAN 
DÜĞÜNLERDE 
KORONAVIRÜS 
DENETIMI
İstanbul İl Jandarma Komu-

tanlığı Jandarma Asayiş Timlerince 
Silivri’nin Selimpaşa Mahallesi’n-
de kına ve düğün merasimlerinde 
koronavirüs denetimi gerçekleş-
tirildi. “Sağlığımız için hepimiz 
için” parolasıyla yapılan denetime 
598 personel katıldı. Denetimlerde 
ekipler, vatandaşlara sık sık sosyal 
mesafeye dikkat etmeleri konusun-
da uyarılarında bulundu. 

Denetimde İstanbul İl Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince 1 saatlik 
süre kısıtlamasına uyulup uyul-
madığı, sadece ambalajlı olmak 
kaydıyla su servisinden başka bir 
ikram yapılıp yapılmadığı, düğün 
merasimi esnasında gelin ve damat 
hariç olmak üzere oyun, dans ve 
halay çekilip çekilmediği, sosyal 
mesafe kuralına ve maske kullanı-
mı zorunluluğuna uyulup uyulma-
dığı kontrol edildi. Ayrıca gelin ve 
damadın birinci derece yakınları 
hariç 65 yaş üstü ve 15 yaş altı kişi-
lerin de düğün merasimine katılıp 
katılmadıkları da kontrol edildi.

Çeliktepe’de bir markete girerek 
kasadan 800 lira çalan gaspçıya market 
sahibi ve vatandaşlar tarafından mey-
dan dayağı atıldı. Olay anı kameralara 
yansırken, tekme ve yumruklarla darp 
edildikten sonra kaçan gaspçı, suça göz 
açtırmayan Kağıthane polisi tarafından 
1 saat içerisinde kıskıvrak yakalanarak 
gözaltına aldı. Emniyete götürülen suç 
makinesi şahıs, çıkartıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 
önceki gün saat 22.45 sıralarında Kağıt-
hane Çeliktepe Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre akşam saatlerinde marketi 
gözetleyen kimliği belirsiz bir şahıs, 
market sahibi H.N.H’nin arka tarafa geç-
mesini fırsat bilerek harekete geçti. Şahıs 
kasanın dışındaki 800 liraya elini uzattığı 
esnada market sahibi soyulduğunu fark 
ederek yanına koştu.
Gaspçıya meydan dayağı kamerada

Gaspçıya arkadan sarılan H.N.H, elin-
deki paraları bıraktırmaya çalıştı ancak 
şahıs direnmeye başladı. Bunun üzerine 
market sahibi, gaspçıyı yumruklamaya 
başladı. Şahsın elinde paralarla kaçmaya 
çalışması üzerine market sahibi ile ara-
larında boğuşma yaşandı. Kavga sürdüğü 
esnada sesleri duyan vatandaşlar ise 
koşarak markete geldi. Vatandaşların da 
meydan dayağı attı şahıs, market sahibi 
tarafından yere yatırıldı. Ancak direnmeye 
devam eden gaspçı, vatandaşların elinden 
kurtularak paralarla beraber kaçtı. Yaşa-
nanlar ise güvenlik kameralarına saniye 
saniye yansıdı.
Kağıthane polisi suça göz açtırmıyor

Olayın ardından market sahibi 
H.N.H’nin ihbarı üzerine polis ekibi sevk 
edildi. Kısa sürede markete gelen Kağıt-
hane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, vatandaşların ifadesini alarak 
güvenlik kamera görüntülerini inceledi. 
İncelemeler sonucunda şahsın eşkalini 
belirleyen polis, çevrede geniş kapsamlı 
çalışma başlattı. 
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Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatanse-
ver, yaklaşık 90 bin nüfus ile Avcılar’ın ikinci 
büyük mahallesi konumunda bulundukla-

rını söyledi. Vatansever, koronavirüs döneminde zor 
durumda kalan Tahtakale Mahallesi’nin dar gelirli ke-
simi için muhtar azaları ve gönüllülerle birlikte sosyal 
medyayı aktif kullanarak adeta seferberlik başlattık-
larını belirterek, şunları anlattı: -“Ispartakule’deki 
komşularımız çağrılarımıza koşarak yardım etti. Bize 
sağladıkları destekle Tahtakale muhtarlığı olarak 
pandemi  döneminde 7 bin ailemize erzak gönderdik. 
Market çeklerini, gıda kolilerini gariban- yardıma 
muhtaç ailelerimize bunları ulaştırdık. 7 bin aileye 
erzak dağıtmak muhtarlık olarak ciddi bir rakam. İki 
bayramda da boş durmadık. 500 çocuğu giydirmek 
üzere yola çıktık, arkamızda bulduğumuz destek-
le 2 bin yetim, dar gelirli veya engelli çocuğumuza 
bayramlıklarını teslim ettik. Kurban Bayramı’nda 
da 4 gün açıktık. Ispartakule’de oturan komşuları-
mız kestikleri kurbanlarını bize teslim etti. Bunları 
parçaladık, bölüştürdük  4 gün boyunca 1500 ailemize 
kurban etlerini evlerine kadar götürerek dağıttık. Ma-
hallemizin 35 senelik kesimi ile 15 senelik kesimini 
çok güzel harmanladık. Ispartakule’deki komşuları-
mız ne istediysek sağladılar. Sağlanan desteklerle bazı 
komşularımızın kirasını ödedik. Bazı çocuklarımızın 
eğitim masraflarını karşıladık. Burs verenler oldu.”
Nasıl yapıldı?

Muhtar Serkan Vatansever, sosyal medyayı çok ak-
tif kullandıklarını, kısa sürede binlerce komşularının 
kendilerini takip ettiğini vurgularken, “Sosyal medya 
sayesinde pandemi döneminde birlik beraberlik. Çağ-
rılarımıza çığ gibi destek verildi. Yaptığımız çağrılar 
üzerine; koliler, erzak, market çekleri geldi. Tahtakale 
Mahallesi’nden Avcılar merkeze yöneldik, oraya da 
yardımlar ulaştırdık” dedi. DHA

ORNEK MUHTAR
Avcılar’daki Tahtakale Mahallesi’nin Muhtarı Serkan Vatansever, 
muhtar azaları ve gönüllülerle birlikte sosyal medyayı aktif ola-
rak kullanarak pandemi döneminde 7 bin aileye koliler dolusu 

gıda malzemesi veya gıda çekleri ulaştırdı

Avcılar’da pazar farkıFatih’te bir  
garip olay

Radyocular 
Sultangazi’de

Avcılar’da evlerinde bilgisayar veya tabletin yanı sıra internet bulunmayan öğren-
ciler için gezici EBA Destek Noktası oluşturuldu. EBA Destek Noktası’nın ilk durağı 
yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarı oldu. Pazarın açık 
olduğu günlerde destek noktasının, muhtarlık önündeki parkta olacağı kaydedildi

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci 
eğitimlerinin kesintiye uğramasını azaltmak, 
dezavantajlı öğrencilerin olumsuz öğrenme 
öğrenim süreçlerinde aktif bir biçimde yer 
almalarını sağlamak için harekete geçti. Eği-
timde eşitlik ilkesi göz önüne alınarak uygun 
teknik altyapıya sahip okullarda EBA-Destek 
Ağı Noktaları oluşturuldu. Böylece internet 
veya bilgisayar-tablete sahip olamadıkları nede-
niyle öğrenim ivmesi azalan öğrencilere destek 
olunması hedeflendi. İlçedeki okulların tespit 
ettiği alanlardaki EBA-Destek Ağı noktalarını , 
evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunma-
yan tüm öğrenciler kullanabilecek.
Semt pazarı sınıf oldu

Avcılar’da yoğun göç alan ve yaklaşık 100 bin 
nüfusu ile en kalabalık mahallesi konumundaki 
Yeşilkent’teki öğrencilerin diğer mahallelerde-
ki yaşıtlarına göre internet ve bilgisayar- tablet 
kullanımı açısından dezavantajlı olduğu göz 
önüne alınarak ayrıca gezici EBA Destek Nok-

tası oluşturuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nün girişimi sonucu projeye hayırseverlerin 
desteği de sağlandı. Hayırseverlerin temin et-
tiği bir minibüs, proje kapsamında düzenledi. 
İnternet erişimi bulunan ve tabletlerin yanı sıra 
mini sandalye ve masalar yerleştirilen üzerin-
de ‘Bilgi senin olduğun her yerdedir. Burada 
olduğun için teşekkürler’ yazılı araç, Yeşilkent 
kapalı semt pazarındaki pazar tezgahları ara-
sındaki alanda park etti. Öğrencilerin kullan-
maları için de ayrıca masalara dezenfektanlar 
konuldu. Yapılan duyuru üzerine kısa sürede 8 
öğrenci gelerek gezici EBA-Destek Ağı’nın ilk 
sınıfını oluşturdu. Öğrenciler tablet ile inter-
nete bağlanarak derslerini görmenin sevincini 
yaşadı.  Dezavantajlı diğer noktalara da gidecek 
gezici EBA Destek noktasından yararlanacak 
öğrenci sayısının önümüzdeki günlerde arttı-
rılacağı belirtildi. Semt pazarının açık olduğu 
günlerde gezici destek noktasının muhtarlık 
önündeki parkta olacağı kaydedildi.

BEBEK’te bir açık hava eğlence 
mekanında, sosyal mesafe kuralları-
nın hiçe sayıldığı görüldü. Mekana 
gelenlerin yanyana oturup mesafesiz 
şekilde müzikle dans ederek eğlen-
meleri ve bazı garsonların ise maskeyi 
burunları açık halde kullanarak hiz-
met etmeleri dikkat çekti. Açık hava 
eğlence mekanında görevliler dışında 

eğlenmeye gelen hiç kimsenin maske 
takmadığı görüldü. Mekanda hizmet 
eden bazı garsonların ise maskeyi, 
burunları açık şekilde taktılar. Yüksek 
sesli müzikle dans eden çok sayıda 
kişinin yanyana mesafesiz şekilde 
oturdukları görülürken, bir kişinin 
motosiklet kaskı takılı şekilde şekilde 
eğlenmesi dikkat çekti.

FATIH’te yabancı uyruklu bir kişi, tur 
otobüsünün altına girmek isterken mahsur 
kaldı. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden 
çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye gö-
türüldü. Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Caddesi’nde geçtiğimiz gün-
lerde park halindeki bir tur otobüsünün 
altında yabancı uyruklu bir kişinin sıkıştığı 
görüldü. Yardım çığlıklarını duyan çev-
redekiler,  kurtarmada başarılı olamayın-
ca  itfaiyeye haber verildi. Olay yerine polis 
ve sağlık ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri 
hava kompresörü ile otobüsü yerden 
yükselterek kurtarma çalışmasına başladı. 
Yerden yükselen otobüs, takozlarla sabitle-
nirken bir itfaiye görevlisiyle sağlık çalışanı 
otobüsün altına girdi. Otobüsün altındaki 
bölümde sıkışan kişi, görevliler tarafından 
çıkartılarak ambulansla en yakın hastaneye 
götürüldü Kişinin yurt dışına kaçmak için 
otobüsün altındaki boşluğa girmek istemiş 
olabileceği öne sürüldü.

SULTANGAZİ’de radyo ve televizyon 
programcıları sabah sporunda bir araya 
geldi. Sosyal mesafe kurallarına uyarak 
yapılan yürüyüşün ardından pandemi 
sürecinin ardından sporun önemine dair 
mesaj verildi. Sulltangazi Belediyesi, 
Mimar Sinan Kent Ormanı’nda radyo ve 
televizyon programcılarını ağırladı. Koro-
navirüs pandemisi kurallarına uyularak 
yapılan sporun ardından mesajlar veren 
programcılar, sporun pandemi sürecindeki 
önemini vurguladı. Programcılar, İstan-
bulluları Mimar Sinan Kent Ormanı’na 
davet etti. Kent Ormanı’ndaki yürüyüşe 
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman 
Dursun ve Polat Labar, Abdurrahman 
Uzun, Cem Arslan, Hop Dedik Ayhan, 
Mehmet Aydın, Bay Damar Ersin, İdris 
Doğan, Kadir Çetin gibi radyo ve televi-
zyon programcıları katıldı.

MESAFESiZ BEBEK!

E nerjinin dünya siyasetinde stra-
tejik bir unsur olduğu tartışma 
götürmez… Ülkelerin ilişkilerinde 

de çoğunlukla etkili bir politika alanı... Bu 
nedenle enerji kaynaklarının çıkarılması, 
enerji yollarının kontrolü ve enerji pazar-
larından pay kapma mücadelesi giderek 
daha da kızışıyor… Önümüzdeki 30-40 
yılda şu anki enerji paradigmasında eğer 
köklü bir değişim olmazsa  küresel enerji 
talebinde yüzde elliye yakın bir artış ola-
cağı öngörülüyor. Fazla lafa gerek yok… 
Bu da mücadelenin taşınacağı boyutları 
en iyi şekilde gözler önüne seriyor…

* * * *
Bunları yazmanın nedenine gelince… 

Yaşadığım Almanya’nın bugünlerdeki 
siyasi gündemi ‘enerji‘… Rus doğal 
gazını Baltık denizinden Almanya’ya ta-
şıyacak  ‘Kuzey Akım 2‘ isimli doğal gaz 
boru hattı projesi… ABD Devlet Baş-
kanı Donald Trump, bu hattın Avrupa’yı 
Rus enerjisine bağımlı hale getireceğini, 
ayrıca bu hattın ABD’nin ulusal güvenliği-
ne tehdit oluşturduğunu ileri sürüyordu 
aylardır...

* * * *
Başkan Trump‘ın, projede çalışan 

şirketlere ağır yaptırımlar öngören 
kararnameyi de imzalamasıyla boru 
hattının yapımı da durdu. Allseas adlı 
İsviçre firması, deniz dibine boruları 
yerleştiren ‘Pioneering Spring‘ ve ‘Soli-
taire‘ isimli iki çok özel gemisini çekince 
yedi milyar dolarlık proje durdu… Geçen 
Aralık ayından beri beklemede… Halbuki 
1224 kilometrelik boru hattında sona 
yaklaşılmış, hattın Almanya’ya varması-
na 150 kilometre kalmıştı.

* * * *
Başkan Trump’ın bu kararına karşılıklı 

tepkiler, karşı açıklamalar da aylardır 
sürüyordu… Almanya, bunu Almanya’nın 
ve Avrupa’nın içişlerine ağır bir müda-
hale olarak niteliyor,  Moskova yönetimi 
de ABD’nin asıl hedefinin sıvılaştırılmış 
pahalı kaya gazını Avrupa’ya satmak 
olduğunu söylüyordu… Ama genel olarak 
Alman kamuoyunda ABD’nin kararına 
karşı tepki ve projeye devam edilmesi 
yönünde bir hava esiyordu… Rusya da, 
kendi imkanlarıyla boru hattını tamamla-
yacağını söylüyordu…

* * * *
Ancak bu arada  Aleksey Navalni ola-

yı patlak verdi. Sibirya’da zehirlendiği 
söylenen Rus muhalif Navalni, ailesinin 
talebiyle ambulans uçakla Berlin’e 
getirildi. Ünlü Charite hastanesinde 
tedavi altına alınan Navalni’nin  zehirlen-
diği açıklandı… Bu açıklamanın hemen 
ardından Almanya’da Rusya karşıtı 
bir kamuoyu oluştu. İşin içinde Rusya 
olduğu için konu da dönüp dolaşıp Kuzey 
Akım 2 projesine geldi ister istemez… 
Almanya’da hava değişti…. Alman 
kamuoyu bu konuda ikiye bölündü… Boru 
hattının devamını veya iptal edilmesini 
isteyenler olarak…

* * * * 
İktidardaki koalisyonun büyük ortağı 

Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) 
Başkanı Annegret Kramp-Karrenba-
uer, ‘Kuzey Akım 2 olası yaptırımlar 
kapsamına alınabilir. Benim zaten 
gönlümde yatan bir proje değildi‘  dedi. 
CDU’nun Başbakan adaylarından Friedri-
ch Merz ise, ‘Projeyi bugüne kadar doğru 
buluyordum. Navalni olayından sonra 
kesin ve anlaşılır bir cevap verilmesi 
gerekiyor Rusya’ya… Kuzey Akım 2 
boru hattının yapım süreci durdurul-
malı‘ diye konuşuyor… Alman Dışişleri 
Bakanı Heiko Maas ise ‘Rusya Navalni 
soruşturmasına hiçbir katkı yapmazsa, 
verilecek cevap için ortaklarımızla isti-
şare etmemiz gerekecek‘ diyor…

* * * *
Projenin devamından yana olan kesim-

den, örneğin Alman sanayicileri, yaşanan 
daha ciddi siyasal krizlerin gaz alımını 
etkilemediğine işaret ederek projeye 
devam edilmesini istiyor… Birçok eyale-
tin başbakanı da ‘Navalni olayı ve Kuzey 
Akım 2 projesi birbirine karıştırılmamalı. 
Rusya ile ekonomik ilişkilerin sekteye 
uğraması son derece yanlış‘ diyorlar…

* * * *
Bu boru hattıyla Alman topraklarına 

her yıl gelecek toplam 55 milyar metre-
küp Rus doğal gazının bir kısmı diğer AB 
ülkelerine de ulaştırılacak… Dolayısıyla 
bu proje aynı zamanda AB enerji poli-
tikalarını da ilgilendiriyor. Haftaya bu 
konuya devam…  

Rus doğalgazı
Almanları böldü
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S ağlık camiasının bile artık başede-
mez hale geldiği ve çökmez denen 
sağlık sisteminin çaktırmadan eski 

hastanelere yeniden mahkûm olduğu şu ko-
ronalı günlerde kalp krizi başta olmak üzere 
birçok hastalık çeşidi nedeniyle ölenlerin 
sayısı da bir hayli artmış durumda.

Ölümün daha önce yokmuş yeni ortaya 
çıkmış gibi başta sağlık bakanı olmak üzere 
hemen hepimizin ölü sayıcısı olduğu ve kov-
boy filmlerindeki düelo tabutçuları rolüne 
girdiğimiz bir sürecin yaşandığı ülkede ve 
dünyada ben, ‘Coronanın ilacını biliyorum!’ 
desem inanır mısınız bilmiyorum ama, hala 
ne olduğu bile bilinmeyen kendisi gibi aşısı 
da bulunamayan coronanın ilacı bende, 
sende, sizde diyorum..

Çünkü hafif öksürükle başladığı ve 
ateşle devam ettiği, insanların en sevdiği 
tarafından bile terk edilip, yalnızlaştırılıp 
ve ‘Evde kal’ denilerek tek başına bırakıldığı 
bir tedavi yöntemiyle çare aranan corona-
nın ateşinin artmasına neden olan yalnız 
kalmak, yalnızlaştırılmak olduğunu da kabul 
etmeliyiz.

Bunun en bariz örneği coronanın yanında 
çöl sıcakları atmosferinde kalan Akdeniz ve 
Egede bir hayli ateşlenen ve ateşlendikçe 
ısınan bölgede tek başına kalan Türkiye 
örneğidir...

180’nin üzerinde ülkenin bulunduğu 
şu dünyada kendi insanına bir maskeyi 
ücretsiz dağıtamayan ama başta bugün 
kendisini yalnız bırakan, Yunanistan’ın 
yanında yer alan batı ülkeleri başta olmak 
üzere birçok ülkeye uçaklar dolusu maske 
dahil tıbbi malzemeyi Cumhurbaşkanlığı 
forsuyla gönderdiği söylenen ve Ayasof-
ya’nın ardından Karadeniz’deki doğalgaz 
müjdesinin bir mum gibi yanıp, söndüğü 
süreçte ne yapıyorsa yapsın yeni gündem 
yaratıp, işsizlik, ekonomi gibi sorunların 
başını çektiği gerçek gündemin üzerini bir 
türlü kapatamayan iktidarın da ateşi bir 
hayli artmış durumda. Çünkü o da yalnız...

Bu nedenle ilacı bende, sende, hepimizde 
olan ateş düşürücü ilacın yalnız kalmakla 
değil, en az 4 çocuk yapmaları istenen ama 
engellenen düğünler yüzünden evlendirile-
meyen gençlerde, arkadaşlıklarda, dost-
luklarda yani kısacası savaşmakla değil, 
sevişmekle olduğunu anlamak lazım.

İnanmıyorsanız sevişin görün ateş nasıl 
düşüyor.. 

Gizlice düşman sinsice hayran
Günü birlik koşuşturma içinde “Ya 

Nasip” diyerek çıktığımız yollarda kiminin 
batıya, kiminin doğuya, senin kuzeye, benim 
de güneye yol aldığımız şu dünyada verilen 
mücadelenin başarıya ulaşması çabalarının 
sonuç vermesini beklerken o yollardaki en-
gellere de takılmamak için mücadele ederiz.

Çünkü o yollarda birçok gizli hayranımız, 
sinsi düşmanlarımızın olduğunu da hesaba 
katarsınız. Diğer bir adıyla tükürdüğünü 
yalamak istemeyenlerin ve sizi o mikroplu 
tükürüklerinde boğma hesabı yapanların 
karşısında iyi niyetleriyle, dualarıyla sizin 
bilmediğiniz birçok hayranınız da vardır.

Bu iki faktörün hayat mücadelemize hep 
rol verdiğini bilerek sinsi hesaplar peşinde 
olanlara yönelik aldığımız tedbirlerin baş 
silahı azim ve özgüvendir.

Allah’ın herkesin gönlüne göre verdiği bu 
yaşam koşuşturmasında hep kazananların, 
sinsi düşmanlıklar içinde olanlar dahil her-
kese kendisi gibi iyi niyetle göz perdesinde 
kem olmadan bakmasıdır.

İnanmıyorsanız kendimizin bakışı dahil 
çevremizdekilerin o hayat mücadelesi 
yolunda ortaya koydukları başarı ya da ba-
şarısızlıklarına ve etraflarındaki hayranla-
rına ya da dost görünüp binbir sinsi hesap 
içinde olanlara bakmak yeter de artar bile.

Kendi özel hayatında bu iki faktörün yani 
gizli hayranlarımı sinsi düşmanlarımı bir 
teraziye koyduğumda terazinin ağır basan 
kefesine bana gizlice hayran olup sinsice 
düşman olanların ağır bastığını görüyorum.

Ama tek niyetim bu sinsilerin de olduğu 
tüm insanlara art niyetsiz kem gözsüz 
bir yaşamın daha iyi olacağını anlamala-
rını sağlayacak olan birlikteliğin olduğunu 
anlatmak çabası içindeyken terazinin ağır 
basan kefesindekilerin sinsi düşmanlıkları-
nın bana değil, kendilerinin de içinde olduğu 
toplumu üzdüğünü ve hep kaybedenlerin 
onlar olduğunu bilmeleridir..

Savaşarak değil 
sevişerek ateşi 

düşürmek

YAZLIKCILAR TATILI UZATTI
Kumburgaz’da koro-
navirüs salgınından 
korunmak isteyen 
yazlıkçılar, bu yıl 
tatillerini uzatıp evle-
rine dönmedi. Şehir 
merkezlerinde koro-
navirüs tedbirlerine 
uymanın zor olduğunu 
söyleyen yazlıkçılar, 
bu yıl tüm kışı yaz-
lıklarında geçirmeyi 
planlıyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) desteği ile Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde her türlü 
eşya, aksesuar veya aleti steril eden kabin geliştirildi. Lisenin müdürü Yakup Alp yaklaşık 2 bin 500 
TL maliyeti olan kabin için, patent başvurusu yaptıklarını, sipariş kabul etmeye başladıklarını söyledi

Kumburgaz’daki tatil 
siteleri en yoğun eylül 
ayını yaşıyor. Koronavirüs 

salgınından korunmak isteyen-
ler yazlık evlerine yerleşti. Her 
yıl sessizlik yaşanan tatil siteleri, 
bu yıl koronavirüsten kaçanlara 
ev sahipliği yapıyor. Yazlıkçılar, 
virüs korkusu nedeniyle dönmeyi 
düşünmüyor. Evlerinde ve bahçe-
lerinde zaman geçiren yazlıkçılar, 
zaman zaman kendi aralarında 
sosyal mesafeyi ayarlayarak sohbet 
ediyor. İstanbul’da virüs tedbir-
lerine uymanın zor olduğunu 
düşünen vatandaşlar, kışı da yaz-
lıklarında geçirmeyi planlıyor. Bu 
sene koronavirüs salgını nedeniyle 
tatillerini uzatanlar, bu bölgeleri 
şehir kalabalığından uzak olması 
nedeniyle daha güvenli buldukları-
nı söylüyor. Tatili mecburen uzat-
tıklarını söyleyen Özlem Mutlu, 
“Evet eylül ortası ama biz mecbur 
hala buradayız. Ekime kadar hatta 
bu kışı bile burada geçirebili-
riz. Korona çok yaygınlaştı. Çok 
kalabalık. Avcılar’da da çok yaygın 
diye duyumlar alıyoruz. Orada bir 
markete bile çıkamıyorum ben. 
Oksijen alamıyorum. En azından 
burada balkonumda oturuyorum. 
Burası sakin şu anda daha da sa-
kinleşti zaten. Korkumuz daha az 
burada açıkçası. Burada kendimizi 
korumaya aldık biz. Durumumuz 
yasaklara da bağlı. Yasaklar geri 
gelirse buraya elektrikli ısıtıcı falan 
getireceğiz. Buradan hiç gitmeyi 
düşünmüyoruz” dedi.

Sosyal mesafe vurgusu
Her yıl okullar açıldığı için 

dönmek zorunda olduklarını 
söyleyen Kumburgaz’daki bir tatil 
sitesi sakini Melek Kos ise bu yıl 
dönmekten korktuğunu dile getir-
di. Kos, “Merter’de oturuyorum. 
Bu sene çocuğun kaydını yaptık 
geri geldik buraya. Çünkü her şey 
muallakta zaten. Korku var tabii. 
Annemler Avcılar’da oturuyor o ta-
raf olsun, ben Merter’de oturuyo-
rum Güngören, Bağcılar, Esenler 
buraları duyuyoruz çok fazla vaka 
var kıpkırmızı her yer. Denizimiz 
boş, hafta sonu olmasına rağmen 
hiç kimse olmuyor. Burada çok 
rahat sosyal mesafe korunabiliyor. 
Oralarda bir markete giriyoruz 
kalabalık ama mecburuz. Ama 
burada öyle bir şey yok. Buradaki 
marketler de çok sıkı önlem alıyor-
lar. Korkudan dönmek istemiyoruz 
tabii. Yani çıkmasak bile balkonu-
muzda denize nazır oturmak bile 

bize yetiyor. Öbür türlü kapanıp 
kalıyoruz zaten eskisi gibi bir 
yerlere gidemediğimiz için” diye 
konuştu.
65 yaş üstü çok tedirgin

Çocuklu ailelerle birlikte 
özellikle 65 yaş üstündekiler de 
koronavirüs korkusundan şehir 
merkezlerine dönmek istemedik-
lerini söylüyor. “İstanbul bizim 
için tehlike” diyen 79 yaşındaki 
Türkan Danagöz, “Geri dönmeyi 
düşünmüyoruz valla. Kışa doğru 
anca herhalde. Çekiniyoruz yani 
her şeye korkuyor artık insan. Sal-
gın büyük. Çok insanlar öldü. Biz 
de korkumuzdan burada kaldık” 
diye konuştu.
Koronadan dolayı buradayız

Yazlık bölgelerinin İstanbul’a 
göre daha boş olduğu için gü-
venli bulduklarını söyleyen Seval 
Yıldırım ise, “Okullar açılmadı. 
Korona var. Burası daha boş. 
Avcılar kalabalık bir yer. O yüzden 

buradayız. Dönüş ekim gibi ama 
vakalar çok fazla artarsa ve okullar 
açılmazsa yine buradayız. Nor-
malde eylül başı gibi dönüyorduk. 
Şimdi koronadan dolayı buradayız. 
Tedirginiz tabii hastalık yani çoluk 
çocuğumuz var. Korkuyoruz” dedi.
6 aydır korku var

Salgın sürecini yazlık evinde 
geçirdiğini söyleyen Tezcan Gültepe 
de “İstanbul’a dönüş korkusu tabii 
ki var. Toplu taşıma, marketler kala-
balık. Buradaki sosyal mesafeyi orada 
korumak pek mümkün gözükmüyor. 
O yüzden havalar müsaade ettikçe 
yazlıkta kalmak daha mantıklı geliyor 
bize. Biz nisan başı gibi geldik zaten. 
5-6 aydır inmiyorum İstanbul’a. 
Burada kurallara uymak daha kolay. 
Oraya gitsek toplu taşımaya binmeye 
mecburuz. Burada öyle bir dert yok” 
şeklinde konuştu.

Burası ilk kez
Kumburgaz sahilde 7 

senedir mekân işletmeciliği 
yapan Bülent Güven de 
her yıl Eylül ayında sezonu 
kapattıklarını ancak bu yıl 
mekânın dolu olduğunu 
söylüyor. Güven, “Her yıl bu 
dönem buralar boştu. Bu 
kadar müşterimiz yoktu. Se-
zon bizim için biterdi. Şimdi 
korkudan dönemeyenler var. 
Bunları söyleyen müşterile-
rimiz de var. İstanbul tarafı 
yoğun olduğu için vakalar 
yüksek olduğu için o tara-
flarda bulunmuyorlar. Bura-
daki yazlıklarına geliyorlar” 
ifadelerini kullandı.

Avcılar Avcılar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan 
tanıtım toplantısında ‘Stop Virüs 
Avcı’ ismi verilen iki ayrı ebatta-
ki kabin tanıtıldı. Okul Müdürü 
Yakup Alp, Koronavirüs tehdidi 
üzerine ne yapabilecekleri üze-
rinde çalıştıklarını, İSO desteği 
ile ortaya çıkan bu kabinin kısa 
sürede yaygınlaşacağına inandığını 
söyledi. Lise ile işbirliği protokolü-
nü imzalayan İSO temsilcisi Cemil 
Tayman da, “Burada mutlu bir anı 
yaşıyoruz. Okul- sanayi işbirliği ile 
geliştirilen bu kabin ile özellikle 
tekstil sektöründe deneme amaçlı 
giyildikten sonra çıkarılan elbise-
leri bunun içerisine bırakarak 2 
dakikada tüm virüs ve bakteriler-
den arındırabilirsiniz” dedi.
Aylık tüketimi 5 TL

Proje üzerinde öğrencileri ile 
birlikte hafta sonları da aralıksız 
çalışan teknik öğretmen-proje 
tasarımcısı Yaşar Kaymakçı ise, 
bu cihazın Türkiye’deki benzerle-
rinden farkının ultraviyole ışınları 
ile ozonu birbirine entegre etmek 
olduğunu söyledi.  Kaymakçı, 
“Çelik kaplamalı büyük kabini 
elbise başta olmak üzere her türlü 
araç, gereç, eşyayı hiçbir yan etkisi 
olmadan steril hale getirilebilir-
siniz. Cihazın çalışabilmesi için 

sadece elektrik gerekiyor. Bunun 
tüketim bedeli ayda sadece 5 
TL. Elde edilen sonuç, ortamın 
temizlenmesinde kullanılan klor 
gazının tam bin 315 katı. Yerleri 
klorlasanız, ortamda partiküller 
oluşur, bunlar ciğerlerinize zarar 
verir. Günlük 1 saatlik  kullanımı 
ile bu cihazın ömrü 25 yıl. Hiçbir 
kimyasal kullanmadan havadaki bir 
oksijeni alıp ozona dönüştürüyor, 
ultraviyole ışını ile ozonu birlikte 
kullanarak bütün virüs ve bakteri-
leri yok ediyor. Bunu evde, işyerle-
rinde, fabrika, mağaza, AVM’lerde 
rahatlıkla kullanabilirsiniz. Küçük 
kabinlerde ise büyük işyerlerine 
gelen gönderileri buraya bırakarak 

2 dakikada steril hale getirebilirsi-
niz” dedi.
10 sipariş birden

Okul Müdürü Yakup Alp 
da  yaklaşık 2 bin 500 TL maliyeti 
olan kabin için patent başvurusu 
yaptıklarını, sipariş kabul etmeye 
başladıklarını bildirdi. İSO Mec-
lis üyesi ve proje yürütme kurulu 
üyesi Gökhan Turhan, iş yerle-
rinde kullanmak üzere 10 sipariş 
verdiğini belirtirken, projenin 
başarılı olacağına inandığını ve seri 
üretime geçilmesi gerektiğini ifade 
etti. İSO temsilcisi Cemil Tayman 
da, okulda bu cihazı seri üretmek 
için gerekli yatırımların yapılabile-
ceğini sözlerine ekledi.

Aferin size çocuklar

Tuzla Belediyesi’nin nor-
malleşme döneminde düzen-
lediği kültür sanat etkinlikleri 
yoğun ilgi gördü. Tuzla Be-
lediyesi Şelale Eğitim Par-
kı’nda 1 Haziran itibariyle 
başlayan Yeni Normal Kültür 
Sanat Yaz Sezonu’nda; tiyatro 
gösterimlerinden müzik din-
letilerine, özel gün kutlama-
larından online yarışmalara 
kadar onlarca branşta etkinlik 
düzenlendi. Virüs salgınına 
karşı tüm önlemlerin alındığı 
etkinlik alanına giren tüm 
ziyaretçilerin ateşleri ölçü-
lerek, dezenfektan kullanımı 
sağlandı. Ayrıca park içerisin-
de bulunan görevliler sezon 
boyunca sosyal mesafe ve 
maske konusunda uyarılarda 
bulundu. 11 Eylül itibariy-
le sona eren Yeni Normal 
Kültür Sanat Yaz Sezonu’nda 
vatandaşlar renkli bir yaz 
geçirdi.

Yeni Normal Kültür Sanat 
Yaz Sezonu’nda 7’den 70’e 
herkese hitap eden onlarca 
etkinlik gerçekleştirildi. 

TUZLA’DA 
SANAT VAR
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8 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/466197
1-İdarenin
a) Adresi : DR. ERKİN CADDESİ GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165664000 - 2165664073
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sbgoztepehastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8  KALEM  TIBBİ  SARF MALZEME ALIMIAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri : İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taşınır Mal Birimi ilgili Deposuna 
Teslim Edilecektir.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Hastanemiz Taşınır Kayıt 
Kontrol Birimi ilgili deposu talebi doğrultusunda peyder pey teslim 
edilecek olup, Malzemeler Taşınır Kayıt Kontrol Birimi İlgili
Deposunun talep ettiği günden itibaren 5 gün içinde teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.09.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Cihaz,
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istenilen satış merkezi yetki belgesini ihale dosya-
sında sunacaktır.
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 yö-
netimindeki 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.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
A)  Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kulla-
nılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS Sağlık
Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da
bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi ta-
mamlanmış UBB numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren dokümanları (Ürünlere ve İsteklilere ait
) ihale dosyasında sunacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Mevzuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen
ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
1- Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB  kaydı  verilmelidir.
2- Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB kaydı verilmelidir.
3-Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da
UBB kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB kaydı sunulmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir ( Numunele-
rin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı ida-
reye teslim edilecektir). Sağlık Bakanlığı 4211 sayılı 2008/42 numaralı "Döner sermaye kaynaklarından
yapılacak olan ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslar" genelgesine göre numuneler ihale komis-
yonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü tak-
dirde denenerek değerlendirilecek olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna
sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir.  Uh-
desinde ihale kalmayan isteklilerin teslim edilebilir durumdaki numuneleri ihale süreci bittikten sonra
iade edilecektir. Uhdesinde ihale kalan  isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit nu-
mune olarak idarede tutulacaktır.
Sarf karşılığı kullanıma sunulacak adaptör, aplikatör, tabanca vb. malzemelerin numuneleri teklif ile bir-
likte idareye teslim edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden 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 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Satınalma Servisi Dr. Erkin Cad. Göztepe- Kadıköy / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu 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 150 (YüzElli) 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 üze-
rinde bırakılacaktır.
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BORSA ISTANBUL’A 
YENI AKINLAR VAR
Y erli yatırımcının Borsa İstan-

bul'a ilgisi yatırımcı sayısında
yeni rekorları beraberinde ge-

tirirken, ağustos sonu itibarıyla yerli
yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196
ile tüm zamanların zirvesini gördü.
Türkiye'de sermaye piyasalarına ilgi
her geçen gün artıyor. Borsa İstan-
bul'daki Hisse Senedi Piyasası da
son dönemdeki performansıyla yatı-
rımcısına kazandırmaya devam edi-
yor. Özellikle son dönemdeki halka
arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstan-
bul'a çeken önemli unsurlardan biri
olarak öne çıkarken, ağustosta halka
arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dina-
mik Isı Makine Yalıtım'a ise 27 kat
talep talep geldi. Analistler, son dö-
nemde düşen faiz oranlarının yatı-
rımcıları getiri arayışına
yönlendirdiğini, gelişen teknolojiyle
birlikte aracı kurum ve bankaların
mobil uygulamalarından kolayca
işlem yapılmasının da yatırımcıları
pay piyasasına çeken önemli faktör-
lerden olduğunu söyledi.

Ne varsa yerli de var

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun
(MKK) ağustos verilerinden derle-
diği bilgilere göre, ağustosta 76 bin
398 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı
1 milyon 676 bin 196'ya ulaşarak
rekor tazelerken, yılbaşından bu
yana Borsa İstanbul'daki yerli yatı-
rımcı sayısı 488 bin 138 yükseldi. Bu
da yaklaşık yüzde 41'lik artışa işaret
etti. Ağustostaki artışla birlikte Borsa
İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst
üste 13 aydır artarken, bu dönemde
aylık bazda ortalama 40 bin 500 ya-

tırımcı Borsa İstanbul'la tanıştı.
MKK verilerine göre, nisanda 88 bin
992 artan yerli yatırımcı sayısı, aylık
bazda tüm zamanların en çok arttığı
dönem oldu. Borsa İstanbul'da yatı-
rım yapan yabancı kurumsal yatı-
rımcı sayısı ise son dönemde düşüş
eğilimi gösterirken, ağustosta 43
azalarak 1.277'ye geriledi. Bununla
birlikte yabancı gerçek yatırımcı sa-
yısı ise son 9 aydır artıyor. Söz ko-
nusu dönemde aylık ortalama 203
kişi yatırımlarını değerlendirmek için
Borsa İstanbul'u tercih etti.

En küçük portföy

MKK verilerine göre, ağustosta
Borsa İstanbul'da yatırım yapanların
toplam portföy değeri yüzde 7,4
azalışla 558 milyar 768 milyon liraya
gerilerken, aynı dönemde yatırımcı
sayısı 76 bin 619 artarak 1 milyon
693 bin 714'e yükseldi. Yerli yatırım-

cıların portföy değeri ağustosta
yüzde 0,5 düşüşle 272 milyar 277
milyona düşerken, bu dönemdeki
yatırımcı sayısı 1 milyon 682 bin 511
oldu. Yatırımcı sayısı 144 artan ya-
bancı yatırımcının portföy değeri ise
yüzde 13,1 azalışla 286 milyar 491
milyon liraya indi. MKK verileri
portföy dilimi bazında incelendi-
ğinde, gerçek kişiler arasında ağus-
tosta portföy değeri en çok artan
grup yüzde 7,9 ile 10 bin lira ve altı
portföye sahip bulunanlar oldu. Ya-
tırımcısı sayısı 495 binden 522 bine
çıkan 10 ila 100 bin liralık portföy di-
limindeki yüzde 5,5'lik değişim, bu
alandaki en yüksek artışa işaret etti.
Yılbaşından bu yana 100 bin ila 1
milyon lira portföy dilimindeki yatı-
rımcı diliminin portföy değeri yüzde
92, yatırımcı sayısı ise yüzde 93 arttı
ve en iyi performans gösteren grup
oldu. 

enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Dönmez, sondaj
çalışmaları konusunda,

"Karadeniz'den ve 
Doğu Akdeniz'den yeni

müjdeler alacağımız
günler yakındır."

açıklamasında 
bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kap-
samında geldiği Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Kuyulu
Mescid Çevre Düzenlemesi Açılış Töreni"ne katıldı.
Açılışın ardından Hükümet Konağı önünde mehte-
ran eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüyüş ger-
çekleştirildi. Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua
edilmesinin ardından Türk Büyükleri Anıtı'nda
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı
okundu. Daha sonra geçilen tören alanında konu-
şan Dönmez, 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt
Şenlikleri'ne katılmaktan duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. "Söğüt'te filizlenen Osmanlı çınarının

gölgesiyle huzur ve barışa kavuşan gönül coğraf-
yamıza gönül dolusu selam olsun." diyen Bakan
Dönmez, şöyle devam etti: "Bizlere Anadolu'nun
kapılarını açan Sultan Alparslan ve şanlı ordusuna,
Gıyaseddin Keyhüsrev'e, Alaaddin Keykubat'a, Sü-
leyman Şah'a selam olsun. Dirilişin tohumlarını
atan Ertuğrul Gazi’ye, cihan devletinin kuruluş bay-
rağını diken Osman Gazi'ye, Osmanlı'yı beylikten
devlete dönüştüren Orhan Gazi'ye, Anadolu'yu
manevi fetihlerle imar eden erenlere, cesaretle-
riyle bastığı toprakları titreten alperenlere selam
olsun. Cenabıhak hepsinden razı olsun. Bizlere bu
cennet vatanı bırakan aziz şehitlerimizden Allah

razı olsun. Ertuğrul Gazi'nin Ahlat'tan Söğüt'e uza-
nan yürüyüşü, aslında büyük bir imparatorluğun,
büyük bir medeniyetin de ilk adımlarıydı."

Tarih aslına dönüyor

Dönmez, Osmanlı'nın adım attığı her toprakta ada-
leti, barışı ve huzuru tesis ettiğini belirterek, bütün
tebaasına ayırım yapmadan hoşgörüyle yaklaştı-
ğını vurguladı. Fethedilen toprakları imar ederek
ayağa kaldırdığını anlatan Dönmez, "Bütün bu has-
letler medeniyetimizin insana verdiği değerin de
en güzel örneğidir. Bizler fethettiğimiz topraklarda
hiçbir zaman sömürgeci bir anlayışla hükmetme-
dik. Medeniyetimizi başka milletlerin kan ve göz-
yaşları, hayal kırıklıkları, üzüntüleri üzerine inşa
etmedik. Bizler o topraklardan çekilirken bile ar-
kada kalanlar hep hasretle yad etti bizleri. Bir gün

yeniden döneceğimiz günü beklediler." ifadelerini
kullandı. Dönmez, dünyanın son 100 yıldır geldiği
noktayı görünce Osmanlı'nın kurduğu insan odaklı
medeniyet ve yönetim anlayışının değerinin daha
da iyi anlaşıldığını dile getirerek şöyle devam etti:
"Bugün dünyada sırf renginden, dilinden, dininden
ya da kimliğinden dolayı itilip kakılan, hor görülen,
aşağılanan milyonlarca insan var. 'Yaratılanı seve-
riz, Yaradan'dan ötürü' diyen bir medeniyetin insan
onuruna, insan haysiyetine, insan şan ve şerefine
nasıl değer verdiğini bütün dünyaya gösterdik.
Hamdolsun tarih yeniden aslına dönüyor bugün.
Atalarımızdan devraldığımız bu bayrağı sayın Cum-
hurbaşkanımızın liderliğiyle bugün bizler taşıyoruz.
Nasıl ki Osmanlı mazlum ve mağdur halklar için sı-
ğınılacak güvenli bir liman, gölgesinde huzur
bulur” diye konuştu.

Güzel Günler ÇoK YAKın

Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi yatırımcı sayısında yeni rekorları beraberinde getirirken,
ağustos sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196 ile tüm zamanların zirvesini gördü

Ağustosta 75 ve üstü yaş grubu
hariç bütün yaş gruplarında yerli
yatırımcı sayısı artarken, en yük-
sek artış 15 bin 773 kişi ile 30-34
yaş grubunda yaşandı. Portföy de-
ğerini en çok artıran yaş grubu 1
milyar 38 milyon lirayla 40-44
olurken, bu yaş grubu, 21 milyar
656 milyon lirayla en yüksek port-
föy değeri ve 227 bin 852 yatırım-
cıyla zirvede bulunuyor.
Yılbaşından bu yana bütün yaş

gruplarında yatırımcı sayısı yük-
seldi. Söz konusu dönemde en
yüksek artış 98 bin 327 kişiyle 30-
34 grubunda yaşanırken, bu yaş
grubunu 88 bin 183 kişiyle 25-29
yaş grubu takip etti. Ocak-ağustos
döneminde portföy değerini en çok
artıran grup ise yüzde 176 ile 25-
29 olurken, bu yaş grubunun port-
föy değeri 8 ayda 1 milyar 719
milyon liradan 4 milyar 753 milyon
liraya yükseldi. 

Yatırımlar devam ediyor

Çamlıca talimatıUlaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil

Karaismailoğlu,
Küçük Çamlıca

Kulesi’nde yapılan
ikinci yayın

testlerinin de tam
başarıyla

tamamlandığını
belirterek, tüm

radyo yayınlarını
Çamlıca Kulesi’ne

taşıyarak buradan
vermeye

başladıklarını
bildirdi

BAKANKaraismailoğlu, yazılı
açıklamasında, Küçük Çamlıca
TV-Radyo Kulesi'ne ilişkin de-

ğerlendirmede bulundu. Kulenin büyük
öneme sahip bir proje olduğunu vurgulayan
Karaismailoğlu, bu yatırımla öncelikle radyo
vericilerinin, zaman içinde de televizyon veri-
cilerinin tek bir kule üzerinde toplanacağını
kaydetti. Karaismailoğlu, proje-
nin radyo-televizyon yayıncılığı
için gerekli antenlerin İstanbul'un
siluetini kirletmesinin önüne geç-
mesi bakımından önemli oldu-
ğuna dikkati çekerek, şöyle
devam etti: "Ülkemizde öteden
beri süregelen yayıncılık alanında
her televizyon veya radyo kuru-
luşu kendine ait ayrı bir verici ku-
lesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi

metal bir ormana dönmüş durumda. Bu ve-
riciler son derece çirkin bir görüntü oluştu-
ruyor. Yeni kule ile görüntü kirliliğinin önüne
geçerek, sistemi tek bir merkezde topluyo-
ruz." Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlı-
ca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak
üzere toplam 28 anten bulunduğunu aktara-
rak, söz konusu antenlerin hizmet verdiği

radyoların yayınlarının gruplar
halinde Küçük Çamlıca Kule-
si’ne taşındığını ifade etti. Küçük
Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci
yayın testlerinin de tam başarıyla
tamamlandığını vurgulayan Ka-
raismailoğlu, şu bilgileri verdi:
"99 radyonun aynı anda gerçek
yayın testleri yapıldı. Tüm radyo
yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne ta-
şıyacağız” dedi.Adil Karaismailoğlu
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1980 darbesinden sonra Yunanistan’ın NATO’ya girmesine müsaade 
edildiğini belirterek, “Eğer bugün Yunanistan’la bu denli bir problem yaşıyor ve burnumuzun dibindeki adalara dahi savaşmak zo-
runda kalacak bir pozisyona geliyorsak işte bu geçmiş darbecilerin Türkiye’ye bıraktığı kötü miraslardan sadece bir tanesidir” dedi

BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, Denizli’de partis-
inin il başkanlığını ziyaret 

etti. Partililer tarafından karşılanan 
Destici, yapılan son olağan genel 
kurulda güven tazeleyen İl Başkanı 
İsmail Karateke ve ilçe başkanlarına 
plaket takdim etti. Ziyaret sırasında 
basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Destici, bugün 12 Eylül 1980 
darbesinin 40. yıl dönümü olduğunu 
belirtti. Türk milletinin darbeye her 
zaman karşı duracağını vurgulayan 
Destici, “Biz ordumuzu peygamber 
ocağı olarak görürüz. Askerimizi 
her daim başımızın üstünde tutarız. 
Namlusunu milletine döndürmüş 
tanka selam durmayız. Bütün darbe-
cileri kınıyor ve lanetliyorum” dedi. 
Darbelerin Türkiye’ye hiç bir faydası 
olmadığını belirten Destici, “Bugün 
1980 darbesinden sonra o güne kadar 
NATO’nun üyesi olamayan Yunan-
istan’a dahi taviz verilerek, şartsız 
koşulsuz hiçbir karşılık alınmadan 
NATO’ya girmesine müsaade 
edilmiştir. Eğer bugün Yunani-
stan’la bu denli bir problem yaşıyor 
ve burnumuzun dibindeki adalara 
dahi savaşmak zorunda kalacak bir 
pozisyona geliyorsak işte bu geçmiş 
darbecilerin Türkiye’ye bıraktığı 
kötü miraslardan sadece bir tane-
sidir. Ben inanıyorum ki bu millet 
15 Temmuz’da göstermiştir ki; artık 
millet seçtiklerine sahip çıkmak-
tadır. Darbeye geçit vermemiştir ve 
bundan sonra da vermeyecektir” diye 
konuştu.
500’lerin altı

Türkiye’nin yurt içi ve dışında 
terörün tüm unsurlarına karşı topy-
ekun bir mücadele verdiğini ifade 

eden Destici, “Türk Silahlı Kuv-
vetleri Suriye, Irak’ın kuzeyi, Kandil, 
İdlib, Libya, Doğu Akdeniz bütün bu 
noktalarda muazzam bir şekilde hem 
hudut güvenliğinin sağlanması hem 
de Türkiye’nin sınırları dışındaki hak 
ve menfaatlerin korunması noktasın-

da kahramanca mücadele ediyor. 
İçeride polisimiz, jandarmamız hep 
birlikte yıldırım operasyonlarımı-
zla birlikte teröristlerin ensesine, 
kafasına Yıldırım gibi düşmektedir. 
Türkiye sınırları içinde terörist sayısı 
gittikçe azalmıştır. 500’lerin altına 

inmiştir. İnşallah önümüzdeki bu 
yılın sonuna kadar daha da aşağılara 
inecektir. Önümüzdeki yıl da tama-
men temizlenmelidir” ifadelerini 
kullandı.
Bu hiç yakışmadı

Son dönemde koronavirüs vaka-

larının gittikçe arttığını belirten 
Destici, vatandaşları maske, hijyen 
ve sosyal mesafe kurallarına uymaları 
konusunda uyardı. Bolu Belediye 
Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın “Bu 
tabir çok hoş değil ama ölenlerin çok 
büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda 
olan insanlardı” şeklinde açıklaması 
sorulan Destici, “Yakışmamıştır, çir-
kin olmuştur. Yaşlılarımıza hürmet 
ve saygı bizim kültürümüzün hem 
inancımızın bir gereğidir. Yaşlısı 
olmayanın genci olmaz. Biz hem din-
imizin hem de kültürümüzün gereği 
yaşlılarımızı baş tacı görürüz. Şaka 
yollu da olsa bu şekilde yaşlılarımızı 
istisnai bir şekilde alaya almak bunu 
bu şekilde ifade etmek belediye 
başkanlığı makamında oturan biris-
ine yakışmamıştır. Kendisini bütün 
yaşlılardan özür dilemeye, bundan 
sonraki açıklamalarını makamına 
yakışır bir şekilde davranmaya davet 
ediyorum” dedi.

12 Eylül askeri darbesi 40. yılında 
sendika ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından gerçekleştirilen eylemlerle 
lanetlendi. İstanbul’da siyasi parti, 
demokratik kurum ve kuruluşların 12 
Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle 
Taksim Kazancı Yokuşu’nda yapmak 
istediği eylem pandemi gerekçe gös-
terilerek engellendi. 78’liler Girişimi 
Sözcüsü Celalettin Can, 20 yıldır 
yapılan eylemin ilk defa yasaklandığına 
dikkat çekti. Can, “Pandemi nede-
niyle temel hak ve özgürlüklerimizin 
kullanılmasının koşulları da ortadan 
kalkıyor. Biz 20 yıldır açıklamalarımızı 
burada yaparız. Temel hak ve özgür-
lüklerin ortadan kaldırılması insanların, 
temel hak ve özgürlükleri olmadan, 
toplum önünde konuşmadan, yaşamaya 
alıştırılması gibi bir durum söz konusu. 
Polisten de öte genel siyasi iktidarın bir 
problemidir. Bunu kınıyoruz, protes-
to ediyoruz. Pandemi koşullarında 
da siyasi mücadelenin gelişebileceği, 
siyasi iktidarın da hazmetmesi gerek-
tiğini burada duyuruyoruz” dedi. HDP 
Milletvekili Tulay Hatimoğulları ise “80 
askeri cunta rejimiyle şu anki tek adam 
rejiminin, 40 sene sonra sahneye koy-
duğu oyun tıpa tıp aynıdır. Tek adam 

rejimidir, faşizmdir. 80 askeri cuntayı 
40 sene sonra sivil darbeyle bir siyasi 
partinin, devletin bütün kurumlarını 
ele geçirmiş bir partinin operasyonu ile 
bugün zamana yayılmış bir sivil darbeyi 
hep birlikte yaşamaktayız” dedi. 
Baskı devam ediyor

Ankara’da ise ABD Büyükelçiliği 
yakınında basın açıklaması yapan 
Devrimci 78’liler Federasyonu 
üyelerinin, üzerinde “40 yıldır 12 
Eylül devam ediyor” yazısı bulunan 

siyah çelengi elçilik binasına bırak-
mak istedi ancak polis izin vermedi. 
Engellemeye karşı federasyon üyeleri, 
elçilik binasına yakın Çağdaş Sanatlar 
Merkezi önünde basın açıklaması 
yaptı. Devrimci 78’liler Federasyonu 
eski Başkanı Hüseyin Esentürk, “12 
Eylül’ün 40. yılında her yıl yaptığımız 
gibi 12 Eylül günü ABD Büyükelçi-
liği’ne siyah çelenk bırakmak iste-
dik. Ancak son iki yıldır valiliğin ve 
emniyet güçlerinin engellemeleriyle 

karşılaşıyoruz” dedi.
Tam 40 yıldır

12 Eylül cuntasının yıldönümünde 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğ-
lu, beraberindeki yönetici ve üyeler 
Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde 
basın açıklaması yaptı. 22 Temmuz 
1980’de kurucu genel başkanları 
Kemal Türkler’in öldürüldüğünü, bir 
hafta sonra ise DİSK’in kapatılması 
için dava açıldığını söyleyen Çerkezoğ-
lu, darbenin ardından DİSK ve bağlı 
sendikaların yöneticilerinin 102 güne 
kadar uzayan gözaltılarda ağır işken-
celere maruz kaldıklarını ve tutuklan-
dıklarını anlattı. DİSK’in 52 yöneticisi 
hakkında idam cezası istendiğini, top-
lam olarak ise 1477 kişinin yargılandı-
ğını belirten Çerkezoğlu, “Bugün de 
12 Eylül’ün kurduğu sermaye yanlısı, 
emek karşıtı baskı rejimi en ağır bi-
çimlerde devam ederken DİSK yoluna 
devam ediyor” diye konuştu. 12 Eylül 
darbesinin ürünü olan 1982 Anaya-
sasının ve emek aleyhindeki yasaların 
çoğunun halen yürürlükte olduğuna 
dikkat çeken Çerkezoğlu, “Türkiye 40 
yıldır 12 Eylül darbesi ile inşa edilen 
baskıcı siyasal ve iktisadi rejimin için-
de yaşamaya devam ediyor” dedi.

12 EYLÜL’Ü SORDULAR!
İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, “12 Eylül darbesi sürecinde işlenen insanlığa karşı suçlar vardı. Adil yargılanma 
ilkelerine riayet edilmeden yapılan yargılamalarla 527 kişiye idam cezası verilmiş ve 50’si infaz edilmişti. 300 kişi ‘kuşku-
lu’ bir şekilde ölmüş, 171 kişinin ‘işkenceden’ öldüğü belgelerle kanıtlanmış, 11 kişi gözaltında kaybedilmişti” dedi

CHP’den 
sağlık sorusu

CHP Adana Milletvekili Dr. 
Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de 
son 18 yılda yurttaşların ödediği 
muayene bedelinden ilaç katılım 
payına, kamu hastanelerinde 
ayakta muayene olan hasta 
sayısının yıllara göre dağılımın-
dan yatarak tedavi olan yurttaş 
sayısına kadar bir çok konunun 
açığa kavuşmasını istedi

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca’nın yanıtlaması istemiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Başkanlığı’na soru 
önergesi sunan Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Adana 
Milletvekili Dr. Şevkin, özel 
hastanelerde gerçekleştirilen 
ameliyat sayılarının da açıklan-
masını istedi.
Önemli sorular sordu

Kamu hastanelerinde yaşanan 
hekim ve hemşire açığının 
giderilmesini, kamu hastanel-
erinde çalışan taşeron hemşire 
ve diğer sağlık personellerine 
kadro verilmesi gerektiğine 
işaret eden Dr. Şevkin, şu sor-
ulara yanıt arıyor: “Son 18 yılda 
yurttaşların ödediği muayene 
bedelinin yıllara göre dağılımı 
nedir? Son 18 yılda yurttaşların 
ödediği ilaç katılım payının yıl-
lara göre dağılımı nedir? Son 18 
yılda kamu hastanelerinde ayakta 
muayene olan hasta sayısının 
yıllara göre dağılımı nedir? 
Son 18 yılda kamu hastanel-
erinde yatarak tedavi olan hasta 
sayısının yıllara göre dağılımı 
nedir? Son 18 yılda kamu hasta-
nelerinde gerçekleştirilen ameli-
yat sayısının yıllara ve ameliyat 
türüne göre dağılımı nedir?”

YUNAN’A KOTU MIRAS!
Televizyonlardan izliyoruz

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip lise-
liler hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki toplayan 
Erol Mütercimler’i eleştiren Destici, “Kitap okumayla 
okul bitirmeyle olmuyor. Onlarca kitap okuyup kör cahil 
kalanlar var. İşte bu da onlardan bir tanesi. Güya her 
şeyi bilirmiş gibi konuşuyordu. İtibar görüyordu, işte 
gerçek yüzünü bir anda gösteriverdi. Onlarca yıldır onur 
mücadelesi veren, büyük başarı sağlayan imam hatip 
mezunları için ağza alınmayacak, aklın kabul etmeyeceği 
cümleler sarf etti. Ben de bir imam hatip lisesi mezu-
nuyum. Şeref duyuyorum. O ifadelerini misliyle kendis-
ine iade ediyorum. Kınıyorum, lanetliyorum ve bu tiplerin 
televizyonlarda olmaması gerektiğini söylüyorum. Bizi 
ayrıştıracak kamplaştıracak sözler ifade edenlere bu 
milletin ihtiyacı yok. Bizi birleştirici kelam edenlere bu 
milletin ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

Başakşehir, modern iki eğitim kurumuna daha ka-
vuşuyor. Şahintepe Mahallesi’nde iki okulun müjdesini, 
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi. Biri 
tamamlanan iki okulu inceleyen Başkan Kartoğlu, okul-
ların özelliklerini anlattı. Başakşehir, Güvercintepe’deki 
üç okul projesinin ardından iki eğitim yuvasına daha 
kavuşuyor Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
ile bir sağlık üssü haline gelen Başakşehir, eğitimde de 
lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsam-
da imar planları onaylanan Şahintepe Mahallesi’ne ilk 
dokunuşlar eğitim yatırımlarıyla yapılıyor.

Avrupa standartlarında bir okul
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu’nun ilk durağı, 

yapımı tamamlanan ve yakında eğitime açılacak olan 
İbrahim Koçarslan Ortaokulu oldu. İncelemelerde bu-
lunduğu okulda yetkililerden bilgi aldı. Okulun kaliteli bir 
yapıya sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “48 
derslikli İbrahim Koçarslan Ortaokulunun inşaatı tama-
mlandı, yakında teslim edilecek. Okulumuzda kütüphane 
ve laboratuvarların yanında 270 kişilik konferans salonu 
bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa standartlarında bir spor 
salonuna sahip muhteşem bir okul” diye konuştu.

Başakşehir eğitim kurumuna kavuşuyor
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Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı 
Damatlı Mahallesi’nde yaşayan 
ilkokul öğrencileri, taşımalı eğitimle 
öğrenim gördükleri Kabazlı Şehit 
İsmail Yavuz Ortaokulu’nun yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle açılmayacağını öğrenince 
büyük üzüntü yaşadı. Bilgisayarı 
olmadığı için uzaktan eğitime de 
katılamayan öğrenciler, okul ve 
öğretmenlerini çok özlediklerini 
belirterek, mahalle muhtarı Muhar-
rem Öziş’ten bilgisayar isteğinde 
bulundu. Muhtar Öziş de Kabazlı 
Şehit İsmail Yavuz Ortaokulu Mü-
dürü Yakup Ateş’e durumu bildirdi. 
Okul müdürü Ateş, aldığı bilgisayarı 
Damatlı Mahallesi’ne götürerek 
öğrencilerine hediye etti. Bilgisa-
yardan ailelerinin cep telefonuyla 
internete bağlanan öğrenciler, hem 
uzaktan eğitime katıldı hem de 
öğretmenleriyle hasret giderdi.
Yeniden öğretmen olduğumu hissettim

Kabazlı Şehit İsmail Yavuz Orta-
okulu Müdürü Yakup Ateş, oku-
luna 11 köyden öğrenci geldiğini, 
Kovid-19 sürecinde zaman zaman 
okuluna öğrenci gönderen mahal-
lelerin muhtarlarıyla istişareler 
yaptığını söyledi. Damatlı Mahallesi 
muhtarının yayla evlerinde yaşayan 
öğrencilerin uzaktan eğitim için 
bilgisayarının olmadığını kendi-
sine ilettiğini aktaran Ateş, “Ben 

de kendi imkanlarımla Damatlı’da 
yaylada yaşayan çocuklarımıza 
uzaktan eğitim sürecinde katkıda 
bulunmak adına güzel bir bilgisayar 
verdim. Onları çok mutlu ettiğimi 
düşünüyorum. Eğitimin her yerde 
olması lazım.” dedi. Ateş, bilgisa-
yara ulaşan öğrencilerin mutlulu-
ğunu görünce çok farklı duySgular 
hissettiğini dile getirerek, “Ben bir 

eğitimciyim, eğitimciler duygusal 
insanlardır. Benim de çocuklarım 
var, ilçe merkezinde yaşadıkları için 
her türlü imkana sahip olabiliyorlar. 
Fakat şu anda rakımı bin 500 met-
relerde olan bir yayla köyündeyiz, 
çocukların burada uzaktan eğitime 
katıldığını gördüğüm an yeniden 
öğretmen olduğumu hissettim.” 
diye konuştu.

CANIM OGRETMENIM
Manisa’nın Salihli ilçesinde aileleriyle yaşadıkları yaylada bilgisayar olmadığı için uzaktan eği-
time katılamayan 5 çocuk, okul müdürünün hediye ettiği bilgisayarla eğitim imkanına kavuştu

Herkese t
eşekkür etti

Bilgisayara kavuştuğu 
için büyük mutluluk yaşayan 
öğrencilerden 11 yaşındaki 
Büşra Karagöz ise ailesiyle 
şehirden uzakta kaldıklarını, 
birçok imkana sahip ola-
madıklarını söyledi. 7. sınıf 
öğrencisi Karagöz, şöyle ko-
nuştu: “Uzaktan eğitimimize 
tam anlamıyla katılamadık. 
Bunun için muhtarımız, 
Yakup öğretmenimize bilgi-
sayar olmadığı için katıla-
madığımızı söylemiş. Bunun 
üzerine Yakup öğretmenimiz 
bize bilgisayar getirdi. Şimdi 
uzaktan eğitime katılabiliyo-
rum, çok teşekkür ederim.”

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde-
ki 800 yıllık madenden çıkarılan 150 
bin ton kaya tuzu, yurt içi ve yurt 
dışında talep görüyor. Hacı Bektaş 
Veli tarafından bulunduğu rivayet 
edilen ve Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin son döneminden beri faali-
yette olan Tuzköy Mahallesi’ndeki 
madende üretilen minerali yüksek 
kaya tuzu, yaklaşık 700 metre 
uzunluğundaki tünelden yerin 85 
metre altına inilerek çıkarılıyor -. 
Tünel kazıcı iş makineleriyle kırılan 
kayaların içinden çıkarılan tuz, yer 
altından kamyonlarla çıkarılarak 
çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Ebat 
ve kullanım alanına göre hazırlanan 
tuz, yurt içi ve yurt dışına gönde-
riliyor. Tuz madenini işleten Suat 
Bilgin, 4 yıl önce Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Madencilik 

Genel Müdürlüğünden ihale yoluyla 
alanı 99 yıllığına kiraladığını belirtti. 
Yılda ortalama 150 bin ton tuz elde 
ettiklerini aktaran Bilgin, bölgede 5 
milyon 300 bin metrekarelik alanın 
tuz yatağı olduğunu söyledi.Bilgin, 
50’den fazla kişiye istihdam sağla-
dığını ve yılda ortalama 15 milyon 
lira ekonomiye katkı sunduklarını 
ifade etti.
Hedef sağlık turizmi

Ekonomik değeri yüksek tuz re-
zervinin turizme de katkı sunması-
nın bölge açısından faydalı olacağına 
inandığını dile getiren Bilgin, şöyle 
konuştu: Dedelerimiz deveyle tuz 
satışı yaparmış, onlardan baba-
mız, sonra da biz bu işi devraldık. 
Geçmişte onlar da aynı madenden 
çıkarılan tuzu satarlarmış. Yakla-
şık 800 yıldır burada tuz üretiliyor. 

Sanayi, gıda, karla mücadele alan-
larında kullanılıyor. Yurt dışından 
da talep alıyoruz. Yakın zamanda 
Romanya’ya gönderdik. Almanya, 
Fransa ve Hollanda’dan talep geliyor 
ancak kapasitemiz yeterli olmadığı 
için karşılayamıyoruz. Sağlık turiz-
mine açmayı düşünüyoruz. Burada 
profesyonelce çalışıyoruz. Hiç risk 
olmadan tünel şeklinde kazıyoruz, 
göçme tehlikesi yok.” Bilgin, nefes 
almakta zorlanan birkaç astım has-
tasının ocağa geldiğini ve birkaç gün 
sonra solunum yollarının açıldığını 
ileri sürerek, “Burayı ileriki zaman-
da sağlık turizmine kazandırmayı 
hedefliyoruz. Kapadokya Havalima-
nı’na 3 kilometre mesafedeyiz. Tür-
kiye ve çeşitli ülkelerden hastaları 
ağırlama yönünde bir potansiyelimiz 
ortaya çıkacaktır.” dedi.

150 BiN TON TUZ

GOP TÜM 
HIZIYLA 
ÇALIŞIYOR

Nevşehir’de, Anadolu Selçuklu Devleti döneminden beri kullanılan madenden yaklaşık 
85 metre derinliğe inilerek yılda 150 bin ton kaya tuzu çıkarılıp ekonomiye kazandırılıyor

 

YOK BÖYLE 
TAKSICI!
Bağcılar’dan aldığı müşterisini 

Merter’e bırakan taksici Oğuz Kaan 
Ünver, araçta unutulan ve içerisinde 
yaklaşık 800 lira olan cüzdanı sahi-
bine teslim etti. Cüzdanı alan genç 
taksiciye teşekkür ederken, Ünver 
ise, “Müşterilerimizden cüzdanların-
da mutlaka iletişim bilgileri olmasını 
istiyoruz ki kendilerine unuttukları 
emanetlerini teslim edebilelim” dedi. 
Bağcılar’dan geçtiğimiz günlerde 
kız arkadaşıyla beraber taksiye binen 
bir genç, Merter’e gitmek istediğini 
söyledi. Genç yolculuk esnasında 
ise cüzdanını arka kapının cebine 
koydu. Merter’e varan çift ardından 
araçtan indi ancak genç içerisinde 
800 lira olan cüzdanını araçta unuttu. 
Olayın ardından çalışmaya devam 
eden taksici Oğuz Kaan Ünver, ertesi 
gün aracını temizlemeye başladı. 
Temizlik esnasında arka koltuğa 
geçen Ünver, kapı cebinde cüzdan 
olduğunu fark etti. Cüzdanı açan 
Ünver, taksiye binen herhangi bir 
müşterinin unuttuğunu düşünerek, 
kartlara bakmaya başladı. Kartlarda 
herhangi bir irtibat numarası bula-
mayan Ünver, cüzdanının içerisinde-
ki bir kargo teslimat fişinde hem ad 
soyad hem de cep telefonu numarası 
olduğunu gördü. Bunun üzerine 
numarayı arayan Oğuz Kaan Ünver, 
gence ulaşarak cüzdanının kendisine 
olduğunu söyledi. Gençle buluşan 
Ünver, cüzdanı sahibine teslim etti. 
Yapılan insanlık karşısında sevinen 
genç, taksiciye teşekkür etti.
Teslim edebildik

Olay hakkında konuşan taksici 
Oğuz Kaan Ünver, “Aracımızı temiz-
lerken bir cüzdan bulduk. İçerisinde 
para vardı ve kimlik bilgisi yoktu. 
Cüzdandaki bir kargo teslim fişinden 
müşterimize ulaşıp cüzdanını teslim 
ettik. Müşterilerimizden cüzdan-
larında mutlaka iletişim bilgileri 
olmasını istiyoruz ki kendilerine 
unuttukları emanetlerini teslim 
edebilelim” dedi.

PENDIK’TE 
SIKI DENETIM

YAPILAN denetimde polis 
ekipleri maske tamayan 3 vatandaşa 
toplam 2 bin 700 TL ceza kesti. Ceza 
yazılan bir vatandaş ve polis arasında 
tartışma çıktı. Pendik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapı-
lan maske denetiminde, vatandaşla-
rın maske kullanımları kontrol edildi. 
Denetimlerde maske takmayan 3 
vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL 
para cezası kesildi. Ceza yazılan bir 
vatandaşın “Senin ismini öğrenece-
ğim ben” sözü tartışmaya sebep oldu. 
Cezai işlem uygulanan vatandaş, ceza 
kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı. 
Cezai işlemi kabul etmeyen başka bir 
vatandaş ise, polisin eline sert temas-
ta bulundu. Sakinliğini koruyan polis 
ekipleri, şahsa maske takmamaktan 
dolayı 900 TL para cezası kesti. 
Maskesini çantasında taşıyan başka 
bir vatandaş ise, “Telefonla konuşu-
yordum çantama koydum” diyerek 
kendini savundu.
Sigara içmek için çıkardı

Sigara içmek için maskesini çıka-
ran bir vatandaş, “Keşke ilk başlangıç 
sürecinde böyle devam etseler de öyle 
ceza yeseydik. Yani geçtiğimiz günler-
de biliyorsunuz. Burada sosyal mesafe 
diye bir şey yok. Devlet görevlileri 
görevini yaptılar. Biz cezamızı öderiz 
hiç sorun değil. Ceza yemişiz, sigara 
içmişiz. Şuradaki bütün insanlara 
bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar. 
Herkese ceza kesiyorlar, hiçbir şey 
demiyorum” diyerek uygulamanın 
yapılması gerektiğini dile getirdi.

GAZIOSMANPAŞA Beledi-
yesi, ilçe genelinde yol bakım, 
onarım ve asfaltlama çalışma-
larını tüm hızıyla sürdürüyor. 
Asfalt çalışması tamamlanan 
bölgelerde ise trafik ve yaya 
güvenliği açısından yol ve yaya 
geçidi çizgi çalışması yapılıyor. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi, 
ilçedeki trafik akışının güvenli, 
konforlu ve düzenli bir şekilde 
sağlanması ve olumsuzlukla-
rın en aza indirilmesi için yol 
bakım, onarım ve iyileştirme 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu 
kapsamda Ulaşım Müdürlü-
ğü ekipleri, deforme olan ve 
hasar gören yollarda asfaltlama 
çalışması gerçekleştiriyor. Saha 
denetimleri sırasında gördük-
leri aksaklıkları gideren ekipler 
bir yandan da vatandaşlardan 
gelen talepler doğrultusunda 
çalışmalar yapıyor. Cadde ve 
sokaklarda devam eden asfalt 
kaplama ve yama çalışmalarıyla 
yollar daha konforlu ve güvenli 
hale getiriliyor.
1 ayda 9 bin ton asfalt

Çalışmalar kapsamında Bar-
baros Hayrettin paşa Mahallesi 
1042 ve 1047 sokaklar ile İnönü 
Caddesi, Karadeniz Mahal-
lesi 1128 ve 1177 sokaklar, 
Yenimahalle 519, 521, 522 ve 
524 sokaklar, Kazım Karabe-
kir Mahallesi 864, 950 ve 951 
sokaklar, Yıldıztabya Mahallesi 
Beyza Sokak ve Köşegen Sokak, 
Karayolları Mahallesi Kadir 
Akdoğan Caddesi, Bağlarbaşı 
Mahallesi Keçe Suyu Caddesi, 
Hürriyet Mahallesi Paşaçayırı 
Caddesi ve Şakir Zümre Cad-
desi’nin asfaltlama çalışmaları 
tamamlandı. Son bir ayda 7 bin 
ton asfalt serimi yapan ekipler, 
2.000 ton da asfalt yama çalış-
ması gerçekleştirdi.
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Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, 
Zeytinburnu Belediye Baş-
kanı Ömer Arısoy, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan, meclis üyeleri ve 
STK temsilcileri ile bir-
likte Giresun’da meydana 
gelen sel felaketinden dolayı 
bölgeyi ziyaret etti.  Berabe-
rindeki heyetle birlikte ilk 
olarak sel felaketinden en 
çok etkilenen Dereli ilçesin-
de incelemelerde bulunan 
Başkan Yıldız, Dereli Beledi-
ye Başkanı Zeki Şenlikoğ-
lu’ndan çalışmalarla ilgili 
bilgi aldı. Başkan Yıldız daha 
sonra afetten zarar gören 
esnaf ve vatandaşlarla bir 
araya gelerek geçmiş olsun 
dileklerini iletti.

ÜNLÜ şarkıcı Yıldız Til-
be Harbiye Cemil Topuzlu 
Açıkhava Tiyatrosu’nda sah-
ne aldı. Tilbe, hayranlarına 
unutulmaz anlar yaşattı. Yıl-
dız Tilbe ‘Yıldızlar Geçidi’ 
konserler serisi kapsamında 
bu akşam Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Tiyatro-
su’nda sahne aldı. Tilbe’nin 
konserine hayranları yoğun 
ilgi gösterdi. Koronavi-
rüs tedbirleri kapsamında 
dinleyicilerin sosyal mesa-
fe kuralına uygun şekilde 
oturmadıkları gözlenirken 
maske kuralına ise uyuldu-
ğu görüldü. Dinleyiciler, 
Tilbe’nin şarkılarına zaman 
zaman eşlik etti.

Eyüpsultan Belediyesi 
nikahlara katılan misafirlerin 
“Temizlik, Maske, Mesa-
fe” kurallarına daha sağlıklı 
uyabilmeleri için tedbirleri 
artırıyor. İçişleri Bakanlığı 
Covid19 tedbirleri kapsa-
mında nikah salonlarına 
misafir kabulünü 100 kişiyle 
sınırlandırdı. Bu kapsamda 
Eyüpsultan Belediyesi açık 
alanda yeni nikah yerleri inşa 
ediyor. Eyüpsultan Kültür 
Sanat Merkezi(EKSM) açık 
alanında yeni nikah yeri ve 
takı takma alanları yapılmaya 
başlandı. Nikah salonuna 
gelen misafirlerin sosyal 
mesafeli bir alanda nikah tö-
renlerini gerçekleştirebilmesi 
için 1080 metrekarelik yeni 
nikah alanı yapılıyor. Vatan-
daşları pandemi riskinden 
korumak için inşa edilen yeni 
alanlar çok yakında vatandaşın 
hizmetine sunulacak. Yeni ya-
pılan alanın 450 metrekaresi 
nikah töreni düzenlemek için 
inşa edilirken 280 metrekare 
ve 350 metrekare olmak üzere 
iki ayrı takı alanı da oluşturu-
luyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’de 
akrabalar arasında yumruklu, 
kemerli kavga yaşandı. Kavgayı 
4 polis ayıramazken, olay bir 
vatandaşın çektiği cep telefo-
nu kamerasına yansıdı. İnönü 
Mahallesi’nde bir sitede dün 
saat 18.30 sıralarında akraba 
oldukları belirtilen 6-7 kişilik 
bir grup arasında bilinmeyen 
nedenle kavga çıktı. Feci kavga, 
bir vatandaşın çektiği cep telefo-
nu kamerasına yansıdı. Tekmeli 
yumruklu kavgada, taraflardan 
bazıları belindeki kemerleri-
ni çıkararak birbirlerini darp 
etti. Bu sırada ikisi trafik polisi 
olmak üzere dört polis, kavga-
yı ayırmak üzere müdahalede 
bulundu. Ancak polisler, taraf-
ları ayırırken zor anlar yaşadı. 
Tarafları güçlükle birbirinden 
uzaklaştırmaya çalışan polis-
ler, zaman zaman kendileri de 
tekme ve yumruklara maruz kal-
dılar. Kavgaya müdahale etmek 
isteyen bir kadın da yumruk 
darbesi yedi. Feci kavga sıra-
sında bir kişi de eline metal bir 
çubuk alarak saldırıda bulundu. 
Siyah tişörtlü bir kişinin de arka 
cebinden aldığı bir cisimle, 
beyaz tişörtlü bir kişiyi darp 
ettikten sonra kaçtığı görüldü.

Beyoğlu’nda 
ziyaret

Yıldız Tilbe 
rüzgarı

Açık havada 
nikah

K.çekmece’de 
tekme tokat 
kavga

Elektrikli bisikletlerin tercih 
edilmesindeki en büyük ne-
denleri sıralayan Remzi Ater, 

“Vergiden muaf, sigorta yapmak 
zorunda değiller, araba ehliyeti ile 
kullanabiliyorlar. En önemli ne-
den ise pandemiden dolayı toplu 
taşıma tercih etmek istemeyenler 
kısa sürede gideceği yere ulaşmak 
istiyorlar” diye konuştu. Fiyatların da 
arttığını söyleyen Ater, “Biliyorsunuz 
arz talep meselesi. Talep arttıkça 
fiyatlar da ona göre yükseldi. Çeşitler 
çoğaldı. Şu anda bayisi olduğumuz 
firmanın pandemiden sonra en az 
10-15 modeli daha çıktı. 1 haftada 2 
kere zam yedi motorlar. Rağbet çok 
olunca tabii sonuç kaçınılmaz” dedi.
1 ay boyunca işlerine gelebiliyor

“İnsanların tercih etmesinin en 
büyük sebebi daha uygun fiyatlarla 
yolculuk yapabiliyorlar. “ diyen  Rem-
zi Ater,  şöyle konuştu: “Örneğin 
aylık 30-35 liralık bir elektrik yakıtı 
ile insanlar 1 ay boyunca işlerine 
gidip gelebiliyorlar. Bu kadar uygun 
fiyatlar yani. Satış fiyatları ise 5 bin 
TL ile 10 bin TL arasında değişi-
yor. Pandemiden önce en düşük 4 
bin TL’den başlıyordu. Nereden 
baksanız her modelde bin TL civa-
rında oynamalar oldu. Pandemiden 
sonra satışlarda yüzde 25 artış oldu 
diyebilirim. Çünkü insanlar gerçek-
ten kullanıyorlar. Daha önceden keyif 
için aldıkları araçları şu anda ihtiyaç 
olduğu için alıyorlar. Yani daha 
önceden ‘Ben bunu alayım yazlıkta 
kullanırım, pazar günleri sağa sola 
giderim’ diyen kişiler şu an işe gidip 
gelmek için kullanıyorlar. Metro-

büsler otobüsler hep dolu. İnsanlar 
virüsten korktuğu için, tedbir almak 
istedikleri için böyle bir yola başvu-
ruyorlar. Daha önce hiç kullanmayan, 
öğrenmek isteyen, merak eden çok 
fazla kişi geliyor. Bu sıralar hele de 
pandemiden sonra daha da arttı.”
Kullanmaya başladı!

Pandemi sürecinden sonra elektrikli 
bisiklet kullanmaya başladığını söyle-
yen İlknur Atamer, “Pandemiden sonra 
başladım. Yeni aldım zaten bakımları-

na getirdim şimdi de. Yani minibüse 
falan binmek istemiyorum. Araç kul-
lanmak istemiyorum. Virüsten dolayı 
korku var. Araba ehliyetim de var. O 
yüzden ben de bunu tercih ettim. Ara-
ba ehliyetiyle kullanabiliyorum. Sigorta 
zorunluluğu yok. Benim için ideal çok 
hız da yapmıyor zaten. İstediğim yere 
istediğim şekilde gidebiliyorum” diye 
konuştu. Bir başka elektrikli bisiklet 
kullanıcısı ise, “Tercih etme sebebim 
benzin yok, yakıt yok, vergi yok, sigorta 

yok, rahat ve kullanışlı. Trafik yoğun-
luğu da arttı. Aracım olmadığında 
da virüs korkusundan otobüse bine-
miyordum. O yüzden de elektrikliyi 
tercih ettim” şeklinde konuştu. Altay 
Taşdelen ise, “Ben yeni başladım kul-
lanmaya. Pandemiden dolayı. Araba eh-
liyeti ile de kullanılıyormuş. Minibüse 
otobüse binmemek için aldım. Bayağı 
iyi, memnunum. 50 TL bile tutmu-
yor şarja taktığımız zaman. Konforlu 
gayet” diye konuştu.

NE VARSA ELEKTRIK DE VAR!
Son zamanların yeni alternatif aracı olan elektrikli bisiklet şehir içinde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Trafik derdini 
büyük ölçüde kaldıran bu araçların kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Özel bir motor firmasında Servis Müdürü olarak görev 
yapan Remzi Ater, “Pandemiden dolayı insanlar toplu taşımayı çok fazla tercih etmediğinden elektrikli bisiklete yöneldiler” dedi

İslambey Mahallesi Sinekli Kemer’de imar sorunu çözüme kavuştu. İslambey Mahallesi, Sinekli Kemer 
Koruma Bandına ilişkin imar planı değişikliğiyle ilgili müjdeyi Başkan Deniz Köken bizzat verdi

Kanuni Sultan Süleyman’ın 
emriyle Suriçi ve Eyüpsultan bölgesi-
nin su ihtiyacını karşılayabilmek için 
Mimar Sinan tarafından inşa edilen 
Sinekli Kemer, koruma kurulu kara-
rıyla 2011 yılında plan yapılarak yeşil 
alan olmuş ve yapı yapılamaz alan 
ilan edilmişti. Başkan Deniz Kö-
ken’in girişimleriyle Koruma Kurulu 
ile tekrar görüşülerek, sınırın hatalı 
olduğu ve orada bulunan yapıların 
tehlikede olduğu Koruma Kurulu’na 
iletildi Koruma Kurulu’nun isteği 
ile Eyüpsultan Belediyesi Plan ve 
Proje Müdürlüğü tarafından Sinekli 
Kemer’in, tam olarak nereden geçtiği 
ile ilgili jeoradar yöntemi ile tespit 
çalışması yapıldı. Yapılan tespit çalış-
masının raporunun Koruma Kuru-
lu’na sunulması ile kurul, yapı yasaklı 
alanın sınırını Sinekli Kemer’in mev-
cut sınırına göre daraltarak kararı 
tekrar revize etti. Vatandaşların 
olduğu evlerin yeri sınırdan çıkarıldı 
ve Plan ve Proje Müdürlüğü tarafın-
dan plan tadilat taslağı hazırlandı. 
Hazırlanan taslak mecliste oybirli-
ğiyle onaylandı. İBB’ye gönderilecek 
kararın onaylanması ile vatandaşlar 
koruma alanı belirlenmeden, yapı 
yasaklı alan belirlenmeden önceki bi-
tişik nizam üç kat yapılanmada konut 
alanına dönecekler.

Herkese hayırlı olsun
Mahalle sakinleri ile bir ara-

ya gelerek, uzun süredir çözüm 
bekleyen imar plan değişikliğiyle 
ilgili müjdeyi veren Başkan Deniz 
Köken, konuyla ilgili şu açıklamaları 
yaptı:vc“Her bölgenin kendine has 
yoğun bir sorunu var, bir tanesi de 
burasıydı. Kurulların da görüşlerini 
doğru alarak, kimseyi de ürkütme-
den sessizce sakince bir şeyler yap-
maya çalıştık. Ben yaptım dediğiniz 
zaman birisi mahkemeye veriyor, 
mahkeme bir durduruyor iki sene 

gün atıyor. Zaten çoğunuz bilirsi-
niz bu yer meseleleri mahkemeye 
gittiğinde iki sene üç sene uzuyor. O 
yüzden burada arkadaşlarımız ciddi 
ve ince bir çalışma yaptılar, kurum-
ları ikna ettiler. Şu anda sorununu-
zun epey bir bölümünü çözdük. Bizi 
ilgilendiren zorlu kurumları geçmiş 
olduk. Şimdi kendi içimizde küçük 
bir çalışma yaparak sizlerin önünü 
açmış olacağız İnşallah. Yıllarca 
anıtlar kurulan takılmıştı, bunları 
atlatmış olduk şimdi. Hayırlı olsun 
diyorum”

iSLAMBEY’E MÜJDE

Silivri’de sıkı denetim
İstanbul  İl Jandarma Komutanlığı 

Jandarma Asayiş Timlerince Silivri’nin 
Selimpaşa Mahallesi’nde kına ve düğün 
merasimlerinde koronavirüs denetimi 
gerçekleştirildi. “Sağlığımız için hepi-
miz için” parolasıyla yapılan denetime 
598 personel katıldı. Denetimlerde 
ekipler, vatandaşlara sık sık sosyal 
mesafeye dikkat etmeleri konusunda 
uyarılarında bulundu. Denetimde 

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince 1 saatlik süre kısıtlamasına 
uyulup uyulmadığı, sadece ambalajlı 
olmak kaydıyla su servisinden başka bir 
ikram yapılıp yapılmadığı, düğün me-
rasimi esnasında gelin ve damat hariç 
olmak üzere oyun, dans ve halay çekilip 
çekilmediği, sosyal mesafe kuralına ve 
maske kullanımı zorunluluğuna uyulup 
uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca gelin 

ve damadın birinci derece yakınları 
hariç  65 yaş üstü ve 15 yaş altı kişilerin 
de düğün merasimine katılıp katılma-
dıkları da kontrol edildi.   
Evlenen çiftlere tebrik

Jandarma ekipleri ayrıca  dene-
tim için geldikleri düğün salon-
larında  evlenen çiftleri tebrik 
ederek bir ömür boyu mutluluklar 
dilediler.
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B irleşik Arap Emirlikleri (BAE) sonrasında
Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesine tepki
gösteren Filistin'deki siyasi hareketlerin tem-

silcileri, Arap ve İslam ülkelerindeki halkları söz ko-
nusu gelişmelere karşı harekete geçmeye çağırdı.
Filistin Demokratik Birliği (Fida) Yürütme Kurulu
Üyesi Salih Rafet, "Bahreyn halkının ve sivil toplum
örgütlerinin bu açıklamayı protesto
ederek Bahreyn hükümetinin anlaşmadan çekilmesi
için baskı uygulamasını" talep etti. Merkezi Ürdün'de
bulunan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Fi-
listin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada,
Arap Parlamenterler Birliği, Arap Parlamentosu,
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeler Parlamen-
tolar Birliğinin yanı sıra Arap ve İslam ülkelerindeki
parlamentolara "anlaşmayı kınama ve Bahreyn'in
anlaşmadan derhal çekilmesini isteme" çağrısı 
yapıldı.

Dördüncü Arap ülkesi

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cib-
ril Er-Rucub, Filistin radyosuna yaptığı açıklamada,
halkların, Müslümanların ve Arapların meselesine
yapılan ihanetle mücadelede harekete geçeceğini
ümit ettiğini belirtti. FKÖ'ye bağlı Lübnan'daki grup-
lar da Arap halklarından Filistin'i müdafaa için hare-
kete geçmelerini isteyerek, "Arap ve Müslüman
halklarının ayağa kalkıp Filistin meselesini savunma-
sının ve İsrail'le normalleşme çalışmalarıyla müca-
dele etmesinin zamanının geldiğini" vurguladı. ABD
Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer
Körfez ülkesi Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri nor-
malleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyur-
muştu. Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından
İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü
Arap ülkesi oldu.
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ABD yangınlarında koronavirüs şüphesi

ABd’nİn batı yaka-
sında Kaliforniya, Ore-
gon ve Washington

eyaletlerinde çıkan orman yangın-
ları günlerdir söndürülemiyor ve
atmosfere yayılan duman, hava
kalitesini düşürdü. ABD’li uzman-

lar, orman yangını dumanından
kaynaklanan kötü hava kalitesinin,
insanların koronavirüs olma riskini
artırdığı konusunda uyardı. Los
Angeles kenti USC Tıp Merke-
zi'nin yöneticisi Dr. Brad Spellberg,
ABD yayın organı CNN'e yaptığı

açıklamada, "Çok sayıda çalışma,
havadaki yüksek kirlilik seviyeleri
ile koronavirüs vakalarının daha
fazla yayılması ve şiddeti arasında,
bir bağlantı olduğunu gösterdi" ifa-
delerini kullandı. Orman yangınla-
rının devam ettiği eyaletlerde,

dumandan ve kötü hava kalitesin-
den etkilenmemek için yetkililer
halkı evde kalmaları konusunda
uyardı.

Bilanço: 28 ölü

ABD eyaletlerinde çıkan orman

yangınlarında son olarak 28 kişinin
öldüğünü bildirilirken, ölümlerin
çoğunun California'da gerçekleş-
tiği belirtildi. Çıkan yangınlarda 1
milyon 900 bin hektardan fazla
alan zarar görürken, milyonlarca
dolar hasar meydana geldi. 

Filistinli gruplar, Bahreyn'in İsrail
ile normalleşme anlaşmasına
varmasına tepki göstererek Arap
ve İslam dünyası halklarından
anlaşmaya karşı çıkmalarını istedi

Uzmanlar, ABD’nin batı yakasında bulunan eyaletlerde çıkan yangının neden olduğu 
kötü hava kalitesinin koronavirüsün (Covid-19) yayılma ihtimalini artırdığını belirtti

FIlIstIN FeryAt ettI!

Nereden nereye!
İrAn'ın resmi haber ajansı
IRNA'ya göre, başkent Tah-
ran'da düzenlenen 2020-2021

Yükseköğretim Açılış Töreni'nde konu-
şan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,
ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. Ruhani,
"Dünya tarihinde az görülen boyutta eko-
nomik yaptırımlarla karşı karşıyayız. 2011
yılında petrol gelirimiz 120 milyar dolar-
ken bu rakam, geçen yıl yaklaşık 20 mil-
yar dolara geriledi. Bu durum toplumun
ne kadar zor durumda olduğunu göster-
mektedir." dedi. Yerli üretime ağırlık veril-
mesi gerektiğinin altını çizen Ruhani,
dünya ülkeleriyle ilişki olmaksızın yaşa-
mın son derece zor olduğunu kaydetti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs
2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini
duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişi-
mini, devlet tahvili satmasını, altın ve
diğer değerli madenler ile çelik, alümin-
yum, kömür gibi metallerle ticaret yap-
masını ve yolcu uçağı ya da parçalarını
ithal etmesini engelleyen yaptırım pake-
tini 3 ay sonra resmen hayata geçir-
mişti.ABD'nin İran'a yönelik ikinci

yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dol-
masının ardından 5 Kasım 2018'de dev-
reye girmişti. Buna göre, İran Ulusal
Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi
ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kı-
sıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük
ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve
ürünlerinin satışına yaptırımlar 
uygulanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin petrol gelirinin son 8
yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söyledi

Yunanistan
krize girdi

yunAnİStAn'ın Midilli
Adası’nda hafta başında çıkan
yangında tamamen yanan

Moria sığınmacı kampında yaşayan bin-
lerce göçmen, yaşam koşullarını protesto
etmeye devam ediyor. Yunan yetkililer so-
kaklarda ve tarlalarda yatan sığınmacıların
görüntülenmesini engellediği belirtildi .
Yunanistan'daki en büyük sığınmacı
kampı olan Moria'da çıkan yangın sonra-
sında 12 bine yakın insan ortada kaldı.
Yunan gazeteci Liana Spyropoulou, sos-
yal medya hesabından yaptığı açıkla-
mada göçmenlerin kötü yaşam koşullarını
görüntüleyen gazetecilerin Yunan polisi
tarafından engellediğini açıkladı. Alman
basını için çalışan Spyropoulou, “Polis,
medyanın Midilli’deki evsiz sığınmacıların
durumu hakkında haber yapmasını engel-
ledi” ifadelerini
kullandı. 

Hasar çok
büyük

Yaşam koşulları
zorlaşan ve kala-
cak yerleri olma-
dığı için tarlalarda
yatan sığınmacılar,
protestolarına
devam ederken,
Yunanlı yetkililerin
kendilerine hala
kalacak yer göster-
mediğini ifade etti.
Dünya Sağlık Ör-
gütü ise açıklama
yaparak, “Moria
kampındaki hasar
çok büyük. DSÖ,
zarar görenlerin
sağlık hizmetlerine
ulaşmasını önce-
liği haline getirdi”
dedi. 

İngiltere'de
ırkçılık
kavgası

İngİltere’den Türki-
ye’ye gelen bir uçakta Af-
rika kökenli siyahi bir

kadın ve İngiliz bir erkek arasında
‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Çarşamba
günü yaşanan olayda, siyahi kadın
yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından
yumruklu saldırıya uğradı. İngiliz ba-
sını saldırgan yolcunun Antalya Ha-
valimanı’nda Türk polisi tarafından
gözaltına alındığını açıkladı. İngilte-
re’nin başkenti Londra Gatwick Ha-
valimanı’ndan Antalya’ya gelen
İngiliz havayolu şirketine ait bir
uçakta, ırkçılık tartışması çıktı. İngiliz
bir adamın siyahi bir kadına yum-
rukla saldırdığı anlar görüntülendi.
Görüntülerde siyahi kadının, "Ben
Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir
şey söyleme" ifadelerini kullanması-
nın ardından adamın ön koltuğa yö-
nelerek kadın yolcuya doğru
yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.

Suriye’de terör saldırı
Surİye’nİn kuzeyinde bulunan Rasulayn
ilçesinde düzenlenen iki terör saldırısında
21 kişinin yaralandığı duyuruldu. Patlama,

Suriye’nin Rasulayn ilçesindeki Postane Müdürlüğü bi-
nasının yakınlarında meydana geldi. İkinci patlamanın
ise kent merkezinde bomba yüklü bir motosikletle dü-
zenlenen saldırı sonucu gerçekleştiği bildirildi. Terör
saldırısında 21 sivilin yaralandığı ve çoğunluğunun
kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarıldı. Saldırıların
YPG/PKK terör örgütü tarafından düzenlendiği ihti-
mali üzerinde durulduğu aktarıldı. 

Arap
dünyası
bulanık

ArAp dünyasının siyasi
hareketleri, Bahreyn ile
İsrail arasında ilişkileri

normalleştirme anlaşmasına varıl-
masını kınadı. Lübnan Hizbullahı,
Müslüman Kardeşler ve Emel Ha-
reketi, yaptıkları yazılı açıklama-
larda, Bahreyn'in İsrail ile
normalleşmesine yönelik tepkilerini
ifade etti. 
Lübnan Hizbullahı tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada, yapılanın, "Fi-
listin halkına vurulmuş acı verici bir
bıçak darbesi" olduğu belirtildi. Mı-
sır'daki Müslüman Kardeşler Teşki-
latı Sözcüsü Talat Fehmi,
"Bahreyn'in Siyonist düşmanla nor-
malleşmesini ve bu karara destek
veren ülkelerin tavrını kınadıklarını"
açıkladı. Açıklamada, Müslüman
Kardeşler'in temel olarak İsrail ile
her türlü normalleşmeye karşı ol-
duğu kaydedildi. Bahreyn'deki Emel
Hareketi, Arap ve İslam dünyasını
Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini
kınamaya davet etti. Açıklamada,
Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesi
"suç" olarak nitelendirilirken, bu
suçu engellemek için meşru ve
mümkün olan her yoldan baskı uy-
gulanması istenildi. ABD Başkanı
Donald Trump, BAE'nin ardından
bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de
dün İsrail ile ilişkileri normalleş-
tirme konusunda anlaşmaya vardı-
ğını duyurmuştu. Bahreyn, Mısır,
Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail
ile normalleşme anlaşmasına varan
dördüncü Arap ülkesi oldu.

Korkak Başbakan
Doğu Akdeniz'de gerilimi
arttıran Yunanistan'ın Baş-
bakanı Kiryakos Miçota-

kis'i, Türkiye korkusu
sardı. Miçotakis, yeni
savaş araçları ve silah
alımlarına ilişkin açık-
lamalarda bulundu.
Yunanistan’ın Selanik
kentinde yapılan bir
forumda konuşan
Başbakan Kiryakos
Miçotakis, yeni sa-
vunma planı kapsa-
mında, silahlı
kuvvetlerin hava,
deniz ve karada yeni
silah alımları yapıla-

cağını açıkladı. Miçotakis 18 savaş
uçağı, fırkateyn, 4 helikopter, denizaltı-
lar için torpido ve 5 yıl boyunca görev

yapacak 15 bin yeni söz-
leşmeli asker alımı yapı-
lacağını ifade etti.
Yunanistan daha önce
Fransa ile ‘Rafale’ savaş
uçakları ile ilgili görüş-
melere başlamıştı.
Fransa Savunma Bakanı
Florence Parly yaptığı
açıklamada, Yunanis-
tan’ın ülkesinden 18 Ra-
fale tipi savaş uçağı
satın alma kararından
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi.

İngiliz aşı bilmecesi
İngİltere’de Oxford Üniversitesi ile
birlikte koronavirüs aşı çalışmalarına
devam eden AstraZeneca, Salı günü
klinik denemeler sırasında ‘bir gönül-
lüde’ beklenmeyen yan etkilerin ortaya
çıkmasından sonra aşının denemele-
rine ara verildiğini açıklamıştı. Ox-
ford Üniversitesi, dün yaptığı
açıklamada,
koronavirüs
aşısının denemele-
rine devam edile-
ceğini
du-
yurdu.
İn-

giliz aşı adayının denemeler sırasında
ortaya çıkan yan etkinin ne olduğunu
dair ‘gizlilik sebebiyle’ detaylı bilgi veril-

mezken, Oxford Üniversitesi
çalışmalara devam edilece-

ğini belirtti. İngiltere Sağlık Ba-
kanı Matt Hancock ise açıklama

yaparak “Bu duraklama, gü-
venliği her zaman ön planda

tutacağımızı gösterir. Gü-
venli bir şekilde mümkün

olan en kısa sürede etkili
bir aşı sunmaları için

bilim adamları-
mıza destek vere-

ceğiz” dedi.

Hasan 
Ruhani

Kiryakos
Miçotakis
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Sena Başöz'ün Krank Art Gal-
lery'deki sergisi 31 Ekim'e kadar
görülebilecek. Sena Başöz'ün solo

sergisi "Bir Teselli" izleyiciyle buluştu. Krank
Art Gallery'de bugün gerçekleştirilen sergi açı-
lışında Başöz, değerlendirmede bulundu.
Başöz, serginin "Kişisel arşivlere ne oluyor?"
sorusuna cevap aradığını belirterek, şunları
kaydetti: "Geçtiğimiz yıl bir kurumsal arşivle
çalıştım ve kurumsal bir arşivden bir hafıza

mekanı oluşturma sürecinde yer aldım. Bu sü-
reçte hep kendi evime döndüğümde kendi fo-
toğraflarıma, arşivime dönüp baktığımda bu
kadar malzemeye ne olacak sorusu kafamı
kurcalamaya başladı. Bir arşivle çalışmanın ne
kadar çok emek ve zaman istediğini gördüm.
Hem de kendi arşivimi elden geçirmek için o
kadar zamanım olmaması dikkatimi çekti. Gün
sonunda bu sorudan yola çıktım. Bir son karşı-
sında, ölüm karşısında neyi saklayabiliyoruz?

Hayatta her şey sürekli dağılıyor. Bu dağılan
malzemeyi hikayelere, ögelere, bir bütünün
parçası olarak düşünebilir miyiz diye çalıştım.
Sergide de bu konuyu irdeleyen çalışmalarım
yer alıyor."
Serginin adının Cicero'nun kızının ölümü son-
rası acısını dindirmek için yazdığı kayıp eseri
"Consolatio"dan geldiğini belirten Başöz, "Ölüm
karşısında bir teselli arayan bir kitap. Bu kita-
bın kayıp olması da çok anlamlı geliyor bana.

Çünkü o da böyle dağılmış. Hayatın akışı karşı-
sında o da bütünlüğünü koruyamamış diye his-
sediyorum." dedi.

Burada yok yok

Sergide ayrıca "Gelecek İçin Kartpostallar",
"Ay", "Burası Eskiden Denizmiş", "Aile Albümü
Serisi'nden", "Kutu" ve "Havacılık Serisi" baş-
lıklı eserler yer alıyor. Sanatçının bir yandan bir
hafıza mekanının kurumsal arşiviyle yakından
çalıştığı bir yandan da evindeki fotoğraflardan,
yazılı ve görsel materyallerden oluşan kişisel
arşivlerini gözden geçirdiği bir dönemde or-
taya çıkan sergi, 31 Ekim'e kadar izlenebilecek.
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E bru ve cilt sanatçısı Mustafa Düzgün-
man'ın vefatının üzerinden 30 yıl geçti.
Abdülbaki Efendi ve Aziz Mahmud Hü-

dayi camilerinin imamlığını yapan Saim Efendi
ile Şükriye Hanım'ın ikinci çocuğu olan Düz-
günman, Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde 9
Şubat 1920'de dünyaya geldi. Usta sanatçı, ilk-
okulu Ayazma Mektebinde okuduktan sonra
babasının yanında aktarlık yapmaya başladı.
Aktar dükkanında, dönemin meşhur sanatkar-
ları, arif ve sufileriyle tanışma imkanı bulan sa-
natçı ayrıca Prof. Dr. Ali Alpaslan, Uğur
Derman, Nezih Uzel, Ahmed Yüksel Özemre ile
babası Hafız Nurullah Bey ile de Üsküdar'daki
aktar dükkanındaki sohbetlerde bir araya geldi.
Bir taraftan ciltçilikle de ilgilenen Düzgünman,
hocası aynı zamanda annesinin dayısı olan Nec-
meddin Okyay'ın himayesiyle 1938'de Güzel Sa-
natlar Akademisi'nin Türk Tezyini Sanatları
Bölümü'ne kaydoldu. Sanatçı, Okyay'dan eski
tarz cilt ve ebru öğrendi. Mustafa Düzgünman,
kısa sürede yeteneğiyle dikkati çekti ancak savaş
döneminin ağır şartları nedeniyle okuldan ayrı-
larak yeniden baba mesleği aktarlığa döndü.

Ebru sanatında klasik 
anlayışa bağlı kaldı

Sanatçı Düzgünman, TRT'ye verdiği bir röpor-
tajda çocukluğunu şu sözlerle anlatmıştı:
"Babam Üsküdar'da Aziz Mahmud Efendi
Cami imamı ve hatibiydi. Tabii biz de o muhitte
yetiştiğimiz için, camide musiki muhakkak la-
zımdır. Oradan bir merak oluştu. Ezan okumak,
müezzinlik etmek filan derken, dini musikiyi çok
merak ettim. O zaman Mızıkalı Hafız Muhiddin
Efendi vardı Üsküdar'da. Ondan ve Çarşamba
Tekkesi Şeyhi Hayrullah Efendi'den dini eserler
geçtim. Mevlid tevşihleri, ramazan ve devran ila-
hileri... Bu şekilde epey yol almış olduk." Ebruya
çeşitli çiçek desenleri kazandıran Necmeddin
Okyay, Medresetü'l Hattatin ve Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi'ndeki hocalığı döneminde,
bu sanatı oğulları Sami ve Sacid Okyay ile Ali
Alpaslan, Uğur Derman ve Düzgünman'a öğ-
retti. Mustafa Düzgünman, Alparslan Baba-
oğlu, Fuat Başar, Aydın Gülan ve Sabri
Mandıracı'nın da aralarında bulunduğu pek çok
isme, ebru dersleri verdi. Ebru sanatında klasik
anlayışa bağlı kalan sanatçı ayrıca "Tarz-ı

Kadim" cildin örneklerini verdi, tesbihçiliğe, fo-
toğrafçılığa merak sardı ve dini musiki meşk etti.

Ordu matbaasında mücellitlik yaptı

Düzgünman, 1953'te askere gitti, Selimiye ve
Harbiye'deki vazifesinin ardından Harbiye 1.
Ordu karargah matbaasında mücellitlik yaptı.
Aynı yıl, sanatçının oğlu Ali Haydar, 1962'de ise
kızı Yasemin dünyaya geldi. Sanatçı, Aziz Mah-
mud Hüdayi Dergahı'nda 1979'a kadar 20 yılı
aşkın süre türbedar olarak hizmet verdi. Bu dö-
nemde tasavvufla ilgilenen sanatçı, çok sayıda
şiir kaleme aldı. Düzgünman, bir kısmının güf-
tesi kendisine ait olmak üzere farklı makamlarda
yirmi kadar ilahi besteledi. Mustafa Düzgün-
man, 1979 yılına kadar sürdürdüğü türbedar-
lıkla ilgili hatıralarını şöyle anlatmıştı: “12 Şubat
1954’te Aziz Mahmûd Hüdayi’ye türbedar
oldum. Kırk beş lira aylığım vardı. Türbe ha-
raptı, aldığım aylıklarla türbeyi onarmaya mu-
vaffak oldum. Fakat bu süre içinde hadiseler de
eksik olmadı. Türbenin kurşunları çalınır, kara-
kollara giderdim. Vakıflar masraf etmez, ben
adam bulur çatıyı yaptırırdım. Çoğu kere mas-
rafları dükkanımızdan karşılardım. Dergâhın
aşağı sokağındaki Cennet Efendi türbesine de
ben bakardım. Ahşap ve haraptı. Orayı da yap-
tırdım ama yandaki evde çıkan yangınla 17
Şubat 1961 Ramazanında orası da yandı. Buna
çok üzülmüştüm. Türbe yeniden yapılmayınca
orayı da açık hazire olarak tanzim ettim ve ağaç-
landırdım. Beni türbeler müdürlüğüne ‘O tica-
retle uğraşıyor, ne işi var türbede’ diye şikayet
etmişler. O da yetmiyormuş gibi bu insanlar beni
huzursuz ediyorlardı. Yine müdürlüğe ‘Orası
ham sofular karargahı oldu’ diyorlarmış. Baskı-
lara dayanamadım, istifa ettim. İçim kan ağla-
mıştı.“ Türbeyi 1986'nın Ramazan Bayramı'nda
ziyaret eden sanatçı, şahit olduklarını şu sözlerle
ifade etmişti: "Türbeyi mahvetmişler. Hz. Hüda-
yi'nin sandukası etrafında çevrili altın varaklı
özel parmaklığına vurmuşlar kurşuni soba yaldı-
zını. Sandukalar üzerindeki kıymetli şallar, Kabe
örtüleri, el işlemeli yazılı kıymetli peşkirler, örtü-
ler yok olmuş. Yerine Kapalıçarşı usulü nefti
çuha çekmişler. Perdeler sökülmüş ve yerlere
makine halısı döşemişler. 135 senelik Abdülme-
cid yapısı asar yok olmuştu. Mihrabının iki ya-
nındaki kıymetli mumlar yok olmuştu. Caminin

çok kıymetli levhaları vardı. Temizlik dolayısıyla
yerinden toplanmış ve çoğu, yerlerine takılma-
mış, yerleri boştu. Uğur Derman kardeşime me-
seleyi haber verdim. O da vakıflara iki defa
haber verdi. İlgilenen bile olmadı. Dergahın em-
niyet kasası gibi kullanılan I. Ahmed devri yapısı
bir oda vardı, onu da yıktılar. Vakıflar yine ses çı-
karmadı. Bunlar benim acı hatıralarım." Klasik
ebruyu "Ebruname" adlı 20 kıtalık bir şiirle
nazma aktaran Düzgünman, yazdığı bir mihra-
biyede Aziz Mahmud Hüdayi'ye olan sevgisini
şu dizelerle dile getirdi:

"Kıble-i mihrabımızdır, 
Hazret-i Pir Hüdai;

Sinede mehtabımızdır, Hazret-i Pir Hüdai;
Canda cananımızdır, hem dilde de imanımız,
Gönlümüzde sultanımız, Hazret-i Pir Hüdai"
Ebru çeşitlerinin tamamında eserler verdi
Başarılı sanatçı, Türkiye'de ebru sanatının ye-
niden sevilmesinin önünü açan isimlerden biri
oldu. Hocası, Necmeddin Okyay'dan öğren-
diği ebru çeşitlerinin tamamında eserler veren
Düzgünman, hocasının adıyla anılan çiçekli
ebru sanatı "Necmeddin Ebrusu"nu geliştire-
rek daha estetik bir boyuta taşıdı ve papatya
motifini kazandırdı. Mustafa Düzgünman, bir
açıklamasında, ebruda modernizasyonla ilgili
düşüncelerini şu sözlerle aktarmıştı: "Ebru, tü-
kenmeyen bir hazinedir. Bu kendi içinde, kendi
kendini karakterini hiç bozmadan zaten teka-
mül ediyor. Bunun haricinde, modernizasyon
gibi bir şey olamaz. Çünkü bu ecdat yadiga-
rını, bunun tarihini yaşatmak mecburiyetinde-
yiz. Niye modernizasyon olsun? Bu nihayeti
olmayan bir renk cümbüşü. Güzelliği tükenmi-
yor ki yeniden bişeyler icad edilsin. Şimdi, za-
manımızda resme kayan bir ebru tavrı
görüyoruz. Onlara bakıldığı zaman bir yağlı-
boya manzarası, tablosu gibi bir şey oluyor,
yani ebrunun dışına çıkılıyor. Aslında onlar da
ebrudan yapıyorlar ama bakıldığı zaman yağlı-
boya manzarası izlenimini veriyor. Biz buna
pek Türk Ebrusu filan diyemeyiz. 'Çağdaş
Ebru' diyebilirler. Bizim ebrumuz karakterini
bozmamalıdır hiç." Sanatçının, tesbih, yazı
levhası, ebru, kitap kapları, kutu ve çerçeveler-
den oluşan koleksiyonu ailesi tarafından mu-
hafaza ediliyor.
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operanın
yıldızları
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce Antalya'da
bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale
Festivali, 'Genç Opera Yıldızları' konseriyle tamamlandı

tariHi Aspendos Tiyatro-
su'nda 5 Eylül Cumartesi ak-
şamı, gala konseriyle

başlayan festival, '3 Soprano 3 Bas' kon-
seriyle devam etti. Festivalin son konse-
rinde ise Devlet Opera ve Balesi'nin
gelecek vaat eden opera yıldızları sop-
rano Işılay Meriç Karataş, Saliha Aktaş,
Ayşe Şenoğul, mezzo soprano Tuğçe
Oğuzülgen, tenor Berk Dalkılıç, bariton
Gürhan Gürgen, bas Doğukan Özkan
ve Murat Göçken, solist sanatçılar ola-
rak sahnedeki yerlerini aldı. 

Şef Cem Orhan'ın yönettiği konserde
mesafeli- maskeli oturtulan yerli ve ya-
bancı izleyiciler, tarihi Aspendos Tiyat-
rosu'nun büyüleyen atmosferinde
solistlerin orkestra eşliğinde seslendir-
diği opera şarkılarını ve müziklerini
uzun bir aradan sonra özlem ve keyifle
dinledi. Bu yıl koronavirüs salgınından
dolayı farklı ülkelerden katılımın olma-
dığı, sadece DOB orkestralarının ve
opera sanatçılarının katıldığı festivalin
son konserinde de 'Genç Opera Yıldız-
ları' sahne aldı. 

Türkan Hanım’ın
konağı başlıyor

Her hafta farklı bir temanın
işleneceği, TRT 1'in yeni
günlük dizisi "Türkan Ha-

nım'ın Konağı", 14 Eylül'den itibaren
hafta içi her gün 9:30'da izleyiciyle bu-
luşacak. Aynı anda hem bir dizi hem
bir program olma özelliğiyle bir ilke
imza atacak "Türkan Hanım'ın Ko-
nağı", 14 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.
TRT ekranlarında yayımlanacak dizi-
nin oyuncu kadrosunda, Ayşen İnci,
Mürşit Ağa Bağ, Buket Dereoğlu ve
Arzu Yanardağ'ın aralarında olduğu
tanınmış oyuncuların yanı sıra genç ye-
tenekler de yer alıyor. Hafta içi her gün
9.30'da ekrana gelecek  dizinin yapım-
cılığını Tuva Yapım, yönetmenliğini ise
Mehmet Atan üstleniyor.

Dolu dolu bir dizi

Yapımda, "Türkan Hanım" karakterini
canlandıran oyuncu Ayşen İnci yaptığı
açıklamada, Türkan Hanım karakteri-
nin çok aydın, Anadolu'nun hemen
hemen her köşesinde öğretmenlik yap-
mış, bilgili, görgülü ve herkese şefkatle
yaklaşan bir kadın olduğunu ifade etti.
İnci, diziyi izleyenlerin bir konakta bir

aile yaşantısını göreceğini aktararak,
"Sevgi dolu, entrika ve şiddetten uzak
bir aile hikayesi bu. Bir taraftan da se-
naryoyla bağlantılı olarak konuklarımız
olacak. Ailenin bir ferdinin tanıdığı ola-
rak hikayeye dahil olacaklar. İzleyen
hanımların çok hoşuna gideceğini dü-
şünüyorum." dedi. Seyircinin sadece
bir aileyi izlemekle kalmayacağını,
bunun yanında çok önemli bilgiler edi-
neceğini kaydeden İnci, "Biz, çekimler
sırasında çok şey öğrendik. Bu dizide
herkesin özlemini çektiği bir aile yapısı
var. Bu açıdan izleyicinin bu diziyi çok
benimseyeceğini düşünüyorum." de-
ğerlendirmesinde bulundu. Oyuncu
Mürşit Ağa Bağ, dizide Türkan Ha-
nım'ın oğlunu oynadığını dile getirerek,
"Ben böyle olumlu bir rolü oynamak-
tan çok memnunum. Çok güzel örnek-
lerle dolu bir dizi. İyi tepkiler alacağını
düşünüyorum. Bütün karakterler, baş-
tan aşağı güzel örneklerle dolu bir dizi.
Çünkü insanlar örnekleri önemsiyor.
Kötü örnekler olursa kötü örnekleri ha-
yatlarına geçiriyor. Özellikle hanımların
çok beğenerek izleyeceği bir dizi oldu-
ğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu sergi 31 Ekim'e kadar açık

Usta sanatçı, körüklü fotoğraf
makinasıyla bine yakın hat örne-
ğini emüsyonlu cama tesbit etti.
Bazılarına "Kalem Güzeli" ve
"İslam Mirasında Hat Sanatı" adlı
eserlerde yer verilen bu fotoğraf
camlarının asılları, daha sonra
kendisi tarafından Türkpetrol Vak-
fı'na hediye edildi.Düzgünman'ın
eserlerinin bir bölümü ise müze-
lerde ve kişisel koleksiyonlarda
muhafaza ediliyor. Vefatına kadar
titizlikle sürdürdüğü aktarlık mes-
leğinde işinin ehli güvenilir bir
esnaf olarak tanınan Düzgünman,
12 Eylül 1990'da vefat ederek, Ka-
racaahmet Mezarlığına defnedildi.

Ahmed Yüksel Özemre 1996 yı-
lında, 53 yıllık dostu Düzgünman
ile hatıralarını "Üsküdar'da Bir
Attar Dükkanı" adlı kitapta top-
ladı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür A.Ş. "Geleneksel
Sanatlar Serisi" kapsamında
"Mustafa Esat Düzgünman ve
Ebru" adlı prestij kitabı 2007'de
okurların beğenisine sundu. Mus-
tafa Düzgünman'ın doğumunun
100. yılı vesilesiyle Kubbealtı Neş-
riyat, onun hayatını anlatan
Ahmed Yüksel Özemre’nin “Üs-
küdar’da Bir Attâr Dükkânı” adlı
eserini, özel bir baskı ile yeniden
okuyucularla buluşturdu.

Geleneksel eserler üstadı

NecmeddiN
ebru’su yaşıyor

Türkiye'de ebru sanatının yeniden
sevilmesinin önünü açan isimlerden biri

olan sanatçı, “Necmeddin Ebrusu”nu
geliştirerek daha estetik bir boyuta taşıdı

ve papatya motifini kazandırdı
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FeneRBAhçe'nin, transferi için 
İtalya'nın Lazio takımıyla görüşmelere
başladığı Vedat Muric, İstanbul'dan ay-
rıldı. Görüşmeler için Roma'ya giden
Muric, uçuş öncesinde Atatürk Havali-
manı Genel Havacılık Terminali'nde

basın mensuplarının sorularını cevap-
ladı. İtalya'da, Türkiye ve Kosova'yı en
iyi şekilde temsil etmeye çalışacağını
dile getiren Muric, "Lazio'yu beni çok
istedikleri için tercih ettim. Kendimi, on-
ların oyun stiline uygun görüyorum. Se-

zonun çoğunda çift forvet oynadılar.
Benim gibi bir santrfora ihtiyaç oldu-
ğunu söylediler. Ben de tercih ettim.
Gittiğim her kulüpte takım başarısı ön
plandaydı. Önce takım başarısı sonra
bireysel başarı." diye konuştu. 

Vedar Muriç: Hakkınızı Helal edin

GüRsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka-
nın ilk yarısını penaltından Alpaslan
Öztürk, Atınç Nukan ve Halil Akbu-
nar'ın golleriyle 3-0 önde tamamlayan
Göztepe, ikinci yarıda Marcio Mossoro
ile farkı 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip
Oğuz Yılmaz'ın golüne engel olamasa
da Zlatko Tripic'le bir gol daha buldu ve
müsabakadan 5-1 galip ayrıldı. Göz-
tepe, 1975-1976 sezonunu ilk hafta ma-
çında MKE Ankaragücü'nü de 5-1'lik
skorla mağlup etmişti. İlk haftayı 3 pu-
anla kapatan sarı-kırmızılı takım, maç
fazlası ve averajla birinci sırada yer aldı.

Denizlispor'u ilk kez yendi

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'la oy-
nadığı 8 maçta galibiyeti bulunmayan
sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında ilk
galibiyetini 5-1'lik skorla aldı. Sarı-kır-
mızılı ekip, daha önceki 8 maçta saha-
dan 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle
ayrılmıştı.

Alpaslan Öztürk golle başladı 

Geçen sezonu 4'ü penaltıdan 7 golle ta-
mamlayan ve Serdar Gürler ile en golcü
isim olan Alpaslan Öztürk, ilk hafta ma-
çında Yukatel Denizlispor filelerini pen-
altı vuruşundan attığı golle
havalandırdı. Geçen sezon takıma dahil
olan ancak fazla süre alamayan Atınç
Nukan, ilk 11'de çıktığı müsabakada
sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kay-
detti. Atınç Nukan'ın daha önce Süper
Lig'de 2016-2017 sezonunda Beşiktaş
formasıyla Akhisarspor'a 1 golü bulu-
nuyordu. Daha önce Ziraat Türkiye Ku-
pası'nda bir golü bulunan Zlatko Tripic,
Süper Lig'de ilk golünü kaydetti. Deniz-
lispor'un tek golünü kaydeden Oğuz Yıl-
maz, Süper Lig kariyerinde ilk kez gol
sevinci yaşadı.

İlk yarı esti

8. dakikada sol kanattan Berkan'ın kul-
landığı köşe vuruşunda ceza sahası
içinde Rodallega ile mücadele eden Al-
paslan'ın yerde kaldığı pozisyonun ar-
dından hakem penaltı noktasını
gösterdi. Atışı 10. dakikada kullanan Al-
paslan Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi.
16. dakikada sol kanattan Bergdich'in
yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın müda-
hale ettiği top Mesanovic'e kadar gelme-
sine rağmen bu oyuncunun vuruşunda
meşin yuvarlak dışarı çıktı. 25. dakikada
Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan
Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda
ceza alanı içindeki Atınç Nukan, meşin
yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0.
43. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha
buldu. Soner Aydoğdu'nun pasıyla sağ
çapraz pozisyonda topla buluşan Halil
Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak
ağlara gitti: 3-0. Karşılaşmanın ilk 45
dakikalık bölümü Göztepe'nin 3-0 üs-
tünlüğüyle sona erdi. 

İkinci yarı işi bitirdi

Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe
farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde
Brown'la paslaşan Mossoro penaltı
noktası yakınından yaptığı vuruşla topu
filelere gönderdi: 4-0.  
62. dakikada sağ kanattan Lopes'in or-
tasında Oğuz kafa vuruşuyla meşin yu-
varlağı ağlarla buluşturdu: 4-1. 71.
dakikada Göztepe farkı tekrar 4'e çı-
kardı. Yaklaşık 30 metre uzakta topla
buluşan Tripic'in güzel vuruşunda top
filelere gitti: 5-1. 77. dakikada Berkan
Emir'in sol kanattan yaptığı ortada topa
iyi yükselen Kubilay'ın vuruşunda direğe
de çarpan top auta gitti. Karşılaşma
Göztepe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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RekoRtmen umut

Milli takımı antrenörlerinden Sa-
karya Atletizm İl Temsilcisi Ata-
kan Gündoğdu, Umut'un salon
yarışmalarında peş peşe rekor-
ları kırdığını ancak pandemi sü-
recinin girmesiyle 45 gün hiç
antrenmana çıkamadıklarını an-
lattı. Gündoğdu, Umut'un kendi-
sini daha da geliştireceğini
vurgulayarak, "Her şeye rağmen
100 metre Türkiye rekorunu
10.43'e, 60 metre Türkiye reko-
runu da 6.66'ya indirme gibi
nadir bir başarıyı gerçekleştirdi.
Her şey yolunda giderse ve iyi bir
hazırlık sezonu geçirirsek, salon
sezonuyla beraber çok daha iyi
dereceler yapabileceğine inanı-
yorum." değerlendirmesinde 
bulundu.

İyi derecede yapabilir

a tletizm branşında 20 yaş altı gençler 100
metre ile salon 60 ve 50 metre Türkiye
rekorlarını elinde bulunduran EYOF

altın madalyası sahibi milli sporcu Umut Uysal,
başarısını uluslararası kulvarlarda sürdürmeyi
hedefliyor. Kısa sürede ortaya koyduğu gelişimle
dikkati çeken Umut Uysal, 2019 yılında Anka-
ra'da düzenlenen Olimpik Deneme müsabaka-
larında 18 yaş altı erkeklerde 7 yıllık 100 metre
Türkiye rekorunu 10.47 ile kırdı. Bu yılın ba-
şında yeni yaş grubu 20 yaş altında çıktığı ilk
seçmede 60 metrede gösterdiği 6.72'lik perfor-
mansla bu alandaki 5 yıllık Türkiye rekorunun
yeni sahibi olan Umut, İstanbul Ataköy'de dü-
zenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmala-
rı'nda ise rekor derecesini 6.66'ya çekerek 50
günlük süreçte 0,17 saniyelik gelişim gösterdi.
Umut, Bursa'da düzenlenen organizasyonda
yeni bir başarıya imza atarak, erkekler 100 met-
rede 10.43'lük zamanıyla 20 yaş altı Türkiye re-
koru kırdı. Geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti
Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik
Festivali'nde (EYOF) 100 metre erkeklerde
10.47'lik dereceyle altın madalyaya ulaşan milli
atlet Uysal, sıkı çalışarak uluslararası organizas-
yonlarda yeni başarılara imza atmayı amaçlıyor.

Rekoru kırdık

Milli atlet Umut Uysal, yaptığı açıklamada,
pandemi sürecinin kendilerini çok etkilediğini ve
genelde verimli geçen kış sezonunda idman ya-
pamadıklarını söyledi. Bu süreçte köye yerleşe-

rek idmanlar gerçekleştirdiğini anlatan Umut,
"Formda kalmaya çalıştım ancak şartlar verimli
olmadığı için geriye gittik. Daha sonra toparlan-
maya çalıştık. Toparladığımıza inandığımızda
da rekorumuzu kırdık." ifadelerini kullandı. Sa-
karya Kapalı Atletizm Salonu'nda çalışmalarını
sürdürdüklerini aktaran Umut, "Karlı havada
dışarıda koşu yapamıyorduk. Yaptığımız zaman
kaslarımızda yırtılma ve sakatlık meydana geli-
yordu. Bu tesis bizim için nimet. Kışın istediği-
miz kadar çalışabiliyoruz. Tesisten önce koşu
yapamıyorduk, sürekli İstanbul'a gitmemiz gere-
kiyordu. Bu salon bizi motive etti." diye konuştu.

İlk on içinde yer aldı

Geçen yıl Avrupa'daki sıralamalarda ilk 10 içeri-
sinde yer aldığını aktaran milli atlet, şunları kay-
detti: "Bunu nasıl 100 metreye yansıtabiliriz diye
düşündüm. Daha sonra idmanları bu yöne çe-
virdik ve yavaş yavaş dereceleri koşmaya başla-
dık. Geçen sene 10.49'luk dereceyle ilk 3'ün
arasında yer aldık. 'Daha fazla çalışarak ilk sı-
raya girmemiz lazım.' dedik. Ardından da yaptı-
ğım 10.47'lik derece EYOF'ta beni birinci sıraya
yükseltti. Daha fazla çalışıp dünya sıralama-
sında ilk 3'e girmeye çalışacağım." Milli sporcu,
4x100 metre bayrak takımıyla olimpiyat kotası
alma ümidi olduğunu vurgularken, "İnşallah
4x100 bayrak takımında yer alırım ve ilk 8'e gire-
rim. Girersem daha fazla motive olacağım.
Önümüzdeki uluslararası yarışmalara daha
rahat bir şekilde çıkacağım." şeklinde konuştu.
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RuMen teknik adam, Türk Telekom Sta-
dı'nda oynanan maçın ardından düzen-
lenen basın toplantısında açıklamalarda
bulundu. Müsabakanın 7. dakikasında
aleyhlerine verilen penaltıdan önce lehle-
rine faul çalınması gerektiğini ileri süren
Sumudica, "Bu şekide kazanmak kolay,
bu şekilde oynamak da çok kolay. Veril-
meyen bir faulden sonra aleyhimize çalı-
nan bir penaltı var. Sadece penaltı
pozisyonuna bakıldı. Maçın başında 1-0
geri düşüyorsunuz, daha sonra oyuncu-
larınız düşüyor. Galatasaray'ın kazan-
ması için hakemlerin yardımına ihtiyacı
yok." diye konuştu. Geçen seneki perfor-
manslarının uzağında olduklarını akta-
ran tecrübeli teknik direktör, şu ifadeleri
kullandı: "Kadroda 16 oyuncumuz var.
Serbest olan oyuncular var. Bu zamana
kadar transfer yapamayan, hiçbir takı-
mın istemediği oyuncular. Takımıma
transfer şart. Kaliteli oyuncular lazım.
Sadece transfer olsun diye transfer yap-

mamak gerekiyor. Para konusunda da
dikkatli davranmamız gerekiyor. O yüz-
den seçici olmalıyız. Parayı har vurup
harman savurma lüksümüz yok. Hazır-
layacağım, aday oyuncular değil sahaya
çıkıp kalitesini gösterecek futbolcular
lazım. Bunun için de harcama yapma-
mız gerekiyor."

İkinci yarı iyi oynadık

Sumudica, ilk yarısını 3-0 geride kapat-
tıkları maçın ikinci yarısını iyi oynadıkla-
rını söyledi. Kırmızı-siyahlı takımın
teknik direktörü, "Maçı 3-1 kaybettik.
İkinci yarı iyi oynadığımızı düşünüyo-
rum. İki takım da fırsatlar yakaladı.
İkinci yarıda oyunu açtık ve daha çok
hücumu düşündük. Bu maç geride kaldı.
Kayserispor'da çalıştığım zaman burada
4-1 kaybetmiştim. Geçen sezon sezon
Fenerbahçe'ye ilk maçta 5-0'lık mağlup
olmuştuk. Şimdi 3 gol yedik. Son iki se-
nedir oynadığım ilk maçlardan daha

iyiydik. Benim için lig bir sonraki hafta
başlayacak. Evimizde Karagümrük'e
karşı galibiyet almamız gerekiyor." şek-
linde görüş belirtti. Türk hakemleri hak-
kında genel değerlendirmede bulunan
Sumudica, "Bu sene ilk maçımızda sa-
dece 10-11 maç yönetmiş hakem verme-
leri beni şaşırttı. Önemli bir maçtı.
Hakemler hakkında daha fazla şey söy-
leyemem. Çenemi kapatmam lazım. Ko-
nuşursam ne olacağı belli. Geçen sene
hakem hatalarıyla maç kazandığımı ha-
tırlamıyorum. Bugün sanki basketbol
maçı oynamış gibiydik. Rakip futbolcuya
dokunduğunuzda hemen faul çalıyor-
lardı." diye konuştu. Sumudica, maçta
uzatmanın yeterince verilmediğini savu-
narak, "Futbol oynanmasına izin verme-
diklerini düşünüyorum. Biraz daha
uzatsınlar da futbolumuzu oynayalım.
Takımımızın kimseye ihtiyacı yok. Ben
de yorgunum. Sadece ben konuşuyo-
rum." diyerek sözlerini tamamladı.

Göztepe Gol
oldu yağdı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 
ilk hafta maçında Göztepe, Yukatel
Denizlispor'u 5-1 mağlup etti. Göztepe,
rakibi karşısında Süper Lig'deki 9.
maçında ilk galibiyetine ulaştı

Eczacıbaşı
çok farklı
Misli.coM Sultanlar Ligi'nin 1'inci hafta-
sında Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt'u
3-1 mağlup etti. Karşılıklı sayılarla başlayan
birinci sette, ev sahibi ekip Hande Baladın ve
Jordan Thompson'ın ataklarıyla kısa sürede
kontrolü ele aldı ve farkı açarak seti 25-20
sonlandırdı. Bu sette smaçörlerin yanı sıra
orta oyuncuların atakları da skora katkı sağ-
ladı. İkinci sette rakibine hiç şans tanımayan
Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 kazanırken,
Amerikalı orta oyuncu Chiaka Ogbogu'nun
beş atak sayısı dikkat çekti. Üçüncü sette
Thompson ve kaptan Boskovic'in hücumları
ev sahibine yeterli olmadı ve Yeşilyurt seti
26-24 kazandı. Dördüncü setin başında
kontrolü elinde tutan taraf yine Yeşilyurt
ekibi oldu. Ancak Eczacıbaşı VitrA'lı oyun-
cular kaptanlarının etkili oyunuyla 18-10'dan
geri gelerek skoru ele geçirdiler ve maçı 3-1
sonlandırdılar. Maçın en skorer ismi 20 sa-
yıyla Thompson olurken, turuncu beyazlı-
larda Boskovic 17,Ogbogu 15 ve Hande 13
sayıyla galibiyette rol oynadı.

Hakem
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik
Direktörü Marius Sumudica, Süper
Lig'in ilk haftasında deplasmanda
3-1 kaybettikleri Galatasaray
maçında aleyhlerine hakem hatası
yapıldığını savundu
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ABD'nin New York kentinde devam eden
grand slam turnuvasının tek kadınlar fina-
linde gülen taraf 4 numaralı seribaşı Osaka
oldu. Kariyerinde birer Avustralya Açık ve
ABD Açık şampiyonluğu bulunan Osaka,

daha önce Avustralya Açık'ta 2 kez şampiyon-
luğa ulaşan, ABD Açık'ta ise 3. kez finale
kalan dünya 27 numarası Belaruslu Azaren-
ka'yı 1-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle yenerek turnu-
vanın galibi oldu. Yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) tedbirleri kapsamında neredeyse
boş tribünler önünde oynanan maçın ilk setini
kaybeden 22 yaşındaki genç tenisçi, sonraki
iki seti de kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Turnuva boyunca maçlardan önce ABD'de
polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi-
lerin isimlerinin yazılı olduğu yüz maskesi
takan Osaka dikkat çekti.

Raketin efsanesi Osaka
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a lbayrak, sarı-kırmızılı kulübün unutulmaz
futbolcusu Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlı-
ğı'ndaki anma töreninin ardından basın

mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer
gündeminde yer alan Okay Yokuşlu ilgili konu-
şan Abdurrahim Albayrak, "Okay Yokuşlu, Türk
futbolunun yetiştirdiği çok önemli isimlerden bi-
risi. Kendisi tarafından bize gelmek istediği ile-
tildi. Kulübü de maalesef satmayı veya kiraya
vermeyi düşünmediklerini iletti." ifadelerini kul-
landı. Mali konularda ince eleyip sık dokudukla-
rını aktaran Albayrak, "Artık her şeyi çok ince
eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük trans-
ferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergiledi-
ğimiz yol budur. Bundan asla taviz
vermeyeceğiz. Yönetim kurulumuzun belirlediği
bedellerin dışına çıkmayacağız. Galatasaray ta-
raftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamı-
zın listesi doğrultusunda aldığımız değerli
futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha ek-
lemenin çabası içindeyiz. Okay'ın kulübünde bir
değişiklik olursa paylaşırız." diye konuştu

Ciddi tedbirler alıyoruz
Abdurrahim Albayrak, yönetim kurulu olarak
mali açıdan çok ciddi tedbirler aldıklarını söy-
ledi. Yüksek ücret alan ve takımdan ayrılması

muhtemel oyunculardan Younes Belhanda ile il-
gili soru üzerine Albayrak, şunları kaydetti: "Bel-
handa 10 numara giyen bir futbolcumuz. Dün
akşam iyi oynadı ve bizleri sevindirdi. Galatasa-
ray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynama-
yan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için
gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok. Ga-
latasaray'da transfer bitmez. Hem alırız hem de
satarız. Bu çarkı çevirmek zorundayız. Bütün
dünyada gelirlerde inanılmaz bir düşüş var. Yurt
dışında bir spor adamının açıklamasına göre
futbol ailesinin kaybı 6 milyar avro. Bundan Ga-
latasaray da tüm Türk takımları da etkileniyor.
Bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın
yolda kalırız. Yönetim olarak çok ciddi tedbirler
alıyoruz. Bunu da uygulamak ve az parayla
güzel işler yapmak için için gece gündüz çalışı-
yoruz." Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı,
Süper Lig'in ilk haftasında 3-1 kazandıkları Gazi-
antep FK maçıyla ilgili, "İyi bir maç oldu. Çok
daha farklı da kazanabilirdik. Yaptığımız trans-
ferlerin ne kadar isabetli olduğunu tüm Türkiye
gördü. Allah'ın izniyle bu azim, hırs ve istekle
yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü
UeFA Avrupa Ligi eleme maçı için Bakü'ye gide-
ceğiz. İyi bir sonuçla Türkiye'ye dönmeyi diliyo-
rum, bekliyorum." şeklinde konuştu.

Okay bize 
gelmek istedi
Okay bize 
gelmek istedi
Okay bize 
gelmek istedi
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gelmek istedi
Okay bize 
gelmek istedi
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gelmek istedi
Okay bize 
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Okay bize 
gelmek istedi
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak,
İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Okay
Yokuşlu'nun sarı-kırmızılı takıma gelmeyi istediğini ancak
kulübünün milli futbolcuyu bırakmadığını söyledi

Okay bize 
gelmek istedi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, ALS hastalığıyla
mücadele eden eski futbolcu İsmail Gökçek'i ziyaret etti
HaFTa sonu İstanbul'a gelerek bir dizi temas-
larda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uzun yıllar-
dır ALS hastalığı ile mücadele eden eski fut-
bolculardan İsmail Gökçek'e evinde sürpriz
bir ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul Gençlik ve
Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacı-
caferoğlu ile birlikte akşam saatlerinde Gök-
çek ailesini Ataköy'deki evlerinde ziyaret eden
Bakan Kasapoğlu, ALS - MNR Derneği
Başkanı olan İsmail Gökçek'e ALS hastalığı
konusunda farkındalık oluşturmak ve hasta-
lara destek olma adına bir dizi hazırlıkların
yapıldığı müjdesini verdi.Bakan Kasapoğlu
ayrıca İsmail Gökçek'in makinaya bağlı bir

şekilde yaşamını sürdürmesine rağmen gös-
terdiği gayret ve çabanın takdire şayan oldu-
ğunu belirterek kendisini tebrik etti. Gökçek
de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirte-
rek, Bakan Kasapoğlu'na dernek çalışmala-
rıyla ilgili bilgiler verdi.

Herkese teşekkür etti

ALS-MNR Derneği Yöneticilerinden Gaze-
teci Tahir Kum'un da hazır bulunduğu ziya-
rette İsmail Gökçek'in eşi Adalet Gökçek,
ziyarette Bakan Kasapoğlu'na, bugüne kadar
birlikte yer aldıkları organizasyonlarda gör-
dükleri samimi ve içten yakınlık dolasıyla te-
şekkür etti. 

Ahde

vefA

Metin Oktay
unutulmadı
Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral"
lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı
MeTin Oktay'ın Kozlu Mezarlı-
ğı'ndaki kabri başında gerçekleştiri-
len anma törenine sarı-kırmızılı
kulübün ikinci başkanı Abdurrahim
Albayrak, başkan yadımcısı Yusuf
Günay, yönetim kurulu üyesi Mah-
mut Recevik ile divan kurulu üyeleri
katıldı. Anma töreninde Kur'an-ı
Kerim tilavet edildi ve dualar
okundu. Törenin ardından basın
mensuplarına açıklamada bulunan
Abdurrahim Albayrak, "Rahmetli,
paraya değil duruşa değer veren,
bütün futbolculara örnek olan, her-
kesin örnek aldığı, Türkiye'de birçok
çocuğa Metin isminin verilme sebebi
olan birisiydi. Kendisini rahmetle
anıyoruz. Bize çok şey öğretti. Onu
hiçbir Galatasaraylının unutacağını
zannetmiyorum. Genç futbolcuları-
mıza zaman zaman gelip Metin
Oktay ağabeyimizin mezarını ziyaret
etmelerini tavsiye ediyorum." diye
konuştu. Başkan yardımcısı Yusuf
Günay ise, "Metin Oktay, bir Galata-
saray efsanesi. Galatasaray tek aş-
kıydı. Parayı değil aşkı, sevdayı ve
Galatasaray'ı tercih etti. Galatasa-
ray'ın bütün başarılarının arkasında
Metin Oktay ruhu var. Bütün spor-
culara örnek bir kişilik. Ölümünün
29. yıl dönümünde rahmetle anıyo-
ruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet İlhan
fark yarattı
TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk maçında
Menemenspor'u deplasmanda 2-0
mağlup eden Altınordu'da yeni transfer
Ahmet İlhan Özek, sergilediği perfor-
mansla fark yarattı. İzmir ekibi şimdiye
kadar dış transferde sadece Giresuns-
por'dan sağ kanat Ahmet İlhan ve Ada-
naspor'dan forvet Ahmet Dereli ile
anlaşırken ilk 11'de sahaya çıkıp 90 da-
kika forma giyen Ahmet İlhan futbo-
luyla kalitesini ilk haftadan gösterdi.
Maçın 36'ncı dakikasında yaptığı bir
vuruşu direkten dönen 32 yaşındaki
tecrübeli oyuncu, takımının 87'nci daki-
kada bulduğu ikinci golde Metehan'a
asist yaptı. Ahmet İlhan, fazla takviye
yapmayan Altınordu için nokta transfer
olarak yorumlandı.

Fransız
Mustafa
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille,
Galatasaray'dan ayrılan 18 yaşındaki
Mustafa Kapı'yı renklerine bağladı. Bu
transferle Lille'de forma giyen Türk
oyuncu sayısı 4 oldu. Ligue 1'de müca-
dele eden Lille, Mustafa Kapı ile söz-
leşme imzaladığını duyurdu. Kulübün
sosyal medya hesaplarında fotoğrafları
paylaşılan orta saha için 5 dilde "Hoş
geldin" mesajı yayımlanarak, "Kuşağı-
nın en iyi potansiyeline sahip isimleri
arasında olan ve gelecek vadeden genç
oyuncu artık Lille'de" ifadeleri kulla-
nıldı. Diğer taraftan, bu sezon Beşik-
taş'tan Lille'e transfer olan milli golcü
Burak Yılmaz da, kulübün sosyal
medya hesabında yer alan videosunda,
"Mustafa, 'hoş geldin' kardeşim. Bu-
rada olduğun, buraya geldiğin için çok
mutluyum. İnşallah senin için her şey
çok güzel olacak" diye genç oyuncuya
seslendi. Mustafa Kapı'nın transferiyle
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çe-
lik'in ardından Fransız ekibinde forma
giyen Türk oyuncu sayısı 4 oldu.

Kayseri vazgeçmeyecek
Hes Kablo Kayserispor Başkanı

Berna Gözbaşı, sezon öncesi 
transfer edilen 8 futbolcunun

yetişmeyen lisansı ile ilgili açıklama
yaptı. Berna Gözbaşı, "Bu enkazı bir

başarı hikayesine dönüştürene
kadar ne ben ne ekibim asla

vazgeçmeyecek" dedi

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da
son gelen transfer yasağı ile sezon başında takıma
kazandırılan Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Dimit-
rios Kolovetsios, İlhan Depe, Harrison Manzala, Jo-
seph Attamah, Muğdat Çelik ve Aaron Justin
Lennon, lisanslarının yetişmemesinden dolayı Ka-
sımpaşa maçında oynayamayacağı kaydedildi. Konu
hakkkında açıklama yapan Başkan Berna Gözbaşı,
"Büyük emekler ve özveri ile yeni bir takım kurduk.
Takımda kalan futbolcularımız ve yeni transferlerden
çok umutluyuz. Birkaç eksiğimiz var, onları da kısa

sürede tamamlayacağız. Forvetlerimizden biri ile pa-
zartesi günü sözleşme imzalayacağız, 2'ncisi hafta
arası gelecek. Bu arada yeni transferlerle ilgili yaşa-
nan sorun birilerinin ilk başkan olduğumda fesih
edenlerle borcunu anlaşıp helalleşirken 'Bu borçlar
2023'ün sorunu sanane?' dedikleri borçlar. Söyleme-
den geçemeyeceğim. İtibarı yerle bir edilmiş bu ku-
lübü en itibarlı kulüplerden biri yapana kadar bu
enkazı bir başarı hikayesine dönüştürene kadar ne
ben ne ekibim asla vazgeçmeyecek. pes etmeyece-
ğim" açıklamasında bulundu. 



GAZIOSMANPASA’DA
GELECEK ARTIK
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, bu yıl eğitim verdiği 17 öğrenciyi ülkemizin en 
prestijli üniversitelerinin güzel sanatlar fakültelerine ve konservatuvar bölümlerine uğurladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yıkanabilir kumaştan üret-
tiği özel tasarım maskelerin patentini aldı. Sağlık ve şıklığı bir arada sunan maskeler, Kadın 
Koordinasyon Merkezi’nde, kadınlar ve erkeklere ayrı desen ve özelliklerde üretiliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat 
Akademisi bünyesinde eğitim 
yılı başında sınav ile seçilen özel 

yetenekli öğrenciler, uzman eğitmen-
lerden 1 yıl süreyle eğitim aldı. Resim, 
tiyatro ve müzik alanlarında akademik 
düzeyde gerçekleştirilen eğitimler, pan-
demi sürecinde de ara vermeden online 
olarak devam etti. Stüdyo, sahne ve atölye 
çalışmalarıyla öğrendiklerini performansa 
çevirme fırsatı bulan öğrenciler, pro-
fesyonel seviyede yeteneklerini geliştirdi. 
Aldıkları eğitimler sonucu üniversitelerin 
güzel sanatlar fakültesi, konservatuvar, 
güzel sanatlar lisesi gibi bölümleri kazan-
mayı başaran 17 öğrenci hayallerine giden 
yolda çok önemli bir adım attı.

Kurumsal bir yapı
Sanat akademisi öğrencilerinin elde 

ettiği başarıların kendilerini gurur-
landırdığını ifade eden Gaziosmanpaşa 
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
“Birinci eğitim yılından itibaren çeşitli 
üniversitelerden akademisyenlerimizi 
buraya davet ederek, birlikte çalışarak 
akademik ve kurumsal bir yapı oluştur-
duk. Yetenekli gençlerimiz uzman 
eğitim kadromuzla hem kendilerini daha 
da geliştirdi hem de üniversiteye hazır-
landılar. Güzel sanatlar fakültelerine, 
konservatuvara ve diğer bilim ve eğitim 
fakültelerini kazanan öğrencil-
erimizi tebrik ediyorum” 
dedi.

Türkiye’nin en genç yıldızı Alper 
Erözer, yeni şarkısı “Göz Göze” yi 
Erözer Prodüksiyon etiketiyle yayınladı. 
Yeni projesinde, yaptığı şarkılarla yurt 
dışında dinlenme rekorları kıran İlkay 
Şencan ile çalışan Erözer, şarkının söz-
lerini Vesvas ve Luca Luisa Lonela ile 
birlikte yazdı. Oda Dans ekibiyle uzun 

süre hazırlandığı dans şovu ile kamera 
karşısına geçen Erözer’in klip yönet-
menliğini Silvyo Behmoaras üstlendi. 
Şarkının içinde Türkçe, İspanyolca ve 
İngilizce sözlerin olmasının yanısıra 
Alper Erözer, önümüzdeki dönemde 
yurt dışına açılacağının da sinyallerini 
yeni projesiyle verdi.

Alper, Göz Göze dedi bir kere!

Koronavirüs vakasının ülke-
mizde görüldüğü ilk günden bu 
yana sıkı tedbirler alan Gaziosman-
paşa Belediyesi, ilçedeki maske 
talebini karşılamak için çalışmaları-
nı sürdürüyor. Pandemi dönemin-
den bu yana yüzbinlerce maske ve 
siperlik üretip sağlık çalışanlarına 
ve vatandaşlara ulaştırmaya devam 
eden belediye, şimdi de yıkanabilir 
kumaştan özel tasarım maskelerin 
imalatına başladı. 
Kadınlara özel tasarımlar

Ürettiği uzun ömürlü maskele-
rin patentini alan Gaziosmanpaşa 
Belediyesi, salgınla mücadeleyi 

daha ileri boyuta taşıdı. Zat-ı Gül 
Hanım Kültür ve Sanat Merkezi’n-
de bulunan üretim atölyesinde bir 
araya gelen Gaziosmanpaşa Beledi-
yesi Kadın Koordinasyon Merkezi 
eğitmenleri, sterilize edilmiş hij-
yenik ortamlarda yıkanabilir maske 
üretimi gerçekleştiriyor. Maskeler 
erkek ve kadınlar için ayrı ölçü ve 
özelliklerde üretiliyor. Erkekler için 
çeşitli renk ve desenlerde kravat 
ve maske kombini üretilirken, 
kadınlar için her kıyafete uyum 
sağlayacak özel tasarım maskeler 
imal ediliyor. Onlarca renk ve desen 
seçeneği sunan maskeler, tüm yüz 

tiplerine uyumlu kalıp ve detaylarla 
özel olarak tasarlandı.
Daha sağlıklı ve hijyenik

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın 
Koordinasyon Merkezi öğretmeni 
Emel Can, “Pandemi sürecinden 
dolayı maske ihtiyacı duyduk. 
Kumaş maskeler üretiyoruz. Daha 
sağlıklı, daha hijyenik. Yıkanıp 
tekrar kullanıma uygun olduğu için 
aynı zamanda ekonomik. Kadın ve 
erkeklere göre yapmaya çalıştık. 
Pamuk satenden üretiyoruz. Yumu-
şaklığı ve kullanımı bakımından da 
rahat. Güzel bir şey ortaya çıkart-
maya çalıştık” dedi.

SANAT KIMLIĞI ÇOK ÖNEMLI

YOĞUN ILGI GÖSTERIYORLAR

GAZIOSMANPAŞA’DAKI değişime vurgu ya-
pan Başkan Usta, “Gençlerimizin kültür ve 
sanat anlamında donanımlarını artırmak, 
çocuk, genç ve yetişkinlerimize sanatı 
sevdirmek, ruhen ve sosyal yönden sağlıklı 
bir toplum olmak için hayata geçirdiğimiz 

sanat akademimiz, Gaziosmanpaşa’ya 
sanat kimliği kazandırdı. Önümüzdeki 
dönemde de gençlerimizin bu başarıların-
dan ilham alarak kültür-sanat alanındaki 
çıtamızı hep birlikte daha yukarıya 
taşıyacağız” diye konuştu.

HER yıl 3.500 öğrenciye kapılarını açan Gazios-
manpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, profesyonel 
düzeyde eğitimlerle geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. 
Gaziosmanpaşalı gençleri, 43 branşta düzenlenen sanat 
kurslarıyla buluşturan akademi, kariyer planlamasını 
sanat üzerine şekillendirmek isteyen öğrencilere yönelik 

ise konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlık 
kursları düzenleniyor. Sanata olan yatkınlığının ölçül-
mesi çerçevesinde her bölümün kendine özgü kriterleri 
gözetilerek, uzman eğitmenler kontrolünde sınava 
alınan gençler, yetenekleri doğrultusunda konservatuvar 
ve güzel sanatlar hazırlık kurslarına katılıyor.

Bu maskeler çok şık!

Finalin  
adı belli!

27. İstanbul Caz 
Festivali’nin 
kapanışını 
Büşra Kayıkçı yaptı

Kartal Belediyesi, korona virüsüne 
karşı açık hava etkinlikleri kapsamında 
iki gün sürecek şiir programı başladı. 
Ceviz ağaçlarının gölgesinde gerçek-
leşen programda vatandaşların sosyal 
mesafe kurallarını koruyarak, maske 
takmaları dikkat çekti 12-13 Eylül 
2020 tarihinde Kartal Bayram Demir-
kol Parkı’nda Covid-19 tedbirlerine 
uyularak gerçekleşen “Şiir Hayattır” 
etkinliği, kıymetli şair ve yazarları aynı 
çatı altında buluşturdu. Şair, yazar ve 
eğitimci Niyazi Yaşar’ın sunduğu açık 
hava etkinliğine, W. Bahadır Bayrıl, 
Hilal Karahan, edebiyat üzerine 
konuşarak katılan misafirleri şiir 
üzerine derin bir yolculuğa çıkardı. 
Hüseyin Aslan’ın karikatür çizimleri 
ise çocuklara keyifli dolu dakikalar ya-
şattı. Etkinliğin ilk gününde katılımcı 
şair ve yazarlar; İsmail Biçer, İsmet 
Yalçın, Gülser Han, Metin Kaya, Olcay 
Kasımoğlu, Ata Yiğiz, Taner Sezgin, 
Sevilay Özyürek, Nevin Ekmekçioğlu 
ve Seher Zerrin Aktaş Edebiyat sever 
Kartallılar ile fotoğraf çektirerek 
kitaplarını onlar için imzaladı.
Şiir hayattır

“Şiir Hayattır” etkinliğinin ikinci 
gününde ise 17.00-19.00 saatleri 
arasında edebiyatseverleri bu kez; 
Celal Ülgen, Dilruba Nuray Erenler, 
Hakkı Zariç ve Şeref Bilsel konuş-
macı olarak karşılıyor. Refik Kök-
sal’ın müziği ve Hüseyin Aslan’ın 
karikatür çizimleri ile renklenecek 
olan etkinlikte katılımcı olarak yer 
alacak şair ve yazarlar; İsmail Biçer, 
Durmuş Türker, Hayrettin Erenler, 
Hüseyin Aslan, Hüseyin Fidan da 
yine edebiyatseverlerle buluşup 
kitaplarını imzalayacak.

TEB BNP Paribas Tennis Cham-
pionship Istanbul’da yarı final maçları 
tamamlandı ve finalin adı belli oldu.  
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İs-
tanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen 
TEB BNP Paribas Tennis Champi-
onship Istanbul’un 6’ncı gününde yarı 
final mücadeleleri yapıldı. Tekler yarı 
finalinin ilk karşılaşmasında eski dünya 
5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie 
Bouchard, İspanyol rakibi Paula Bado-
sa’yı 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup 
etti. Yarı finalin diğer maçında ise Ru-
men Patricia Maria Tig, Çek Tereza 
Martincova’yı 6-3 ve 6-3’lük setlerle 
2-0 yendi. Eugenie Bouchard ile Patri-
cia Maria Tig yarın final maçında karşı 
karşıya gelecek.
Şampiyonluk mücadesi

Öte yandan TEB BNP Paribas 
Tennis Championship Istanbul’da 
çiftler yarı final müsabakaları da 
oynandı. Çiftler yarı finalinin ilk ma-
çında Avustralyalı Ellen Perez-Storm 
Sanders ikilisi, Anna Karolina Sch-
miedlova (Slovakya)-Katarina Zavatska 
(Ukrayna) çiftini 7-5 ve 6-3’lük setlerle 
2-0 yendi. Yarı finalin diğer karşılaş-
masında ise Alexa Guarachi (Şili)-De-
sirae Krawczyk (ABD) çifti, Kaitlyn 
Christian (ABD)-Giuliana Olmos 
(Meksika) çiftini 6-3 ve 7-5’lik setlerle 
2-0 mağlup etti. Ellen Perez-Storm 
Sanders ikilisi ile Alexa Guarachi-De-
sirae Krawczyk çifti yarın şampiyonluk 
mücadelesi verecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) tarafından düzenlenen 27. 
İstanbul Caz Festivali, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) önlemleri doğrultu-
sunda düzenlenen son konserle sona 
erdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
destekleriyle gerçekleştirilen festi-
val kapsamında, İstanbul Açık Hava 
Gösteri Merkezi Kuruçeşme’de kısıtlı 
seyirci ve sosyal mesafe kuralları göze-
tilerek yapılan etkinliğin son konse-
rinde, ilk olarak piyanist Büşra Kayıkçı 
sahne aldı.

Konserin açılışını yapan Genç Caz 
finalistlerinden neoklasik besteci ve 
piyanist Kayıkçı, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, kendisi için Türkiye’de 
müzik adına iki çok önemli kurum 
olduğunu ifade ederek, “Birisi Zorlu 
PSM, diğeri İKSV. Zorlu ile karanti-
na günlerinde çevrim içi bir konser 
yapmıştık. Bugün de festivalde konser 
verecek olmak benim için çok kıy-
metli. Açıkçası festivale başvururken 
beklentim yoktu, sonuç geldiğinde çok 
şaşırdım ve mutlu oldum.” dedi. Her 
ne kadar zorunluluktan ötürü de olsa 
festivalin kapanış konserinde sahne 
almanın güzel bir duygu olduğunu 
dile getiren Kayıkçı, “Aslında çok az 
kalmıştı fakat yapacak bir şey yok. 
İnsanların sağlığı tabii ki daha da 
önemli. Bu gece bizi yalnız bırakma-
yan herkese çok teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.
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