
Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP lideri Bahçeli,

Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrı-
sına yanıt verdi. Bahçeli, “Seçim 
isteği sipariş ve hezeyandır. Erken
seçim tartışması boşuna emek ve
nefes israfıdır. Seçime gidip ne 
yapacaksın, ne-
reye ulaşacaksın,
sana kimler ne
söyledi? Neyi
vaat ettiler?
Bizim 2023'te
Cumhurbaşkanı
adayımız
Recep Tayyip 
Erdoğan'dır”
dedi. I SAYFA 7
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Kimler ne söyledi
neyi vaat ettiler?

KILIÇDAROĞLU’NA YANIT VERDİİSTANBUL’U TOPARLIYORUZ

HERKES KAFASINA GÖRE TAKILIYOR!
Ekmeğin fiyat ve gramajının değişiklik göstermesini 
eleştiren bir vatandaş, “Benim oturduğum yerde ekmek 
1 buçuk lira. Etilerde 2 lira. Semte göre ekmek fiyatı 
değişiyor. Herkes kafasına göre takılıyor yani. Ortada 
haksızlık var. Arada 50 kuruş fark var. Bir aile için önemli
bir miktar” diye dert yandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin (İBB) Ekim ayı birinci

oturumunda konuşan İBB CHP
Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan
Subaşı, “İstanbul’a geldiğimizde 
gördüğümüz manzara adeta her ta-
rafı dağınık bir ev görünümündeydi.

Mutfakta bula-
şıklar yığılmış,
çöp boşaltılma-
mış, banyoda
çamaşırlar birik-
miş durumdaydı.
Biz mutfağı 
düzenliyoruz,
bulaşığı bir güzel
yıkıyoruz” dedi. 
I SAYFA 5
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Mutfağı düzenleyip
bulaşık yıkıyoruz!

SAYFA 4Abdullah ASLAN

Yunanistan’da
balık bol mu?

SAYFA 7Mehmet Remzi TANIŞ

İffetsizlik 
kavşağı
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Vatandaş ekonomik kriz 
altında inim inim inlerken

temel gıda maddesi ekmeğin 
fiyatında büyük bir hile yapıldığı
ortaya çıktı. Tüketici Başvuru
Merkezi Onursal Başkanı Aydın
Ağaoğlu, “220 gram ekmek
bugün 2 liradan satılabiliyor.
Oysa 1 kg ekmeğin 7 buçuk
lirayı geçmemesi gerekiyor. Bu 
durumda ortada ya gram ya fiyat

hilesi var. Gram hilesine baktığı-
mızda 1000 gramı 7 buçuk lira ise
220 gram aslında 266 gram 
olmalı ki, 2 liraya satılabilsin.
Aradaki 46 gram çalınmış. 220
gram ekmek yüzde 10 fazlasıyla
ancak 1,65 liradan satılabilir. Tü-
ketici böyle bir durumla karşılaştı-
ğında, fiyatlar fahişse mutlaka
zabıtaya şikayette bulunmalıdır.
Bu fiyat haksız fiyattır” dedi.

ç
BiR EKMEKTEN TAM 46 GRAM ÇALIYORLAR

Fırıncılar ise İstanbul’un
farklı ilçelerinde değişik

fiyat ve gramajla satılan ekmeğin
fiyatının  maliyeti karşılamadığını
söyledi. İstanbul Fırıncılar Odası
Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek
fiyatlarının semtlere göre değişik-
lik göstermesini, “Bu olağan bir
durum. İşletmelere göre normal.
Kilogram fiyatı çok oynamadık-
tan sonra farklı gramlarda farklı

fiyatlarda ürün satılabilir.
Gram ile fiyat örtüşüyorsa, 
entegre olabiliyorsa satılabilir” 
diye konuştu. “Ekmek aslında 
pahalı değil” diyen Çetin, “Hatta
ülkede en ucuz şey ekmek. Mayıs
ayında 1 lira 35 kuruş olan
buğday fiyatları bugün 2 lira.
Fırın işletmeleri şu anda ekmek
satışından zarar ediyor” 
savunmasını yaptı. I SAYFA 8
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EKMEKĞiN FiYATI MALiYETi KARŞILAMIYOR

YIL: 15      SAYI: 4762     14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr                    FİYAT: 75 Krş

İstanbul'da ekmeğin değişik
bölgelerde farklı fiyat ve 
gramajlardan satılıması 
“gramaj oyunu” tartışmalarını
gündeme getirdi. Belirlenen
fiyatların üzerinde uygulanan
fiyatların hukuka aykırı
olduğunu belirten uzmanlar,
“200 gram ekmek 1 buçuk
liradan satılıyorsa, 220 gram
ekmek yüzde 10 artışla 
1,65 liradan fazla olamaz.
Oluyorsa ortada ya gram ya
fiyat hilesi var demektir” 
tepkisini gösterdi

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP Genel Başkanı kemal kılıçdaroğlu, “Mü-
minin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta

sabretmektir” diyen Cumhurbaşkanı recep tayyip
erdoğan'a seslendi; “ekonomik buhran yaşıyoruz,
milyonlarca genç işsiz, esnaf siftah yapamıyor,
emekli geçinemiyor. 'yoksullukta sabredin' diyorsu-
nuz. Beyefendi sen niye sabretmiyorsun? Bir elin

yağda bir elin balda. yazlık, kışlık, uçan saray-
ların var. Bütün bunların yükünü ‘sabredin’
dediğin vatandaş çekiyor.” I SAYFA 7
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Partisinin grup toplantısında 
konuşan İYİ Parti Genel Başkanı

Meral Akşener, “Sayın Erdoğan sen önce
500 milyon dolarlık uçağını sat, şatafat-
tan vazgeç. Yandaş vergi affına, sarayın
masraflarından bir kuruş tasarruf etmeye
gelince sabır yok. İş bulamayan gence,
uzaktan eğitim için çocuğuna bilgisayar
alamayan babaya gelince sabır var. 
Geçeceksin bunları Sayın Erdoğan. 
Sen git sefa sürmeye tam gaz devam et, 
gençlerimizin hayali yıkılsın” eleştirisinde
bulundu. I SAYFA 7
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

EKMEgIMIZE 
goZ DIKTILER!

BiR ELiN YAĞDA
BiR ELiN BALDA

Doğan Subaşı

BELTUR ELEŞTİRİSİ

İBB Ekim ayı meclis toplantı-
sında BELTUR’la ilgili konu-

şan Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, CHP Grubunun BELTUR
bünyesine getirmek istediği ve “Shop-
ping Shop” adı verilen uygulamayı
eleştirdi. Yılmaz, “BELTUR halkın
olmalıdır” diye konuştu. Yılmaz,

CHP’nin sosyal
belediyecilik ve
sosyalizm gibi
kavramları rahat-
lıkla dile getirdi-
ğini ancak bu
kavramları 
hayatın içerisine 
sokmaya gelince
zorlandığını 
söyledi. I SAYFA 7
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Sözde var ama
uygulamada yok

Volkan Yılmaz

YARIŞ YAPILSA GÜZEL OLUR

Beylikdüzü Belediyesi, dün-
yanın en yaygın inovasyon

yarışmalarından biri olan Eco-Ma-
rathon’a hazırlanan Beylikdüzülü
gençlere destek verdi. Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “39 bele-
diye içerisinde yarışlar yapılsa ne
güzel olur. Prototip araçlarla 
başkanlar yarışabilir. Başkanlara 
buradan meydan okuyalım. Bizim
aracımız burada yapılıyor sizler de
araçlarınızı hazırlayın” dedi. I SAYFA 5
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Meslektaşlarına
meydan okudu!

Devlet Bahçeli

İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi, Anayasa Mahke-

mesi’nin milletvekilliği düşürülen
Enis Berberoğlu hakkında verdiği
kararının “yerindelik denetimi 
kapsamında kaldığı” gerekçesiyle,
yeniden yargılamaya yer olmadığına
karar verdi. Ağır Ceza mahkemesi
heyeti kararında Anayasa Mahke-
mesinin “Yerindelik denetimi yapıla-
cak sȩkilde mahkememize yeniden
yargılama kararı verilmesi ve hemen
durma kararı ve-
rilmesine dair
vermis ̧ oldugŭ
karar, mahke-
memizin görev
ve yetki alanı
içerisinde 
verilmis ̧ olan 
karara müdaha-
ledir” ifadeleri
kullanıldı.
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AYM’nin kararını
müdahale saydı

TEKRAR YARGILAMA YOK

Enis Berberoğlu

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, AYM'nin CHP eski

milletvekili Enis Berberoğlu hakkın-
daki hak ihlaline ilişkin gerekçeli 
kararıyla ilgili, “AYM'nin bireysel
başvuruyla ilgili hak ihlali kararları,
başka bir yargı kolu olan Yargıtay'da
kesin hüküm haline gelen bir kararı-
nın hukuki varlı-
ğını ortadan
kaldırmıyor”
dedi. Şentop,
“Kesin hükmün
varlığıyla ilgili
yeni bir durum
ortaya çıktığında
bunu değerlen-
direceğiz” dedi.
I SAYFA 7
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Yeni bir durumu
değerlendireceğiz

BERBEROĞLU İÇİN KONUŞTU

Mustafa Şentop

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 
(ABB) yeni metrosunun proje ihalesini,
İBB kazandı. AŞTİ ve Dikimevi 
arasındaki Ankaray A1 Hattı’nın 
uzatma çalışmasının projesini, 
İBB iştiraki Metro İstanbul yapacak

Kemal KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluKemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu

Çatalca’da yaşanan Gül Gülüm 
cinayetine sosyal medya hesabından

tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile 
acılı aileyi ziyaret etti. Kadın cinayetlerinin

durdurulması için ellerinden geleni yapacak-
larını belirten Davutoğlu, davanın takipçisi
olacaklarını söyledi. Gülüm'ün yakınları ise
Ahmet Davutoğlu'ndan idamın gelmesi için
destek talep etti. I SAYFA 4
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DAVUTOĞLU’NDAN

IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!IDAM ISTEDILER!

ŞATAFATTAN
VAZGEC!

Meral 
Akşener

ÇOCUKLAR iÇiN
ONLiNE TERAPi

iBB, ANKARA’DA 
METRO YAPACAK

İBB, Ankara’da metro hattı uzatma
çalışması için proje yapacak. Ankara 

Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 11 Ağus-
tos’ta düzenlediği ve 6 firmanın teklif verdiği
“Ankaray (A1) Dikimevi-Natoyolu Raylı 
Sistem Uzatma Hattı Uygulama Projesi”
ihalesini, İBB iştiraki Metro İstanbul kazandı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Proje çalışma-
sını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi 
biliyor ve bekliyoruz. Ankara’ya ve İstanbul’a
hayırlı olsun” dedi. I SAYFA 9

ANKARA’YA HAYIRLI OLSUN
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Sokak 
müziği ayrım

yapmaz
sokaklarda müzis-
yenlik yapan Velat

inanç'la keyifli bir söyleşi
yaptık. yaşadığı hayatı ve
müzik kariyerini anlatan
inanç, geçmişte birçok
yerde sahne aldığını 
hatırlatarak, sokaktaki
kadar mutlu olmadığını
söyledi. inanç, “sokakta
her çeşit insan var. 
Cebinde beş lirası olma-
yan insan bile
var. Bu açıdan
sokak müziği
sınıf ayrımı yap-
maz. Herkesi
kucaklar” dedi. 

Dilek Bozkurt 
söyleşi sayfa 13'te 

ç

Dikilitaş’a zulmetmeyin!

SAYFA 9

Kemal Kılıçdaroğlu

İmza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur
Yavaş ile Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy katıldı.



PRoF. Dr. Mehmet Cey-
han, tıbbi maskeleri kulla-
nırken çeşitli

nedenlerle ıslanırsa etkisini yitirdiğini
belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, tıbbi maske-
lerin ıslanması durumunda kurutup
tekrar kullanmanın söz konusu olma-
dığını, yeni bir maske kullanılması ge-
rektiğini söyledi. Nefes alıp verirken de
maskenin nemlendiğini ifade eden
Prof. Dr. Ceyhan, "Maskeler dışarıdan
yağmur ya da nem gibi nedenle ısla-
nırsa, maske özelliğini yitirir. Ancak
kumaş maskelerde bu durum yaşa-
nırsa, tekrar kurutulup kullanılabilir.
Ancak cerrahi maskeleri kullanmamak
gerekir" diye konuştu.

Maskeyi ıslatmayın

Prof. Dr. Ceyhan, "Yağmurdan dolayı
maske ıslanmış ise, maske özelliğini
kaybeder. Maskeler belli mikroskobik
delikler içeren yapılardır. Maske ısla-

nırsa bu mikroskobik delikler büyüyor,
bazı yerlerde iplikçikler birbirine yapı-
şıyor. Oradan damlacıkların girmesi
kolaylaşıyor. Zaten bu maskeler virü-
sün geçirgenliğini azaltacak, girmesini
önleyecek yapıda değiller. Çünkü vi-
rüsler bu deliklerden çok daha küçük-
tür. Ancak virüs tek başına ağızdan
çıkmayıp, damlacık şeklinde çıktığı
için o damlacığı tutabilecek kadar
küçük. O zaman o özelliğini de yitiri-
yor. Dolayısıyla maskeyi ıslatmamaya
çalışmak lazım. Nem maskenin göze-
neklerini büyütüyor. Bazı iplikçikler
birbirine yapışıyor. Bu sayede mas-
kede bulunan deliklerin büyüklükleri
artıyor. Maske süzme özelliğini kaybe-
diyor" ifadelerini kullandı. 

Kullanım süresi 

4 saatStandart cerrahi maskelerin
maksimum kullanma süresinin 4 saat
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cey-

han, "Kişi eğer maskeyi ıslatmadan
uygun bir şekilde saklayabilirse, örne-
ğin el değmeyecek bir yere ya da plas-
tik bir torba içine koyarsa, 4 saat daha
kullanabilir. Bir gün sabah taktığınız
maske ıslanmadığı sürece kişiyi ak-
şama kadar idare edebilir; ancak ertesi
güne bu maskeleri kullanmamak
lazım. Bez maskeleri de yıkayıp daha
sonra kurutup bu şekilde kullanabilir-
siniz. Ayrıca biz doktorların kullandığı
N-95 maskeler var. Biz o maskeleri ak-
şamları ultraviyole ışınına tutarak, 5
gün kadar kullanabiliyoruz. Ancak va-
tandaşların böyle bir imkanı olmadığı
için uzun süre kullanamazlar. Halkın
normalde kullandığı maskelerin 1
günlük olduğunu unutmamak lazım"
ifadelerini kullandı. 
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

D il ve konuşma sorunlu bireyle-
rin özel eğitim gereksinimleri-
nin karşılanması son yirmi

yılda yaygınlaştı. Türkiye’de 2000’li yıl-
ların başından bu yana uygulanan etkin
yöntemlerle ses, yutma, dil bozuklukları
tedavi ediliyor. Ayrıca, afazi, gecikmiş,
hızlı, motor konuşma bozuklukları, ke-
kemelik problemleri de terapilerle çözü-
lüyor. Dil ve konuşma bozukluğunun
sıklığı ve yaygınlığı ile ilgili araştırmalar,
Türkiye’de yüzde 3,5 oranında dil ve ko-
nuşma sorunu yaşayan birey olduğunu
gösteriyor. Maltepe Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi’nin Uzman Dil ve Ko-
nuşma Terapisti Seçil Aydın Oral,
çocukluk döneminde konuşma sesi, ke-
kemelik ve gelişimsel dil bozukluğu gibi
durumlarla çok sık karşılaşıldığını,

ancak Covid-19 salgın döneminde dil ve
konuşma terapisini kesintisiz sürdür-
mesi gereken çocukların tedaviden mah-
rum kaldığını söyledi. Oral, “Bu süreçte
uzaktan gerçekleştirilen teleterapiler
pandemi sırasında en iyi seçim olarak
karşımıza çıktı. Teleterapi artan sayıda
dil ve konuşma bozukluğu olan çocuğa
ulaşmada ve destek hizmet vermek için
iyi bir seçenek oldu. Teknolojik cihazla-
rın kullanımı ile internet ortamında yüz
yüze yapılan canlı bağlantılar ile etik ku-
rallar çerçevesinde teleterapiler gerçek-
leştiriliyor” dedi.

Erken yaşta fark edilmesi iyi

Dil ve konuşma becerilerinin belirli bir
yaşta geliştiğini anlatan Oral, bu beceri-
leri öğrenmenin bazı çocuklarda uzun

sürdüğünü, bozukluğun erken yaşta far-
kına varılmasına ve erken müdahalenin
yapılmasına dikkat çekti. Oral, erken
müdahale ve tedavisinin çocuğun duy-
gusal, sosyal ve akademik gelişimi ile
iletişim becerilerinin akranları seviyesine
ulaşmasına olumlu katkı sağladığını
vurguladı.

Uzmana başvurun çekinmeyin

Çocuklarının bir problemi olabileceğini
düşünen veya şüphelenen ailelerin dil ve
konuşma terapistine vakit kaybetmeden
başvurarak bir değerlendirme yaptır-
ması gerektiğini belirten Oral, “bekle ve
gör” yaklaşımının dil ve konuşma bo-
zukluğunun şiddetinin artmasına neden
olabildiğini, bundan kesinlikle kaçınıl-
ması gerektiğini söyledi. DHA

cocuKlar icin
online Terapi

Çocuklarda çok sık görülen
dil ve konuşma

bozuklukları tedavisi,
Covid-19 salgını 

döneminde aksayınca
çocukların terapilerden
mahrum kalmaması

için çözüm dijital sahada
bulundu

Mutlaka bir uzman ile görüşülmesini
öneren Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çocuğun konuşma ve dil becerilerini
genel gelişim bağlamında değerlendiri-
yoruz. Yapılan standart testler ile dil ve
konuşma gelişimindeki kilometre taşla-
rını aramaktayız. Farklı tipteki bozukluk-
lar için farklı yöntemler ve yaklaşımları
kullanmaktayız. Örneğin; 0-3 yaş arası
çocuklar için erken müdahale terapi-
sinde, dilin temeli olan ve iletişim için
gerekli olan dil öncesi becerilere odak-
lanmaktayız. Dil öncesi becerilerin tera-
pisi şunları içerir: Sıra alma, taklit, ortak
dikkat ve daha sonra iletişime dönüşe-
cek olan talep etme becerisi. Bunların
hepsi oyun yoluyla kazandırılmaktadır”
Farklı bozuklukların farklı yoğunlukta
destek terapileri gerektirdiğini de anla-
tan Konuşma Terapisti Şeçil Aydın Oral,
“Örneğin; kekemelik ço-
cuklukta tedavi edil-
mezse yetişkinlikte
kronik hale gelebi-
lir veya yakın za-
manda işitme
cihazı almış veya
koklear im-
plant takılan
işitme kaybı
olan çocuk-
lar daha
yoğun dil ve
konuşma te-
rapisi al-
malıdır.”
diye ko-
nuştu.

Dil öncesi 
beceriler önemli

Uzmandan maske uyarısı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Yağmurdan dolayı
maske ıslanmış ise özelliğini kaybeder. Maskeler belli mikroskobik
delikler içeren yapılardır. Maske ıslanırsa bu mikroskobik delikler
büyüyor, bazı yerlerde iplikçikler birbirine yapışıyor. Oradan
damlacıkların girmesi kolaylaşıyor" dedi

Alkışlarla
taburcu oldu

ANTAlYA'NıN Alanya ilçesinde,
hemşire Hatice Soylu, yakalandığı
koronavirüs nedeniyle özel bir has-

tanede tedavi gördü. İyileşen hemşire Soylu,
mesai arkadaşlarının alkışları arasında ta-
burcu oldu. Alanya'da özel bir hastanede ça-
lışan hemşire Hatice Soylu, yurt dışından
gelen misafirlerini yolcu etmesinin ardından
rahatsızlandı. Koronavirüs testi yaptıran
Soylu’nun sonucu pozitif çıktı. Hemen görev
yaptığı hastanede tedaviye alınan hemşire
Soylu, kısa sürede hastalığı atlatarak eski
sağlığına kavuştu. Taburcu olan Soylu, mesai
arkadaşlarının alkışları, balonlar ve çiçeklerle
taburcu edildi. 14 günlük karantina sürecini
evinde geçirecek olan hemşire Soylu’nun ta-
burcu olduğu anlar ise cep telefonu kamera-
larına yansıdı.

Kalp krizine
DiKKaT

ŞEHİR stresinden uzaklaşıp doğal bir ya-
şamı seçmenin kalp ve damar hastalıkları
açısından pozitif etkisi olacağını belirten

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, bunun tek
başına yeterli olmayacağını söyledi. Kalp krizi yaşının
düştüğünü belirten Uçar, “Genç hastalarda köprü da-
marlar oluşmadığı için kalp krizleri ölümcül oluyor”
dedi. Muğla Köyceğiz'e yerleşerek doğa ile iç içe bir
yaşam seçen Serdar Oral'ın ölümü herkesi üzdü. Bu
ölüm ‘büyük şehrin stresinden ve karmaşasından kaç-
mak çare değil mi’ sorusunu akıllara getirdi. Doğaya
kaçmanın pozitif anlamda birçok etkisi olduğunu be-
lirten İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardi-
yoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan
Uçar, “Ancak bu istenildiği kadar büyük bir fayda sağ-
lamaz. ’Doğada yaşayanlar kalp krizi geçirmez,
ölmez’ diye bir kaide yok. Fakat daha doğal şartlarda
yaşayanlar, spor yapma ihtimali yüksek yerlerde yaşa-
yan insanlarda kalp krizi ve ölümcül hastalıklara yaka-
lanma oranı daha düşük. Kişi belki çok daha erken bir
yaşta kalp krizi geçirecekti. Ancak doğada yaşadığı,
spor, meditasyon yaptığı için biraz daha geç yaşlarda
geçirdi” diye konuştu.

Seçil Aydın Oral

Dr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet CeyhanDr. Mehmet Ceyhan

Demet Türkçe öğretecek!
Asıl adı Ashley Nicolette Fran-
gipane olan şarkıcı Halsey, hazi-
ran ayında Türk DNA'sına sahip

olduğunu açıklamıştı.
Macaristan asıllı yıldız, önceki gün de
Twitter hesabından, "Herkes sakin olsun
lütfen" mesajını paylaşmış ve Twitter'da en
çok konuşulan isimler arasına girmişti.
Halsey'in paylaşımına popçu Demet Akalın
da kayıtsız kalmadı.
Yazım yanlışlarıyla sürekli olarak gün-
demde olan Akalın, şarkıcıya "Türkçe öğre-
tebilirim" cevabını verdi. Ünlü popçunun
bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcı-
ları tarafından alay konusu oldu. Çünkü
Demet Akalın'ın Halsey'e yazdığı mesajda
da yazım hatası vardı.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

tRaKya HaLKının 
GÖZDESİ ÖZ KEŞan

BEyoğlu'nda kaldırıma çarpıp
motosikletten fırlayan sürücü ağır
yaralandı. Yerde acı içinde bağı-

ran yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi
sonrası ambulansa alınarak hastaneye kal-
dırıldı. Kaza, dün saat 12.30 sıralarında
meydana geldi. Meclis-i Mebussan Cad-
desi, Kabataş yönünde ilerleyen Emre Dal-
kılıç, kullandığı motosikletin hakimiyetini
kaybedip kaldırıma çarptı. Şiddetli çarpma
sonucu Dalkılıç motosikletten fırlarken,
motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Başından kolundan ve bacağından ciddi şe-
kilde yaralanan motosiklet sürücüsünü
gören vatandaşlar hemen yardıma koştu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen
sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk mü-
dahalede bulundu. Acı içinde bağıran Emre
Dalkılıç daha sonra ambulansa alınarak
hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası so-
ruşturma başlattı. 

Avcılar'da gittiği kuyumcuya
elindeki sahte bileziği altın

diye bozdurmak isteyen
şüpheli, iş yeri sahibi baba
ile oğlunun dikkati sonucu,

içinde cep telefonu bulunan
çantasını bırakarak kaçtı.

Şüphelinin bileziği bozdur-
maya çalıştığı anlar güvenlik

kamerasına yansıdı

Kaza, pazar günü saat 20.10 sırala-
rında Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesi önünde meydana

geldi. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Suriyeli
anne Rahme Akilalhalabi bebek arabasında bu-
lunan 1 yaşındaki bebeği Jurigül Akilalhalabi ile
yolun karşısına geçmeye çalıştı. Mustafa A.'nın
kullandığı 06 FR 2938 plakalı kamyonet anne ile
bebeğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile
bebeği savrularak yola düştü. Arkadan gelen
A.Y.'nin kullandığı otomobil de yerde yatan an-
neyi göremeyerek üzerinden geçti. Çevredeki va-
tandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine
haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri 1 ya-
şındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan anne ise kaldırıldığı hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılama-
yarak hayatını kaybetti. Kamyonet ile otomobil
sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.
İşlemleri tamamlanan Mustafa A. ile AY. adlı
sürücüler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başakşehir'de bebek arabasındaki bebeği ile yolun karşısına geçmeye çalışan 4 aylık hamile Suriyeli
anne ve 1 yaşındaki bebeğine kamyonet çarptı. Arkadan gelen otomobil de anne ve çocuğunu ezdi.
Feci kazada bebek olay yerinde hamile anne ise hastanede hayatını kaybetti

Arnavutköy Hacımaşlı Mahalle-
si'nde yaşayan Şener Acar'ın, evinin
bahçesine koyduğu inşaat malzeme-

leri hırsızlar tarafından çalındı. Güpegündüz
gerçekleşen hırsızlık, güvenlik kameraları tara-
fından saniye kaydedildi. 3 kişinin bir kamyo-
netle geldiği görüntülerde, hırsızlar gündüz
vakti kimseye aldırış etmeden evin bahçesine
girdiler. Bahçede ve kilerde bulunan malzeme-
leri dakikalar içinde çalan hırsızlar, geldikleri
kamyonla kayıplara karıştı. Eve geldiğinde
bahçedeki kilerin kapısının kırık olduğunu fark
eden Şener Acar, güvenlik kamerası görüntüle-
rini izleyince eşyalarının çalındığını anlayarak,
şikayetçi oldu.

Artık bıktım

Acar, "İhtiyacınız varsa gerçekten, gelin işe ala-
yım sizi, yanımda çalışın, çalmayın. Hırsızlar
sanki bizi takip ediyor. Defalarca kez soyuldu.
Birkaç kez makinamızı çalmaya çalıştılar, Al-
lahtan ağır olduğu için çalamadılar. Daha ev-

velinden depodaki kablolarımız çalındı. Kiler-
deki kullandığımız makineli malzemeleri çaldı-
lar. Güpegündüz çok rahat bir şekilde gelip
çalıyorlar. Daha önceden burada komşumu-
zun ineğini çaldılar. Arabamı kapıdan çaldılar
yine. Artık bıktık gerçekten. Bu son hırsızlıktan
dolayı ortalama 4 bin liralık bir zararımız oldu
ancak rakam hiç önemli değil. 10 liram da gitse
bu hırsızların bulunmasını istiyoruz. Bin 600 li-
ralık makinayı çalıp 300 liraya hurdaya satıyor-
lar.  Adamlar kameraya baka baka hırsızlık
yapıyorlar. Bahçede artık köpek besleyeceğim.
Bir de böyle bir önlem alacağım. Güpegündüz
kamyonla gelip bu kadar malzemeyi çalabilen
hırsızlar yarın bir gün kepçeyle gelip burada ne
var ne yok götürebilirler. Çoluk çocuğumuzun
rızkını bu şekilde heba ediyorlar" dedi. Malze-
meleri çalınan Şener Acar, hırsızlara da sesle-
nerek, "Çok zor durumdaysalar, hırsızlık
yapmasınlar. Benim adım Şener Acar, beni
herkes tanır. Çok ihtiyaçları varsa gelsinler ben
onlara iş vereyim. Gelip çalışsınlar" dedi. DHA

Hamile kadın can verdi!

Kuyumcu
uyanıK cıKtı

Arnavutköy'de
evinin bahçesin-
deki inşaat mal-
zemeleri çalınan
Şener Acar, "Çok
ihtiyaçları varsa

gelsinler ben on-
lara iş vereyim"
dedi. Güpegün-
düz gerçekleşen

hırsızlıklar
 güvenlik kame-
raları tarafından

kaydedildi

Hırsızlar gelsin iş vereyim Motosikletten
fırladı!
Motosikletten
fırladı!
Motosikletten
fırladı!
Motosikletten
fırladı!
Motosikletten
fırladı!
Motosikletten
fırladı!
Motosikletten
fırladı!

Esenyurt'ta, yolun karşısına geç-
meye çalışan kadına otomobil
çarptı. Yaralanan kadın hasta-

neye kaldırılırken, otomobilin sürücüsü,
"Kendisini attı, resmen intihar." dedi. Kaza,
dün öğle saatlerinde Esenyurt Güzelyurt
Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerine
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sı-
ğınma evinden kaçtığı iddia edilen kadına,
caddede giden 34 UM 6239 plakalı hafif ti-
cari otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile
yere savrulan kadın yaralanırken, kazayı
gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine
bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,
yaralanan kadını yaptıkları ilk müdahalenin
ardından hastaneye kaldırdı. Yaralanan ka-
dının durumunun ağır olduğu ve üzerinden
kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kadına çarpan
araç sürücüsü ise, "Resmen intihar, başka
bir şey değil. Önüme atlayacağını anladı-
ğım anda ben frene bastım ama yavaş bir
şekilde vurdum. Kendisini attı, resmen inti-
har. Yapılacak bir şey yok. Allah'tan hızlı
gelmiyordum" dedi.

Bu resmen intihar

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saat-
lerinde göl kenarında temizlik
yapan işçiler, gölün içinde genç

bir kadın cesedi buldu. Olay 08.30 sırala-
rında Küçükçekmece Gölü Küçükçekmece
Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu kıyı tara-
fında yaşandı. İddiaya göre, belediye ekip-
lerinden kıyı temizlik ekibi sabah
saatlerinde göl kenarında temizlik yaptığı
sırada gölün içinde hareketsiz duran bir
kadını gördü. Durumun haber verilmesiyle
olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri genç kadının öldüğü
tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik
önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri
de ceset üzerinde incelemelerde bulundu.
Kimliği öğrenilemeyen kadının cesedi
otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.

M ustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal
Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanına
gelen ve cerrahi maskeli bir kişi elin-

deki çantadan çıkardığı bileziği uzatarak bozdur-
mak istediğini söyledi. Kuyumcu bileziği alarak
incelerken oğlu Onur Özer de kuyumcuların ara-
larında oluşturduğu WhatsApp grubundaki me-
sajları ve uyarıları incelemeye başladı. Özer, kısa
süre sonra bu kişinin sahte bilezik vererek dolan-
dırıcılık yapan şüpheliye benzediğini gördü. Bile-
ziği babasından alan Onur Özer, bunu getiren
kişiye uzatarak bozduramayacaklarını söyledi.
Bileziğin neden bozdurulmadığı konusunda tar-
tışan kişi, çantasını alarak kuyumcudan uzaklaş-
mak istedi. İş yeri sahibi çantayı vermeyince
şüpheli dışarı çıkarak koşarak hızla uzaklaştı.

Dolandırıcı tecrübeli

Polis, 25 yaşlarındaki şüpheliyi aramaya başlar-
ken, iş yerinde bıraktığı çantasının içerisinde bir
cep telefonu ve boş bilezik kutusu buldu. Onur
Özer, “Bu kişi kaçtıktan sonra bıraktığı telefonu
hiç susmadı. Polis telefonu alarak incelemeye
başladı. Daha önce de bu kişi sanırım Malte-
pe’de kuyumcu arkadaşları benzer yolla
dolandırıp kaçmış” dedi. DHA

Suriyeli anne Rahme Akilalhalabi bebek arabasında bulunan 1 yaşındaki bebeği Jurigül Akilalhalabi ile yolun karşısına
geçmeye çalıştı. Mustafa A.'nın kullandığı 06 FR 2938 plakalı kamyonet anne ile bebeğine çarptı. 

Polis, 25 yaşlarındaki şüpheliyi aramaya başlarken, iş yerinde bıraktığı çantasının içerisinde bir cep telefonu ve boş 
bilezik kutusu buldu. Onur Özer, “Bu kişi kaçtıktan sonra bıraktığı telefonu hiç susmadı. Polis telefonu alarak incelemeye
başladı. Daha önce de bu kişi sanırım Maltepe’de kuyumcu arkadaşları benzer yolla dolandırıp kaçmış” diye konuştu.

Gölde kadın
cesedi bulundu

DİKKATLİ
OLAN

KAZANDI
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S osyal medya hesaplarında birçok kişi
kızlarıyla fotoğraflarını koyup Dünya
Kız Çocukları Gününü kutlarken, ai-

lesi onu ikindi namazından sonra göz yaşları
içerisinde mezara koyuyordu. Onun da fo-
toğrafları sosyal medyada paylaşıldı ancak
kız çocuğu olduğundan günü kutlamak için
değil bir cani tarafından katledildiği için...

İsmi Gül'dü. Ailesi doğduğu gün en sevi-
len çiçeklerden biri olan güle benzetmişti,
belki de ömrü boyunca hep gülmesini iste-
mişlerdi. Gül büyüdü, evlendi. İki çocuk an-
nesi oldu. İlk eşiyle anlaşamayınca ayrıldı.
Baba evine döndü, gönlünü birine kaptırdı.
Nereden bilirdi ki büyük ümitlerle tekrar bir
yuva kurmaya çalıştığı kişi bir gün onu gö-
zünü kırpmadan katledecek. Kendine evli-
likte ikinci bir şans veren Gül, artık
gülmüyordu. Gördüğü şiddet karşışında sol-

muş bir çiçekti. Tekrar baba evine döndü.
Nereden bilebilirdi ki daha önce haber

kanallarında gördüğü kadın cinayetlerinden
biri de kendisinin başına gelecek. Ayrılma
kararı aldığı eşi peşini bırakmıyordu. Bir
gün yaşadığı mahalleye giden Gül'ün önü eşi
tarafından kesildi. Her kadın cinayetinde ol-
duğu gibi barışma bahanesiyle arabaya bin-
dirildi. Ormanlık bir bölgeye götürdü. Sonra
Gül'ün boynuna bir ip geçirdi. Nefesi kesi-
lene kadar sıktı ipi ve Gül artık solup geride
çocuklarını bırakarak bu dünyadan ayrıldı.
Artık çocuklarını göremeyecek, çocukları
artık anne diyemiyecekti. Oysa Gül kendini
evlatlarına adamıştı. Bir fabrikada işçi ola-
rak çalışıyor, çocukları için yaşam mücade-
lesi veriyordı. Gül, katledilmeden günler
önce sosyal medya hesabında en son şu
cümleleri paylaşmıştı; 'Kıyamam diyenler
değilmiydi en çok mahvedenler'  ve 'Doğru
yerde vazgeçmek hayat kurtarır'. Gül, belki
doğru yerde vazgeçmişti ama ne yazık ki bu
vazgeçiş onun hayatını kurtaramadı.

Öldürükten sonra bile cesedine işkence
yapılmıştı. Annesi çiçek gibi kokladığı
Gül'ünü o soğuk morgta güçlükle teşhis
etti. Demem o ki sosyal medya üzerinden
kızlar gününü kutlayan, kadınlar gününde
methiyeler düzenler, kadın cinayetlerinin
ardından paylaşımlar yapıp lanetliyenler
biliyorum ki bu ve benzeri cinayetleri hiç
birimiz kabullenemiyoruz, kahroluyoruz.
Ama unutuyoruz. O ateş sadece düştüğü
yeri yakıyor. Anne kelimesini her duydu-
ğunda içi cız eden çocukların ve evlatları
için hayırlı ve uzun ömür dileyen anaların,
babaların yüreğini yakıyor. Kız çocukları
günü yok. Kadınlar günü yok.

Bu günlerin benim için anlamı şudur;

geçmişten bugüne önlenemeyen kadın cina-
yetleri, şiddet, taciz, tecavüz, toplumdaki
cinsiyet ayrımcılığı gibi  insanı insanlığın-
dan utandıran davranışların vicdani yü-
künü hafifletmek, kadınlar bizim için
değerlidir mesajını hergün kadınların öl-
düğü dünya da yılda birkaç kez dile getir-
mekten başka birşey değildir. Kadınların,
kız çocuklarının değeri özel bir güne bağ-
lanmamalı. İnsanın nefes aldığı her gün
özeldir. İnsanları kadın, erkek, çocuk diye
ayırmadan yaşamak gerek. Her gün kadın-
lar günüdür, her gün  kız çocukları günü-
dür, her gün çocuklar günüdür. Çocuğun
kızı erkeği olmaz, çocuklar bizim  gülen
yüzümüz, aydınlık yarınımızdır.

Toplumumuzun kanayan yarası  çocuk
tacizleri, kadın cinayetlerin gibi insanlığa
yakışmayan suçları işleyenlere en ağır ce-
zaların verilmesi için, Gül gibi  kadınları-
mızın, kızlarımızın, çocuklarımızın
katledilmemesi için birlikte mücadele ede-
lim. Çözümü sadece verilecek cezalara

bağlamak yeterli değil. Aileler çocuklarına
önce kendini sevmeyi ve saygı duymayı,
sonra tüm canlıların yaşam hakkına saygı
duymayı öğretmeli. Sevginin, incitmek ve
can yakmakla birlikte tükeneceğini anlat-
malı. Eğitim yalnızca matematik, fen, tarih-
ten ibaret olmamalı ilk okuldan itibaren
davranış bilimleri dersi de müfredata dahil
edilmeli. Dizilerde öğretilen maçoluğun,
mafya vari tiplerin insanlıkla alakası olma-
dığını öğretmeli. İnsanı insan yapan değerle-
rin merhamet, güzel ahlak, saygı ve sevgiden
geçtiği öğretmeli. Toplum olarak lanetlemek-
ten öte topyekün mücadele etmek sevdikleri-
mizi koruyacaktır. Anlayacağınız kadın
cinayetlerine bir kurban daha verildi. Gül'ün
yüzü bu hayatta ne kadar güldü bilinmez
ama geride anne özlemi ile yanacak yüzle-
rindeki gülücükleri hep yarım kalacak iki
evlat bıraktı. Bizler kız çocukları gününü
kutlarken bir anne daha 28 yaşındaki evla-
dını, iki çocukta kokusuna doyamadıkları
annelerini toprağa verdiklerini unutmayalım.

Doğru yerde vazgeçmek 
kurtarmadı

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
Gümüşpınar Mahallesi'nin yıllardır çözüm
bekleyen su sorununu çözmek için çalışma-

ları başlattı.Tarım ve hayvancılığın özellikle manda ye-
tiştiriciliğinin ön plana çıktığı Gümüşpınar
Mahallesi'nde vatandaşlar yıllar önce var olan, hayvan-
larını suladıkları çeşme ve yalakları yeniden kullanmak
istediklerini Üner’e iletti. Mahalle Muhtarı Osman
Güngör, Başkan Mesut Üner’e kaynak suyun üzerinin
geçmiş dönemlerde kapatıldığını ifade ederek hayvan-
cılıkla uğraşan vatandaşların mağduriyet yaşadıklarını,
hayvanların su içecek yerleri olmadığını dile getirdi. 

Burada 3 çeşmemiz vardı

Muhtar Osman Güngör'ün bu talebi üzerine Bele-
diye Başkanı Mesut Üner Fen İşleri Müdürlüğü ekip-
lerini bölgeye sevk etti. Kato eşliğinde devam eden
kazılarla su araması yapılırken, Mahalle Muhtarı
Osman Güngör, "Yıllar önce buralarda 3 tane çeş-
memiz vardı, köyümüzde hayvanlarımızı bu mera-
mızda otlatır sulardık. Başkanımız Mesut Üner
bizleri kırmayarak ekipleri gönderdi. Allah Mesut
Başkanımızdan razı olsun. İnşallah burada suyu ye-
niden bulabiliriz, zorluk çeken vatandaşlarımız yine
yararlanır” açıklamasında bulundu. 

DAVUTOGLU’NDAN
IDAM ISTEDILER!
Çatalca’da yaşanan Gül Gülüm cinayetine sosyal medya hesabından tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Da-
vutoğlu eşi Sare Davutoğlu ile acılı aileyi ziyaret etti. Kadın cinayetlerinin durdurulması için ellerinden geleni yapacaklarını
belirten Davutoğlu, davanın takipçisi olacaklarını söyledi. Gülüm'ün yakınları ise Davutoğlu'na seslenerek idam talep etti

G elecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu ve eşi Sera
Davutoğlu Çatalca'da eşi tara-

fından öldürülen Gül Gönül'ün ailesini
ziyaret etti. Bu ziyarette Davutoğlu'na
Gelecek Partisi İl Başkanı İsa Mesih
Şahin, İl Başkan yardımcıları Ali Açık-
göz, Metin Karakaş ve partililer eşlik etti.
İlk olarak Gelecek Partisi Çatalca İlçe
Başkanlığını ziyaret eden Davutoğlu,
"Kadın cinayetinin partisi olmaz, Gül
Gülüm bizim partimizin üyesi olabilir
ama kadın cinayetleri bizim için çok
önemli. Buradan söylemek istiyorum.
Türkiye’nin neresinde olursa olsun,
böyle bir kadın cinayeti olursa orada bu-
lunan ilçe teşkilatımızın gidip hemen
orada gerekli çalışmaları yapmaları gere-
kiyor.  Sahip çıkmaları gerekiyor. Bura-
dan bunun talimatını veriyorum” dedi. 

Taziye evine yürüyerek gitti

Davutoğlu çifti, partisinin ilçe başkanlı-
ğını ziyaretinin ardından cinayete kurban
giden Gül Gülüm’ün evine yürüyerek
gitti. Gülüm’ün annesi ve yakınlarına
başsağlığı dileyen Davutolu, "Bu işin pe-
şini bırakmayacağız. Çatalca’da bu olaya
alışkın değiliz, Gül Gülüm’ün bu cina-
yete kurban gitmesi bizi gerçekten çok
üzmüştür. Ailesi ve yakınları olarak acı-
nız çok büyük bunun farkındayız.  Kadın
cinayetleri bizim en önemli sorunlarımız-
dan biri. Bu cinayetle ilgili ne gerekirse,
yapılacak bunun takipçisi olacağız. İs-
tanbul İl Başkanımıza sizin yanınızda
söylüyorum takipçisi olacak. Ne gereki-
yorsa yapılacaktır" açıklamasını yaptı. 

Yanlarında olacağız

Kaleiçi Mahallesi'nde gerçekleşen ziya-
rette, Gül Gülüm'ün yakınları kadınların
yaşam haklarına sahip çıkılmasını istedi.

Gülüm’ün bir yakını, Davutoğlu çiftine
seslenerek, bununla ilgili bir çalışma ya-
pılması gerektiğini ve idamın gelmesini
talep etti. Ahmet Davutoğlu ise "Bu olay
oldu, daha önce de oldu, bundan sonra
da olma ihtimali var. Biz Gelecek Partisi
olarak Türkiye’nin neresinde olursa
olsun, il ve ilçe teşkilatlarımız bu işlerin
takipçisi olacak ve bu ailelerin her zaman
yanında bulunacaklar. Çatalca’da yaşa-
dığımız bu olayda da aynı şekilde olacak
biz bu aileyi hiçbir zaman yalnız bırak-
mayacağız ve mücadelelerinde de her
zaman yanlarında olacağız" ifadelerini
kullanacağız. 

Savaş AtAk
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

ÖNCE KAÇIRDI SONRA ÖLDÜRDÜ
Çatalca’da bir kişi, daha önce birçok
kez şiddet uyguladığı ve uzaklaştırma
kararı olan imam nikahlı
eşini önce zorla araca bin-
direrek kaçırdı. Daha sonra
ise barışma tekliflerini red-
deden kadını boş arazide
iple boğarak öldürdükten
sonra metruk binada sak-
ladı. Vahşice öldürülen Gül
Gülüm'ün Gelecek Partisi
üyesi olduğu belirlendi. Ya-

pılan sorguda katil zanlısı cinayeti tüm
detayları ile anlattı. Eşini önce boş

arazide öldürdüğünü daha sonra
ise metruk binaya attığını söyledi.
Zanlının tarif etmesi ile olay yerine
giden polis ekipleri genç kadının
cesedi ile karşılaştı. Fikret Ç. ise
polis merkezinde verdiği ifadesinde
Gül Gülsüm'ü kıskançlık krizine gi-
rerek öldürdüğünü söyledi. Zanlı
çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.

Muhtar Osman Güngör'ün bu talebi üzerine Belediye Başkanı Mesut Üner Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerini
bölgeye sevk etti. Muhtar Güngör, “Belediyemizin çağrımıza cevap vermesi hepimizi mutlu etti” diye konuştu.

SU SORUNU COZULUYOR
Çatalca Gümüşpınar Mahallesi sakinleri Belediye Başkanı Mesut Üner'den mahallenin su sorununu çözmesini

istedi. Bu talep üzerine harekete geçen belediye ekipleri, su sorununu çözmek için çalışma başlattı

Karaağaçlı Belde Belediye Başkanı Suphi Özbayam, 
bir süre önce Başkan Lokman Çağırıcı’yı ziyaret etmişti. 

Pakistan’dan Fildişi Sahili’ne Bosna
Hersek’ten Kıbrıs’a kadar dünya genelinde
58 kardeş belediyesi bulunan Bağcılar Bele-

diyesi’ne 3 yeni kardeş belediye daha geliyor. Meclis-
ten geçen önergeyle birlikte anayasa değişikli
referandumunda yüzde 99.9 “Evet” oyu ve 99.9 katı-
lım oranıyla Türkiye rekoru kıran Karaağaçlı Belde
Belediyesi, Sarıpınar ile Yeşilli Belediyesi’nin kardeş
belediye teklifi kabul edildi. Böylece Bağcılar’ın kardeş
belediye sayısı 61 olacak.

Oy birliğiyle kabul edildi

Bağcılar Belediyesi’nin kardeşler kervanına katılmak
isteyen 3 belediye de talepte bulundu. Bağcılar Beledi-
yesi meclisi ekim ayı olağan toplantısında yapılan oy-
lama sonucunda Muş Bulanık ilçesi, Sarıpınar
Belediyesi’nin, Mardin Yeşilli Belediyesi’nin ve Muş
Karaağaçlı Belde Belediye Başkanlığı’nın “Kardeş Be-
lediye” talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Uzaklar yakın oluyor

Yeni kardeş belediyelerden Muş Karaağaçlı Beldesi,
adını 2017’de yapılan anayasa değişikliği referandu-
munda duyurmuştu. Karaağaçlı Beldesi, anayasa de-
ğişikliği referandumunda yüzde 99,9 evet oyu ve 99,9
katılım oranıyla Türkiye rekoru kırmıştı. Bin 181 seç-
menin bulunduğu Karaağaçlı beldesinde, bin 179 seç-
men sandık başına giderek oy kullanmıştı. Bin 174
oyun geçerli olduğu beldede; bin 172 ‘evet’ oyu çıkar-
ken, 2 ‘hayır’ oyu ve 5 geçersiz oy çıkmıştı. Yeni kardeş
belediyelerle hayırlı çalışmalar yapmayı temin ettikle-
rini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, “Kardeşlik bağı ile uzaklar yakın oluyor. Birlik
beraberlik içerisinde güzel işlere imza atacağımıza
inanıyoruz” dedi.  Yeni katılan belediyelerle Bağcılar’ın
kardeş belediye sayısı 61 olacak. 

Bağcılar’a üç
kardeş birden

Esenyurt Belediyesi’nin ücretsiz olarak sun-
duğu Evde Sağlık hizmetinden Eylül ayında
987 vatandaş faydalandı. Hizmet kalitesini

artırarak, 7 gün 24 saat esaslı olarak çalışmaya başla-
yan birimden faydalanan hastaların sayısı da önceki
yıllara göre artış gösterdi. Esenyurt Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğünün, ücretsiz olarak verdiği Evde
Sağlık hizmetiyle ilçede yaşayan hasta vatandaşlar, ev-
lerinde tedavi edilmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 7
gün 24 saat boyunca hizmet vermeye başlayan birim-
den faydalanan hasta sayısı da önceki yıllara göre
artış gösterdi. Hizmet kalitesini artırarak çalışmalarını
sürdüren Evde Sağlık Hizmetleri birimi, sadece Eylül
ayında gündüz 617 gece ise 370 vatandaş olmak üzere
toplam 987 vatandaşı evde tedavi etti. Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatlarıyla
Pandemi sürecinde yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatan-
daşları yalnız bırakmayan birim, 2020 yılı içerisinde
ise destek talebini ileten, 4 bin 739 hastaya aynı gün
içerisinde dönüş yaparak, sağlık teknikerleri aracılı-
ğıyla serum, iğne ve pansuman gibi sağlık hizmetlerini
ücretsiz olarak sundu. Evlere yapılan ziyaretlerde ste-
ril kıyafetler giyen ekipler, ayrıca hastalara ilaç kulla-
nımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi
çeşitli konularda bilgilerde veriliyor.

Bir ayda 987 kişiye
evde sağlık hizmeti
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HIDIR ULAĞ

İ BB Meclisi eki ayı ilk oturumu
sosyal mesafe kurallarına
uygun bir şekilde Yenikapı’da

bulunan Avrasya Gösteri Merke-
zi’nde yapıldı. Grup başkan vekilleri-
nin söz aldığı oturumda konuşan
CHP’li Doğan Subaşı, gündemin
öne çıkan bazı konuları hakkında
görüşlerini bildirdi. Göreve geldikle-
rinde İstanbul’u ‘dağınık bir ev’ ola-
rak bulduklarını ifade eden CHP’li
Subaşı, "İstanbul adeta perdeleri
kirli, mutfakta bulaşıkları yığılmış,
çöpü boşaltılmamış, tabakları pislik
içinde, salonda yastıkları bir tarafta,
koltukları bir tarafta,  perdeleri bir
tarafta haldeydi. Yatak odasında
çarşaf-yastık-yorgan kirliydi. Ban-
yosu gırtlağına kadar kirli çamaşırla
doluydu. Biz İstanbul’u böyle bul-
duk. Biz bunu yerine-yurduna-yo-
luna koymaya çalışıyoruz, siz
diyorsunuz ki ‘bu eve niye araba al-
madınız.’ Onun da zamanı gelecek
ama önce bu evi yoluna koyacağız.
Biz mutfağı düzenliyoruz, bulaşığı
bir güzel yıkıyoruz. Bunu yaptık diye

vatandaşa anlatıyoruz. Arkadaşlar
diyor ki ‘o tabağı biz almıştık’. Bunu
reddetmiyoruz. Ama ortalığa çeki
düzen veren biziz" dedi. 

30 yılda yapılamayanı yaptık

İBB’nin kısa sürede yaptıklarını
özetleyen CHP’li Subaşı, “Eski yö-
netimin Kurbağalıdere'de 30 yılda
yaptıkları ortadaydı. 1 sene içinde
balçığı komple temizledik. Merter'de
500 araçlık İSPARK tesisini 2 katına
çıkardık. AK Parti’nin İstanbul’da laf
olsun diye adeta yapar gibi yaptığı,
elinin ucuyla dokunduğu şeyleri biz
tek tek düzeltiyoruz" açıklamasını

yaptı. 2009'da Ayamama Deresi’nın
taştığını ve 31 kişinin hayatını kay-
bettiğini hatırlatan CHP’li Subaşı,
"11 yılda ıslah edemedikleri dereyi
ıslah ettik. Kemerburgaz Kent Or-
manı'na 6 senedir dokunmamışlar.
Büyük İstanbul Otogarı’nı artık sa-
dece bir otogar değil, aynı zamanda
kültür merkezi haline getirdik. İnsan-
lar artık otogardan mutlu bir şekilde
ayrılıyorlar. Tuvaletleri pırıl pırıl. Bizi
‘2 tane pisuvar koydunuz’ diyerek
alaya almaya çalışıyorlar. Peki, bu-
güne kadar bunlar neden yapılmadı.
Bu bir tuvalet değil, medeniyet me-
selesidir" şeklinde konuştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Ekim ayı birinci oturumunda konuşan İBB CHP Meclis Grup
Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı, "İstanbul’a geldiğimizde gördüğümüz manzara adeta her tarafı
dağınık bir ev görünümündeydi. Mutfakta bulaşıklar yığılmış, çöp boşaltılmamış, banyoda
çamaşırlar birikmiş durumdaydı. Biz mutfağı düzenliyoruz, bulaşığı bir güzel yıkıyoruz" dedi

BIZ BULASIK
YIKIYORUZ!

Abdullah ASLAN

Yunanistan'da balık bol mu?

E vet hem de bol bol.
Nasıl oluyor da orada bol oluyor?
Çünkü bütün gelişmiş ülkeler aptal, biz ileri

zekalı olduğumuz için.
Çünkü, Yunanistan'da 40 metre derinlik sınırı var.
39 metrede balık avlayamazsın, kanunen yasak.
Neden 40 metre?
40 metre derinliğe kadar güneş ışığı ulaşıyor, “po-

sidonia” tabir edilen deniz çayırları fotosentez yapı-
yor, balıklar bu deniz çayırlarında hem besleniyor,
hem ürüyor.

40 metre yasağıyla, işte bu üreme alanları koruma
altına alınıyor.

Deniz çayırında balık avlarsan, sadece o balığı
değil, o balığın gelecek nesillerini de yok etmiş olu-
yorsun.Peki bizde sınır ne?

24 metre!
25 metrede balık avlayabilir misin?
Şakır şakır avlarsın.
E, aferin.
Aynı denizi paylaştığımız Bulgaristan'da Roman-

ya'da balık var mı?
Bol bol var.
Nasıl oluyor da oralarda bol oluyor?
Avrupa Birliği üyesi oldukları için, kafalarına göre

avlanma yapamıyorlar, kaç metre derinlikte balık av-
layacaklarını, yılda kaç ton balık avlayacaklarını,
balık stoklarını, balıkçı filolarının yönetimini ve dene-
timini, Avrupa Birliği yönetmeliği belirliyor.

Kurallara uyuyorlar.
Bol bol balıkları oluyor.
Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde “balık-

çılık faslı” ne zaman açıldı?
2006 yılında.
Müzakerelerde bir milim ilerleme var mı?
Yok.
Avrupa Birliği'ne giremesek bile, Avrupa Birli-

ği'nin kuralları faydalı, biz o kurallara kendi kendi-
mize uyalım diyen var mı?

O da yok.
Avrupa'da en fazla balıkçı teknesi kimde?
Bizde.
Avrupa Birliği ülkeleri yılda kişi başına ne kadar

balık yiyor?
26 kilogram.
Biz?
Sadece 7 kilogram!
Norveç'te 6 bin 400 balıkçı teknesi var.
150 ülkeye balık ihracatı yapıyor.
Türkiye'de 18 binden fazla balıkçı teknesi var.
100 ülkeden balık ithal ediyor!
Norveç'te balıkçılık bakanlığı var…
Bakın, Norveç balıkçılık bakanı, kız arkadaşıyla

birlikte İran'a ve Çin'e tatile gitti.
Devletin kendisine tahsis ettiği cep telefonunu ya-

nında götürdüğü ortaya çıktı, Norveç ayağa kalktı,
hem devletin telefonunu tatilde kullandığı için, hem
de devletin telefonunu yurtdışında izinsiz kullanarak
Norveç'in güvenliğini tehlikeye attığı için, istifa
etmek zorunda kaldı.

Tıpkı Türkiye gibi değil mi?
Balıkçılık, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde

“balıkçılıktan sorumlu bakanlığa” veya “denizcilik-
ten sorumlu bakanlığa” bağlıyken, bizde kime bağlı?

Tarladan ve ormandan sorumlu tarım bakanına
bağlı!

Bütün gelişmiş ülkeler aptal, biz ileri zekalı oldu-
ğumuz için.

Üç tarafımız denizlerle çevriliyken, sadece kendi-
mize ait iç denizimiz varken, deniz büyüklüğünde göl-
lerimiz varken,biz çiftliklerde veya karadaki
havuzlarda balık yetiştirmeye çalışıyoruz!

Hamsi kavağa çıkar mı?
Öyle bir laf var ya hani.
Ağaçta balık yetiştirmeye çalışmadığımıza şükret-

mek lazım!

Meclis’te AK Parti’li bir meclis üyesinin “BELTUR’u elitlere
açıyorsunuz” sözüne de yanıt veren CHP’li Subaşı, "Biz sa-
dece halkımızı elitler ola-
rak görürüz. 2012 yılında
Kore'ye 356 kişiyi uçakla
gönderdiniz. Sizin elitleri-
niz onlardır. Halkı düşün-
seydiniz bu seyahati
yapmazdınız. 507 kişi Ko-
re’de 5 yıldızlı otelde kal-
mış. İsimleri, otelin
gecelik maliyetini de
araştırıyoruz, bulacağız"
dedi. İstanbul’u katılımcı
bir anlayışla yönettikleri-
nin de altını çizen Subaşı,
AK Parti Grubu’ndan geti-
rilen ‘İstanbul Senin’ afiş-
lerine gösterilen tepkiye
de yanıt verdi. Subaşı,
“Meydanları düzenlerken yarışmalar açıyoruz. Herkesi sü-
rece katıyoruz. Biz "İstanbul Senin" diyoruz, onlar bizimle
dalga geçiyor. İstanbul belli yandaşların ve sermaye grupla-
rının değil, İstanbul bütün halkındır” diye konuştu.

5 YILDIZLI OTELDE
KONAKLAMIŞLAR!

BELTUR HALKIN

OLMALIDIR!
İBB Ekim ayı meclis toplantısında BELTUR’la ilgili konuşan Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP Grubu’nun BELTUR bünyesine 
getirmek istediği ve “Shopping Shop” adı verilen uygulamayı eleştirdi.
Yılmaz, "BELTUR halkın olmalıdır" diye konuştu

istanBul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) 2020 yılı ekim
ayı meclis toplantısı 1. otu-

rumunda konuşan MHP Grup Baş-
kanvekili ve Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, BELTUR bünyesine
özel şirketlerin girmemesi gerektiğini
ifade ederek, "BELTUR İstanbulluların
tamamını kapsayan, sosyal hizmet
yapan bir tesis olmalıdır" dedi. Başkan
Yılmaz, CHP’nin sosyal belediyecilik
ve sosyalizm gibi kavramları rahatlıkla
dile getirdiğini ancak bu kavramları ha-
yatın içerisine sokmaya gelince zorlan-
dığını söyledi. CHP Grup Sözcüsü
Tarık Balyalı’nın “Shopping Shop
(Market içinde market)” terimini eleşti-
ren Yılmaz, neden Türkçe isim verilme-
diğini sordu. Dünyaya Türkçe bakıp
Türkçe okumaya devam edeceklerini
söyleyen Yılmaz, Silivri Belediyesi tara-
fından ruhsat işlemlerinde Türkçe isim
zorunluluğunu örnek göstererek, İstan-
bul’da tüm mağazaların Türkçe isimle
olabileceğine yönelik beklentisini dile
getirdi.  SAVAŞ ATAK

İBB Meclisi'nde konuşan ve "Pandemi süre-
cinde en çok yara alan ve zarar eden sektörler-
den biri de ulaşım sektörü oldu" diyerek
minibüsçü esnafının yaşadığı problemleri gün-
deme getiren Volkan Yılmaz, "Biz İBB olarak,
Şile, Silivri ve Çatalca’da faaliyet gösteren 212
taksiyi kırmızıdan sarıya çevirdik bu problemi
çözdük. Halk otobüsü problemini çözerek kilo-
metre bazlı tek tip taşımacılığa geçtik. Ama
unuttuğumuz bir konu var, o da minibüsçüler.
Özellikle taşra da minibüsçü esnafının durumu
çok zor ve neredeyse kontak kapatma nokta-
sına geldiler. Silivri’ye uzaklığı 30 km’nin üze-
rinde olan mahalleler köyler var. 30 km ileriden

ayakta yolcu almandan gelen bir minibüsün
geldiğini düşünün. Ayrıca İBB’nin oralara İETT
seferleri var. Bundan rahatsız değiliz. İETT o
köylere 3.75 kuruşa gidiyor. Tabi ki vatandaşla-
rımızı ucuza taşıyacağız ama minibüs tarifesi 7
lira. Peki, minibüsçü esnafı nasıl ayakta kala-
cak? Onun için ben bu saatten sonra ne oto-
büsçüyüm ne taksici. Ben bu saatten sonra
minibüsçüyüm arkadaşlar. Minibüsçülerin
problemleri çözülene kadar, bu ulaşım paydaşı
olan minibüsçülere İBB bünyesinde bir çözüm
bulunana kadar da minibüsçülerin haklarını
hukuklarını buradan savunmaya devam edece-
ğim" ifadelerini kullandı. 

KONTAK KAPATMA NOKTASINA GELDİLER

Nefes ile yola çıkın!
Beylikdüzü Belediyesi, dünyanın en yaygın inovasyon yarışmalarından biri olan Eco-Marathon’a
hazırlanan Beylikdüzülü gençlere destek verdi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü, 
İstanbul’un nefesi oldu dedik, siz de ‘Nefes’ ile yola çıkın” ifadelerini kullandı

Beylikdüzü Belediyesi yönetimi
dünyanın en yaygın öğrenci ino-
vasyon yarışmalarından biri olan

Shell Eco-Marathon’a hazırlanan geleceğin
genç mühendislerine destek oldu. Genç
ekibe, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat

Merkezi’nde konforlu çalışma ortamı sağla-
yarak destek olan Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaları
yerinde inceleyerek gençlerden bilgi aldı.
Lise ve üniversite öğrencilerinin kendi ta-
sarladıkları ve ürettikleri enerji tasarruflu

araçlarla en az enerjiyle en uzun mesafeyi
kat etmek üzere yarıştığı maratona katılmak
üzere, Beylikdüzülü ekip de kendi prototip
aracını üretmek adına çalışmalarını sürdü-
rüyor. 

Belediye başkanlarına çağrı 

Genç ekibi çalışma ortamında ziyaret ede-
rek bilgi alan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün
gençlerinden yenilikçi ve inovatif çalışmalar
görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Biz-
lere umut oluyorsunuz. Gerçekten muhte-
şem bir iş, emeklerinize sağlık. Sabırsızlıkla
bu aracın bitmesini bekliyoruz” ifadelerini
kullandı. Araç için, “Beylikdüzü İstanbul’un
nefesi oldu dedik, siz de ‘Nefes’ ile yola
çıkın” diyerek ‘Nefes’ ismini öneren Çalık,
“39 belediye içerisinde yarışlar yapılsa ne
güzel olur. Prototip araçlarla başkanlar ya-
rışabilir. Başkanlara buradan meydan oku-
yalım. Bizim aracımız burada yapılıyor
sizler de araçlarınızı hazırlayın” diyerek be-
lediye başkanlarına çağrıda bulundu. ‘Bu
çalışma ortamı bize umut oldu’ diyen genç-
ler ise verdiği destekten dolayı Beylikdüzü
Belediyesi ve Başkan Mehmet Murat
Çalık’a teşekkürlerini iletti.  BARIŞ KIŞ

Korona virüsü turizmi vurdu
İstanbul’a, ilk sekiz ayda 3 milyon 200 bin, Ağustos ayında ise 
436 bin yabancı turist geldi. Konaklama tesislerine gelen yerli turist
yıllık, yüzde 20,9; yabancı turist, yüzde 72,6 azaldı. Otellerin 
ortalama günlük oda fiyatı, yüzde 13,2 düşüşle 93,2 euro oldu

2019 yılının ilk üç ayında
İstanbul’a yurtdışından 3,1
milyon turist gelmişti. 2020

yılında, sekiz ayda ancak 3,2 milyon tu-
riste ulaşıldı. Turistlerin yüzde 13,8’i
Ağustos ayında geldi. Ağustos ayında
gelen turist sayısı, yıllık yüzde 71,7 aza-
larak 436 bine geriledi. En çok turist
gönderen ülkeler, Rusya Federasyonu
(yüzde 12,8), Almanya ( yüzde 10,6)ve
İngiltere (yüzde 8,8) oldu.
Ağustos ayında, havayolu ile 433 bin,
denizyolu ile 2 bin 900 yabancı ziya-
retçi geldi. Ziyaretçi sayısında, havayo-
lunda yüzde 71,8, denizyolunda yüzde
26,2 düşüş meydana geldi.

Toplam 4,2 milyon konaklama

2020’nin ilk sekiz ayında, konaklama

tesislerine yerli ve yabancı 4 milyon 200
bin turist geldi. Ağustos’ta konaklama
tesislerine gelen turist sayısında yıllık
yüzde 72,6 azalma görüldü. Ağustos
2019’da İstanbul’da konaklayan ya-
bancı turist oranı yüzde 72,2 iken,
Ağustos 2020’de bu oran yüzde 47,4’e
geriledi. Geceleme süresi ise yıllık yüzde
64,7 azalarak 1 milyon 25 bin oldu.
Konaklama tesisleri doluluk oranı, yıllık
yüzde 67,8 azalarak yüzde 25,1 düze-
yinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde
13,1’ini yabancı, yüzde 12’sini yerli zi-
yaretçiler oluşturdu. Otellerin ortalama
günlük oda fiyatı, yıllık yüzde 13,2 aza-
larak 93,2 Avro olarak gerçekleşti. Aynı
dönemde toplam oda üzerinden he-
saplanan odabaşı gelir ise yüzde 61,5
azalarak 36,2 Avro oldu.

Doğan
Subaşı

meylmay-
lemyal-
meylmyalm
eylm
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Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, "OECD'de 1,
dünyada 2'nciyiz. Ağustosta

sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; pera-

kende satış hacmi yüzde 5,8 artarken,
sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde
23,5 yükseldi" dedi. Bakan Albayrak,
Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

"OECD'de 1, dünyada 2'nciyiz. Ağustosta
sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4; pera-
kende satış hacmi yüzde 5,8 artarken
sektörel ciro endeksi ise yıllık yüzde

23,5 yükseldi. İhracat treninin başına
üretim lokomotifini getirerek istikrar ve
verimlilik vagonlarını milli ekonomi ray-
larına oturtuyoruz" ifadesini kullandı.

OECD’de dünya ikincisi olduk!

B atı Karadeniz'deki 320 milyar met-
reküplük doğalgaz keşfini yönelik
değerlendirmelerde bulunan Ni-

şantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Şenay Yalçın, “Türkiye artık dünya doğal-
gaz piyasasında oyun kuran önemli bir
ülke olacak. Batı Karadeniz’deki doğalgaz
kaynaklarının keşfi, Türkiye’nin kendine
has hidrokarbon rezervlerinin keşfi için de
çok önemli bir adım. Her ne kadar bazı
çevreler bu keşfi küçümsese de, Türkiye
2020’de dünyadaki en büyük hacimde gaz
keşiflerinden birisini yaptı. Avrupa’ya göre
şu an yaklaşık 2 kat daha pahalı almakta
olduğumuz doğalgazı kendimize ait kay-
nakların devreye gitmesiyle daha ucuza
mal edip vatandaşlarımızın hizmetine daha
uygun fiyatlarla sunulacağı bir gerçek. Tür-
kiye jeostratejik konumu nedeniyle Avrupa,
Asya, Afrika ve Ortadoğu arasında enerji
merkezi olan ülke konumunda. Bu özelliği
ile yakın gelecekte sadece doğalgaz boru
hatları ile ülkemiz üzerinden AB’ye doğal-
gaz arz güvenliği sağlayan ülke değil, aynı
zamanda dünya doğalgaz piyasasında söz
sahibi olan bir ülke olacak. Öyle ki; hem
kendi fiyatlarını belirlemede hem de dünya
doğalgaz piyasasında fiyat belirlemede
artık önemli ülkelerden biri konumuna ge-
lecek” dedi.

Sondaj çalışmaları yapılıyor

Batı Karadeniz’deki doğalgaz keşfin yanı
sıra Karadeniz’de kendisine ait Münhasır
Ekonomik Bölgede ve Doğu Akdeniz’de
keşfedilecek olan kaynaklar devreye alındı-
ğında vatandaşın cebi rahatlamış olacak
diyen Prof. Dr. Yalçın, “Türkiye Avrupa’ya

nazaran çok daha pahalıya doğalgaz alı-
yor. Diğer taraftan, doğalgaz satın aldığı-
mız ülkelerle doğalgaz anlaşmalarımızın
yüzde 60’tan fazlası önümüzde 5 yıl içere-
sinde tamamlanıyor. 2023’te Batı Karade-
niz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz
rezervlerinin devreye alınması ile elinde çok
önemli bir kozu olacak ve yeni anlaşmalar
için pazarlıklar yapılırken Türkiye’nin eli
daha güçlü olacaktır. Ama bizler meseleye
sadece Batı Karadeniz olarak bakmamalı-
yız. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz ‘de de
etkin olarak doğalgaz araması ve sondaj
çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların çok
kısa sonra olumlu sonuçlarını alacağımız-
dan şüphem yok. Dolasıyla önümüzdeki

yıllar içinde Batı Karadeniz’de doğalgaz
keşfi ve işletme deneyimi Doğu Akdeniz’de
ve diğer bölgelerde keşfedilecek olan kay-
nakların işletimi için büyük avantaj sağla-
yacak. Neticede hem Batı Karadeniz, hem
de Doğu Akdeniz’deki öz kaynaklarımızı
devreye aldığımızda vatandaşın cebi rahat-
lamış olacaktır” ifadelerini kullandı.

2023'ten sonra ucuzlayacak

Türkiye'nin aynı zamanda rüzgâr, güneş,
HES, nükleer, biyoenerji ve jeotermal alan-
larında çalışmaları olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Yalçın, sözlerine şu şekilde devam
etti: “Türkiye enerji bağımsızlığı yolunda
önemli stratejik adımlar atarak geleceğe

daha güvenle bakmak istiyor. Çünkü, kal-
kınmanın lokomotifi olan üretim sektö-
ründe ana girdi enerjidir. Bu nedenle enerji
bağımsızlığı hayati öneme sahiptir. Bu bağ-
lamda olmak üzere, Türkiye alternatif
enerji kaynaklarını da devreye alma çalış-
malarını hızla yürütüyor. Meseleye sadece
2023’te devreye alınması planlanan yerli
doğalgazın piyasaya sürülmesi olarak bak-
mamalıyız. Aynı zamanda rüzgâr, güneş,
HES, nükleer biyoenerji ve jeotermal ala-
nında ciddi projeler ve çalışmalar söz ko-
nusu. Bu çalışmaların sonuçları alındıkça
2023’te doğalgazın kendiliğinden ucuzlaya-
cağını söyleyebiliriz. Sözün özü; Türkiye
gerek bölgesinde gerekse dünyada enerjide
tam bağımsız lider bir ülke olmak istiyor.
Onun için bizim keşfettiğimiz ve keşfedece-
ğimiz doğalgaz kaynaklarıyla Türkiye
enerji bağımsızlığı yönünde çok önemli ka-
zanımlara sahip olacak. Bu da Türkiye'nin
uluslararası camiada söz sahibi olma nok-
tasında elini daha güçlendirecektir.”

Türkiye kendi kendine yeter

Türkiye'nin yıllık 50 milyar metreküplük
doğalgaz ihtiyacının kahir ekseriyetinin
Rusya üzerinden geldiğini belirten Prof. Dr.
Yalçın, “Türkiye’ye kendimizin kullandığı
dahil 70 milyar metreküpten daha fazla
doğalgaz farklı ülkelerden geliyor. Bu do-
ğalgazın yaklaşık 50 milyar metreküpü
Rusya üzerinden sevk ediliyor. Yani, Tür-
kiye doğalgaz açısından Rusya’ya bağlı bir
ülke. Ama artık Türkiye’nin kendi kendine
yetebilen bir ülke olma şansı var. Yapılan ve
yapılmakta olan keşifler bu açıdan
önemlidir.” dedi. DHA

Enerji Uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar 
metreküplük doğalgazın Türkiye için enerji bağımsızlığı yolunda bir dönüm
noktası olacağını belirterek “Türkiye artık dünya doğalgaz piyasasında söz 
sahibi bir ülke olmaya aday. Ülkemizin kısa vadede, hem içeride hem de 
dünya doğalgaz piyasasında fiyat belirleyebileceğine şahit olacağız” dedi

TURKIYE GAZDA
SOZ SAHIBI OLACAK

Alternatif enerji kaynaklarının yanı sıra Tür-
kiye'nin bir de dar günlerinde kullanmak için
rezerv olarak tuttuğu doğalgaz miktarı oldu-
ğunu vurgulayan Prof. Dr. Yalçın, “Bu kap-
samda Türkiye’nin doğalgaz depolama
çalışmaları devam etmektedir. Çünkü bir ül-
kenin sıkıntılı günlerde kullanabilmesi için
yıllık kullandığı enerjinin yaklaşık yüzde 15’i
kadarını rezerve olarak tutması enerji arz
güvenliği açısından hayati öneme sahiptir.
Türkiye Tuz Gölü ve Trakya’ya depolama ça-
lışmaları çerçevesinde yıllık 11 milyar met-
reküp doğalgazın depolanmasını planlamış
ve bunun yarısından fazlasını depolamış du-
rumdadır. Keşfedilen ve edilecek doğalgaz
rezervleri doğal depolama rezervi olacak ve

lojistik üstünlük sağlayacaktır. Ülkemizin yıl-
lık enerji ihtiyacı artışı tüm OECD ülkelerin-
den fazladır. Yakın bir süre önce devreye
alınan Milli Maden ve Enerji Politikaları ve
enerji alanında çıkartılan kanunlar sayesinde
ülkemizde yerli ve uluslararası enerji yatı-
rımları hız kazanmış bulunuyor. Bugün Türki-
ye'nin yaklaşık 100 bin Megawat elektrik
kurulu gücü var. 2040 yılında bu kurulu güce
yüzde 40’tan fazla ek olacaktır. Bölgesinde
ve dünyada günden güne gücünü hissettiren
ve söz sahibi olma yolunda emin adımlarla
ilerleyen Türkiye, dünyada ilk 5 ekonomi
arasında gitmek istiyor. Bu bakımdan enerji
bağımsızlığı için gerekli tedbirlerin alınması
gerekiyor” diye konuştu.

Elektrik gücü de var

Patates hasadı başladı
Tohumluk patates üretiminde
Konya'nın ardından 2'nci sırada,
yemeklik üretiminde ise 8'inci sı-

rada yer alan Sivas, Türkiye'de hasadın en son
yapıldığı il konumunda bulunuyor. Kabuğu-
nun kalın, aromasının farklı olması ve sökü-
münün en son yapılması dolayısıyla kışa
dayanıklı olan Sivas patatesi, Türkiye'de bu
alandaki tohumluk ihtiyacın da büyük bölü-
münü karşılıyor. Havaların da iyi seyrettiği
kentte üreticiler, tarlalarda söküm çalışmala-
rına başladı. Toplanan patateslerin bir kısmı iç
pazara aktarılırken, birçoğu ise büyük şehirlere
ulaştırılıyor. Kente bulunan mevsimlik işçiler,
sabah erken saatleriyle birlikte patates tarlala-
rında görev alıyor. İş makineleri yardımı ile

toprak üstüne çıkarılan patatesler, her yaş gru-
bundan işçilerin yoğun çalışması ile çuvallara
doldurularak TIR'lara aktarılıyor.

Üretici düşük fiyattan şikayetçi

Hasat çalışmalarına başladıklarını belirten
üretici Necmi Akkar, "Patatesin sökümüne
başladık ancak bu yıl ürün para etmiyor. Şu
anda patatesin kilosu 80 ya da 85 kuruş edi-
yor. Mazot ve gübre fiyatları yüksek, ayrıca
nakliyat parası da kurtarmıyor. İşçiler de Şan-
lıurfa'dan geldiler. Hepsi mevsimlik işçi. Bu yıl
da beklediğimiz kadar verim oldu. Burası yeni
toprak ve yeni ekildiği için lezzetli ve kaliteli
oluyor. Buradan çıkan patatesler Türkiye'nin
dört bir yanına gidiyor" dedi. Kasıma kadar iş

varAilesi ile birlikte Şanlıurfa'dan gelerek pata-
tes hasadında çalışan mevsimlik işçilerden İs-
mail Gördü ise, "Ailecek burada patates
topluyoruz. Çok şükür çalışıyoruz. Patatesi
toplamak çok zordur. Ama mecbur topluyo-
ruz. Günlük adam başı 70-80 TL kazanıyo-
ruz. Nisan ayında biz memleketlerimizden
çıkıyoruz. Ama devamlı çalışmıyoruz. Bazen
işimiz olmuyor. İş olduğu zaman çalışıyoruz.
Biz kasım ayına kadar buradayız. Çocukları-
mız da eğitim saati olduğu zaman telefonlarla
EBA üzerinden derslerini alıyorlar. Geçimi-
mizi bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz"
dedi.Diğer işçiler de, çalışabilecek durumda
olan aile bireyleri ile her yere gittiklerini, hayat-
larından memnun olduklarını ifade etti.  DHA

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, kışa dayanıklılığıyla bilinen tohumluk ve sofralık patatesin hasadına başlandı.
Mevsimlik işçilerin topladığı patatesler ülkenin dört bir yanına ulaştırılırken üreticiler ise fiyatların düşük olmasından şikayet ediyor

Su ürünleri
ihracatı yükseldi
Doğu Karadeniz'den yılın 9 ayında
yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 38 artarak
37 milyon 389 bin 615 dolara ulaştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
(DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye
göre, bölgeden yılın ocak-eylül döne-

minde 12 ülkeye 8 bin 390 ton su ürünleri ihraç
edildi. Söz ko-
nusu ihracattan
da 37 milyon
389 bin 615
dolar gelir elde
edildi. Bölgeden
geçen yılın aynı
döneminde de 4
bin 725 tonluk
su ürünleri ihracatından 27 milyon 174 bin 257
dolar kazanç sağlanmıştı. Böylece Doğu Karade-
niz'den yapılan su ürünleri ihracatı geçen yılın
aynı dönemine göre miktarda yüzde 78, değerde
de yüzde 38 arttı.

En fazla dış satım yapılan ülkeler

Rusya Federasyonu, Vietnam, Gürcistan, Ja-
ponya ve Polonya en fazla dış satım yapılan ülke-
ler oldu. Ocak-eylül döneminde Rusya
Federasyonu'na 31 milyon 546 bin 930 dolarlık,
Vietnam'a 2 milyon 459 bin 882 dolarlık, Gürcis-
tan'a 1 milyon 473 bin 166 dolarlık, Japonya'ya
558 bin 968 dolarlık ve Polonya'ya da 502 bin 478
dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönem ayrıca
geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan
Fransa, Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti, Hol-
landa ve Beyaz Rusya'ya da su ürünleri ihraç
edildi. DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Baş-
kanı İsmail Kobya, bölgeden yılın 9 aylık döne-
minde yapılan su ürünleri ihracatının geçen yılın
aynı dönemine göre rekor artış gösterdiğini söy-
ledi. Söz konusu ihracatın miktar olarak yüzde
78, değer olarak da yüzde 38 arttığını vurgulayan
Kobya, "Bölgeden en fazla balık ihraç edilen ülke
Rusya Federasyonu oldu. 

Mentollü maske
beğeni topladı

İzmİr Bilimpark'ta yer alan Tekol Tek-
noloji firması, daha çok enerji sektö-
ründe faaliyet gösterirken yeni tip

koronavirüs (Kovid-19) sürecinde maskeye ino-
vasyon katmak için kolları sıvadı. Maskenin daha
rahat kullanıl-
masına ilişkin
çalışma başla-
tan firma, bu
kapsamda men-
tollü ürün yap-
maya karar
verdi. Sağlık Ba-
kanlığı ve üni-
versitelerden
onay alındıktan
sonra İzmir'de
medikal tekstil
üretimi yapan başka bir firmayla anlaşma yapıldı.
Günde 500 bin üretim potansiyeli bulunan men-
tollü maske iç piyasada satışa sunuldu. Yurt dışı
bağlantılarını da gerçekleştiren firma, gerekli izin-
lerin ardından kısa süre sonra ihracata başlamayı
hedefliyor. Firmanın ortaklarından Mehtap Çakı-
roğlu, temmuz ayında geliştirdikleri mentollü
maskenin iç piyasadan talep görmeye başladığını
söyledi. Amaçlarının insanları maske kullanımına
teşvik etmek olduğunu ifade eden Çakıroğlu,
"Yurt dışından firmalarla görüşmelerimiz devam
ediyor. Belge aşamasındayız. Bundan sonra yurt
dışına açılacağız. Şu anda Azerbaycan, Rusya, İn-
giltere ve Almanya'dan talep var." dedi. Zorunlu-
luk olmasa bile insanların maske kullanmaya
devam edeceğini öngördüklerini dile getiren Çakı-
roğlu, talebin de doğrusal olarak artacağını tah-
min ettiklerini belirtti. Çakıroğlu, maskenin
solunum yollarıyla ilgili bir sıkıntısının olmadığı-
nın sağlık kuruluşları tarafından kanıtlandığını
ileri sürerek, ürünün patentini de aldıklarını kay-
detti. Mentollü maskelerin 3 katlı üretildiğine dik-
kati çeken Çakıroğlu, "İç yapısı, kumaş kalitesi
bizim için çok önemli. Bunu tamamen sağlıklı bir
ürün olarak ürettik” dedi.

Dr. Şenay
Yalçın



P artisinin grup toplantısında konuşan CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tay-

yip Erdoğan ile hükümete yönelik sert eleştirilerde
bulundu. Ermenistan ve Azerbaycan savaşına deği-
nen Kılıçdaroğlu, "Ermenistan, işgal ettiği Azeri top-
raklarından çıkmalıdır. Rusya'nın öncülüğünde masa
kuruldu, Türkiye masada yoktu! Bütün vatandaşla-
rımızın bunu hafızalarında tutmasını istiyorum"
dedi. 

Sen niye sabretmiyorsun?

Hatay’daki orman yangınları hakkında, "Bir or-
manı yakmayı, oradaki canlıları yakmayı hangi vic-
dan hangi ahlak kabul eder?" diye soran
Kılıçdaroğlu, "Ormanı yakanın, bir insanı öldür-
mekten ne farkı vardır? Kurdu kuşu yakmayı
hangi vicdan kabul eder. Ormanı yakan teröristtir,
ha bir insanı öldürmüşsün, ha bir ağacı yakmış-
sın" eleştirisinde bulundu. Daha sonra iktidarı
topa tutan Kılıçdaroğlu, "Bir ekonomik buhran

yaşıyoruz, milyonlarca gencimiz işsiz, esnaf siftah ya-
pamıyor, emekli geçinemiyor. Devleti yöneten kişi ola-
rak siz ‘yoksullukta sabredin’ diyorsunuz. Beyefendi
sen niye sabretmiyorsun? Bir elin yağda bir elin balda.
Yazlık, kışlık, uçan sarayların var. Bütün bunların yü-
künü ‘sabredin’ dediğin vatandaş çekiyor" ifadelerini
kullandı. 

Teröre asla izin vermeyiz

Pandemi nedeniyle ertelenen Baro seçimları hakkında
da konuşan Kılıçdaroğlu, "Genelgeyle kanun değiştiri-
yorlar. Baroların seçim yapması lazım. Genelgeyle en-
gellediler. Siyasi partilerin il kongreleri serbest ama
baro seçimleri yasak. Niçin? Saray’a kölelik yapan bir
kişiyi yerinde tutabilmek için" dedi. Ankara garı katlia-
mını da anan CHP Lideri, "10 Ekim Katliamı hâlâ tüm
boyutlarıyla aydınlanmış değil. Terör kimden gelirse
gelsin, kaynağı ne olursa olsun terör bir insanlık suçu
olarak görüyoruz. Biz insanların düşüncelerine,
inançlarına, kimliklerine saygı gösteririz ama te-
röre asla izin vermeyiz" diye konuştu. 

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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H ız ve hırsa yenik düşen dejenere olgulara sessiz
kalan toplumların en önemli sorunlarından bi-
risi de iffetsizliktir.

İffetin bilinmemesi, bilinip de dışlanması, bir gerici-
lik, yobazlık alâmetidir. İffet yobazları, bilinçlerini kö-
tüye kullananlardır. 

Bilincini kötüye kullanan insan, hayvanlara parmak
ısırtacak azgınlık numuneleri sergiler..

Birde insanlık yolunda yürürken, kısa ve rahat diye
iffetsizlik kavşağına sapan sonra da toplumda ahlak bu-
dalası kesilenler,   yaptıkları her haltın yanlarına kar
kalmasına alışanlar var…

-Her türlü hile, hurda, rüşvet, torpil-iltiması yap,
kuyu kaz,-Devletin araç gerecini özel işinde kullan,
ihale hokkabazlıkları yap,-Haraç al, imam nikahı adı
altında eşini boynuzla, işçinin hakkını gasp et,-Askere
gitmemek için yalandan çürük raporu alıp vatana iha-
net et,-Vergi kaçır sınav, sorularını söğüşleyip ahlaksız-
daşlarına  dağıtıp hırsızlık yap,-Millete “çocukları
imam hatip okuluna gönderelim” vaazı verip kendi ço-
cuklarını Robert kolejlerinde, Fransız okulunda okut,-
Kendi tarikinden, kendi cemaatinden olmayanları tekfir
et cehenneme yolla,-İhaleyi kapmak için yüzüne yalan-
dan (sünnetten uzak) bir kamuflaj sakalı bırak,  --Terfi
edeyim diye masana okumadığın Kur'anın mealini koy,-
Patrondan ulufe çarpayım diye gümüş yüzük tak,-Genel
müdür olabilmek için 30 senelik  boyalı-makyajlı hatu-
nunu numaradan izole edip türban! taktır,  -Kendi etra-
fını, akrabanı istediğin gibi terfi ettirip liyakatsiz bir
sürü cahili yüksek makamlara getirip uzun vadede
mülkü çökert,-Ehl-i liyakat dürüst insanları sürgün et,
onların ailelerini perişan et,-Bir tane yetimi yedirmeyip,
bir tane garibe el uzatmayıp, bir tane hastaya kan ver-
meyip  milyonlarca lirayı bir gecede 5 yıldızlı Otelde
zıkkımlan-Sosyal medyada akşama kadar seninle aynı
görüşten değil diye binlerce insana ana avrat söv, hep-
sini cehennem tık, akşam da otur yediğin haltlardan
elde ettiğin kazançlarla gururlan…..

Bu ülkede, millet için, vatan için zerre bir icraatın
olmadığın taş üstüne taş koymadığın, yada koyacak
kadar bilgi beceri  ve kaliteye sahip  olmadığın  halde
tüm haltları yedikten sonra  tatlı niyetine, bütün cehale-
tin ve ahlaksızlığınla Mustafa Kemal ATATÜRK’e din-
siz yaftası takıp hakaretler yağdır ve böbürlen…

Sonrada kalk vatan, millet edebiyatıyla  ortalıkta,
insan kılığında gezerken yaptıkların ve yaşattıkların ya-
nına kalacak sandın…

Yok öyle yağma!...  
Yoksa aldatarak, kandırarak,  ilahi adaleti, yetim

hakkının ve kul hakkının ağırlığını göz ardı ederek ce-
hennemi  yok  mu sandın? 

Eğer öyleyse İffetsizlik kavşağını başarıyla geçmişsin
hem de onurunu kaybederek..

Bence sen ve senin gibilere beddua bile çok iyi gelir..
Ne diyeyim ki Allah ıslah etsin….
VESSELAM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta
sabretmektir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi, "Ekonomik buhran 
yaşıyoruz, milyonlarca genç işsiz, esnaf siftah yapamıyor, emekli geçinemiyor. 'Yoksullukta

sabredin' diyorsunuz. Beyefendi sen niye sabretmiyorsun? Bir elin yağda bir elin balda."

BIR ELIN YAGDA
BIR ELIN BALDA

İffetsizlik kavşağı

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında
ekonomi yönetimini de eleştirerek, "Türkiye
2.5 milyar dolar borçlandı, 6.4 faizle. E hani Al-
manya bizi kıskanıyordu? Hani Türkiye güçlü

bir ülkeydi? Hani dünya lideriydik biz? Doğru,
faiz ödemede dünya lideriyiz. Faiz haramdır,
faiz günahtır. Peki bu ne?" diye sordu. Uzaktan
eğitime de değinen Kılıçdaroğlu, "Uzaktan eği-

timde dünyanın en iyisi Çin, sonra da biz geli-
yoruz” dediler. Kaç evde internet ve televizyon
var, onlardan bile bihaberler. 7 milyon 695 bin
öğrenci EBA’ya ulaşamadı. Mizah konusu yap-

sanız abartı derler ama hayatın gerçeği bu.
EBA’nın canlı kapasitesi 1 milyon öğrenci. Siz
15 milyon öğrenciyi eğitmeye kalkıyorsunuz"
eleştirisinde bulundu. 

HANİ ALMANYA BİZİ KISKANIYORDU?

Kemal
Kılıçdaroğlu

SEÇiM iSTEĞi
HEZEYANDIR!
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim
çağrısına yanıt verdi. Bahçeli, "Seçim isteği sipariş ve hezeyandır. Erken seçim tartışması boşuna
emek ve nefes israfıdır. Bizim 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi

MİllİYeTçİ Hareket Partisi
Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli grup toplantısında par-

tililere seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu’nun erken seçim çağrısına yanıt
veren MHP lideri Bahçeli, "CHP
Genel Başkanı'nın seçim isteği de sipa-
riştir, aynı zamanda hezeyandır. Kaçış
sendromu yaşayan Kılıçdaroğlu düne
kadar erken seçime karşı olduğunu
söylüyordu. CHP'ye oy veren kardeş-
lerim bile şaşkınlıkla soruyor: Ne oldu
da birden seçim diye tutturdu? Kim
aklına girdi? Kimin dolduruşuna
geldi? Sayın Kılıçdaroğlu ülkemi ve
milletimi canımdan aziz biliyor, her
şeyden çok seviyorum. Bunu senin
teyit ve tayin etmen ne haddindir, ne
hakkındır. Ancak senden ve zihniyetin-
den hiç mi hiç hazmetmiyorum. Se-
çime gidip ne yapacaksın, nereye
ulaşacaksın, sana kimler ne söyledi?
Neyi vaat ettiler? Ankara'dan bir Biş-
kek mi çıkarmayı düşünüyorsun?
Buna mı hazırlanıyorsun? Osman
Kavala'ya duyduğun sempatinin al-
tında yatan asıl neden Sorosçuların
desteğini mi almak? Biz erken
seçim talebini söyleyenden daha
çok söyletenleri yani sahibinin se-
sini ve kimliğini merak ediyoruz"
diye konuştu. 

Adayımız Erdoğan'dır

Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim-
lerin zamanında yapılmasından
yana olduğunu ifade eden Bahçeli,
"Erken seçim tartışması boşuna
emek ve nefes israfıdır. Türkiye 2023
hedeflerine, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi'nin bütün kurum ve
kurallarını inşa ederek, yapısal re-
formları hayata geçirerek ulaşacaktır.
Anket aldatmalarını milletin iradesi
yıkıp geçecektir. Cumhur İttifakı;
inanmış gönüllerin mecmuuyla, yük-
sek ülkülerin muazzam heyecanıyla,
millete adanmış milli ve yerli duruşun
manevi hikmetiyle yoluna ve yolculu-
ğuna sonuna kadar devam edecektir.
Kim aday olursa olsun, hangi partiler

zilletin çatısı altına sığınırsa sığınsın,
parlamenter sisteme dönmenin hesa-
bını hangi siyasi defolar yaparsa yap-
sın, nafiledir, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi yaşayacak, gelece-
ğin rotası Cumhur İttifakı'nın fedakâr-
lıklarıyla çizilecektir. Milliyetçi Hareket
Partisi sözünün eridir. 2023'de Cum-
hurbaşkanı adayımız Sayın Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türk milleti
Cumhur İttifakı'yla
kutlu yarınlara
yürüyecek-
tir" ser-

zenişinde bulundu. 

Nesebi gayri sahih çocuklar!

Hatay'daki orman yangınlarına da de-
ğinen Bahçeli, "Teröristler Hatay’daki
sözde kutsal ateşi selamlamışlar ve
yangınların sorumluluğunu üstlenmiş-
lerdir. Ateşin böyle nesebi gayri sahih
çocukları var mı bilemeyiz. Fakat bildi-
ğimiz bir şey varsa o da şudur: Bunlar
iblisin çocukları, ifridin çaşıtları, ihane-
tin çakallarıdır. Kimin çocukları olduk-
ları esasen meçhul olan bu

şerefsizlerin kısa sürede yakalanıp
yaktıkları kadar yakılmaları, dahası

yaptıkları her türlü kötülük ve
menfur eylemlerden dolayı he-

saba çekilmeleri en acil
hukuk ihtiyacıdır" ifadelerini
kullandı. 

ŞATAFATTAN VAZGEÇ!
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan
sen önce 500 milyon dolarlık uçağını sat,
şatafattan vazgeç. Yandaş vergi affına, sarayın
masraflarından bir kuruş tasarruf etmeye
gelince sabır yok" eleştirisinde bulundu

İYİ ParTİ Genel Başkanı Meral Akşener
partisinin grup toplantısında konuştu.
Sözlerine Azeri Ermeni çatışmasına de-

ğinerek başlayan Akşener, "Moskova'daki ateşkes
masasından kalktıktan birkaç saat sonra Gence'de
sivillere saldıran bu gözü dünmüşlüğe bir son veril-
meli. Artık Türkiye kurulacak bir masada olmalıdır.
Sayın Aliyev, yaptığı açıklamada Türkiye'nin ma-
sada olmasını belirtmişti. Kardeşlerimizle olamamız
gereken masa bizim için ar meselesidir. Daha hazi-
ran ayında Türkiye'ye uyguladığı silah ambargo-
sunu kaldıran Kanada, Ermeni diasporasının
baskısıyla yeniden ambargo uyguladı. Şüphesiz
bundan sonra da başka masalar kurulacak. Türkiye,
o masalarda kardeşiyle yan yana oturmalıdır” dedi.

Yok öyle yağma Erdoğan

Konuşmasında Hatay'da meydana gelen yangına
değinerek, "Türkiye bu yangınları dünyanın birinci
maddesi yapmalıydı ama olmadı çünkü bunu yap-
mak için devlet ciddiyeti gerekir" şeklinde sürdüren
Akşener, "Milletimiz yangın felaketini bir rant felake-
tinin izleyeceğinden endişe duyuyor" ifadelerini kul-
landı. Ekonomik kriz hakkında da "Çarşıda,
pazarda, mutfakta yangın var. Tüm hedefleri düşür-
düler ama uçuyoruz diye masal anlatıyorlar. Eski-
den uçuyoruz, ekonomik kriz yok diyebiliyordu ama
şimdi diyemiyor" eleştirisinde bulunan Akşener,
"Şimdi sabır diyor. Sayın Erdoğan sen önce 500 mil-
yon dolarlık uçağını sat, şatafattan vazgeç. Yandaş
vergi affına, sarayın masraflarından bir kuruş tasar-
ruf etmeye gelince sabır yok. İş bulamayan gence,
uzaktan eğitim için çocuğuna bilgisayar alamayan
babaya gelince sabır var. Geçeceksin bunları Sayın
Erdoğan. Sen git sefa sürmeye tam gaz devam et,
gençlerimizin hayali yıkılsın. Yok öyle sayın Erdo-
ğan. Esnafın birine 7 bin birine 50 bin lira kredi ver-
diler. Neye göre verdiler belli değil" diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yok öyle yağma sayın
Erdoğan. O meşhur müteahhitlerden biri vergi affı
aldı. Öncesinde yine ballı bir ihale aldı" sözleriyle
yüklenen Akşener, "Resmi Gazete'de yayınlanan
vergi affı 9 milyar lira. Sen yandaşa vergi affı koy,
sonra esnaf kredi borcu altında ezilsin. Yok öyle
yağma sayın Erdoğan” dedi.

Meral 
Akşener

Kesin hükmü 
değerlendireceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ana-
yasa Mahkemesi'nin (AYM) CHP eski
milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki

hak ihlaline ilişkin gerekçeli kararıyla ilgili,
"AYM'nin bireysel başvuruyla ilgili hak ihlali karar-
ları, başka bir yargı kolu olan Yargıtay'da kesin
hüküm haline gelen bir kararının hukuki varlığını
ortadan kaldırmıyor” dedi. AYM’nin yeniden yargı-
lama kararı verdiğini ve ilk derece mahkemesine bu
kararı gönderdiğini belirten Şentop, “Bu kesin hük-
mün varlığıyla ilgili yeni bir durum ortaya çıktı-
ğında bunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

Erken seçim olmaz

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine,
"Daha önceki hükümet sisteminde erken seçim ka-
rarı almak kolaydı. Nitekim Türkiye, zamanında
seçim yapmamakla meşhur bir ülkeydi o dönem-
lerde. Bu hükümet sistemi değişikliğinin en önemli
gerekçelerinden birisi, Türkiye'de sık sık seçim ya-
pılmasını ortadan kaldırmaktı" diyen Şentop, "Yapı-
lan değişiklikle erken seçim kararı almak
zorlaştırıldı. Ya cumhurbaşkanı böyle bir kararı ala-
bilir veya Meclis bu kararı alabilir. Bu ise ancak 5'te
3'lük bir çoğunlukla olabilir, 360'ın üzerinde bir sayı
gerekir. Ben erken seçim kararı almanın çok çok zor
olduğu kanaatindeyim. Bu erken seçim konusu, ön-
ceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sis-
temde bu anlamda bir adım atabilmek
zorlaştırılmıştır. Bu sistemin de bir özelliğidir bu.
Türkiye'de bundan sonra seçimler hep zamanında
yapılır. Sadece 2023'te değil, ondan sonra da Türki-
ye'de erken seçim olmaz. Hep vaktinde yapılır.
Amaç buydu zaten" ifadelerini kullandı.  DHA

Bahçeli, erken
seçim talebinin
doğru bir talep

olmadığını
ifade etti. MHP
Lideri olası bir

seçimde de
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip
Erdoğan’a

destek vereceklerini
anlattı.
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2021 YILI İÇİN MALZEMELİ YEMEK hizmet 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 :2020/534671
1-İdarenin
a) Adresi :HASANPASA MAH. FAHRETTIN KERIM GÖKAY CAD. NO:2 

34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165425000 - 2164143885
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :01.01.2021 - 31.12.2021 Tarihleri Arası Toplamda 83.490 öğün 

malzemeli yemek hizmeti alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Kadıköy Belediyesi Ana Hizmet Binası Yemekhanesi
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Odası 4. Kat A Blok

(Hasanpaşa Mh. F.Kerim Gökay Cad. No:2-4 Kadıköy/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati :06.11.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimdeki 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-

sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil

memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu

gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilan-

çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bi-

lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenle-

nen belgeyi sunar,Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kri-

ter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabi-

lirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp

sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere ora-

nının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az

(1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhase-

beci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tuta-

rını gösteren belgeler,Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden

, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi

birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.Bu kriterleri bir önceki yılda

sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %

35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektör kuruluşlarına gerçekleştirilen her türlü malzeme dahil yemek hazırlanması,
serrvisi ve servis sonrası hizmetler birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Odası 4. Kat A Blok
(Hasanpaşa Mh. F.Kerim Gökay Cad. No:2-4 Kadıköy/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir

iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-

den birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1235956)

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK VE TEDARİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKMEGIMIZE 
GOZ DIKTILER!
İstanbul'da ekmeğin değişik yerlerde farklı fiyat ve gramajlardan satılması "gramaj
oyunu" tartışmalarını gündeme getirdi.  Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı
Aydın Ağaoğlu, “Belirlenen fiyatların üzerinde uygulanan fiyatlar hukuka aykırıdır.
200 gram ekmek 1,5 liradan satılıyorsa, 220 gram ekmek yüzde 10 artışla 1,65 li-
radan fazla olamaz. Oluyorsa ortada ya gram ya fiyat hilesi var demektir" dedi

T üketicinin temel gıdaların-
dan ekmek, şu sıralar fiyatı
ve gramajı ile gündemde.

İstanbul’un farklı ilçelerinde farklı
fiyat ve gramajla satılan ekmeğin
fiyatı, fırıncılara göre maliyeti kar-
şılamıyor. İstanbul Ticaret Oda-
sı’nın belirlediği azami fiyat
listesine göre bugün 200 gram
ekmek 1,50 liradan, 240 gram
ekmek ise 1,80 kuruştan satılıyor.
İstanbul’un pek çok semtinde
ekmek fiyatları ise farklılıklar göste-
riyor. Bazı fırıncılar 220 gram ek-
meği 1,65 liradan satması
gerekirken 2 liradan satıyor.

Ya gram ya fiyat hilesi var

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal
Başkanı Aydın Ağaoğlu, “220 gram
ekmek bugün 2 liradan satılabili-
yor. Oysa 1 kg ekmeğin 7,5 lirayı
geçmemesi gerekiyor. Bu durumda
ortada ya gram ya fiyat hilesi var.
Gram hilesine baktığımızda 1000
gramı 7,5 lira ise 220 gram aslında
266 gram olmalı ki, 2 liraya satıla-
bilsin. Aradaki 46 gram adeta ça-
lınmış. 220 gram ekmek yüzde 10
fazlasıyla ancak 1,65 liradan satıla-
bilir. Tüketici böyle bir durumla
karşılaştığında, fiyatlar fahişse
mutlaka zabıtaya şikayette bulun-
malıdır. Bu fiyat haksız fiyattır"
dedi.

Tebliğ buna müsaade ediyor

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı
Erdoğan Çetin, ekmek fiyatlarının
semtlere göre değişiklik gösterme-

sini DHA’ya yorumladı. Çetin,
“Farklı semtlerde ekmeğin fiyat ve
gramajlarının farklı olmasının ola-
ğan bir durum olduğunu belirterek,
“İşletmelere göre bence normal.
Kilogram fiyatı çok oynamadıktan
sonra farklı gramlarda farklı fiyat-
larda ürün satılabilir. Gram ile fiyat
öpüşüyorsa birbiri ile entegre ola-
biliyorsa satılabilir yani 200 gram-
dan da bir işletmeci ekmeğini
yapabilir, 210 gramdan da 300
gramdan da… Yani tebliğ buna
müsaade ediyor. 10’ar gram arttırı-
larak müşterinin talebine cevap
vermemize müsaade ediyor. Yani
bir fırıncı ekmeğin gram fiyatı üze-
rinden kaç liraya satacağını kendisi
belirleyebiliyor" diye konuştu.

Ülkedeki en ucuz şey ekmek

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı
Çetin, ekmek fiyatlarının pahalı ol-
madığını belirterek fırıncıların zor
durumda olduğunu söyledi. Çetin,
“Ekmek aslında pahalı değil. Hatta
ülkede en ucuz şey ekmek. Mayıs
ayında 1 lira 35 kuruş olan buğday
fiyatları bugün 2 lira. Yani mayıs
ayında 100 liralık bir un bugün 140
lira, 150 lira. Yani ekmeği hala
ucuza satıyoruz ama fırın işletme-
leri şu anda ekmek satışından zarar
ediyorlar. Benim şahsıma göre ben
de fırın işletmecisiyim, bugün 200
gram ekmeğin 2 liradan satılması
gerekiyor. Yani ekmeğin kilosunun
İstanbul için 10 lira olması gereki-
yor. Artan maliyetlerden dolayı"
açıklamalarında bulundu.

Aynı fiyattan satılmalı

Bağcılar'da fırın işletmecisi Meh-
met Ayhan, 200 gram ekmeği 1,5
liradan sattığını söyledi. Herkesin
ekmeği aynı fiyattan yemesi gerek-
tiğini söyledi. Ayhan, “Un çuvalla-
rının fiyatı eskiden uygundu. Şimdi
yükseldi. 135 lira oldu. Bazı yer-
lerde 1,5 liraya bazı yerlerde 2 li-
raya satılıyor. Bence haksızlık. Un
çuvalını onlar da aynı fiyata alıyor
biz de aynı fiyata alıyoruz. Ama
onların kirası yüksek oluyor demek
ki maliyete göre belirleyip satıyor-
lar. Ama müşteri için, halk için aynı
fiyata satması lazım" şeklinde ko-
nuştu.

Fırıncı işin içinden çıkamıyor

Zeytinburnu’nda 20 yıldır fırın işle-
ten Hakan Kaya, maliyetler yüzün-
den ekmek fiyatlarının semtlere göre
farklılık gösterdiğini söyledi. Kaya,
“Pazar gününden beri biz de 220
gram ekmek 2 lira oldu. Önceden
200 gram 1,5 liraydı. Bunun olması-
nın sebebi un fiyatlarının arka ar-
kaya zamlanması, kiranın
artmasından dolayı. Maliyetlerin
artmasından dolayı ekmek 2 lira
oldu. Semtten semte değişiyor. Böl-
geden bölgeye değişiyor. Şimdi ki-
misi veriyor 10 lira kira ya da kimi
kaliteli un kullanıyor 100 liraya 110
liraya alıyor. Hatta 130 liraya. Me-
sela bizim gecen sene aldığımız un
80 liraydı bu sene aynı un 130 lira.
Ondan dolayı işin içinden çıkamı-
yor fırıncı" diye konuştu. DHA

SEMTE GÖRE FİYAT MI DEĞİŞİR!
Etiler’de bir fırından ekmek alan
Levent Binici, ekmek fiyatlarının
semte göre değiştiğini söyleyerek
duruma tepki gösterdi. Binici,
“Benim oturduğum yerde ekmek
1,5 lira. Etilerde 2 lira. Semte göre
ekmek fiyatı değişiyor. Bir sabiti yok
bunun. Herkes kafasına göre takılı-
yor yani. Ortada haksızlık var.
Arada 50 kuruş fark var. Bir aile için
önemli bir miktar. Herkes ekmeği
aynı fiyattan yemeli. Orada 1,5 li-

raya satılıyorsa burada da aynı ol-
ması lazım" dedi. Gültepe’de oturan
ve Etiler’de çalışan Mustafa Atabey
ise “Burada 2 lira. Bizim orada 1,75
lira. Semte göre değişiyor fiyat. As-
lında değişmese daha iyi olur.
Sonuç itibari ile Gültepe de ya da x
bir yerde yaşayan bir vatandaşımız
1,75’e alırken, burada 2 lira olması
hoş değil. Yani bir standart gelmeli.
Her semtte her yerde ekmek fiyatı
aynı olmalı" şeklinde konuştu.

Ekmek gramajlarındaki değişiklikler ve fiyat farklılıkları vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Hafta sonu 2 çocuğu ve
eşi ile yürüyüş yapmak
için Büyükçekmece'ye

gelen Yener Oğuz (32), Mimar
Sinan Köprüsü'ne geldi. Köprüde
yürüyen Oğuz, sudaki çamurlan-
mayı fark etti. Ailesini çağırıp bek-
lemeye başlayan Oğuz, canlının su
samuru olduğunu gördü. Sudan
kafasını çıkaran su samurunu
gören Oğuz, hayvanı saniye saniye
cep telefonuna kaydetti. Yener
Oğuz, "Ailemle beraber Büyükçek-
mece'de bulunan tarihi Mimar
Sinan Köprüsü'ne gidip dolaşıp,
bir fotoğraf çekilelim dedik. Bir iki

tur atıp yürüyüş yaptık. Sonra
suda bir şey fark ettim. Balık san-
dım ilk önce. Kuyruğunu falan dı-
şarıda hareket ettirince böyle
yemleniyorlar. Biraz daha yakla-
şınca balık olmadığını fark ettim.
Daha dikkatli bakmaya başladım.

Sonra su samuru olduğunu fark
ettim. Orada büyük ihtimalle avla-
nıyordu. Alanı zaten çamur yap-
mıştı biraz. Biraz daha dikkatli
bakmaya çalıştım. Su samuru ol-
duğunu fark ettim. Şaşırdık. Bunu
görüntülemek istedik" dedi.  DHA

Su samuru
görüntülendi
Su samuru
görüntülendi
Su samuru
görüntülendi
Su samuru
görüntülendi
Su samuru
görüntülendi
Su samuru
görüntülendi
Su samuru
görüntülendi

Oğlumu almadan dönmeyeceğim!
Japon eşi Ataru Koba-
yashi’e kendisine şiddet uy-
guladığı ve çocuğunu

göstermediği gerekçesiyle boşanma ve
velayet davası açan Mimar Sema Ko-
bayashi (45) DHA’ya konuştu. Japon-
ya’da kaldığı sığınma evinde günde bir
saat kullanabildiği internet bağlantı-
sıyla sesini duyurmaya çalışan Sema
Kobayashi “Oğlum Türkçe’yi unut-
muş, benimle konuşamadı bile korku-

sundan. Oğlumu almadan dönmeye-
ceğim” dedi. Kobayashi, "Ortada bir
aile içi şiddet var. Ben buna maruz kal-
dım, çocuğum da bu şiddeti gördü.
Eşimin Türkiye’de bir çocuğa şiddet
uyguladığına dair ceza aldığı bir dos-
yası da var. Bu dosya da gönderildi Ja-
ponya’ya mahkemeye. Bana da biir
çocuğa da şiddet uygulayan biri olarak
görülmeli. Sadece bir velayet dosyası
gibi değil” açıklamasını yaptı.  DHA
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ZAYİ İLANLARI
Geçici koruma kimlik kartımı kaybettim hükümsüzdür.  

AYMAT HORO 

Kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. Habib Şenyıldız

GENEL KURUL İLANI
(İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü)

Ticaret Sicil No: 317147
Ticaret Unvanı

NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
Ticari Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No: 80   

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 02.10.2020 tarihli almış olduğu ka-
rara istinaden; 09.11.2020 tarihinde, saat: 10 : 00’da, Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otak-
çılar Cad. No:78 K.4 İç Kapı No:94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem

maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  
Finansal Tablolar, Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Yönetim Kuru-

lu’nun 2019 yılı kâr dağıtımı yapılmaması önerisine ilişkin kararı ve TTK 473’e göre hazırla-
nan Sermaye Azaltım Raporu Genel Kurul Toplantısından en az onbeş gün önce şirket

merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile

temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Adı – Soyadı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kaşe – İmza

GÜNDEM:
1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve toplantı tutanaklarına Genel Kurul adına imzalamak üzere
Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
2. 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 faaliyet yılına ilişkin Denetçi raporunun okunması,
4. 2019 faaliyet yılına ait Bilanço, finansal tablolar ve Kâr/Zarar hesabının okunması, müza-
keresi ve onaylanması,
5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddenin tadil edilmesi hakkında karar verilmesi,
7. Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 
8. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9. 2020 yılı için bağımsız denetçi şirketinin seçilmesi, 
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine
izin verilmesine.

VEKÂLETNAME
Pay sahibi olduğum NOVAPLAST PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin
09.11.2020 tarihinde saat : 10:00'da Flat Ofis Haliç, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78
K.4 İç Kapı No:94 EYÜPSULTAN-İSTANBUL’da yapılacak 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda tüm gündem maddeleri için beni tam bir salahiyetle temsile, dile-
diği görüşler doğrultusunda oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya
yetkili olmak üzere …………………. T.C. Kimlik Nolu ………………….…’ı temsilci
tayin ettim.
VEKÂLETİ VERENİN
Sermaye Miktarı : 
Hisse Adedi :
Adresi :
Adı Soyadı :
Tarih :
İmzası : 

Not: Vekâletnamenin noterden tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza
sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

D ünyanın önde gelen kent içi raylı
sistem işletmecileri arasında yer
alan İstanbul Büyükşehir Bele-

diyesi (İBB), Türkiye’nin başkenti Anka-
ra’da metro hattı uzatma çalışmasının
projesi yapacak. Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin (ABB) 11 Ağustos’ta düzenle-
diği ve 6 firmanın teklif verdiği “Ankaray
(A1) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem
Uzatma Hattı Uygulama Projesi” ihale-
sini, İBB iştiraki Metro İstanbul kazandı.
İhalenin sonuçlanmasının ardından ger-
çekleştirilen imza törenine Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı Mansur
Yavaş ile Metro İstanbul AŞ Genel Mü-
dürü Özgür Soy katıldı. İBB’nin 32 yıllık
raylı sistem işletme deneyimi olduğunu
bildiklerini belirten Mansur Yavaş, "Proje
çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bi-
tireceğinizi biliyor ve bekliyoruz. Anka-
ra’ya ve İstanbul’a hayırlı olsun. Bu
metroyu kendi dönemimizde bitirmek is-
tiyoruz" dedi.

Türk mühendislere güvenin

Özgür Soy da Başkan Ekrem İmamoğ-
lu’nun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş-
birliğinden büyük memnuniyet
duyduğunu ve devam etmesini dilediğini
ifade ederek, "Biz 32 yıllık işletmeci ve 22
yıllık proje deneyimcisi olarak, 154,25 kilo-
metre hat, 158 istasyon ve 844 aracıyla
günde 2,5 milyonun üzerinde yolcu taşıyo-
ruz. Yolcularımızdan aldığımız geri bildi-
rimler ve işletmecilik şapkamız sayesinde
süreci 360 derece düşünerek bütünleşik bir
bakış açısıyla fonksiyonel projeler geliştire-

biliyoruz” diye konuştu. Projeleri tasarlar-
ken bakım, onarım ve depolama ayağını
da düşündüklerini kaydeden Soy, “Biz İs-
tanbul’u da ülkemizi de sadece coğrafi
olarak değil kültürel özellikler açısından da
çok iyi tanıyoruz. Yabancı mühendislerden
bu noktada ayrışıyoruz. Türk mühendis-
lere güvenin. Hattın sadece yolculuk boyu-
tunu değil, işletmeye maksimum ve
sürdürülebilir fayda sağlaması açısından

da ele alıyoruz" diye konuştu.

Ankaray Mamak’a uzuyor

AŞTİ ve Dikimevi arasında 11 istasyonu
bulunan 8,5 kilometrelik Ankaray A1 Hat-
tı’na yapılacak olan uzatma projesi kapsa-
mında; 8 istasyondan oluşan 7,4
kilometrelik A2 Dikimevi-Nato Yolu Hattı
inşa edilecek. M2 Kızılay-Çayyolu Metro
Hattı ile de entegre olan hat, Mamak’tan

şehrin merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.
Metro İstanbul; bu projede güzergah ve
depo sahası projeleri, derenaj, altyapı dep-
lasman ve geçici trafik sirkülasyon proje-
leri, zemin etüdü, fizibilite etüdü, mali ve
ekonomik analizler, ulaşım etüdü ve ÇED
raporu, mimari ve yapısal tasarım proje-
leri, elektro-mekanik projeler üretecek. Ay-
rıca, inşaat ve elektromekanik ihale
dokümanlarını hazırlayacak.

IBB  ANKARA’DA 
METRO YAPACAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yeni metrosunun proje ihalesini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazandı.
AŞTİ ve Dikimevi arasındaki Ankaray A1 Hattı’nın uzatma çalışmasının projesini, İBB iştiraki Metro İstanbul yapacak

Beyler halk sizi bekliyor

H er yönüyle perişan olan ve her geçen gün
çırpındığı yokluk ve yoksulluk bataklığın-
dan kurtulmak için, çırpınan halk 

tutunacak bir dal arıyor.
Bu dal öncelikle ve ivedilikle elbette TBMM’de

onları temsil eden milletin vekili olan beyler, elbette
sizlersiniz.

Şimdi muhalefet kanadı,  “Gezip halka birleşsek
ve onları dinledikten sonra derman olamıyorsak
neye yarar ki” diyebilirler.

İktidar kanadındakiler ise, “Bizlerde muhalefet
gibiyiz. Reisimiz gezip tozuyor, bizde eşlik ediyoruz.
Elimiz kolumuz bağlı. Oradaki feryatları nasıl dile
getirelim” diyebilirler.

Duruma bakılınca aynen böyle.
Muhalefet sorunların çözümü için bir yasa tasa-

rısı hazırlasa, TBBM'de parmak üstünlüğü olmadığı
için halka çok yararlı olsa bile kanunlaştıramıyor.

İktidarı oluşturan halkın vekilleri halkın yararına
olan teklifleri kendileri getirmediği için zaten ret
oyu kullanıyorlar. Birçok vekilimiz neyi reddettiğini
etraflıca bildiğini sanmıyorum. Grup Başkan Vekil-
lerine bakıyor o el kaldırmışsa kendisi de kaldırıyor.

O zaman ne olacak?
Beyler halkımız sersefil, yokluk, yoksulluk, işsiz-

lik içerisinde, enflasyon ve döviz yükselmesini Ha-
zine ve Maliye Bakanımızın aldığı tüm tedbirlere
rağmen almış başını gidiyor.

Çiftçi toprağı ile küs. Girdilerin yüksek olması
nedeniyle toprağını ekemiyor. Ekenler, elde ettiği
ürünü değerine satamıyor.

O zaman görev sizlere düşüyor sayın vekiller.
Madem çare bulamıyorsunuz o zaman oy toplamaya
gittiğiniz gibi cesaretiniz varsa gidin ve onları bari
teselli edin.

Hükümetin senaryolarını anlatın.
Yapamayacağınız ve vadettiklerinize yenilerini

ekleyin.
Ülkemizin bolluk ve bereket içerisinde, halkının

mutlu ve mesut olduğunu GSMH’nın üzerinde ka-
zançları olduğunu, hakları olan hizmete harcanacak
paraları garanti verilen yatırımlara ödendiğini ve
onlara verecek bir şey kalmadığını anlatın.

Ya siz ey muhalalefet!
Ülkeyi yönetmeye en yakın parti olan Cumhuriyet

Halk Partisi ve Millet İttifakının büyük ortağı İYİ
Partinin durumuna bakalım.

Geçtiğimiz günlerde, aklı erdiğinden bu yana
CHP’ li olduğunu ve partinin çeşitli kademelerinde
üst düzey yöneticilik yapmış olan ve halen halkın ve-
kili olan bir dostumun tespiti çok ilginç ti.

Diyor ki, “Halkımız CHP’ yi bilmiyor, tanımıyor.
Bizler kendimizi anlatamıyoruz. Halk partimizi
Rahmetli Demirel, Özal ve günümüzde Erdoğan’ın
anlattıkları kadar biliyor. Bizler ve partimizin yöne-
ticileri haftalık grup toplantısı ya da arada bir basın
toplantısı yaparak anlattığımızla yetiniyoruz. Bize
oy verecekler o saatlerde işinde, tarlasında ve so-
kakta olduğu için dinlemiyor.

Halka gitmiyoruz. Onlara dokunmuyoruz. Bir
arada olacağımız sofra kurmuyor, sofralarına otur-
muyoruz. Köylünün, üreticinin, esnafın, gençlerin,
işsizlerin, evinde tencere kaynatamayanların dertle-
rini dinleyemiyor, derman olamıyoruz. Kısaca on-
lara dokunamıyoruz” demişti.

Anlattıklarının hemen hepsi doğruydu.
Peki o halde ne yapıyorsunuz?
Beyler hakikaten grup toplantısı ve basın toplan-

tısı ile işler yürümüyor.
İktidara talip olduğunuza göre ve Ankara da halk

için yararlı projelerinizi yasa haline getiremediği-
nize göre, çıkın gidin bunu halka anlatın.

Onlarla oturun, hasbuhal edin.
Halleşin,
Dertleşin
Onlara, “Sizin için şunları yapacaktık. Sizlere çok

faydalı olacağına inandığımız kanun teklifleri hazırla-
dık ama sayımız yeterli olmadığı için AKP ve MHP’nin
oyları ile ret edildi” deyin ve teferruatını anlatın.

İnanın yetim çocuğun başı okşanınca memnun ol-
duğu gibi onlarda memnun olacak, hatta imkanları
ölçüsünde sizlere ikramlarda da bulunacaklardır.

Çıkın Anadolu’ya, Trakya’yı gezin halk sizi bekliyor.
İnanın geri döndüğünüzde Ankara’da ki koltukla-

rınızı yerinde bulacaksınız. Merak etmeyin oraya
sizleri oturtan halk sizi tekrar oturtur.

Endişeye mahal yok. Siz bir adım atın. Onlar size gelir.
İyi Partinin durumu
Muhalefeti oluşturan Millet İttifakı’nın ikinci

partisi olan İYİ Parti, kuruluşunda Merkez Partisi
olmayı tam olarak beceremedi.

Yukarıda bahsettiğimiz hususları partinin 
kurucusu ve Genel başkanı Meral Hanım yapıyor.

Ülkeyi imkanları ölçüsünde tek başına gezip vatan-
daş dokunuyor ve izlediğim, bildiğim kadarıyla halka
bir şey vermiyor, veremiyor ama halk memnun.

Diğer muhalefet partisi olan HDP’ye bakınca.
Bunlar bölge partisi mi, terör güdümünde partimi
yoksa ülke partisi olacaklar mı düşünüp taşınıp
karar versinler.

Başlarını iki ellerinin arasına alıp bunları düşünüp
karar verip vatandaşa deklere etsinler, sonra çarıklı
erkanı harp denilen vatandaşımız gereğini yapar.

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Unutulan eşyaları
satıyor
Unutulan eşyaları
satıyor
Unutulan eşyaları
satıyor
Unutulan eşyaları
satıyor
Unutulan eşyaları
satıyor
Unutulan eşyaları
satıyor

Özellikle dış hat yolcularının unut-
tuğu, THY'nin Bagaj Hizmetleri Yö-
netim Müdürlüğü kayıp eşya

deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru
yapılmadığı takdirde ihale yoluyla satılan eşya-
lar daha sonra eksiklikleri varsa tamamlanarak
satılıyor. Uçakta en fazla çanta, gözlük, cüz-
dan ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar
unutulurken açılan bavullardan ilginç eşyalar
da çıkabiliyor.

Topkapı'da başladık

Avcılar’daki bir pasajda bulunan iki büyük
dükkanda THY’nin ihalelerinden satın aldık-
ları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde
el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, “Biz
bunları devletten ihale yoluyla satın alıyoruz ve
satışa sunuyoruz. Bu işi 1995’te Topkapı’da
Şehremini’de başladık. 13 yıldır da Avcılar’da
faaliyet gösteriyoruz” dedi. Korkmaz, yolcula-
rın uçaklarda taşınabilecek her şeyi unutabildi-
ğini anlatırken şöyle dedi: “Adam takma dişini
unutuyor mesela. Çantasını unutunca içindeki
takma dişini de unutmuş oluyor. Valizde taşı-
nabilir her şey unutulmuş olabiliyor. Unutulan
ilginç eşyalar arasında protez ayak, bacak da
çıkıyor. Unuttuğu valizin içinde bir bakıyoru-
nuz protez bacak çıkıyor. Bunları belirli bir
fiyat ödeyerek açık arttırma ile satın alıyoruz.
Bunları değerlendiriyoruz. Piyasada örneğin
500 TL’ye satılıyorsa biz 150 TL’ye veriyoruz.
Herhangi bir eksiği varsa onları gideriyoruz,
ondan sonra satıyoruz. Takma dişleri atıyoruz.
Protez bacağı isteyen olursa satıyoruz.”

Her türlü eşya var

Aziz Korkmaz, Koronavirüs döneminde hava-

limanlarının kapatılması ve seferlerin iptal edil-
mesi ile ihale alamadıklarını ancak, ellerinde 2
yıl satabilecekleri ürün bulunduğunu ifade
ederken, şöyle devam etti: "Bu dönem satışları-
mızı etkiledi. İşyerimizde çok eski gramofon,
en az 50-60 yıllık radyolu pikap, nereden ba-
karsanız 100 yıllık ayakla çalışan dikiş maki-
nesi, çok eski plaklar, radyolar, kürekler, her
beden ve yaşa uygun kıyafet, ayakkabı, şapka,
bebek arabası, kemerinden, saatine kadar her
türlü eşya var. Buradaki ürünler satıldıkça yer
açıyoruz. Uçakta eşyasını kaybedenler bazen
bize geliyor. Örneğin 1 ay önce unutmuşsa o
bize ancak en az 1 yıl sonra gelir. Bavullardan
çıkan fotoğrafları saklıyoruz. Geçenlerde Tekir-
dağ’dan biri geldi fotoğraflarını sordu, elimiz-
dekileri çıkardık gösterdik fotoğraflarını alıp
gitti. En fazla güvenlik kontrolü sırasında unu-
tulan 20-1000 TL’den satılan saatlerimizin
yanı sıra çok miktarda cep telefonu, dizüstü
bilgisayar, tabletler var. Bazıları bagaja ek ücret
vermemek için bavul veya çantalarını bırakıyor.
İşyerimize gelenlerin yanı sıra bizi sosyal
medya hesabından da takip edip alışveriş yapı-
yorlar. Yüksek fiyatlarla alıyoruz. Çok meşak-
katli bir iş. Yatırdığımız parayı almak geri
almak zaman alıyor. Biçim için adeta hobi
oldu. İhale ile aldığımız unutulan bavulların
içinden bazen kontrolden kaçan yiyecek de,
kullanılmış çocuk bezi de çıkabiliyor." DHA

Uçuş stresi, telaş başta olmak üzere
çeşitli nedenlerle uçakta unutulan
eşyaları bir yıl depoda bekletildikten
sonra açılan ihale ile THY’den satın
alarak Avcılar’da satışa çıkaran Aziz
Korkmaz, bavullardan antika de-
nilebilecek ürünlerden protez dişe
kadar çeşitli eşyaların çıktığını söyledi

Tek yeşil alan sakın satmayın!
MeclisteOcak ayında gerçekleşen
görüşmede park olanı olması karar-
laştırılan arsa, İBB tarafından satışa

çıkarıldı. Aynı zamanda Afet ve Acil Durum
Toplanma Alanı olarak kullanılan park alanı,
Beşiktaşlıların da sıkça zi-
yaret edip vakit geçirdikleri
bir bölge olarak kullanılı-
yor. Yetişkin ağaçlar ve ye-
şillikler bulanan park, imar
durumu ticaret ve konut
alanı olarak gösterilerek
175 milyona satışa çıka-

rıldı. Dikilitaş’ta yaşayan Ömercan Servet,
park alanının satışa çıkarılmasına üzüldüğünü
dile getirdi. Servet, "Satılırsa gerçekten çok
üzülürüz. Dikilitaş’ın bütün insanları burada
toplanıyor. Biz bu parkı çok seviyoruz yani.

Burayı satmamalarını yetki-
lilerden rica ediyoruz. Ben
doğma büyüme Dikilitaş’lı-
yım. Annem de anneannem
de buralı. Yetkililere seslen-
mek istiyorum. Bu semtin
sakinlerine bu zulmü yap-
mayın" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Proje çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi biliyor ve
bekliyoruz. Ankara’ya ve İstanbul’a hayırlı olsun. Bu metroyu kendi dönemimizde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

,
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K uzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş
yıldönümü nedeniyle cumartesi günü,
ülke lideri Kim Jong-un da katıldığı ve

füzelerin sergilendiği bir resmi geçit töreni dü-
zenlendi. Başkent Pyongyang’da gün doğmadan
düzenlenen askeri geçit törenine yüzlerce askeri
birlik katılırken, füze ve fırlatma sistemlerini taşı-
yan askeri araçlar dikkat çekti. Geçit töreninde
konuşan Kim, gözyaşlı içinde, halktan yaşadık-
ları zorluklar nedeniyle özür diledi.

Özeleştiri yaptı

Kim törendeki konuşmasını şu sözlerle sür-
dürdü: "Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar
yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana
bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt ve-
remedim. Bunun için çok üzgünüm. Tüm halkın
güveni sayesinde, büyük yoldaşlarımız Kim Il-
sung ve Kim Jong-il'in davasına sahip çıkma so-
rumluluğu bana verildi. Ama çabalarım ve
samimiyetim, halkımızı hayatlarındaki sıkıntılar-
dan kurtarmaya yetmedi” şeklinde konuştu.
Bunu dinleyen askerler ve töreni izleyenlerin de
gözyaşları içinde olduğu görüldü. DHA

ABD’nin Teksas eyaletinde iki atlı
polisin kelepçelediği ve ata halatla
bağlayarak cadde boyunca götür-
düğü siyahi vatandaş Donald Neely
(44), 1 yıl sonra atlı polislere yaklaşık
1 milyon dolarlık dava açtı. Neely,
davayı polis memurları tarafından
şehrin ortasında “köle” gibi götürü-
lerek aşağılandığını öne sürerek açtı-
ğını açıkladı. Galveston’da Ağustos

2019 yılında yaşanan olayda Donald
Neely, izinsiz bir işyerine girdiği için
gözaltına alındı. Neely’i gözaltına
alan atlı polis memuru siyahi adamı,
polis merkezine kadar halatla ata
bağlı bir şekilde götürdü. Olayın fo-
toğraflarının yayınlanmasından
sonra ABD basını, eski zamanlarda
‘kölelik dönemine’ benzetti. Sosyal
medyadaki pek çok kişi, Neely'nin

görüntülerini ABD’nin kölelik döne-
miyle karşılaştırdı. Donald Neely, bir
yıl sonra polis departmanının bağlı
olduğu Galveston kenti idari yöneti-
mine yaklaşık 1 milyon dolarlık dava
açtı. Neely’in avukatları adamın eski
zamanlardaki bir köle gibi şehirde
gezdirildiğini ifade ederek bu duru-
mun son derece küçük düşürücü ol-
duğunu ifade etti. DHA

KIM’IN GOZYASLARI
Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen, ülke lideri Kim Jong-un da katıldığı askeri
geçit töreninde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaşadıkları zorluklar nedeniyle halktan gözyaşları içinde özür diledi

Ermenilere güven yok
Dağlık Karabağ sorununun çözüm
sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu'na
Azerbaycan kamuoyunda güven kalma-
dığını ifade eden milletvekilleri, Erme-
nistan'ın ateşkese uymayacağı ve tüm
baskılara rağmen Azerbaycan ordusu-
nun durmaması gerektiği konusunda
hemfikir. Milletvekili Hikmet Babaoğlu,
yaptığı açıklamada, Moskova'nın ara
buluculuğunda ilan edilen ateşkesin bir
dakika bile uygulanmadığını belirtti. Ba-
baoğlu, Ermenistan'la 1994'te de ateş-
kes imzalandığını fakat bugüne kadar
geçen 26 yılda hiç ateşkes görmedikle-
rini kaydetti. AGİT Minsk Grubu eş
başkanlarından biri olan Rusya'nın giri-
şimiyle ilan edilen ateşkesin Ermenistan
tarafından ihlal edildiğini söyleyen Ba-
baoğlu, "Fakat Ermenistan yine terörist
bir devlet gibi hareket ederek sivilleri
hedef aldı. Kaybettiği mevzileri geri
almak için saldırıya geçti." dedi.

Bizim için yasal hedef

Ateşkesi fırsat bilen bazı ülkelerin sivil
uçaklarla Ermenistan'a silah gönder-
meye başladığını bildiren Babaoğlu,
"Fransa'nın Ermenistan'a sivil uçaklarla
silah gönderdiğini medya yazıyor. Fakat

bu durum Fransa tarafından yalanlan-
madı. Bu aslında işgalciye fırsat tanı-
maktır. İnsani ateşkes adı altında
çatışmalara ara vererek işgalciyi güçlen-
dirmeyi planlıyorlar. Bu durumda Azer-
baycan'ın AGİT Minsk Grubundan ve
onun eş başkanlarından hiçbir beklentisi
kalmamıştır. Azerbaycan yaşanan geliş-

meleri dikkatle izliyor. Bununla ilgili
önlem almaya da hazırdır." diye ko-
nuştu. Babaoğlu, Azerbaycan devletinin
Ermenistan güçlerinin insani ateşkes
dönemindeki terör eylemleri konusunda
uluslararası kuruluşları bilgilendirdiğini
vurgulayarak şöyle konuştu: "Bilgilen-
dirdik ki bundan sonra atacağımız

adımların yasal olması konusunda kim-
sede şüphe olmasın. Azerbaycan, yasal
hedeflere dönüşen istenilen ateş nokta-
sını susturacaktır. Ermenistan arazi-
sinde olsa bile Azerbaycan'a ateş açılan
hedefler, bizim için yasal hedeftir."

Füze atılması suçtur

Milletvekili Erkin Gadirli, ateşkesin
kağıt üzerinde kaldığını, şimdiki duru-
mun iki tarafı da tatmin etmediği için
savaşın sürmesinin büyük olasılık oldu-
ğunu kaydetti. Ermenistan'ın, Azerbay-
can ordusunun topraklarının bir kısmını
işgalden kurtarmasını kabullenemedi-
ğini, Azerbaycan'ın da işgal altındaki
bölgelerin tamamını kurtarmak istedi-
ğini bildiren Gadirli, "İnsani ateşkes ce-
setlerin ve esirlerin değişimi için
gerekliydi. Bu da uluslararası hukukta
mevcut. Fakat Ermenistan buna da uy-
madı. Gence'ye füzeyle saldırdılar. Bu
saldırı uluslararası suçtur. Bu, planlı ve
geniş kapsamlı bir saldırıydı. Çünkü
diğer sivil yerleşim birimlerini de bom-
balıyorlar. Hiçbir askeri kazanım sağla-
mayan, uluslararası hukukla da koruma
altında olan sivil mekanları vuruyorlar."
görüşünü paylaştı.

Azerbaycanlı milletvekilleri, Ermenistan'ın Gence'ye füze saldırısı düzenleyerek ateşkesten yana olmadığını açıkça ortaya koyduğunu düşünüyor

Çin şişmanlara
zayıf not verecek
Çin’in Şansi eyaletindeki bir kentte, normal
görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğ-
rencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not
verileceği belirtildi. Yetkililer, bu kararın öğrenci-
leri ‘sağlıklarına dikkat etmeleri’ konusunda teş-
vik edeceğini düşünüyor. Çin’in Şansi
eyaletindeki Changzhi kentinde normal görme
veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrenci-
lere, lise giriş sınavları sırasında düşük not veri-
leceği bildirildi. Karar, yüz binlerce sosyal
medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve
'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti.
Çin’de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından
fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor.
Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği
belirtiliyor. Yeni politikaya göre, öğrenciler
görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fi-
ziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendi-
rilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş
sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, top-
lam notlarının yüzde altısını oluşturacak. 

Johnson kötü
haber verdi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede ko-
ronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında
‘orta, yüksek ve çok yüksek’ olarak 3 uyarı sevi-
yesi oluşturduklarını ifade etti. İngiltere’de son
günlerde kritik vaka artışları endişene neden
oldu. Başbakan Boris Johnson, virüsün yayıl-
masına engel olmadıkları takdirde, ‘önüne geçi-
lemez ölüm oranıyla’ karşı karşıya
kalabileceklerini ifade etti. Johnson, ‘orta, yük-
sek ve çok yüksek’ olmak üzere 3 uyarı seviyesi
oluşturulduğunu ifade etti. Boris Johnson, yeni
önlemler kapsamında vaka sayılarına bağlı ola-
rak orta uyarı seviyesinin devam edeceğini ak-
tardı. Orta seviyeye göre, 6 kişiden fazla kişinin
toplanması yasak ve ülke genelinde bar ve res-
toranlar 22.00’den sonra kapatılıyor. Yüksek
uyarı seviyesinde kapalı alanlarda sosyalleşme-
nin yasaklanacağı ve 6 kişi kuralının bu sevi-
yede de geçerli olacağı ifade edildi.Çok yüksek
uyarı seviyesinde ise Ulusal Sağlık Sistemi’nin
(NHS) artan hasta sayıları nedeniyle baskı al-
tında olacağı bölgeler için sosyalleşmenin ta-
mamen yasaklanacağı ve işletmelerin de
kapatılacağı belirtildi.

ABD’de siyahilerin isyanları büyüyor

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismar
işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptı-
rılan Kardinal George Pell, mahkumiyet kara-
rının bozulmasından bu yana 3 yıl aradan
sonra ilk kez İtalya’nın başkenti Roma’ya
döndü. Avustralya yargısı, Melbourne’da
görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel
tacizde bulunmaktan mahkum olan eski Vati-
kan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali
George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini boz-
muştu. Kardinal Pell, 3 yıl aradan sonra ilk kez
Vatikan’da, Papa Francis ile bir araya geldi.
Vatikan ofisinden görüşmeye dair fotoğraf
paylaşıldı.

Juri suçlu bulmuştu

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık
2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in,
Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Baş-
piskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Ka-
tedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki
erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar ver-
mişti. Pell'in Avustralya Yüksek Mahkemesi ta-
rafından mahkumiyet kararı bozulmadan önce
6 yıllık hapis cezasının 13 ayını tamamlamıştı.

Ne yaptın Papa!

Kardinal George Pell, mahkumiyet kararının bozulmasından bu yana 3 yıl aradan sonra ilk kez İtalya’nın başkenti 
Roma’ya döndü. Avustralya yargısı, Melbourne’da görev yaptığı dönemde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan
mahkum olan eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozmuştu.

Böyle anne
olmaz olsun
Rusya'da anne dehşeti yaşandı. Rusya'da Lyu-
bov Melnikova (43) adlı kadın öğretmen, eşi
ve kızları koşuda olduğu sırada dört yaşındaki
oğlunu taytla asarak öldürdü. Olay, Rusya'nın
P ushkino kasabasında yaşandı. Melnikova,
spordan dönen yaşları 13 ve 14 olan kızlarıyla
kocası Vasily Melnikov'un eve girmesine izin
vermedi. Duruma anlam veremeyen Melniko-
va'ın eşi Vasily eve girdiği sırada kondisyon
aletinde 4 yaşındaki oğlunu taytla asılmış
halde bulduğu belirtildi. Anne Melnikov'un ci-
nayeti neden işlediği bilinmezken, Rusya So-
ruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada,
"Dört yaşındaki oğlunu öldüren Lyubov Mel-
nikova'nın tutuklandığı ve olayla ilgili soruş-
turma başlatıldığı ifade edildi.

Geçit töreninde konuşan
Kim, gözyaşlı içinde, halk-
tan yaşadıkları zorluklar
nedeniyle özür diledi.
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V elat İnanç... 25 yaşında ve
Devlet Konservatuarı Bö-
lümü Halk Müziği Ses Eği-

timi öğrencisi. Birçok mekanda ve
yerde sahne alan İnanç uzun zaman-
dır sokak müzisyenliği yapıyor.
Müzik adına birçok hayal kurduğunu
ve mücadele verdiğini anlatan

İnanç'la keyifle okuyacağınız bir
söyleşi gerçekleştirdik. Gelin

İnanç'ın müzik dünyasın-
daki yolculuğunu, sanata

olan bakış açısını ve
sokak müzisyenliğini
bir de ondan 
okuyun...

lVelat Bey biraz
kendinizden bah-
seder misiniz?
25 yaşında devlet
konservatuarı bö-
lümü halk müziği

ses eğitimi öğrencisi-
yim. 8 yıllık bir sokak

müziği serüvenimden
sonra bu alanda daha iyi

olabilmek adına devlet
konservatuar sınavlarına

girip Afyon Kocatepe Üniversi-
tesi'ni kazandım Müzik benim için

lezzetli bir yemektir. Ruhumun çoğu zaman
açlıktan dilendiği anlarda müzikle tanıştım.
Aslen Diyarbakırlıyım ama Mersin'de yaşı-
yorum. Birçok sokak müziği grubunda yer
aldım. Genellikle sokaklarda etnik müzik ile
insanlara duygumuzu hissettiriyorduk. Gir-
diğim grupların dağılmasından dolayı ben
de kişisel olarak müzik kariyerimi dijital mec-
ralara taşımak istedim ve ilk single albü-
mümü 2019'da ''Umuda Yolculuk'' adlı
eserim ile Netd müzik aracılığı ile 
yayınladım.

lMüziğe ilk olarak nasıl başladınız?
Müziğe ilk olarak ilkokulda, okul korosuna
katılarak başlamıştım. Sonra Mersin Polifo-
nik Korolar Derneği'ne katıldım. Sonra bir
ara uzak kaldım müzikten ama enstrüman
çalmaya ve tam olarak müziği anlamaya 8
yıl önce Mersin sahilinde başladım. Hiç tanı-
madığım halde, müzik yapan bir ailenin ara-
sında  bendir çalarken buldum kendimi
diyebilirim. Müzik yapıyorlarken boşta bir
bendir gördüm ve merhaba diyerek elime
aldım direkt. Çalmayı bile bilmiyordum ama
kulaktan eşlik etmeye başladım. O gün
müzik hayatım için önemli bir gündü.

lSokak müzisyenliği yaptınız sokakta müzik
yapmanın avantajları ve dezavantajları 
nelerdir?

Sokakta müzik yapmak demek insanlarla ile-
tişim halinde olmak demektir. Yani halkla iç
içe, sokağı bir sahne olarak düşünmeyip in-
sanların hayatının her alanına müziği sığdı-
rabileceklerini göstermek çok hoş bir durum
benim için ve kitleniz o an sokaktan geçen
herkes oluyor. Örneğin barda müzik yaptı-
ğım zamanlar da oldu ama bara gelen kitle
genellikle mal varlığı yerinde olan insanlar
ama sokakta parası olmayan insanlar da var.
Sokak müziği bu açıdan çok iyi bir şey sosyal
sınıf ayrımı olmadan herkese hitap etmek.
Zararlı yönleri kışın müzik yapmak zorlaşır.
Yağmurun altında ya da karda kışta eller ça-
lışmamaya başlar. Bu da müzisyenler için
üzücü bir durum demektir.

lİlk single çalışmanızı sizden dinleyebilir
miyiz? Kimlerle çalıştınız?
İlk single çalışmamı kendimi olumsuz dü-
şüncelerle dolu bir dünyadan çıkarmak için
besteledim. Bir hayale gönül vermiştim ve
müzik adına bir şeyler yapabilmek, insanlara
hislerimi tercüme edebilmek için uğraştım.
Single albümümde kemancı arkadaşım
Yasin SÖNMEZ arkadaşımla çalıştım. Ken-
disi birçok iyi müzisyene kemanı ile eşlik et-
miştir.

lYaptığınız müzik türünü nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Yaptığım müzikte tamamen gerçek duygu-
lardan esinlenerek  hayal dünyamı yansıt-
maya çalıştım. Yani gerçeklik dışı mutluluk
huzur veren, dinlediğinizde hayallere giden o
kapının açılışı gibi görüyorum. Yaptığım
müzik bazen slow müzik tarzına giriyor
bazen de etnik.

lMüziğinizin piyasadaki şansı nedir sizce?
Müziğimin piyasada duyulması için yani bir
şansının olması için hayallerine saygısı olan
insanların çoğunluluğu kapsamasıyla alakalı.
İnsanlar hayallerine ne zaman saygı duyarsa
işte o zaman piyasada şansı kat kat yükselir.
Aksi takdirde şu anki piyasa müzikleri genel-
likle sözlerinde klasik aşk sözleri barındıran,
duyguları olabildiğince sığ kelimelerle dile
getirilmiş ve bir metafor bile işlenmemiş şar-
kılarla dolu. İşin kötü tarafı halk da bu şarkı-
ları çok seviyor. Piyasada tamamen var
olmak için sevdiğim müzik tarzını ya da
ürettiğim müzikleri halkın sevdiği o günü-
müzün popülizm kokan şarkılarına benzete-
rek, severek yaptığım müzikten uzaklaşma
eylemini gerçekleştirerek olur.

KÜLTÜR SANAT
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Sokaklarda 
müzisyenlik yapan Velat İnanç'la 

keyifli bir söyleşi yaptık. Yaşadığı hayatı ve
müzik kariyerini anlatan İnanç, geçmişte
birçok yerde sahne aldığını hatırlatarak,

sokaktaki kadar mutlu olmadığını söyledi.
İnanç, “Sokakta her çeşit insan var. 

Cebinde beş lirası olmayan insan bile var. 
Bu açıdan sokak müziği sınıf 

ayrımı yapmaz. Herkesi 
kucaklar” dedi

DİLEK
BOZKURT 

SÖYLEŞİ

SoKAK muzıgı 
Ayrım yApmAz

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, yılın son

değerlendirme toplantısı ile sinema sektörüne 

17 proje için 14 milyon 250 bin liralık destek

sağlandığı açıklandı

Bakanlıktan yapılan
yazılı açıklamaya göre;
yeni sinema kanununun

ardından destek miktarını arttırmayı
sürdüren bakanlık, 2020 yılında top-
lam 47 uzun metrajlı sinema filmi
projesine 37 milyon 425 bin lira ak-
tardı. Sinema sektör temsilcilerinden
oluşan 8 kişilik Değerlendirme Ku-
rulu, son toplantısında  'İlk Uzun
Metrajlı Kurgu Film Yapım' ile
'Uzun Metrajlı Sinema Film
Yapım'  ve 'Ortak Yapım' türünde
150 projeyi değerlendirdi. Kurulun
yeni destek kararı ile 8 ilk uzun met-
rajlı kurgu film yapım projesi 5 mil-
yon 700 bin lira, 7 uzun metrajlı
sinema film yapım projesi 7 milyon
450 bin lira, 2 ortak yapım projesi de
1 milyon 100 bin lira destek aldı. Ba-
kanlık ilk filmini gerçekleştirecek yö-
netmen desteği ile bu yıl yine genç ve
umut vadeden yönetmenlere olanak
sağlanacak.

Usta yönetmenlere destek 

Bakanlığın sinema sektörüne verdiği
yeni desteklerde, Türk sinemasını
başarıyla temsil eden yönetmen
Yeşim Ustaoğlu'nun 'Artakalan',
Mehmet Eryılmaz’ın 'Zeynep ve
Musa', Faruk Hacıhafızoğlu’nun
'Kirpinin Boya Kalemleri' ile Vuslat
Saraçoğlu’nun 'Bildiğin Gibi Değil'
filmleri var. Son yıllarda uzun met-
rajlı animasyon film desteklemesi ise
vizyona giren yerli animasyon si-
nema filmi sayısında belirgin bir artış
yaşanmasını sağladı. Yerli animas-
yon filmler özellikle geçtiğimiz yıl
büyük başarılara imza atarken, ço-
cuklar tarafından ilgiyle takip edilen
'Akıllı Tavşan Momo Büyük Takip'

yılın son toplantısında desteklenen
animasyon projesi oldu. Farklı ülke-
lerden sinemacıları bir araya getir-
mesi, bilgi ve teknoloji aktarımı ile
potansiyel pazarlar oluşturulması
gibi sebeplerle sinema sektörü açı-
sından önemli hale gelen ortak
yapım desteği türünde de Türkiye-
Fransa- Romanya ortak yapımı
'Körgörü/Blindsight' ve Türkiye-Hol-
landa-Almanya ortak yapımı 'Şah-
merdan-MNK' projeleri destek
almaya hak kazandı.

Filmler dünyayı dolaşıyor

Son dönemde ürettiği başarılı ya-
pımlarla tüm dünyada adından söz
ettiren ve birçok önemli festivalden
ödüllerle dönen Türk Sineması,
2020 yılında da önemli film festival-
lerinde yerini aldı. Yönetmen Erdem
Tepegöz’ün 'Gölgeler İçinde'
filmi 41’inci Moskova Uluslararası
Film Yarışması’nda 'Ana Yarışma'
bölümüne seçilerek 'Jüri Özel Ödü-

lü'nün sahibi oldu. Yönetmen Ercan
Kesal’ın ilk uzun metrajlı kurgu film
desteği ile hayata geçirdiği filmi 'Na-
sipse Adayız' 49’uncu Rotterdam
Uluslararası Film Festivali’nde, Yö-
netmen Cihan Sağlam’ın 'Uzun
Zaman Önce' filmi Silk Road Ulus-
lararası Film Festivali’nde dünya
prömiyerini gerçekleştirdi.

Duyurusu yapılacak

Yönetmen Derviş Zaim’in 'Flaşbel-
lek' filmi 42’nci CINEMED Mont-
pellier Akdeniz Filmleri Festivali’nde,
Yönetmen Cem Özay'ın 'AF' filmi de
33’üncü Tokyo Uluslararası Film
Festivali’nde dünya prömiyerlerini
gerçekleştirecek. Yönetmen Eylem
Kaftan’ın 'Kovan' filmi ise 16. Zürih
Film Festivali’nde ödül için yarıştı.
Bakanlığın 2021 yılı destekleme baş-
vuru ve toplantı tarihleri, Sinema
Genel Müdürlüğü'nün www.si-
nema.ktb.gov.tr adresinden 
duyurulacak. DHA

Sinema 
sektörüne destek

Kısa filmler
Adana’da
Adana Girişimcilik Merkezi tarafından 
düzenlenen, 2 kategoride yerli ve yabancı 
24 finalist filmin yarıştığı Uluslararası Kısa Film
Yarışması'nın sonuçları 16 Ekim'de açıklanacak

Dijital yaratıcı sektörde gençlerin yeteneklerinin
sergilenmesi ve fikirlerin ortaya çıkması amacıyla
ilk kez düzenlenen yarışmaya, kurmaca ve ani-

masyon kategorilerinde 27 ülkeden 114 başvuru yapıldı. Ön
jüri tarafından tamamlanan eleme sonucu kurmaca kategori-
sinde 14, animasyon kategorisinde 10 film finalist olarak be-
lirlendi. Kurmaca kategorisinde jüri başkanı ve yönetmen
Abdullah Oğuz’un başkanlığında film endüstrisi danışmanı
Hayet Benkara, oyuncu Vildan Atasever, oyuncu Ahu Türk-
pençe ve yapımcı Gökhan Mutlay bulunuyor. Jüri başkanlı-
ğını Varol Yaşaroğlu'nun yaptığı animasyon kategorisi
jürisinde ise Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animas-
yon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan ve animas-
yon grubu Asifa Hellas Festival Başkanı Vassilis
Karamitsanis yer alıyor. Yarışmanın finali yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) nedeniyle 16 Ekim'de online olarak yapılacak.
Kurmaca kategorisinde ilk üç derece ile animasyon kategori-
sinde en iyi film seçilecek eserlere para ödülü verilecek.

Katma değeri yüksek sektör

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çukurova Teknokent Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Adana Girişimcilik Merkezi Koor-
dinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak, merkezin öncelikle katma
değeri yüksek girişim fikirlerinin hayata geçirilmesi için çalış-
malar yürüttüğünü belirtti. Dijital hale gelen dünyada bu sek-
törde oluşan fikirlerin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini
ifade eden Çolak, şunları kaydetti: "Bizim öncelik verdiğimiz
alanlar arasında dijital yaratıcı sektörler önemli yer tutuyor.
Bu sektörün katma değeri çok yüksek.”

Kadıköy’de
sanat var

sanatçı Ertuğrul Berberoğlu'nun eser-
leri Kadıköy'de Kelimat Sanat Evi'nde
sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ke-

limat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al
Ahmad, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir siyah
renk uzmanı olarak Ertuğrul'a bakarken; duyarlı,
şekil/renk denemesine özgü bu Fransız mirasını ele
almamız yerinde olur. Siyah rengin öncüsü olan Pi-
erre Soulages ile Richard Serra deneyimlerinden
sonra baktığımızda, Ertuğrul Berberoğlu'nun siyah
rengi adeta sökerek parçalarına ayırıp özgün bir ışık
deneyimini ortaya çıkardığını görüyoruz. Bu anla-
tım, gönderimi ve değişik duygu etkileri olan bol
hisli bir görsel şölendir." dedi. Ahmad, sınırın dün-
yanın her yerinde olduğuna dikkat çekerek, "Biz sı-
nırlara karşıyız, Allah'ın yarattığı dünyada insanların
ürettiği sınırlar zarar hale gelebiliyor." diye konuştu.

Çaba sergilemesi önemli

Ressam Ertuğrul Berberoğlu, insanın doğduğu
andan itibaren belli sistemlerde sınırla karşılaştığını
ifade ederek, bu sınırlardan içsel yolculuğu çıkan
çok az sayıda insanın sıyrılabildiğini söyledi. Sergi
için 1 yıldır Adnan beyle çalıştıklarını belirten Berbe-
roğlu, "Sergide ağırlıklı olarak siyah rengini hissede-
ceksiniz. Siyahı ben ışığın merkezi olarak
görüyorum. Hatta Aşık Veysel bir röportajında si-
yaha dair 'Benim için sadece bir ışık' diyor. Bu ser-
giyle modern dünyanın yarattığı sınırları insanların
içsel yolculuğuyla mümkün olduğu kadar aşmaya
çabalamalarına bir vesile olmasını dilerim." şeklinde
konuştu. Galerinin 3 katında 40'a yakın eserle izle-
nime sunulan sergi, 1 ay boyunca ziyaret 
edilebilecek.

Osman 
Gazi'ye saygı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman
Gazi'nin Bursa'daki türbesinde yaklaşık
bir aydır alp kıyafetli jandarma persone-

lince tutulan saygı nöbeti, ziyaretçilerden yoğun ilgi
görüyor. Osmangazi ilçesinde şehre hakim bir te-
pede Osman Gazi ile oğlu Orhan Gazi'nin türbeleri-
nin bulunduğu tarihi Tophane Parkı, her yıl binlerce
yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.
Bursa'nın işgalden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlik-
leri kapsamında Osman Gazi Türbesi önünde baş-
latılan saygı nöbeti, mekanın manevi havasına
farklılık kattı. Özellikle jandarma personelince yapı-
lan nöbet değişimi merasimine ilgi gösteren ziyaret-
çiler, bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştiriyor.
Türbenin içinde ise gün boyu Kur'an-ı Kerim oku-
nuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Osmanlı'nın 1326 yılında Bursa'yı fethinin ardından
medeniyetin temellerinin yavaş yavaş şekillendiğini
söyledi. Kentin neresine adım atılırsa atılsın, Kuru-
luş Dönemi'nin izlerine rastlandığını vurgulayan
Aktaş, önemli bilgiler verdi.
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BeyliKdüzüspor Altyapı 
Sorumlusu Ömer Çöl dün
akşam geçirdiği kalp krizi sonra-
sında vefat etti. Kavaklı Hasan
Doğan Stadı'nda akşam saatle-
rinde arkadaşlar arasında oyna-

nan çift kale maçın son bölü-
münde oyuna dahil olan Çöl'ün
maçın bitmesine az bir süre kala
kalp krizi geçirdiği, Çöl'e yapılan
ilk müdahaleye rağmen kurtarı-
lamadığı belirtildi. Çöl'ün cena-

zesinin bugün B.Çekmece Küba
Cami'nde ikindi namazına mü-
teakiben kılınacak olan cenaze
namazının ardından memleketi
olan Adana'da toprağa verile-
ceği kaydedildi. 

Beylikdüzüspor'un acı günü

istAnBul Amatör Spor Kulüpleri Fede-
rasyonu Başkan Adayı Fikret Sivri, seçim
çalışmaları kapsamında Vefa kulübünü zi-
yaret etti. Yeşil-Beyazlıların Başkanı
Ahmet Olcay Işıkyıldız ile Başkan Vekilleri
Mehmet Sütçüoğlu, Ömer Saltuk Toksoy
ve yönetim kurulu üyeleri Özer Sarı ile
Faruk Yalçın’ın da katıldığı toplantıda
Başkan Adayı Fikret Sivri seçim projele-
rini anlatarak Vefa kulübünün sorunlarını
dinledi. 2 saat süren toplantının sonunda
Vefa Kulüp Başkanı Ahmet Olcay Işıkyıl-
dız, konuğuna Vefa forması hediye eder-
ken, Başkan Adayı Fikret Sivri de
Işıkyıldız’a Türkiye Cumhuriyetinin kuru-
cusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa
Kemal Atatürk’ün bir posterini hediye etti.

SP  R
VEFAspoR’A
VEFA GösTERdi

AMAtör 1.Küme ekiplerinden Avcılar
Tahtakale Kartallarıspor'da teknik direk-
törlük görevine Adem Aktaş getirildi.
Geçtiğimiz sezon 5.haftada takımın ba-
şına geçerek mucizevi bir şekilde takımı
1.Amatöre taşıyan Aktaş'ın sözleşmesi bir
sezon daha uzatıldı. Kulüp binasında
kendisini 2020- 2021 sezonun sonuna
kadar Avcılar Tahtakale Kartallarısporlu
yapan imzayı atan Aktaş resmen nikah ta-
zeledi. İmza töreninin ardından konuşan
Aktaş Avcılar Tahtakale Kartalları'nı layık
olduğu yere taşımak için elinden geleni
yapağını söyledi. Aktaş "Avcılar Tahtakale
Kartalları'nı layık olduğu yerlere yavaş
yavaş çıkaracağız. Bunun için de elimiz-
den geldiği kadar iyi bir kadro kurup şam-
piyonluğa oynayacağız. Bu anlaşmanın
iki taraf için de hayırlı olmasını diliyo-
rum." ifadesini kullandı.

TAHTAkAlE 
HoCAsINI BUldU

B.ÇeKMece ilçesinin amatör kulüplerinden
İstanbul Jenerikspor'un Mart ayında patla-
yan Pandemi sonrası teknik kadro çalışan-
larının maaşlarını bugüne kadar
aksatmadan ödediği öğrenildi. Yönetimin
bu konuda büyük bir hassasiyetle hareket
ederek hiçbir antrenörünü mağdur etme-
diği, ligler devam ediyormuş gibi teknik he-
yetin maaşlarını hesaplarına yatırmaya
devam ettiği kaydedildi. Konuyla ilgili açık-
lama da kulüp başkanı Murat Kapucuoğlu
ve futbol şube sorumlusu Erol Tagay'dan
geldi. Kapucuoğlu yaptığı açıklamada Pan-
demiden bugüne kadar teknik heyetin ma-
aşlarını standart olarak ödediklerini söyledi.
Kapucuoğlu "Doğru iş yapmaya çalışıyo-
ruz." dedi. Futbol Şube Sorumlusu Erol
Tagay da "Bütün imkanlarımızı hocalarımız
için kullandık. Biz hocalarımızla 100 metre
değil maraton için koştuk." ifadesini 
kullandı.

BURAdA pARAN
kAlmAZ!

İ stanbul 3.Bölge Fenerbahçe Kongre
Üyelerinin biraraya geldiği kahvaltıda
Fenerbahçe rüzgarları esti. Fener-

bahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay
ve Selahattin Baki'nin de boy gösterdiği
kahvaltıya Fenerbahçeli iş adamlarından ve
Mono Elektrik Genel Müdürü Enver Kat-
rancı ev sahipliği  yaptı. Marine Princess
Otel'de düzenlenen organizasyona ilgi
büyük olurken toplantının açılış konuşma-
sını Fenerbahçe Kongre Üyesi Alaaddin
Yavuz Güneş yaptı.

Elimizden geleni yapıyoruz

Yavuz Güneş böyle bir toplantıda Fener-
bahçeliler ile biraraya gelmekten dolayı
büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.
Yavuz Güneş "Öncelikle bugün katılım sağ-

layan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Bugün Beylikdüzü, B.Çekmece ve Silivri il-
çelerinde bulunan Fenerbahçe Kongre
Üyesi ve temsilci üyelerimizle biraraya gel-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah
bundan sonraki süreçte daha sık biraraya
gelmek istiyoruz. 'Fenerbahçe bir bütündür.
Şampiyon olacağız.' sloganıyla daha güzel
günlerde yeniden biraraya gelmek dile-
ğiyle." ifadesini kullandı. Yavuz Güneş'ten
sonra söz alan Fenerbahçe Yönetim Ku-
rulu Üyesi İlker Dinçay hayatının camianın
içinde geçtiğini belirterek Fenerbahçe için
ellerinden gelen herşeyi yaptıklarını söyledi.

Çocukluğum kulüpte geçti

Dinçay "Çocukluğum kulübün içinde geçti.
Hep kulübün içinde bulunduk. Bugün de
bize verilen bu görevi en iyi şekilde yerine
getirmek için çaba gösteriyoruz. Elimizden

gelen herşeyi yapıyoruz. Kamuoyunda da
çok kirli bilgilerin dolaştığını görüyorum.
Çok şeffaf bir yönetimiz. 9 branşta yarışı-
yoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey.
Fenerbahçe farklı bir camia. Biz birlik olur-
sak karşımızda kimse duramaz." dedi. Fe-
nerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin
Baki da söz alarak camia olarak büyük bir
saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Baki "2 yıldan beri inanılmaz saldırılarla
karşı karşıya kalıyoruz. Uyuksuz geceler

yaşadık. Ne olacaksa yine kendi çocukları-
mızla olacak. 2 senemiz heba oldu. 2 sene-
den beri kurduğumuz takımlarda da belli
bir aidiyet duygusu yoktu. Bu sene camiayı
bilen, sahada canını dişine takan oyuncu-
ları kadromuza kattık. Çok güzel bir Fener-
bahçelilik ve takım ruhu yakaladık.
Başkanın da çok büyük bir savaş verdiğini
görüyoruz. Artık herşey futbolcuların ve
Erol Hocanın elinde. En büyük şampiyon-
luk adayı biziz." ifadesini kullandı. 

İstanbul 3.Bölge 
Fenerbahçe Kongre
üyelerinin biraraya
geldiği kahvaltıda 
Fenerbahçe rüzgarları
esti. Fenerbahçe Yönetim
Kurulu Üyesi İlker Dinçay
ve Selahattin Baki'nin de
boy gösterdiği kahvaltıya
Fenerbahçeli iş
adamlarından ve Mono
Elektrik Genel Müdürü
Enver Katrancı ev
sahipliği yaptı

BARIŞ KIŞ

FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI 
FENERBAHCE 
RUZGARI Bu arada kahvaltıyı organize

eden Mono Elektrik Genel Mü-
dürü Enver Katrancı organi-
zasyona damga vuran isim
oldu. Kahvaltısını Fenerbahçe
Yönetim Kurulu Üyesi İlker
Dinçay ve Selahattin Baki ile
birlikte yapan Katrancı toplan-
tının gözde ismi oldu. Fener-
bahçe camiasının da yakın ilgi
ve desteği nedeniyle de Kat-
rancı'ya yakın ilgi gösterdiği,
Katrancı'yı adeta markajına 
aldığı gözlendi.

Büyük Fenerbahçeliler
FENERBAHCE 
RUZGARI 

Büyükçekmece
Tepecik kazandı

Misli.com 3.Lig 2.Grup'ta sezonun ilk iki haftasında umduğunu bulamayan Mono
Elektrik B.Çekmece Tepecikspor kendi sahasında konuk ettiği Karaman Belediyesporu

ikinci yarıda İlhan Aslanoğlunun attığı gollerle 2-1 mağlup ederek siftah yaptı
Misli.coM 3.Lig 2.Grupta
sezonun ilk iki haftasında
umduğunu bulamayan
Mono Elektrik B.Çekmece
Tepecikspor kendi saha-
sında konuk ettiği Kara-
man Belediyespor'u ikinci
yarıda İlhan Aslanoğlu'nun
attığı gollerle 2-1 mağlup
ederek siftah yaptı. Tepecik
Şenol Güneş Stadı'nda oy-
nanan maçın ilk yarısı kısır
bir oyuna sahne olurken
ikinci yarıda maça damga
vuran isim Mono Elektrik
B.Çekmece Tepecikspor
Teknik Direktörü Enver
Şen oldu. Deneyimli çalıştı-
rıcının 46. dakikada Kay-
han Arduç'un yerine oyuna
aldığı yeni transfer İsmail
Karakoç ve 74. dakikada
Ömer Karancı'nın yerine
koyduğu Ahmet Özan mü-
cadeleleriyle galibiyette
büyük rol oynadı.

Doğru oynamaya başladı

Maçın ilk yarısında sezonun ilk haftasında oynanan
Yozgat maçında olduğu gibi ilk onbirde sahaya merkez
ortasahada Sefer Kanıtemiz ve Kayhan Arduç'la başla-
yan teknik direktör Şen ikinci yarının başında bu hata-
sından döndü. İlk yarıda neredeyse rakip kalede
pozisyon bulamayan, ortasahada oyunu tutamayan,
defansif yönleri zayıf olduğu için topsuz oyunda Sefer
ve Kayhan'la rakibe cevap veremeyen Mono Elektrik
B.Çekmece Tepecikspor'da herşey ikinci yarının başında
Kayhan'ı çıkarıp yerine yeni transfer İsmail Karakoç'la

çıkınca hem Yunus Emre Yaşar
hem de Sefer Kanıtemiz daha
öne doğru oynamaya başladı.

Takım kendine geldi

Yunus Emre Yaşar'la ortasaha-
nın bütün yükünü çeken İsmail
Karakoç ikinci yarıda takıma
müthiş bir dinanizm kazandırdı.
Hem toplu hem de topsuz
oyunda bütün beklentilerine
yanıt veren yeni transfer teknik
direktör Enver Şen'in verdiği
şansı da mükemmele yakın bir
şekilde değerlendirmiş oldu. İlk
yarıda pozisyon açısından kısır
bir 45 dakika yaşayan ev sahibi
ekip ikinci yarıdaki bu değişik-
likle birlikte oyunu rakip sahaya
yıktı. İkinci bölgede topa daha
çok sahip olan, oyunun tempo-
sunu istediği gibi belirleyen yeşil
beyazlılar 49. dakikada İlhan
Aslanoğlu'nun golüyle 1-0 öne
geçti. Golden sonra beraberlik
golü için daha fazla risk almak

zorunda kalan konuk  takım birinci bölgesinde geniş
alanlar bıraktı. Bu boşlukları iyi değerlendiren ev sahibi
ekip özellikle ortasahada kazandığı toplarla ve doğru
geçiş oyunlarıyla ikinci gol için yüklenmeye devam etti.
İlk golün yıldızı İlhan Aslanoğlu 64. dakikada bir kez
daha sahneye çıkınca skor 2-0'a geldi. Teknik direktör
Enver Şen 74. dakikada Ömer Karancı'nın yerine genç
forveti Ahmet Özan'ı oyuna alarak rakibi üçüncü böl-
gede tehdit etmeye devam etti. Konuk ekip kendi birinci
bölgesindeki bu baskıya 71. dakikada İsmet Yazgan'la
yanıt verse de ev sahibi ekip kalan sürede skoru 2-1'de
tutarak 90 dakika sonunda 3 puanın sahibi oldu.  

Bitmeyen bir enerji Mono Elektrik B.Çekmece Tepecikspor'da teknik
direktör Enver Şen'in değişiklikleri 3 puanı getirirken 

25. dakikada Rıza Altıntaş'ın yerine oyuna dahil ettiği 
İlhan Aslanoğlu attığı gollerle, 46. dakikada oyuna dahil ettiği İsmail
Karakoç da bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle galibiyeti getiren
isimler oldu. İsmail'in ikinci yarıda oyuna dahil olmasının ardından

Sefer Kanıtemiz de bambaşka bir kimlikle oynadı.

Bahçelievler umutlu
Amatör 1.Küme ekiplerinden Bahçelievlerspor 

yönetimi önceki gün basın mensuplarıyla biraraya 
gelerek durum değerlendirmesi yaptı

Kulüp Başkanı Levent Dilaver’in
ev sahipliği yaptığı toplantıya
Bahçelievlerspor yönetim kurulu
tam kadro halinde katıldı. Yeni se-
zonda 1.Amatör Kümede boy
gösterecek olan Bahçelievlers-
por’da yönetim yeni sezon öncesi
çıtayı yükseltti. Kulüp Başkanı Le-
vent Dilaver Bahçelievlerspor ku-
lübünü en iyi yerlere taşımak için
göreve geldiklerini söyledi. Dilaver
“Bahçelievlerspor kulübünü daha
iyi yerlere taşıyabilmek için göreve
geldik. Tüm halkımıza birer birer
ulaşacağız. Yönetim olarak bunu

taahhüt ettik. Yeni sezonda Bah-
çelievlerspor’u en iyi şekilde temsil
etmek istiyoruz. Tek yürek olup
hep birlikte olarak bunu başaraca-
ğız.” diye konuştu. Güvendiği bir
yönetimle yola çıktıklarını ifade
eden Dilaver “Biz daha bu işin
acemisiyiz. Güvendiğimiz arka-
daşlarla yola çıkıyoruz. Bizim en
büyük amacımız futbol sevgisini
altyapı ile bütün okullara yayabil-
mek. Altyapımızı kendi mahalle-
mizin sokaklarında kuracağız.
Başarı elde etmek için sokaklara
ineceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Başkanı Nihat Özdemir,  A Milli Futbol
Takımı'nın pandemiden sonra daha
da iyiye gittiğini belirterek, "Takımı-
mız birkaç maç sonunda yine eski
performansına dönecektir" dedi.
Artvin'e gelen TFF Başkanı Nihat Öz-
demir, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) açıklamalarda bulundu. UEFA

Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli
Takım'ın 3'üncü hafta karşılaşma-
sında Rusya ile deplasmanda 1-1 be-
rabere kaldığını ifade eden Özdemir,
"Moskova'da, Rusya Milli Takımı ile
oynadık ve oradan beraberlikle geri
döndük. İkinci devrede çok iyi futbol
oynamamıza rağmen 1-0'dan, 1-1'e
getirebildik ancak ikinci galibiyet go-

lünü atamadık. Bu bir süreçtir. Çar-
şamba günü Sırbistan'la Galatasa-
ray'ın Türk Telekom Stadı'nda
oynayacağız. Hedefimiz galip gel-
mektir. Milli Takımımız pandemiden
sonra daha da iyiye gitmektedir. Tah-
min ediyorum ki birkaç maç sonunda
yine eski performansına dönecektir"
dedi.

Milli takım iyiye gidiyor
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2008 yılında beden eğitimi öğretmeni tarafın-
dan keşfedildiğini dile getiren Fatma
Demir, "İlk yarışımı Patnos'ta koşarak Ağrı'da
kamp eğitim merkezinde yatılı kalma hakkını
elde ettim. Spor hayatıma Ağrı'da tam profes-
yonel olarak devam etmeye başladım. Profes-
yonel olarak ilk yarışım Ankara'da Atatürk'ü
anma koşusu oldu ve orada Türkiye üçüncüsü
olmayı başardım. Bu başarımı elde ettikten
sonra daha çok kulüpler tarafında keşfedildim
ve ilk kulübüm Fenerbahçe Spor kulübü oldu.
Kulübüm adına birçok şampiyonluklar elde
ettim ve kulüpler yarışında 1500 metre Avrupa
ikincisi oldum. Son 2 yıldır İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışıyorum.
Bu yıl Balkan Şampiyonu oldum ve aynı za-
manda İstanbul Vodafone Yarı Maratonu
genel klasman şampiyonuyum. Bu derecem ile

31 yıldan sonra bir ilki gerçekleştirdim" dedi.
En iyi derecem olacakFatma Demir, Erzurum
milli takım kampında çok iyi hazırlandığını be-
lirterek, "Balkan Şampiyonası'ndan sonraki
hedefim İstanbul Vodafone Yarı Marato-
nuydu. Yarı maratonda en iyi derecem 1.13.17
koştum ve hedefime ulaşarak genel klasman
şampiyonu oldum. Milli takımdan da davet
alacağımı biliyordum çünkü bu yıl yarı mara-
tonda Türk kadınların en iyisi oldum. Polon-
ya'da düzenlenecek Dünya Yarı Maraton
Şampiyonası'nda ise hedefim ülkemi ve kulü-
büm olan İstanbul BBSK'yı en iyi şekilde tem-
sil edip, kişisel en iyi derecemi geliştirmek
olacak" şeklinde konuştu. Yarı maratonda ba-
şarılı sporculara karşı mücadele ettiğine vurgu
yapan Demir, "Daha önce rakiplerine yarıştım
çok güçlü ve başarılı rakiplerim vardı. Bu yıl

onları geride bırakıp bu başarıyı elde ettiğim
için mutlu ve gururluyum. Kesinlikle derecemi
geliştireceğime inanıyorum. Pandemi döne-
minde yarışmalarımızın olmayacağını düşüne-
rek antrenörüm tarafından çalışmalarımı
sürdürdüm. Daha çok yavaş tempoda çalış-
tım" ifadelerini kullandı.

Atletizm sevgisi

Atletizme 8 yıl önce başladığına değinen Sez-
gin Ataç ise, "Sporculuk hayatıma başladığım
yıllardan itibaren birçok Türkiye Şampiyon-
luğu yaşadım. 2017 yılında İtalya'da yapılan
Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 10 bin met-
rede Avrupa üçüncüsü oldum. Daha sonra
Akdeniz Oyunları 10 bin metrede büyüklerde
üçüncü oldum. 2018 yılında Avrupa Kros
Şampiyonası'nda gençler üçüncüsü oldum.

Ayrıca 2018-2019 Balkan Şampiyonluğu yaşa-
dım ve Türkiye'de son dört yılın büyükler, U23
ve gençler 10 bin metre şampiyonluğuna ulaş-
tım" dedi.

Kürsüye çıkmak istiyorum

Yarı maratondaki başarısının kendisi için sürp-
riz olmadığını ifade eden Ataç, "67 gün bo-
yunca Erzurum'da yüksek irtifa kampı yaptım.
Çok iyi bir kamp süreci geçirdik ve hedef yarı-
şımız olan İstanbul Yarı Maratonu şampiyonu
oldum. 2019'da koştuğum derece de son 8
yılın en iyi derecesi olduğu için milli takıma
girmeyi başardım. 17 Ekim'de Polonya'da ya-
pılacak olan Dünya Yarı Maraton Şampiyo-
nası'nda hedefim mevcut olan derecem 63
dakika 16 saniyeyi geliştirmek ve orada kür-
süye çıkmak" diye konuştu.

KASIMPASA’NIN
HEDEFI BUYUK
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, bu sezon lacivert-beyazlı kulübün 100. yılını kutlayacağını hatırlatarak,
"En büyük hedefimiz 100. yılında Kasımpaşa'ya Türkiye Kupası'nı getirmek ve Avrupa kupalarına katılmak." dedi

Rodallega 
gol orucunda
Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta
maçında 19 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği
deplasmanına çıkacak Yukatel Denizlispor'da
Hugo Rodallega adeta gol orucuna girdi. Ko-
lombiyalı golcü geçen sezondan bu yana  yaşa-
dığı düşüşünü sürdürdü. Rodallega, Süper
Lig'de son 12 maçta gol atma başarısı göstere-
meyip hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de Trab-
zonspor formasıyla 2018-2019 sezonunda 15
gol atan, geçtiğimiz sezon başında ise büyük
umutlarla Denizlispor'a transfer edilen Kolom-
biyalı santrfor beklentileri karşılayamadı.  Geçti-
ğimiz sezon Denizlispor'da çıktığı 31 maçta 6
gol kaydedebilen tecrübeli oyuncu son dönem-
lerde eski günlerini arattı.  Rodallega, Süper
Lig'deki son golünü 14 Mart 2020'de Gençler-
birliği ile oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaş-
mada atmıştı. Bu sezon çıktığı 4 lig maçında da
ağları sarsamayan 35 yaşındaki forvet oyun-
cusu, yaşadığı formsuzluk nedeniyle taraftarla-
rın tepkisini çekti. Teknik direktör Robert
Prosinecki'nin antrenmanlarda sık sık oyuncu-
suyla görüşme yaptığı ve Rodallega'yı motive et-
meye çalıştığı belirtildi.

Golfçüler oynadı
çocuklar kazandı
Ataşehir Golf Kulübü'nün katkıları, eğitim dost-
ları Baki Kara ve Ulvi Kocailik'in desteği ile dü-
zenlenen TEGV Golf Turnuvası, 10-11 Ekim
tarihlerinde yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanında
her yıl binlerce çocuğu nitelikli eğitimle buluştu-
ran Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın
(TEGV) yararına düzenlenen organizasyonda
iki gün boyunca 92 oyuncu sahaya çıktı. TEGV
Golf Turnuvası'nda gross birinciliklerini kadın-
larda Deniz Sapmaz, erkeklerde ise Engin Tavi-
loğlu kazandı. Turnuvanın ödül töreni Ataşehir
Golf Kulübü'nde yapıldı. Organizasyonda dere-
ceye girenlere kupalarını Ataşehir Golf Kulübü
Kurucusu Murat Karaduman, Ataşehir Golf
Kulübü Başkanı Selahattin Özdoğan ve eşi Ay-
şegül Özdoğan, Ataşehir Golf Kulübü Kaptanı
Cüneyt Sapmaz ve kadınlar kaptanı Klaudia
Sapmaz verdi. Ödül töreninde konuşan TEGV
Yönetim Kurulu Başkanı R. Oktay Özinci, tur-
nuvayla son dönemin en yüksek bağış miktarına
ulaştıklarını ve bağışlarla TEGV Kartal Semiha
Şakir Öğrenim Birimi ve TEGV Bursa Öğrenim
Birimi'nde iki yeni tasarım ve beceri atölyesi açı-
lacağını söyledi. Özinci, "Turnuvaya katılarak
bize destek veren tüm oyunculara teşekkür edi-
yoruz. Ayrıca organizasyonun düzenlenmesinde
büyük emeği geçen Ataşehir Golf Kulübü'ne
minnettarız" diye konuştu. TEGV Yönetim Ku-
rulu Başkanı R. Oktay Özinci ve TEGV Genel
Müdürü Sait Tosyalı, ödül töreninin sonunda
turnuvada emeği geçenlere TEGV'de öğrenim
gören çocukların yaptıkları resimler ve plaket
takdim etti.

S üper Lig'de bu sezon oynadığı 4
karşılaşmada ikişer galibiyet ve
mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı

takımın deneyimli çalıştırıcısı, açıklama-
larda bulundu. İyi bir takıma sahip olduk-
larını belirten Mehmet Altıparmak,
"Geçen sezondan var olan iskelet kadro-
nun yanına önemli transferler yaptık. Çok
pozisyon üreten ve gol atan bir takım
oluşturmak istiyoruz. İyi yolda olduğu-
muzu düşünüyorum. Oynadığımız 4
maçta bunun sinyallerini verdik." ifadele-
rini kullandı. Kasımpaşa'nın bu sezon 100.
yılını kutlayacağını hatırlatan ve bu duru-
mun önemine dikkati çeken Altıparmak,
"100. yılımızda çok önemli hedeflerimiz
var. 100. yılında Kasımpaşa'ya kupa getir-
mek istiyoruz. En büyük hedefimiz 100.
yılında Kasımpaşa'ya Türkiye Kupası'nı
getirmek ve Avrupa kupalarına katılmak.
Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah bunu
başaracağız. Bu sene hedeflerimiz büyük."
diye konuştu.

Bizi konuşacaksınız

Mehmet Altıparmak, şampiyonluk yarı-
şında yer alabilecek bir futbol oynayacak-
larına inandığını dile getirdi. Türkiye'nin
en önemli kulüplerinden birinde görev
yaptığını vurgulayan 51 yaşındaki çalıştı-
rıcı, "Burada muhteşem bir düzen ve işle-
yiş var. İyi yönetilen kulüpler bu sezon
başarılı olacaktır. Aytemiz Alanyaspor ve
Demir Grup Sivasspor bunu geçen sezon
ispatladı. Bu sezon biz de bu kulüplerin
arasındayız. Bu sezon da ekstra şampi-
yonluk adayları çıkabilir. Bunlardan biri
biz de olabiliriz. İlk 4 haftalık periyot kim-
seyi yanıltmasın. Bundan sonraki süreçte
lig daha çok oturacak. Biz de bu yarışın
(şampiyonluk) içinde olacağız. Değerli
oyuncularım var. Hiçbir takımdan aşağı
kalır yanımız yok. Oynadığımız futbolla
bunu göstereceğiz. İnşallah bunu yaptığı-
mızda bizi konuşacaksınız." değerlendir-
mesinde bulundu.

Koita'ya teklif geldi 

Mehmet Altıparmak, yaz transfer döne-
minde takımdan ayrılmak istediği iddia
edilen Gineli futbolcu Fode Koita için tek-
lif aldıklarını ancak lacivert-beyazlı takı-
mın hedefleri nedeniyle kabul
etmediklerini aktardı. Ligin ilk 3 hafta-
sında oynanan maçlarda kadroda yer al-
mayan 29 yaşındaki golcü oyuncunun
durumuna açıklık getiren Altıparmak,
"Koita çok önemli bir oyuncu. Ben vazge-
çilmez oyuncu olduğuna inanmıyorum.
Değerli oyuncu vardır. Koita'ya büyük ta-
kımlardan tekliflerin gelmesi çok normal.
Geçen sezon takıma çok fazla katkı verdi.
Ancak biz bir hedef koyduk. İsteyen takım-
larla aynı hedefe gideceğim. Koita'yı neden
vereyim? Biz bunu bir türlü anlatamadık,
belki bu durum menajerler ve diğer kulüp-
lerden kaynaklandı. Koita'nın ciddi bir sa-
katlığı vardı. Sezon öncesi bizimle
olamadı. Bir takıma gitme isteği olabilir.
Bu normal. Önemli olan bizim düşüncele-
rimiz. Koita'ya 'Hedefimizi yakalamak için
sana ihtiyacımız var, bizimle birliktesin'
dedik. Neticesinde bir yere gitmedi ve bi-
zimle kaldı. Koita'ya teklif geldi ancak he-
deflerimiz olduğu için kabul etmedik." diye
görüş belirtti. Mehmet Altıparmak, Türk
futbolunda en büyük sorunun kulüplerin

doğru yönetilmemesinden kaynaklandığını
savundu. Türk ekiplerinin son yıllarda Av-
rupa kupalarında istenilen sonuçları ala-
madığının ve birçok kulübün mali
sorunlarla mücadele ettiğinin hatırlatıl-
ması üzerine deneyimli teknik adam, şun-
ları söyledi: "Sorun, kulüp yönetmekle
ilgili. Türk futbolunun en büyük sorunu
yönetme. Kulüpler mali anlamda kötü yö-
netildiği için istediğin kaliteli oyuncuları
getiremiyorsun. Galatasaray, UEFA Ku-
pası'nı aldığı zaman takımda Hagi gibi ka-
liteli bir oyuncu vardı. Yanında yetenekli
Türk futbolcular vardı. Başarı böyle sağ-
landı. Daha sonra sadece Alex geldi Fe-
nerbahçe'ye. Hala bir Sergen'imiz ve
Tümer'imiz yok. Eski futbolcuların kalitesi
kalmadı. Sadece bir oyuncu için maça
giden taraftarlar vardı. Eskiden milli ruh
vardı. Bu maalesef kayboldu. Maçtan
önce İstiklal Marşı okunuyor. Sahadaki 22
oyuncudan 18-19'u yabancı. Değerlerimizi
kaybettik. Transferler farklılaşınca Avrupa
ile aramız açıldı." Türk oyunculara daha
fazla değer verilmesi gerektiğinin altını
çizen Mehmet Altıparmak, şu ifadeleri
kullandı: "Türk oyuncuların sayısını arttır-
mak zorundayız. Bu işi böyle başarabiliriz.
Oyuncularımızı yetiştirmeliyiz. Yetenekli
bir ülkeyiz. Kendi değerlerimizi daha fazla
öne çıkarmamız lazım. Avrupa'da başarılı
olduğumuz dönemlerde daha fazla yerli
oyuncularımız oynuyordu. Takımda kali-
teli yabancılar olduğu zaman Türk oyun-
cular ortaya çıkıyor. Bunu yapmaya

çalışıyorum. Çok fazla oyuncu yetiştirdim
ve bunu yapmaya devam edeceğim."

Yusuf A Milli Takım'ı hak ediyor

Mehmet Altıparmak, lacivert-beyazlı takı-
mın oyuncuları Aytaç Kara ile Yusuf Er-
doğan'ın sergiledikleri performansla A
Milli Takım'a çağrılmayı hak ettiğini be-
lirtti. Milli takımda iyi bir jenerasyon yaka-
landığını anlatan Altıparmak, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Şenol Güneş, çok saygı
duyduğum ve değerli bir teknik direktör.
Çok sevdiğim bir abimdir. A Milli Takım,
bir şeyler yapabilecek takımlardan biri. İyi
bir jenerasyon var. Ancak daha fazla hak
eden oyuncular var. Aytaç'ın performansı
milli takımdaki çoğu oyuncudan daha iyi.
Milli takım bekleme yeri değil. İyi perfor-
mans sergileyen futbolcunun orada ol-
ması gerek. Şenol hocam muhakkak
oyuncu seçerken bunları göz önünde bu-
lunduruyor. Aytaç ve Yusuf'un perfor-
manslarıyla A Milli Takım'ı hak ettiklerini
düşünüyorum. Bu süreçte Aytaç ve Yusuf
kullanılabilirdi. Hak etmişlerdi. Ben bekli-
yordum. İnşallah bir dahaki dönemde
milli takıma gideceklerine inanıyorum."

Taraftar olmadan olmuyor

Mehmet Altıparmak, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbir-
ler kapsamında maçların seyircisiz oynan-
masından mutsuz olduklarını dile getirdi.
Statların kapasitesine göre karşılaşmaların
belli oranlarda seyircili oynatılabileceğini 

vurgulayan Altıparmak, "Yavaş yavaş se-
yirciler alınmaya başlanacak. Taraftar ol-
madığı zaman maçlardan çok fazla zevk
alamıyoruz. Bu işin bir an önce bitmesini
istiyoruz. Uyarıları dikkate almamız gere-
kiyor. Fransa'da ve Almanya'da taraftarlar
maçlara giriyorlar. Futbol taraftarla güzel.
İnşallah o özlenen günlere hep birlikte ula-
şacağız. Futbolun bir oyun olduğunu ve
dünyanın sonu olmadığını bilsinler. İzler-
ken zevk alsınlar. Bu işin seyir zevki oldu-
ğunu unutmayalım." diye konuştu.

Efecan tesadüf değil

Mehmet Altıparmak, Aytemiz Alanyas-
por'da sergilediği performansla dikkati
çeken milli futbolcu Efecan Karaca hak-
kında da görüşlerini paylaştı. Deneyimli
teknik adam, A Milli Takım'ın Almanya ile
3-3 berabere kaldığı özel maçta bireysel
çabasıyla attığı golle öne çıkan eski öğren-
cisi hakkında şunları kaydetti: "Efecan ile
yıllar önce Kartalspor'da çalıştım. Ben gel-
diğimde Efecan, oynatılmayan ve çok
fazla kadroya giremeyen bir oyuncuydu.
Onu 5-6 maçta oynattım. Müthiş yete-
nekli. Alanyaspor'a gidince Efecan'ı da
zorla transfer ettirdim. Çok iyi işler yaptı.
Bugünlere geldi. Gururla seyrediyorum.
Buraları çok hak etti. Çok çalıştı. Bulun-
duğu nokta tesadüf değil. Bunu başarmak
çok kolay değil. Hem karakteri hem oyun-
culuğuyla adam gibi adamdır. Yolu açık
olsun. Gururla izliyorum. Hak ettiği yere
çok geç geldi."

Polonya'da düzenlenecek Dünya Yarı Maraton Şampiyonası için milli takım kampında yer alan İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Fatma Demir ve Sezgin Ataç kariyerleri ve hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu

Süper Lig'de
kalıcı olmak
istiyor
Mehmet Altıparmak, teknik
direktör olarak Süper
Lig'de ikinci deneyimini
Kasımpaşa'da yaşıyor. De-
neyimli teknik adam, bu
kulvarda daha önce 2018-
2019 sezonunda Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor
ile yer almıştı. Altıpar-
mak'ın Süper Lig'de ilk de-
neyimi istediği gibi
geçmedi. Büyükşehir Bele-
diyespor Erzurumspor, 6
maçta alınan 2 puanın ar-
dından tecrübeli çalıştırıcı
ile yollarını ayırmıştı. Meh-
met Altıparmak, Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor,
Gaziantep FK ve Atakaş
Hatayspor'u arka arkaya 3
yıl TFF 1. Lig'den Süper
Lig'e taşıyarak önemli bir
başarıya imza attı. Altıpar-
mak, TFF 1. Lig'de yaşa-
dığı başarıları Süper Lig'e
de taşımak istiyor. Mehmet
Altıparmak'ın hedefi Ka-
sımpaşa'da başarılı olmak
ve kariyerini Süper Lig'de
sürdürmek.

İBB’li çocuklar şampiyon olacak
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Çağdaş Türk Müziği ala-
nında bestecileri teşvik

etmek amacıyla Kadıköy
Belediyesi tarafından
düzenlenen Süreyya
Operası Ulusal Beste 

Yarışması 2020'de dere-
ceye girenler belirlendi.
Gecede konuşma yapan
Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, “Kadıköy

Belediyesi olarak şim-
diye kadar olduğu gibi,

bundan sonra da sanatın
ve sanatçının yanında

olacağımızın sözünü 
vermek isterim” dedi

CENGİZ ALÇAYIR

K adıköy Belediyesi'nin Piyanolu
Dörtlü (keman, viyola, viyolonsel,
piyano) için, müzik ve sahne sa-

natları alanında yaratıcılığı teşvik etmek
ve Türk bestecilerini yeni eserler yarat-
maya özendirmek amacıyla düzenlediği
Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışma-
sı'nın ödül töreni bir final konseri ile ger-
çekleşti. Pandemi koşulları nedeniyle
seyirciye kapalı yapılan final konserinde
4 eser jüri tarafından belirlendi. Eserler
Bosphorus Trio üyeleri Özgecan Günöz
(keman), Çağlayan Çetin (viyolonsel) ve
Özgür Ünaldı (piyano) tarafından jüriye
icra edildi. Eserlerin icrasının ardından,
yarışmacı bestecilerin dereceleri, müzik
insanları Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı,
Turgay Erdener, Özkan Manav, Gülsin
Onay, Yalçın Tura ve Hasan Uçarsu'dan
oluşan jüri tarafından Rumuzlarıyla de-
ğerlendirildi. Bestecilerin isimleri, bu de-
ğerlendirmenin ardından kimlik zarfları

açılarak ilan edildi.

16 bin lira ödül verildi

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenle-
nen Süreyya Operası Ulusal Beste Yarış-
ması’nın birincisi Seyyit Abdullah Cahid
Çelikçi oldu.Emir Can Pehlivan’ın ikinci,
Alexandra Nadin Bolşen’in ise üçüncü
olduğu yarışmada, mansiyon ödülünün
sahibi Yusuf İzeddin Mesçi oldu. Sü-

reyya Operası Ulusal Beste Yarışması'nın
birincisi 16.000 TL, ikincisi 12.000 TL,
üçüncüsü 10.000 TL, mansiyon ödülü-
nün sahibi ise 7.000 TL ile ödüllendirildi.

Her zaman yanlarındayız

Gecede konuşma yapan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Ka-
dıköy Belediyesi olarak şimdiye kadar
olduğu gibi, bundan sonra da sanatın ve

sanatçının yanında olacağımızın sözünü
vermek isterim. Süreyya Operası Beste
Yarışması’na katılan, derece alan tüm sa-
natçılarımızı tebrik ediyorum.” dedi. Ge-
cede seslendirilip ödül alan eserler, 18
Ekim Pazar günü saat 16.00’dan itibaren
Kadıköy Belediyesi’nin sosyal medya he-
saplarından yayınlanacak. Eserler ayrıca
her sene olduğu gibi bu sene de CD 
olarak müzikseverlere sunulacak.

Cocuklar okula kavustu 
İlkokul 2-3 ve 4.sınıf öğrencileriyle birlikte 8,12 ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri okula başladı.  Yedi ay (209 gün)
aradan sonra okuluna, öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşan ilkokul öğrencilerinin heyecanı ise bir başkaydı
İlkokul öğrencileri için okul; en az öğren-
mek kadar oyun oynamak, koşturmak ve sos-
yal bir birey olmayı öğrenmek demek. İlkokul
öğrencilerinin öğrenimini en çok etkileyen
faktörlerden biri de öğretmeni ile sözlü, vücut
dili ile veya bakışarak kurduğu iletişimdir. Öğ-
renci öğretmeninin yanında kendini daha gü-
vende hisseder. Bu nedenle okulun açılmasına
en çok sevinenler ilkokul öğrencileri oldu. 

Her gün gelsinler isteriz

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve
Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz; " Benim
için okul bahçesinde öğrencilerin birbirleriyle
"kurallara çok dikkat edelim, okulumuz bir
daha kapanmasın" dediğini veya velilerden
"okulunu çok özledi, bu gece heyecandan
uyuyamadı, okul yolunu bitiremedi" dedikle-
rini duymak çocukların heyecanını yeterince
açıklıyordu. Öğretmenlerin durumu da öğren-
cilerden farklı değil. Onlar da öğrencilerini
çok özlemişlerdi. Elbette birbirlerine dokuna-
madılar ama yüzlerindeki maskeye rağmen
bakışlarıyla, seslerine yansıyan heyecanlarıyla
ve vücut dilleriyle öğrencilerini sarıp sarmala-
dılar. En büyük arzumuz en kısa sürede tüm
kademelerdeki öğrencilerimizin her gün okula
gelmeleri” ifadelerini kullandı.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

BAr rAfAeli: KorKuSuz
olun KızlAr

35 yaşındaki ünlü model Bar Rafaeli, sosyal medya hesabın-
dan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili bir payla-
şımda bulundu. Rafaeli, takipçilerine "Korkusuz olun"
çağrısında bulundu. İsrailli top model Bar Refaeli, 11 Ekim
Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımla kutladı. Çocukluk fotoğraflarını yayın-
layan Refaeli, "Korkusuz olun" çağrısında bulundu. 35
yaşındaki Bar Rafaeli, gönderisine şu notu düştü: “Her
başarılı kadının arkasında, kendi önündeki yolda hiç-
bir şeyin durmasına izin vermeyen korkusuz bir kız
çocuğu vardır. Haydi, eğitime ulaşılabilirliği destek-
leyelim; çünkü öğrenim fırsatı, her şey demektir.”

Oğuzkaan Koleji öğrencileri ders başı yaparken, öğretmenlerinden de büyük destek gördü. Okulun Eğitim Koordinatörü
Hatice Yılmaz, “Çocuklarımız okulu çok özledi biz de onları çok özledik. Güzel bir dönem geçireceğiz” diye konuştu.

Alfa Kurt
çok izlendi 

Adana’da lezzet var

Türk Telekom’un dijital televizyon plat-
formu Tivibu’nun eylül ayı zirvesinde
evcilleştirilen ilk kurdun öyküsü Alfa
Kurt filmi yer aldı. Yüzde 38 oranla en
çok ‘çocuk’ türündeki yapımların tercih
edildiği Tivibu Seç İzle klasörü zengin
içeriğiyle tüm sinemaseverleri bekliyor

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Ti-
vibu, sinema kanalları, Seç İzle, Kırmızı Halı ve dö-
nemsel klasörleri ile sinemaseverlere heyecan
vermeye devam ediyor. Kullanıcılar, Tivibu kutuları
üzerinden ve Tivibu Go uygulamasını kullanarak
mobil, web ve Smart TV ekranlarından farklı türde
yapımları takip edebiliyor. Tivibu’nun eylül ayı veri-
lerine göre, Seç İzle klasörünün en çok izleneni Alfa
Kurt (Alpha) olurken Kırmızı Halı klasörünün zir-
vesinde ise yerli yapım Feride bulunuyor. Tivibu’da
büyük beğeni kazanan filmlerin sıralandığı Seç İzle
servisinde yayınlanan ABD yapımı Alfa Kurt fil-
minde, günümüzden 20 bin yıl önce evcilleştirilen
ilk kurdun öyküsü etkileyici bir dille anlatılıyor. Kul-
lanıcıların yüzde 38 oranla ‘en çok’ çocuk türündeki
yapımları tercih ettiği Seç İzle’nin diğer içerikleri ise
şöyle sıralanıyor: Örümcek-Adam: Örümcek Evre-
ninde, Venom: Zehirli Öfke, Genç Titanlar Filmi,
Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Kral Şakir Oyun Za-
manı, Tom and Jerry Show, Jumbo, Tamircikler:
Gizli Görev, Uzun Kabus.

4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 11 Ekim Pazar
günü lezzet dolu bir programla görkemli bir final
yaptı. Tüm dünyada ve Türkiye’de etkili olan korona-
virüs salgını sebebiyle Adana Valiliği ev sahipliğinde
dijital olarak gerçekleşen festivalin teması bu yıl,
“İlham Veren Tüm Renkleriyle Adana”ydı. Fiziksel bir
buluşma olmadan geleneksel mutfak zenginliğini
yansıtan mutfak atölyeleri, gastro şovlar, tadım otu-
rumları, söyleşiler, kentin önde gelen lezzet markaları-
nın hikayeleri ile 3 gün boyunca rengarenk
görüntülere sahne olan 4. Adana Lezzet Festivali,
Adana’nın sınırlarını aşarak dijital dünyada geniş kit-
lelerle buluştu.

Adana'da dijitalde 

Açılışı Merkez Park’ta yapılan ve yayınların Adana
Müzesi’nde gerçekleştiği 4. Adana Lezzet Festivali, 9
Ekim’de mangal ateşinin yakılmasının ardından ülke-
mizin et profesörü olarak bilinen Cüneyt Asan’ın ve
yerel şeflerin uzun süre konuşulacak gastro şovu ile
açıldı. Sahrap Soysal, Ebru Baybara Demir, Hazer
Amani, Orhan Demirok, Yunus Emre Akkor gibi
ünlü şeflerin Adana mutfağını vurgulayan şovları
büyük bir ilgiyle izlendi. Festival dünyaca ünlü pek
çok özel konuğu da festival severlerle buluşturdu. Ste-
ven Raichlen, dünyanın diğer ucundan “Etin Diyarı
Adana”yı selamlarken Le Cordon Bleu İstanbul Yö-
netici Eğitmen Şefi Luca de Astis de İstanbul’dan
bağlanarak canlı bir gastro şovla festivali renklendirdi.

Simge tatile çıktı
Şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden;
tarzı, tavrı ve albümleriyle kendinden başa-
rıyla söz ettiren Simge ve menajeri Özgür
Aras beraber çalışmalarının ikinci yılında
tüm ekip arkadaşlarıyla tatile gittiler. Türk
Pop Müziğinin sevilen ismi Simge ve ma-
nejeri Özgür Aras geçtiğimiz hafta çalış-
maya başlamalarının ikinci yılını kutlamak
amacıyla tüm ekip arkadaşlarıyla Titanic
Deluxe Bodrum Hotel' de 5 gün tatil yaptı-
lar. İki yıl boyunca güzel projelere imza
atan ikili yeni sezonunda startını verdiler.
Ekip arkadaşlarını Titanic Deluxe Bodrum

Hotel exclusive villalarında ağırlayan ve
onlar için hazırlanan özel programlar
planlayan ikili, 5 gün boyunca beraber ke-
yifli geçirdikleri dakikalardan en özel anları
sosyal medya da paylaştıkları fotoğraflar
da onlarca beğeni aldı. Tüm ekip arkadaş-
larına teşekkür amaçlı ve yeni sezona
moral olması amacıyla yapılan tatilin son
günü Simge 2021 yaz sezonu için reklam
anlaşması yaptığı marka için de fotoğraf
çekimi yaptı. Simge, kış ayları için planla-
nan akustik konserler serisi için şehir şehir
gezmeye başlayacak.

Müzik öykülerle buluştu
Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu’nda dün akşam,
CRR Türk Müziği Topluluğu İstanbul'un şarkılarını ses-
lendirdi, şair Sunay Akın şarkıların hikayelerini anlattı.
Şef Hakan Talu’nun yönettiği topluluk, solistler Canan
Sezgin Geylan ve Atakan Akdaş’a eşlik etti. Hem klasik
hem de yakın dönemde Türk müziğinin sevilen şarkıları-
nın seslendirildiği, Nazım Hikmet, Vecdi Gönül, Neveser
Kökdeş ve Ömer Bedrettin Uşaklı’nın güfteleri ve Mesut
Cemil, Sadettin Kaynak, Refik Fersan ve Kaptanzade Ali
Rıza Bey’in bestelerinden oluşan repertuvar müziksever-
ler tarafından büyük beğeniyle izlendi. 

SANATCILARA 
TAM DESTEK

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yarışmanın galiplerini tebrik ederek, sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.


