
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İBB Meclisi'nin AK Parti 

Grubunun oy çokluğu ile kabul ettiği
5 dosyayı veto etti. İmamoğlu'nun bir
kez daha görüşülmek üzere İBB 
Meclisi'ne geri gönderdiği dosyalar
İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantıları-
nın gündemine alındı. Veto edilen
dosyalar ara-
sında 25 yıllığına
Milli Eğitim Ba-
kanlığı'na tahsis
edilen Sütlü-
ce'deki park da
var. Diğer bir
dosya ise Başak-
şehir Belediye-
si’ne yapılan
tahsis. 
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İmamoğlu tam 5 
dosyayı veto etti

tEkrAr MEClİS’E GÖndErdİAYM BAŞkAnı’nA SESlEndİ!

Kamiloba Mahallesi Muhtarı ile ilgili geçtiği-
miz günlerde gazetemizde bir haber yer aldı.
'Muhtar mısın emlakçı mı?' başlıklı haberde
muhtar Emre Sinir'in kendi ofisini muhtarlık 
binası olarak kullanması ve burada emlakçılık
yaptığı belirtildi. Merak ettim, Büyükçekmece

Kaymakamı Dr. Mehmet Özel'e sordum:
Muhtarların görevlerini muhtarlık bi-

nasında yapma zorunluluğu var mı?
Özel, "Kanuni hüküm mekanla ilgili
değil zamanla ilgilidir. Muhtar va-
tandaşın kolay hizmet alması için
en doğru yerde görevini yapmalı-
dır. Sadece süresini ilan etmeli,
ve kaymakamlıkla paylaşmalıdır.
Dolayısıyla muhtarların görevini
yaptığı sürece ek iş yapmasına

da engel bir yönetmelik yoktur" dedi. 

Muhtar yeni binaya taşınmış

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu
Başkanı Selami Aykut ise "İstanbul'da muhtar
olup da ek iş yapmayan muhtar yok" açıkla-
masını yaptı. Büyükçekmece Atatürk Mahal-
lesi Muhtarı Alkış Barış da "Muhtarlar
dilerlerse kaymakamlığa da bilgi vererek
SSK'lı, maaşlı işlerde bile çalışabilirler"
bilgisini verdi. Bu arada tartışmalara
konu olan muhtar Emre Sinir de yeni
muhtarlık binasına taşındığını belirte-
rek, "Zorunlu değildim ama mahalle-
min huzuru için taşındım"
ifadelerinmi kullandı. 

MUHTARLAR TAŞ MI YESİN!

Ekrem İmamoğlu

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, “Ağır hasta sayısı artışı,

virüse karşı birlikte mücadele etme-
mizi zorunlu kılıyor” dedi. “Bireysel
sorumsuzluklar toplumsal zafere
gölge düşürür” diyen Koca, “Hedefi-
mizden uzaklaşmayalım. 
Hastalığın bu-
laşma hızında
tespit edilmiş bir
yavaşlama yok.
Bugün hastalığa
yakalanan 1.716
yeni hastamız
var. Kayıplarımı-
zın sayısı 60’tan
fazla” ifadele-
rini kullandı. 
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Hedefimizden 
uzaklaşmayalım

VİrÜStE YAVAŞlAMA Yok

Fahrettin Koca

Fatih'te bulunan Haseki 
Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi'nin eski bölümleri boşal-
tıldı. Çalışmaların tamamlanmasının
ardından ilerleyen günlerde yıkıl-
maya başlanacak olan hastanenin
içindeki eşyalar da taşındı. Hastane-
nin otoparkına girişi sağlayan alan
demir kapıyla kapatıldı. Tahliye iş-
lemlerinin tamamlanmasının ardın-
dan yıkım işlemlerinin ilerleyen
günlerde başlayacağı öğrenildi.
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Haseki’nin binası
yıkılmayı bekliyor

ESkİ BÖlÜMlEr BoŞAltıldı

BU HAFTA TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER
Çatalca'da ayçiçeği hasadına
katılan İstanbul Valisi Ali 

Yerlikaya, “Mesai saatlerinde sadece
beyaz ve mavi yakalılar değil, sadece
kamu da değil; hep beraber aynı ula-
şım araçlarını en verimli nasıl kulla-

nabiliriz, bunun üzerinde duruyo-
ruz” ifadelerini kullandı. Dört farklı
mesai diliminin belirleneceği uygu-
lama için Valilik ve İBB yetkilileri bu
hafta özel sektör temsilcileri ile 
görüşecek. I SAYFA 9
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İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Anayasa Mahkeme-

si'nin “Karayollarında toplantı ve 
gösteri düzenlenemez” kararını iptal
etmesine tepki gösterdi. Bakan Soylu,
Anayasa Mahkemesi Başkanı'na
“Madem özgür bir ülkeyiz, ana 

caddelerde, so-
kaklarda özgürce
yürüyüş hakkının
ortadan kaldırıl-
masını onayladı-
nız. Polis
koruması al-
mana gerek yok.
Bisikletinle işe git
gel bakalım” diye
seslendi. I SAYFA 7

ç

Bisikletle git
gel bakalım!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz SAYFA 4Hüsamettin ASLAN

Krizi yalnızca
savaş çözer!

SAYFA 9Bahadır SÜGÜR

Tehlike çanları
çalıyor...
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BiR GUNDE 4 
FARKLI MESAi

İstanbul’un mimari güzellik-
leri ile ünlü semti Maçka’da

Nişantaşı-Teşvikiye-Akaretler üçgeni
arasında yükselen kötü ve rant odaklı
inşaat örneğinin öyküsü, bundan 
2 yıl önce başladı. Eski Abdi İpekçi
Öğrenci Yurdu'nun kapasitesi bin
öğrenci ile sınırlıydı. Yurt, zaman
içinde birçok kez tadilat gördü. 2018
yılında yıkılıp yeniden yapılmak
üzere 78 milyon 318 bin TL bedelle

ihale edildi. Kredi Yurtlar Kurumu
tarafından yapılan yurt binasına ait
proje için 11 şirket teklif verdi. İhaleyi
Yeni Fidan İnşaat Nakliye Gıda 
Petrol, Doğal Gaz Limited Şirketi 
kazandı. 78 Milyon 318 bin TL’ye 
yapılacak olan binanın inşaatı 4
Şubat 2019'da başladı. Gün geçtikçe
dış yapısı ortaya çıkmaya başlayan
bina, kat yüksekliğiyle tepkilerin
odağı haline geldi. 
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78 MiLYON 318 BiN BEDELLE iHALE EDiLDi

Yeni yurt binası İstanbul’un
çok uzun zamandır doku-

sunu da doğasını da tahrip eden
dikey ve betonlaşma odaklı soru-
nunu da gözler önüne serdi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın yatay mimari
uyarısına rağmen, Türkiye’nin en
köklü mimarlık fakültelerinden birine
sahip olan İTÜ'nün yanı başında ku-
rulan, üstelik de mimari şaheser sayı-
lan binalara sahip İTÜ’nün içinde

böyle bir bina yapılması tepki çekti.
Yeni bina rant odaklı müteahhitlik
mantığının ürünü olarak tasarlanmış
bir bina olarak saygın mimarlardan
da tepki gördü. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi
almış mimarlar da İTÜ’nün bu 
binaya itiraz etmesi gerektiğinin altını
çizdi. Yurudn ihalesini yapan KYK, 
2 bin kişilik yurt için yatay mimarinin
yeterli olmadığını açıkladı. 
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RANT ODAKLI MÜTEAHHiTLiĞiN ÜRÜNÜ 

Süleyman Soylu

BİldİklErİnİZİ AÇıklAYın

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, sosyal medya hesa-

bından Türkiye'de corona virüsüne
karşı olağanüstü bir mücadele sergi-
lendiğini belirtti. “Bu yalın gerçeği
inkar edip açıklanan rakamları
yalanlayanlar ne biliyorsa açıklamak
durumundadır” diyen Bahçeli, “Şu
yarım aydınlara bakınız! Her konu-
nun uzmanı kesilen cahil uzmanlara
lütfen dikkat ediniz. Bunlar ki, virüs
allamesi kesilmişler, televizyon ekran-

larında adeta 
dedikodu bor-
sası kurmuşlar!
Gece gündüz
Türkiye’nin
KOVİD-19’la
mücadelesini 
karalıyorlar.
Ayıptır, yazıktır”
ifadelerini 
kullandı.
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Cahil uzmanlara
lütfen dikkat edin

Devlet Bahçeli

koronA hAStASı UYArdı

Temmuz ayında Kovid nede-
niyle hastaneye kaldırılan ve 

o günlerde “Ne olur maskesiz çıkma-
yın” diyerek gözyaşları içinde vatan-
daşlara seslenen Mehmet Sezer (63),
haftalarca solunum cihazına bağlı
olarak yaşam mücadelesi verdi. 35
gün sonra taburcu olan Sezer, “Bir
tedbirsizliğim beni 35 gün bir hastane
odasına mahkum etti. Şimdi evde, 35
yıllık eşimle bile, odamın kapısından
sohbet ediyoruz. Ne olur kurallara
uyun” diye yalvardı.  I SAYFA 4
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İstanbul'daki gazete ve
ürün satış büfelerinin

kiralarına İBB'ye bağlı İstanbul
Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret
A.Ş tarafından ortalama yüzde

500 bir zam yapıldı. Uçuk
zamma tepki gösteren esnaf, 
gazete satışlarının kiranın dörtte
birini bile karşılamadığını 
söyledi. I SAYFA 9
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Kurallara uymak
herkes için tek çare

İstanbul’un tam merkezi ve kalbi sayılan Maçka’da bundan
birkaç yıl önce yıkılan öğrenci yurdunun yerine yeni öğrenci

yurdu inşaatı başladı. Ancak yeni inşaat yükseldikçe
Maçka’nın kalbine saplanmış bir hançer etkisi yarattı. Yeni

bina sadece semtin değil İstanbul’un da siluetini bozdu 

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

SArı noktA hAStAlığı hAkkındA

BİLİNmeyeNLer

CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancı-

oğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi
Mustafa Kemal' demesi üze-
rine ortaya çıkan polemik 
büyüyor. CHP milletvekilleri,
Atila Sertel, Kamil Okyay 
Sındır, Tacettin Bayır, Sevda
Erdan Kılıç, Mehmet Ali Çe-
lebi, Tuncay Özkan ve Bedri
Serter Kaftancıoğlu'nu sert bir
dille eleştirdi. Kaftancıoğlu ise

yaptığı açıklamada, “Varsın
hiçbir üretimi olmayan, 83
milyonun ortak değerlerini
yüzyıllarca sömüreceği mirası
sanan ve aslında Atatürk'ü 
anlamayı değil daima kullan-
mayı tercih eden birileri 
rahatsızlık duysun” çıkışını
yaptı. Kaftancıoğlu, olayı
açığa çıkaran gazeteci 
hakkında da sert eleştirilerde
bulundu. I SAYFA 7

ç

Canan Kaftancıoğlu
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KAFTANCIOĞLU

KENDİNİ

SAVUNDU

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3’te 

Büyükçekmece
Kaymakamı 
Dr. Mehmet Özel

ıSTANBuL’A 
yeNı HANcer

KAT YÜKSEKLiĞi SINIRLANDIRILMALI
İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu mimarlardan olan Ömer 
Yılmaz, “İmar planlarında kesinlikle kat yüksekliği sınırlaması
olması gerekiyor. Söz konusu inşaat 46 bin metrekarelik geniş 
bir alan üzerinde sürüyor. Yer sıkıntısı yok, daha alçak katlı bir 
çözümle Teşvikiye rahatlatılabilirdi” eleştirisinde bulundu. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'kademeli mesai' ile ilgili yaptığı
açıklamada, “Yakın zamanda İstanbul'la bunu paylaşacağız” dedi.
İstanbul'da dört farklı mesai diliminin belirleneceği öğrenildi

Gazete büfelerine
yüzde 500 zam!

BÜFE SAHİPLERİ UÇUK ZAMMA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Allah’a havale
edİyorum

SAYFA 9

I SAYFA 14

Beşiktaş takviye yapacak
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yaşam

E senler Medipol Üniversitesi Has-
tanesi Periodontoloji Bölümün-
den Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan,

erkeklerde kötü ağız hijyeninin cinsel
fonksiyon bozukluğuna yol açabileceğini
söyledi. Dr. Alkan, diş hekimliğinde bi-
limsel çalışmaların, ağız hastalıkları ile
vücudun diğer hastalıkları arasındaki
olası ilişkilere yoğunlaştığına dikkat çeke-
rek “Son yıllarda, oral ve cinsel sorun-
larla ilgili veriler; erkeklerde kötü ağız
hijyeninin, diş ağrısı ve dişeti iltihabından
daha fazlasına sebep olabileceğini göste-
riyor. Çalışmaların oldukça çarpıcı olan
sonuçları doğrultusunda sorulacak yeni
bir soru var artık: Erkeklerde sertleşme
sorunu ve kötü ağız hijyeni arasında bir
ilişki olabilir mi?” diye konuştu. 

Erkekler dikkat etmiyor

Yapılan çalışmalarda erkeklerin, diş te-
mizliğinde kadınların gerisinde kaldığına
değinen Dr. Alkan, şöyle devam etti: “Ül-

kemizde yapılan birçok ağız hijyeni tara-
masında, erkeklerin, günde iki kez diş fır-
çalama ve diş arası temizliği yapma
oranının, kadınlardan düşük olduğu, do-
layısıyla erkeklerin daha kötü ağız hijye-
nine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca,
erkeklerin ağrılı dental bir sorun yaşama-
dıkça, koruyucu diş bakım hizmetlerin-
den faydalanma oranı da düşüktür. Tüm
bu ihmaller zinciri, dişlerde çürüğe ve di-
şetinde iltihaplı enfeksiyonlara yol açar.
Özellikle dişeti iltihaplarının “ağrısız iler-
lemesi” nedeniyle, durumun vahameti,
çoğu zaman ancak profesyonel diş he-
kimleri tarafından yapılan detaylı bir rad-
yografik ve klinik muayene sırasında
anlaşılabilecektir.” 

İktidarsızlık riskini arttırır

Dr. Alkan, dişeti iltihabıyla oluşan enfek-
siyonun olumsuz etkilerinin sadece ağız
boşluğuyla sınırlı kalmadığını belirterek,
şu ifadeleri kullandı: “Söz konusu enfek-

siyon, kan yoluyla vücudun diğer bölge-
lerine de yayılır. Sertleşme sorununun fi-
ziksel sebebi genellikle kan
damarlarındaki kasların düzgün çalışma-
masıdır. Dişeti enfeksiyonları kandaki
kimyasallara tesir ederek, erkek cinsel or-
ganının damarlarının fonksiyonlarını
olumsuz etkileyebilir ve iktidarsızlık ris-

kini artırabilir. 2010’dan bu yana dişeti
enfeksiyonu ve sertleşme sorunuyla ilgili
onlarca yayın yapılmıştır. Geçen yıl ya-
yımlanan bir derlemede, konuyla ilgili
birçok çalışma incelenmiş ve periodontal
hastalık-iktidarsızlık arasındaki ilişkinin
kayda değer oranda yüksek olduğu 
bildirilmiştir.”  DHA

Güncel araştırmaların sonuçlarına göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık arasında bir
ilişki olabileceğinin ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, "Sertleşme
problemi yaşayan erkeklerin yaklaşık yüzde 80’inde dişeti enfeksiyonu da olduğu
görülmüştür. Başka bir çalışmada ise dişetleri iltihaplı erkeklerin, dişetleri sağlıklı olanlara
göre yaklaşık 3 kat daha fazla sertleşme problemi yaşadığı vurgulanmıştır” dedi

Çocuk sahibi olmaya hazırlanan çiftlerin ya-
şadığı en büyük travmalardan biri olan gebelik
kayıpları, çoğu anne adayının psikolojisinin bo-

zulmasına ve çaresizlik hissine kapılmasına neden oluyor.
Altta yatan pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen
bu sorunun oluşmasında sıklıkla; pıhtılaşma bozukluğu,
anne-babada bulunan genetik bozukluklar ve rahim anor-
mallikleri gibi etmenlerin etkisi bulunuyor. kapsamlı ince-
leme ve araştırmalarla bu kayıpların önüne geçmek de
mümkün olabiliyor. Memorial Ankara Hastanesi kadın
Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. kudret Erke-
nekli, gebelik kayıplarının sebepleri ve tedavi yöntemleri
hakkında bilgi verdi.

Düşüğün sebebi önemli

Hastanın hangi haftada gebelik kaybı yaşadığı, sebebinin
belirlenmesine yardımcı olur. Yaşanan düşükler, aslında
bazı özellikleri ile sağlıklı bir hamilelik için yol göstericidir.
Bebeğin hangi trimesterda, nasıl kaybedildiği gibi öyküle-
rin düzgün şekilde incelenmesi, uygun tedavinin başlan-
masına olanak sağlar. 20 haftanın altındaki tüm gebelik
kayıpları düşük olarak ifade edilmektedir.
Düşük olayının gerçekleşmesinin altında birçok sebep 
yatabilir. Bu sebepler ve çözüm yöntemleri şu şekilde
sıralanabilir:

Gebelİk
sorunlarına dair

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?

Dr. Alkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Güncel araştırmaların sonuçlarına
göre; dişeti enfeksiyonu ve iktidarsızlık
arasında bir ilişki olabileceği ortaya çık-
mıştır. Sertleşme problemi yaşayan er-
keklerin yaklaşık yüzde 80’inde dişeti

enfeksiyonu da olduğu görülmüştür.
Başka bir çalışmada ise, dişetleri ilti-
haplı erkeklerin, dişetleri sağlıklı olan-
lara göre yaklaşık 3 kat daha fazla
sertleşme problemi yaşadığı vurgulan-
mıştır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada

dişeti hastalığı ve sertleşme sorunu olan
erkeklerin, dişeti tedavileri tamamlan-
dıktan sonraki 3 aylık dönemde iktidar-
sızlık şikayetlerinde de azalma olduğu
bildirilmiştir. Tüm bu sonuçlara rağ-
men, dişeti enfeksiyonunun iktidarsız-
lığa direkt neden olduğunu iddia etmek
doğru olmaz. Elimizdeki kanıtlara ba-
karak, dişeti hastalığının sertleşme so-
runu için ancak bir risk faktörü

olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle,
sertleşme sorunu yaşıyorsanız, dişetleri-
nizi kontrol ettirmek için profesyonel diş
hekimleri ve/veya dişeti hastalığı uz-
manlarından (Periodontolog) muayene
randevusu almalı, gerekli tedavileri yap-
tırmalı ve akabinde ağız hijyeninizi her
daim iyi tutmak için size uygun anlatıla-
cak olan ağız bakımı talimatlarına mut-
laka uymalısınız.” 

Risk 3 kat daha fazla

SARI NOKTA 
hastalığı hakkında 
bilinmeyenler
Memorial Ankara Hastanesi Göz Bölümü’nden 
Uz. Dr. Neslihan Astam, sarı nokta hastalığı ve
tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi

Gözde sarı nokta diye ifade
edilen makula bölgesinin bir-
çok farklı hastalığı bulunmak-

tadır. Makula dejenerasyonu da denilen
sarı nokta hastalığı, gözün retina tabaka-
sında görülen rahatsızlıklar arasında yer
almaktadır. Yaşa bağlı makula dejeneras-
yonunda yaşlanma sebebiyle gözün gör-
mesini sağlayan retina hücrelerinde hasar
meydana gelmektedir. Bu hasar yıllara ya-
yılarak zaman içerisinde artış gösterirken
genellikle 50, çok nadiren de 40’lı yaşlarda
ortaya çıkabilmektedir.  Sarı nokta hastalı-
ğının yaşlanma dışındaki sebepleri ara-
sında makula bölgesinin yaşa bağlı
beslenme bozukluğu, hipertansiyon, ate-
rosikleroz gibi kalp hastalıkları, sigara kul-
lanımı, genetik yatkınlık ve aşırı güneş
ışığına maruz kalma yer almaktadır.

Görme oranı aniden düşebilir

Hastalığın kuru ve yaş olarak adlandırılan
iki tipi bulunmaktadır. Kuru tipte sadece
hücre hasarı oluşurken, görme kaybı daha
yavaş ve daha az gerçekleşmektedir.
Ancak yaş tipe döndüğünde görme oranı
çok ciddi boyutta ve aniden düşmektedir.
Böyle bir durumda sarı nokta bölgesindeki
yeni damar oluşumuyla birlikte ortaya
çıkan kanamalar, sıvı birikimi ve ödem o
bölgedeki sinir hücrelerinde çok fazla ka-
lıcı hasar bırakmaktadır. Sarı nokta hasta-
lığının yüzde 90’ı kuru tip olurken,
bunların yüzden 10’u yaş tipe dönüşebil-
mektedir. Lezyonların tipi, kişinin sistemik
risk faktörleri, kan sulandırıcı gibi ilaçların
kullanımı yüzde 10 oranındaki yaş tipe
dönüşüm riskini artıran etmenler arasında
yer almaktadır.

Hastalık genellikle iki gözü 
birden etkiler

Sarı nokta hastalığının en önemli belirtisi
görmenin azalmasıdır. Bu hastalık genel-
likle iki gözü birden etkilemektedir. Ancak
bir gözde klinik daha ağır seyrederken,
diğer göz daha hafif olabilmektedir. İki

gözde eşit dozda başlamayan görme
kaybı en azından bir gözü kurtarabilme
avantajı sağlamaktadır. Ancak bu durum
geç teşhise neden olması sebebiyle deza-
vantaja da dönüşmektedir.

Çukurlaşıp eğiliyor mu?

Düz bir duvar kenarının yamuk görülmesi
ya da bir kitap okurken sayfadaki bazı böl-
gelerdeki yazıların çukurlaştığı ya da eğil-
diğinin görülmesi de sarı nokta
hastalığının bir diğer belirtisini oluştur-
maktadır. İki gözle bakıldığında bu eğiklik
çok farkedilmemekte, genellikle tek gözle
bakıldığında ortaya çıkmaktadır. Yaş tipte
eğik görme daha fazla olurken, kuru tipte
ise görme düzeyi gözlükle dahi artış gös-
termemektedir. Gözlüğün düzeltemediği
bir görme kaybı varsa sarı nokta hastalı-
ğından şüphelenilebilir.

Gözün arka kısmına dikkat

Hastalığın teşhisinin konulabilmesi için
öncelikle her hastaya görme muayenesi
yapılmaktadır. Hasta biyomikroskoba
oturtularak gözün hem ön hem de arka
tarafı muayene edilmektedir. Bu muaye-
nede makula bölgesine bakarak kuru ya
da yaş tipi düşündürecek belirtiler tespit
edilmektedir. Ardından hastaya Optik Co-
horans Tomografi (OCT) yapılarak
gözün arka makula bölgesinin kesitsel his-
tolojik mikroskobik incelemesi yapılmakta
ve kol damarından ilaç verilerek Fundus
Floresen (FFA) denilen bir film çekimi
gerçekleştirilmektedir. Bu filmle sızdıran
damarlar, yeni damar oluşumları, ödemin
ve sıvı kaçaklarının tespit edilmesi sağlan-
maktadır. Bu hastalığı tamamen ortadan
kaldıran bir tedavi bulunmamaktadır.
Kuru tipte uygulanan tedaviler destek te-
daviler kapsamında, yani hastadaki hücre
kaybını ve dejenerasyonu yavaşlatmaya
yönelik olmaktadır. Ancak kuru tipin, yaş
tipe dönüşüp dönüşmeyeceğini takip
etmek ve erken teşhis koyabilmek tedavi-
nin en önemli kısmını oluşturmaktadır.

Bir gençlik hevesi gibi gö-
rünse de dövme, her yaştan
insanın vücudunu süslemek

için tercih ettiği yöntemlerden biri. Ken-
dimizi son derece sınırlandırılmış hisset-
tiğimiz koronavirüs günlerinde dövme
bir değişiklik aracı olarak cazip gelse de
hijyen koşulları açısından her zamankin-
den daha çok dikkat etmemiz gerektiği
de ortada. Dövme hakkında ayrıntılı
bilgi verirken dikkat edilmesi gereken
noktalara dikkat çeken Acıbadem Bağ-
dat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloj
Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta,
“Dövme yaptıracağınız alanın kapalı
ortam olduğunu ve işlemin uzun sürece-
ğini göz önünde bulundurarak ortamda
Covid-19’a karşı alınan önlemler hak-
kında bilgi isteyin. İki işlem arasında ran-
devu saatlerinin aralıklı olduğuna emin
olun. Çalışanların maske kullanmasına,
diğer müşterilerin de bu konuda özenli
olup olmadığına dikkat edin” uyarıla-
rında bulunuyor.

Süreç başlamış oluyor

Binlerce yıldan bu yana önceleri soylulu-
ğun ya da köleliğin, askerliğin ya da er-
genliğin, erdemin ya da cesaretin, bir
kabileye aidiyetin ya da kötülüklerden
arınmanın ifadesi olarak kullanılan
dövme günümüzde süs, moda ve sanat

olarak değerlendiriliyor. Her geçen yıl
daha da yaygınlaşan bu bedenini süs-
leme yöntemi birkaç saat içinde yapılsa
da izleri kalıcı olduğu için yapmadan
önce iyi düşünmek ve karar vermek gere-
kiyor. Dövme yapılırken, cildin üst taba-
kasına ince iğnelerle kalıcı boyanın
yerleştirilerek istenen tasarımın ortaya
konulduğunu anlatan Acıbadem Bağdat
Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uz-
manı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta,
“Dövmeler için kullanılan boyalar bazen
vücut tarafından yabancı cisim olarak al-
gılanır ve vücut bu cisimlere karşı sa-
vunma fonksiyonlarını çalıştırır. Böylece
alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve
hatta deri kanserine kadar ilerleyebilen
bir süreç başlamış olur” diye konuşuyor.

Dövmede hijyene dikkat

SertleSme 
Sorunu 
neden oluSur?
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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

Kağıthane'de cadde ve
sokaklardan çaldıkları

mazgal demirlerini
satan 2 şüpheli yaka-

landı. Şüphelilerin maz-
gal demirlerini çaldığı

anlar ise güvenlik 
kameralarına yansıdı

O lay, Kağıthane Hami-
diye Mahallesi'nde geçti-
ğimiz günlerde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle
gelen şüphelilerin cadde ve sokak
üzerinde bulunan mazgal demir-
leri çaldığı ihbarını alan ekipler
harekete geçti. Güvenlik kamera
kayıtlarını inceleyen ekipler şüp-
helilerin motosikletle gelerek maz-
gal demirlerini sökerek çaldığını
gördü. Kimlik bilgileri tespit edi-
len şüpheliler düzenlenen operas-
yonla yakalanarak gözaltına
alındı.   Ferdi Ç. ve Veli G. İsimli
şüpheliler ifadelerinde çaldıkları
mazgal demirlerini 70 liraya Meh-

met U. isimli kişiye sattıklarını
söyledi. Bunun üzerine Mehmet
U. da ekipler tarafından gözaltına
alındı. Hırsızlık olayına karışan 1
kişinin daha arandığı öğrenildi.
Şüpheliler tarafından çalınan
mazgal demirler ise belediye ekip-
lerince yenilenerek olası bir kaza-
nın önüne geçti. 

Kameralar kaydetti

Şüphelilerin mazgal demirlerini
çaldığı anlar güvenlik kamerasına
yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin
motosikletle gelerek söktükleri de-
mirleri çalarak kayıplara karıştığı
anlar yer alıyor. DHA

Hırsızlık olayına
karışan 1 kişinin
daha arandığı
öğrenildi. Şüp-
heliler tarafın-
dan çalınan
mazgal demirler
ise belediye
ekiplerince yeni-
lenerek olası bir
kazanın önüne
geçti. Şüphelile-
rin mazgal de-
mirlerini çaldığı
anlar güvenlik
kamerasına
yansıdı. 

C umhurbaşkanlığı.
Bakanlık.
Milletvekilliği.

Belediye başkanlığı.
Siyasi parti yöneticiliği.
Muhtarlık.
Şayet siyasi veya toplumsal bir 

görevlendirmem olması gerekiyorsa, 
bunlardan hangisi olursun diye soruldu-
ğunda kesinlikle muhtarlığı tercih ederim.

Neden mi?
Muhtarın adaylığı siyasi parti 

yöneticilerin iki dudağı arasında değil.
Kendi rızasıyla ister olur ister olmaz.
Muhtarı şu siyasi parti seçmeni, bu siyasi

parti seçmeni seçmez, halkın bütün renkleri
seçer.

Muhtar seçildikten sonra da parti 
yöneticilerinin suyuna gitmek, onlara 
yalakalık yapmak, onların alkışçısı olmak
zorunda değilsin.

Muhtar büyük rantları pazarlamaz.
Muhtar gösterişli zırhlı araçlara

binmek zorunda değildir.
Muhtarın etrafında yalaka ordusu yoktur.
Muhtar sadece ve sadece bir vicdanına

bir de mahallesine karşı sorumludur.
Muhtar halktır.
Muhtar yurttaştır.

Kaymakam Özel: 'Mekanla ilgili 
kanuni hüküm yok'

İşte böyle bir muhtar arkadaşımızla
ilgili geçtiğimiz günlerde gazetemizde bir
haber yer aldı.

Gazetecilik zaten çok renkliliktir, polemik-
tir, doğruyu, iyiyi, güzeli arayıştır.

Herkes aynı düşünmek zorunda değil diye-
rek bu yazımda, o haberden yola çıkıp başka
bir bakış açısını ortaya koymaya çalıştım.

'Muhtar mısın emlakçı mı?' başlıklı 
haberde Büyükçekmece
Kamiloba Mahallesi
Muhtarı Emre Sinir'in
kendi ofisini muhtarlık
binası olarak kullanması
ve burada emlakçılık da
yaptığından bahsedildi.

Merak ettim, Büyük-
çekmece Kaymakamı Dr.
Mehmet Özel'e sordum:
Muhtarların görevlerini
muhtarlık binasında

yapma zorunluluğu var mı?
İşte Kaymakam Özel'in açıklaması:
Kanuni hüküm mekanla ilgili değil za-

manla ilgilidir. Muhtar vatandaşın kolay
hizmet alması için en doğu yerde görevini
yapmalıdır. Sadece süresini ilan etmeli, ve
kaymakamlıkla paylaşmalıdır. Dolayısıyla
muhtarların görevini yaptığı sürece ek iş
yapmasına da engel bir yönetmelik yoktur.

Adını ettiğiniz Kamiloba Muhtarlığımız
ile ilgili bilgi sahibiyim. Muhtarımızı geldi
görüştük. Kendisine mahalleye en iyi nasıl
muhtarlık görevini yerine getireceğini düşü-
nüyorsan orada hizmet ver. Bina kendi iş
yerinde olabilir dedim. Ancak iş yerinde
şayet vatandaş muhtardan hizmet almakta
zorlanırsa ve bu yönde şikayet varsa gere-
keni yaparız. Muhtarlık binasını yapan be-
lediyedir. Muhtar ister o binaya gider ister
gitmez. Belediye binayı yaparken bizimle
veya muhtarlıkla iştişare etmemiş. Yerin
doğru bir konum olduğunu bilmiyorum. 
Tabiki belediye bizden izin almak zorunda
değil ama küçük bir mahalleye muhtarlık
binası yapılırken o mahalle sakinlerinin en
doğru en sağlıklı bir şekilde muhtarlık 
hizmetinden faydalanması gerektiğini de
düşünmelidir.

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Selami 
Aykut: 'İstanbul'da muhtar olup 
da ek iş yapmayan muhtar yok'

Tüm İstanbul Muhtar
Dernekleri Federasyonu
Başkanı Selami
Aykut'a sordum:
İstanbul'da muhtar olup
da çalışmayan, ek iş 
yapmayan var mı?

Aldığım cevap beni 
şaşırtmadı.

'Hayır yok'
Aykut şöyle devam etti:
İstanbul'da 962 muh-

tar var. Üç dört tanesi SSK'lı işte 
çalışmakta. Tamamı da mecburen ek iş de
yapmakta.

Terzi olan var, çaycı olan var, emlakçılık
yapan var, ticaret yapan var.

Hem yasalar/tüzük buna engel değil, 
hem de devletin verdiği 2.140-TL ile bir 
muhtarın geçinmesi mümkün değil.

Üstelik çoğu muhtarımızın yeri yok kira 
veriyor, elemanı olan maaşını kendisi veriyor,
hiçbir yerden ne yardım ne de talep almıyor.

Sadece bazı ilçe belediyeleri-
miz muhtarlıkların elektrik, telefon, su 
faturlarrını ödüyor.

10 muhtarımızın faturaları da ödenmiyor.
Muhtarlarımız hele hele pandemi döne-

minde gece gündüz pozitif vakaları tesbit 
ederek sisteme giriyor.

Üstelik bunu yaparken yanında sadece
maske barındırıyor.

Başka hiçbir alet edavatı yok.
Devletten ek bir bütçe yok, malzeme

yardımı yok.
25 muhtarımız kovite yakalandı kendi

imkanları ile tedavi olmaya çalışıyorlar.
Belediye yasasının 9.'ncu maddesinin B

fıkrasında 'Belediye başkanı isterse muhtar-
lara ayni yadımda bulunabilir' denerek bir
anlamda muhtarların belediye başkanının
güdümüne geçmesi isteniyor.

Bu maddenin acilen değişmesi ve her 
belediyenin mutlaka muhtarlığa bütçe 
ayırması gerekiyor.

Gece gündüz mahallesi için çalışan muh-
tar o mahallenin elçiliğini yapıyor, devleti
temsil ederek yöneticileri denetliyor, küs-
künü barıştırıyor, sıkıntıları paylaşıyor.

Muhtarlık demek evrak vermek,
ikametgah, nüfus sureti vermek değildir.

Muhtarlık devletin en kolay ulaşılan 
temsilcisi demektir.

'Seçimden seçime bizleri kullanan 
siyasetçileri bir daha görmek 
istemiyorum'

İstanbul, Büyükçek-
mece İlçesi, Sinanoba
Mahallesi Muhtarı 
Zeynep Alkan'a sordum
konuyu.

Aynı zamanda Büyük-
çekmece'de 24 mahalle
muhtarı temsilcisi olan
Alkan şunları söyledi:

Muhtarlar ne yazık ki
seçimden seçime 
hatırlanıyorlar.

Seçimde bir daha hiçbir siyasetçiyi 
görmek istemiyorum.

Geliyorlar bir sürü vaad. Bizi alkışlayıcı

olarak kullanıyor gidiyorlar.
Bir daha ne yüzümüze bakıyorlar ne de

hatırımızı soruyorlar.
Ben evliyim ve sağolsun eşim 

ailemizi geçindirmekte.
Yoksa 2.140-TL neyimize yetecek.
Son 3 ayda muhtalıktan elde 

ettiğim gelir sadece 80-TL:
Buyurun bakalım.
80 liraya ne yapılır.
7/24 hizmetteyim. Gece TOMO geliyor

mecburuz kalk korona var deniyor.
Ben zaten gönüllülük esasıyla yaptığım

için sorun yok. Peki ya bir muhraın ailesi,
çocukları kira ödemesi v.s. Varsa.

O muhtar ek iş yapmadan nasıl 
geçinecek.

Çoğu muhtar arkadaşımı duyuyorum
ilaç kullanıyor. Zor bir durum. Sürekli 
sokaktayız. En büyük sıkıntımız
eleman/sekreterimiz yok. Devletimiz, 
belediyelerimiz bize maddi manevi sahip
çıkmalı destek olmalı.

Cumhuriyetin ve demokrasinin temel
taşlarından birisi olan muhtarlıklar zor 
durumda.

'Muhtarlar sigortalı başka işte de 
çalışabilirler'

Büyükçekmece'de uzun yıllardır muhtar-
lık yapan herkesin tanıdığı bildiği Atatürk
Mahalle Muhtarı Alkış Barış'a sordum 
konuyu.

Bakalım Barış neler dedi:
30 yıldır muhtarım, eskiden belki 

muhtarlık geliri bir muhtara yetiyordu
ancak evrakların elektronik sisteme
geçmesiyle bir muhtarın sadece akari
maaştan bile az olan maaş ile geçinmesi
mümkün değil.

Hatta muhtarlar dilerlerse kaymakam-
lığa da bilgi vererek SSK'lı, maaşlı 
işlerde bile çalışabilirler.

Bursa Nilifer ilçesindeki bütün 
muhtarlar günde dört saat açık oluyorlar.

*
Gördüğünüz gibi muhtarlarımız dertli.
Muhtarlarımızın bir sürü sorunu var.
Muhtarlarımız mahalle halkının, 

yurttaşın, vatandaşın, gençlerimizin, ço-
cuklarımızın, büyüklerimizin dert ortağı.

Abisi, ablası, teyzesi, amcası.
Evet dün muhtarlıkların epey 

gelirleri vardı.
Ancak bugün artık e-devletten her 

türlü evrak alınıyor.

Peki muhtarlık ne işe yarıyor dersek?
Devleti temsil eden en kolay ulaşılan kişi

özelliği taşıyor.
Bir köyde yaşadığınızı düşünün.
Devlet yetkilileri ile işiniz var.
Şayet muhtarı aracı kılarsanız o işiniz

daha hız kazanarak ilerler.
Büyükşehirde yaşadığınızı düşünün.
Yeri gelir evde anneniz, babanız,

dedeniz, nineniz yalnızken muhtar evinize
göz kulak olur.

Bekçi olur.
Koruyucu olur.

*
Belediye bir muhtara bina yapmış olabilir.
İçini gerçekten dayayıp döşeyebilir.
Ama muhtarın zaten mahallenin orta-

sında kendi ofisi varsa oranın camına
muhtarlık tabelasını asarak ve hangi
zaman diliminde orada bulunduğu ilan
ederek pekala muhtarlık yapabilir.

Nihayet Büyükçekmece Kaymakamı Dr.
Mehmet Özel bu tesbitimi doğrular 
açıklama yaptı.

'Zorunlu değildim ama 
mahallemin huzuru için taşındım'

Peki bu konuyu yazmamıza sebep olan
Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi 
Muhtarı Emre Sinir ne yaptı dersiniz?

Yasal olarak öyle bir zorunluluk olma-
masına ve yeni muhtarlık binasının
merkeze uzak olmasına rağmen yeni 
muhtarlık binasına taşındı mı?

Muhtar Sinir'i aradım taşınmış.
Binanın bütün mobilyalarını kendi 

parasıyla almış.
Masrafa girmiş.
Borçlanmış.
Peki neden taşındın dedim?
'Kaymakam bey ile de görüştüm. 

Zorunlu olmamama rağmen sırf mahalle
halkımız bilip bir tartışmaya alet olmasın,
huzursuz olmasın istedim. Gereksiz pole-
mikler ile vatandaşı, halkımızı, kayma-
kamlığımızı, belediyemizi rahatsız
etmemek gerekiyor. Tamam biraz masraflı
ve yorucu olacak ama iki binada da muh-
tarlık hizmetimi tüm mahalle halkıma en
iyi şekilde yerine getireceğimi 
düşünüyorum' dedi.

Bu arada dip not.
İstanbul'da 962, İzmir'de 1.294, 

Ankara'da1.433 mahalle ve muhtar var.
Türkiye'de rekor Ankara'nın.

Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1Muhtar taş mı yesin...

Demır hırsızları 
yakayı ele verDı

Fatih'tE, cami çıkışında
bir kişinin uğradığı silahlı
saldırı anı güvenlik kame-

rasına yansıdı. Saldırıı sonrası yara-
lanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Olay, 12 Eylül Cumartesi günü saat
17.00 sıralarında Molla Gürani
Caddesi üzerinde bulunan Molla
Şeref Camisi'nde meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, camiden çıkan
bir kişi aracına binmek üzereyken,
kimliği belirlenemeyen bir kişi tara-
fından bacağından silahla vuruldu.

Silahlı saldırı sonrasında saldırgan
olay yerinden kaçarken, saldırıya uğ-
rayan kişi çevredeki arkadaşlarının
yardımıyla Samatya Devlet Hasta-
nesi'ne götürdü. Polis olayla ilgili so-
ruşturma başlattı. Yaşanan silahlı
saldırı anı, çevredeki dükkanlara ait
güvenlik kameralarına yansıdı. Gü-
venlik kameralarında, saldırganın
aracın yanına kadar gelip ateş ettiği
ve vurulan kişinin çevredeki arkadaş-
larının yardımı ile hastaneye götürül-
düğü gözüküyor. DHA

Cami çıkışı saldırdı

Korkunç kaza
kameralarda

Beykoz'da trafik kilitlendi

KaZa saat 06.00 sıralarında D-100
karayolu Esenyalı mevkiinde mey-
dana geldi. İstanbul-Çorum sefe-

rini yapan 06 AC 0805 plakalı içinde 31
yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz
belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri parça-
ladıktan sonra  devrildi. İhbar üzerine olay
yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans
sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastane-
lere sevk edildi.

Trafik yoğunluğu yaşandı

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne  isti-
kametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik
tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay
yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan
otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş,
"Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde
yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini
gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem oldu-
ğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldı-
rıldı" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili
soruşturması devam ediyor. Kaza anı ise gü-
venlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde
otobüs bariyerlere çarparak, devriliyor.

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği kamyonet devrildi. Kam-

yonet şoförü kazayı yara almadan atlatırken,
kaza nedeniyle Avrupa istikametinde bir süre
trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 10.00 sı-
ralarında Beykoz TEM Otoyolu Kavacık
mevkiinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye
göre otoyolun Av-
rupa istikametinde
giden kamyonet, sü-
rücüsünün direksi-
yon hakimiyetini
kaybetmesiyle yan
yattı. Trafiğin durma
noktasına geldiği kazayı, aracın sürücüsü
yara almadan atlattı. Olay yerine polis ekip-
leri ve çekici geldi. Kamyoneti kaldırma çalış-
maları sırasında FSM yönüne trafik
kontrollü bir şekilde verildi. 
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Yeniköy yolu
çile dolu

Okurlarıyla
buluşacak

Köy yollarının bozuk olduğuna işaret
eden Yeniköy Mahallesi Muhtarı Metin
Demirtaş, "3 dönemdir burada muhtarlık

yapıyorum. Tekirdağ, Büyükşehir olmadan burası
köy olarak geçiyordu. Gerçi hala köy bakın görün
burasının bir  mahalle  görünümü  mü var? Biz
mahalle ya da  köy  değil sadece devletin asli görevi
olan vatandaşa hizmetini bekliyoruz" dedi. "Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Kadir
Albayrak her defasında Yeniköy için yolları asfalta-
tıyor ama ne yazık ki hafriyat kamyonları yüzünden
yapılan bunca emek  heba olup gidiyor" diyen De-
mirtaş, "Buraya  harcanan  her kuruş  hepimizin ce-
binden çıkıyor. Yazık günah  değil mi? İllada suçlu
arayacaksak burada taş ocağına kim izin veriyor?
Ona bakmak gerek. Yaz ya da kış doğa ile baş başa
kalmak için şehrin gürültüsünden ve stresinden
kaçan  insanların uğrak yeri olan Yeniköy yolu ne
yazık ki taş ocağından çıkan kamyonlar yüzünden
çile dolu" şeklinde konuştu. İrfAn Demİr

KüçüKçeKmece Belediyesi, yazıya gönül
veren ve kendini ifade etmekte kaleminin
mucizesine inanan edebiyat tutkunlarını,

Halkalı Çamlık'taki Millet Kütüphanesi'nde Varlık
Dergisi Editörü Şair ve Yazar Mehmet Erte ile “Kur-
macanın Doğası” Yazarlık Atölyesi'nde bir araya ge-
tiriyor. Sahte, Suyu Bulandıran Şey, Alçalma gibi
eserleriyle günümüzün popüler yazarlarından olan
Mehmet Erte, sanat, editörlük ve yayıncılık üzerine
bilgi ve deneyimlerini yaratıcı yazarlık atölyesinde
Küçükçekmecelilerle paylaşacak.

Katılım 20 kişiyle sınırlı

19 Eylül'de başlayacak ve dört hafta boyunca devam
edecek atölyede yazar,  "Postmodern doğdu diye mo-
dern öldü mü?", "Olay örgüsü öyle gerektiriyor diye
cinayet işlenir mi?”, “Kurmaca karakterler için göz-
yaşı dökebilir miyiz?” gibi başlıklarla kurmacanın
temel kavramlarını, katılımcılarla disiplinlerarası ilişki
içinde tartışarak, sanatın öyküsüyle birlikte ele ala-
cak. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştiri-
lecek atölyeye başvurular, 444 43 60/8985 numaralı
telefondan gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 17
Eylül olan atölye, pandemi kuralları çerçevesinde
sosyal mesafeye uygun olarak 20 kişiyle gerçekleştiri-
lecek. Yazarlık atölyeleri, alanında tanınmış yazarla-
rın katılımıyla yıl boyunca devam edecek.

M alumunuz bir süredir Türkiye gün-
demi ‘Yunanistan’ın provakatif
eylemleriyle meşgul… Yunanlılar

Ege denizinde devam eden adaların silah-
landırılmasına son sürat devam ederken,
diğer yandan da Antalya-Kaş’a 2 km uzak-
lıktaki Meis adasına da 300 asker çıkartıp,
Yunanistan Cumhurbaşkanına adayı ziyaret
ettirdi.

Türkiye’nin peş peşe açıkladığı NAV-
TEX’lerden sonra Oruç Reis gemisi son gör-
evini yaptıktan sonra limana çekilmesine
rağmen, gerilim, Yunanistan Cumhurbaş-
kanı Katerina Sakellaropoulou’un Meis
adasına gitmesi; Kilise ziyaretinde buluna-
rak ve askerlerle bir araya gelerek Sakella-

ropulou’nun fotoğraflarını uluslararası
ajanslarla paylaşması  Yunanistan’ın Türki-
ye’nin sorunları itidalle ve müzakere ile
çözme arayışını çaresiz bir noktaya itiyor!!

Libya ile imzalanan MEB anlaşmasıyla
gündemin ilk sıralarına gelen Türk-Yunan
gerilimi; Üstelik uluslararası hukuktan ve
deniz hukukundan kaynaklı ‘haklı’ iddiala-
rına rağmen Türkiye ve TSK (Türk Silahlı
Kuvvetleri) krizin başından beri itidalli, 
soğukkanlı ve iletişim kanallarını açık
tutan bir siyaset izledi.

Türkiye isteseydi çok daha agresif bir 
siyaset izleyebilirdi.(Bana göre Türk ordusu
1-2 uçak ve gemi şimdiye kadar batırma-
lıydı) Ancak, Yunanistan’ı kışkırtan eylem

ve sözlerden hep kaçındık. Ancak Yunan si-
yasetçiler iç politikaya ‘milliyetçi’ malzeme
taşımak Fransa’dan 18 uçak almak adına
ve küreselcilerin aparatı olmak için ‘gönüllü
kurban’ olmuş durumda.

Öncelikle şunu net bir şekilde vurgulama-
yız… Türkiye ve Yunan devleti savaş istemi-
yor. Yunanistan’a Türk ordusunu ve
ekonomisini hırpalama görevi verildiği de
açık görünüyor. Zira Yunanistan’ın Tür-
kiye’ye karşı ‘tutmayın küçük enişteyi’ tarzı
kabadayılık yapmasını Yunanlıların arkasın-
daki güçle açıklayabiliriz. Lakin bazen ras-

yonel açıdan olmasa da tarihin verdiği so-
rumluluk ve günün koşulları sizi istemediği-
niz bir mecraya sürükleyebiliyor. Bu
bağlamda Türkiye başından beri Yunanis-
tan’a ‘oğlum bak git’ anlayışı; Türkiye’yi fiili
bir müdahaleye mecbur bırakıyor.

Çünkü Yunanistan’ın provakatif eylemleri
bitmeyecek; Fransa’nın da tahriki ve teşviği
kesilmeyecektir. Ayrıca Türk-Yunan sorunla-
rında iki ülkenin devlet ve siyaset refleksi
tarafların bir araya gelerek çözüm nokta-
sında 100 yıldır ilerleme kaydedemedi. Sa-
dece sorunlar, rafa kaldırıldı. Yani
donduruldu. Dönem dönemde ısıtılıp ısıtılıp
gündeme getiriliyor. Bu bağlamda Lo-
zan’dan kaynaklı Batı Trakya, Ege adaları,
kıta sahanlığı konuları başta olmak üzere
MEB, müftü atamaları, Kıbrıs, Göç/göçmen
krizleri, hava sahası, PKK/DHKPC/FETÖ
örgütlerine maddi ve lojistik destekler,

NATO, AB ve Balkan krizlerinde bir arpa
boyu yol alınamadı.

Dolayısıyla savaşın getireceği yükü ve
maliyeti görmememize rağmen, bazen savaş
da bir diplomatik çözüm aracı olabiliyor.
Elbette çözümü kan ve gözyaşı üzerine inşa
etmemek gerekiyor. Ancak iki ülke arasında
her biri savaşa çıkartacak kadar ağır olan
en az 20 ciddi kriz de Yunanistan, çözüm
odaklı bir siyaset izlemedi. Bilakis süreci
hep yokuşa sürdü. Sürmeye de devam edi-
yor. Dolayısıyla ikili ilişkilerdeki sorunların
bir 100 yıl daha ayağımıza pranga olma-
ması ve hastalığı kökünden kazımak için
savaş seçeneği kaçınılmazdır. Belki bir top
yekün savaş ihtimaline uluslararası dengeler
müsaade etmese bile 3-5 gemi ve uçağın
imhası ve 15-20 adanın silahtan arındırıl-
ması Türkiye’nin kararlılığı ve caydırıcılığı
açısından elzem olacaktır.

Türk-Yunan krizini yalnızca ‘savaş’ çözer Hüsamettin ASLAN

Temmuz ayında Kovid nedeniyle has-
taneye kaldırılan ve o günlerde “Ne

olur maskesiz çıkmayın” diyerek göz-
yaşları içinde vatandaşlara seslenen
Mehmet Sezer (63), haftalarca solu-

num cihazına bağlı olarak yaşam mü-
cadelesi verdi. 35 gün sonra taburcu

olan Sezer, "Bir tedbirsizliğim beni 35
gün bir hastane odasına mahkum etti.

Şimdi evde, 35 yıllık eşimle bile, 
odamın kapısından sohbet ediyoruz.
Ne olur kurallara uyun" diye yalvardı

Bu maske nefes olacak

M ehmet Sezer (63), bir akrabası-
nın düğününe katılıp memleke-
tine tatile gitti, döndüğünde

nefes darlığı ve halsizlik şikayeti başladı.
Temmuz ayında Gaziosmanpaşa’da git-
tiği bir hastanede Kovid pozitif olduğu
ortaya çıktı ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil
Durum Hastanesi’ne sevk edildi. Tansi-
yonu yüksek seyrettiği için yoğun bakım
servisine alındı. Yoğun bakım odasından
DHA aracılığıyla vatandaşlara seslenen
ve tedbirli olun çağrısı da yapan Sezer, ilk
günler yüksek akım oksijen tedavisi
gördü ancak durumu hızla kötüleşince
bayramın ikinci günü uyutularak solu-
num cihazına bağlandı. Tam 25 gün ya-
şamla ölüm arasında gidip gelen Sezer,
mücadelesinden zaferle çıktı; yoğun ba-
kımdan normal servise alındı ve yapılan
iki testi de negatif çıkınca taburcu edile-
rek evine gönderildi. Şimdi, yeniden virüs
kapar korkusuyla, kendi ailesi dahi
onunla uzun süre vakit geçireceği zaman
odasının kapısındaki sandalyelere otura-
rak sohbet ediyor; odasına çok gerekli ol-
madıkça kimse girmiyor. Sezer, “Allah’a
şükür sonunda evime gönderdiler. Ama
en az 1 ay daha sıkı tedbir alacaksın de-
diler. O nedenle eşimle dahi kapının eşi-
ğinden sohbet ediyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük işkencesi

Bu yaşına kadar doktor nedir bilmedi-
ğini, Kovid yüzünden yoğun bakımla ta-
nışmak zorunda kaldığını vurgulayan
Sezer, “Bana bir şey olmaz, demekle ol-
muyor, oluyor oluyor oluyor! Mutlaka
kurallara uymak lazım. Beni uyutup so-
lunum cihazına bağlamışlar. Uyandı-
ğımda bayramın ikinci günü dedim önce.

Farkında değilim. İnsan üzülüyor, aileni
göremiyorsun. bayramda evde değilsin,
sevdiklerin yanında yok. Torunların, çolu-
ğun çocuğun yok, bütün bir bayramı tek
başına bir odada, yapayalnız bir şekilde
geçirmişsin. Sevdiklerinizden uzak kal-
mak istemiyorsanız, bayramlarda seyran-
larda ailenizden ayrı kalmak
istemiyorsanız, bu gitmeden ne olur ted-
birinizi elden bırakmayın. Sevdikleriniz-
den ayrı kalmak dünyanın en büyük
işkencesi” diye konuştu. 

Sütten ağzımız yandı

Bir tedbirsizliği yüzünden hastalığın ken-
disini günlerce bir yoğun bakım odasına
mahkum ettiğini anlatan Mehmet Sezer, 

duygularını şu sözlerle anlattı: “Kimin ha-
tası, benim hatam. Dostun ahbabın düğü-
nüne yine gidersin. Ama oynamazsın,
takısını verir, adetini yerine getirir, hayırlı
olsun der çıkarsın. Şimdi iyileşinceye
kadar konu komşu ile dahi görüşmeyece-
ğim. Hepsiyle telefonda görüşüyoruz
zaten. Komşularımla elbette görüşeceğim
iyileştikten sonra ama ev ziyaretleri vs ile
değil. Tedbirimi alarak, mesafeyi koruya-
rak, maskemi takarak, uzaktan görüşece-
ğim. Bundan sonra bunu yapmamız
gerekiyor. Ailemle bile aynı evin içinde me-
safemizi koruyarak maskelerimizle sohbet
ediyoruz. Hepsine test yapılmıştı, hepsi
temiz çıktı ama yine de sütten ağzımız
yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz.” DHA

Gaziantep’te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi’ni temsil edecek olan 12 ya-
şındaki Kerem Gelir, "Paniğini Maskele" isimli projesinin prototipini oluşturdu. Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı
kullanımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek

Tekirdağ Süleymanpaşa'ya bağlı
Yeniköy yolunu kullananlar geldiklerine
bin pişman oluyor. Mahalle Muhtarı
Metin Demirtaş, "Buraya  harcanan her
kuruş hepimizin cebinden çıkıyor. 
Yazık günah değil mi?" diye sordu

BİR TEDBİRSİZLİĞİM BENİ 35 GÜN AİLEMDEN AYIRDI

KURALLARA
DIKKAT EDIN!

İNSANIN DÜNYASI
YIKILIYOR
35 yıllık eşinden ilk kez hastalık yü-
zünden ayrı kalan Deste Sezer, şimdi
bunca yıllık eşi ile ancak odasının ka-
pısında sohbet ediyor, yemeğini bile
içeriye sadece tek bir kişi götürüyor.
Çünkü ona tekrar bir şey olur, diye
çok korkuyor. Deste Sezer, yaşadıkları
günleri gözyaşları içerisinde anlatarak
“Çok sağlıklıydı, doktor nedir bil-
mezdi. Ama ne oldu biz de anlama-
dık. Neye uğradığımızı şaşırdık. Biz de
bilmedik 35 günün nasıl geçtiğini.
Dünyamız yıkıldı. Gecem gündüzüm
birbirine karıştı. Şükürler olsun Allah
onu bize bağışladı. Allah herkesten
razı olsun. Dünyan yıkılıyor, ne olur
hiç kimse maskesiz dolaşmasın, hiç
kimse kimseye yaklaşmasın” dedi.

Kovid-19 salgını nede-
niyle ziyaretçi katılımının
olmayacağı TEKNO-

FEST 2020, 24-27 Eylül tarihleri
arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar
Merkezi’nde gerçekleşecek. Dünya-
nın en büyük ikinci havacılık festivali
olan TEKNOFEST Havacılık, Uzak
ve Teknoloji Festivali’ne Bağcılar Be-
lediyesi adına Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi öğrencilerinden
Kerem Gelir de katılıyor. 

Yardım kategorisinde birinci

Festivale sayılı günler kala Gelir, fes-
tivalde jüri önüne çıkacak olan pro-
jesinin prototipini de oluşturdu.
Gelir’in kendi tasarımı olan bu mas-
kenin hem kullanımı çok kolay hem
de çantada rahatlıkla taşınabiliyor.
Teknolojik aygıtta maske ve elektro-
nik ekran olmak üzere iki bölüm bu-
lunuyor. Hasta panik atak anında
maskeyi takıp elektronik ekrandan
sesli ve görüntülü olarak verilen ko-
mutları yerine getiriyor. İlk denemeyi
yapan Gelir, cihazın başarılı oldu-
ğunu belirtti. Çevresinde gördüğü
panik atak hastalarından yola çıka-

rak böyle bir projeyi geliştirdiğini be-
lirten Gelir, “Panik atak halinde in-
sanlar çok hızlı nefes alıp verdikleri
için vücutta çok fazla oksijen miktarı
artıyor. Buna bağlı olarak baygınlık
veya baş dönmesi yaşanıyor. Yakın-
larımdan da panik atak olanlar var.
Onlardan biliyorum. Bu çalış-
mamda olası bir atak esnasında ok-
sijen fazlalığına bağlı olarak
gerçekleşen, bilinç kaybı veya baş
dönmesi durumlarının önüne geç-
meyi amaçladım. Nefes kontrolü
yapan bir cihaz yapmaya kara ver-
dim. Şimdilik prototipini oluşturdu-
ğumuz cihaz şu şekilde çalışıyor.
‘Panik atak anında kişi, maskeyi takı-
yor ve cihazın ekranından iletilen ko-
mutlara uyarak belirtilen sürede
belirtildiği miktarda nefes alıp veri-
yor. Çok hızlı nefes almayı engelliyor
nefes kontrolünü sağlıyor.  İnşallah
panik atak dışında nefes sorunu ya-
şanılan her hastalıkta bu cihaz kulla-
nılabilecek” dedi. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı da salgın
nedeniyle ziyaretçi alınmayacağı için
yanında olamayacağı Kerem’e 
başarılar diledi. 

TEKNOFEST 2020, 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde
gerçekleşecek. Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık,

Uzak ve Teknoloji Festivali’ne Bağcılar Belediyesi adına Enderun Yetenekli Çocuklar 
Merkezi öğrencilerinden Kerem Gelir de katılıyor. 
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Yoğunluk yine
had safhada!

BU KIRLILIK 
KALDIRILIYOR

D
inimiz o kadar mükemmel
bir din ki, müsbet ilime ters
düşen hiçbir yanı yok.

Günümüz değerlerine bakıldığında,  ön
planda olan İnsan Hakları,  dolayısıyla
hak, hukuk adalet, çevre, eğitim, sosyal
devlet şeklinde sıralamak mümkündür.

Şimdi günümüzdeki uygulamalarla
dinimizdeki buyruklara ve tavsiyelere
bakalım.

İnsan Hakları

Dinimizde yüce Mevla bir aye-
tinde, “Benim karşıma kul hakkıyla
gelmeyin. Kul hakkından başka işlediği-
niz günahlar için ettiğiniz tövbeleri
kabul ederim” diye buyurduğunu iman
eden herkes bilir.

Dinimizde böyle bir durum var iken,
günümüzde insan haklarının korunması
için  uluslararası mahkemeler kurul-
muştur. Ülkemizi ilgilendiren Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı
aynen uygulanmaktadır. Ülkemiz bunu
kabul etmiştir.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı 
dinimizin bu özelliğini anlatıp dinimi-
zin ne kadar önemli olduğunu anlatması
gerekmiyor mu?

Hak, Hukuk Adalet için ise yine dini-
mizin bu özelliğinden başka hemen her
Cuma namazında  imamların hutbeden
inerken okuduğu Nahıl Suresi 90. Aye-
tinde belirtilen, “Şüphesiz Allah adaleti,
iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi
emreder; hayasızlığı fenalık ve azgınlığı
da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye
size öğüt veriyor” dediği bilinir duyulur.

Şimdi diyanet oturup düşünsün baka-
lım, bu ayetin neresini inananlara anla-
tıyor. Üzerine basıla basıla anlatılmış
olsa, ülkemizde hak, hukuk adalet çok
daha iyi ve yerinde olmaz mıydı?

Yapılan araştırmalarda halkın 
adalete güveninin kalmadığı bu vesile 
ile silinmiş olmaz mıydı?

Çevre

Dünyada önem verilen önemli 
bir husus çevrecilik.

Dinimizin yayıcısı Peygamberimiz
inananlar için, “Elinizde yaş bir dal var
ise kıyamet kopuyor bile olsa onu mut-
laka dikin” dediğine göre, Diyanetimiz
bu hadis’in önemini ve çevreciliği ne
kadar işlemiştir?

İşlemiş halkımıza anlatılmış olsaydı,
ülkemizde bu kadar ağaç ve yeşil 
katliamı olur muydu?

Hatta Osmanlı İmparatorluğu’nun en
önemli hakanlarından Fatih Sultan
Han’ın, “Ormanlarımdan bir dal kese-
nin kolunu keserim” dediğini hatırlatıp
onun vakıflarında belirtilenleri hemen
yerine getirenlere anlatmış olsaydı, or-
manlarımız yakılır,kesilir yerine rant
peşinde koşanların beton kentleri 
kurulur muydu?

Eğitim

Allah’ın ilk ayeti bilindiği
gibi “Oku” olmuştur.

Bu ayetle eğitimin öneme zaten 
Kainat’ı yaratan Mevlamız tarafından
bir kelime ile anlatılmıştır.

Ayrıca Peygamberimiz, bir hadisinde,
“İlim Çin’de de olsa gidiniz” derken
Hz. Ali, “Bana bir kelime öğretenin
kırk yıl kölesi olurum” dediği 
gerçekleri karşısında,

Diyanet hangi eğitimi vermiş ve 
eğitim ve bilim için hangi gerçekleri 
anlatmıştır.

Eğer anlatmış olsaydı bazı sözde eği-
timciler, “Ben eğitimlilerden çekinirim.
Bizim için cahiller daha önemlidir”
derler miydi?

Diyanet görevlileri dinimizi gereği
gibi anlatmış ve öğretmiş olsalardı, 
bunları söyleyenler, yine Mevlamız’ın, 
“Hiç bilinler ile bilmeyenler bir olur
mu?” ayeti kerimesine rağmen o sözleri
söylerler miydi?

Atatürk, tekke, zaviye ve tarikatları
kapatırken, dinimizi bilmediği halde bi-
liyormuşçasına gibi anlatıp eğitimsiz
halkımızı kendi menfaatları için kullan-
masınlar diye kapatırken, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nı da din esaslarına göre öğ-
retilip geliştirilsin diye kurmuş ve 
Laiklik ilkesini de bunun için getire-

rek, “Hayatta en hakiki mürşit
ilimdir” demiş.

Sosyal devlet

Her devlette mutlaka uygulaması ge-
reken bir kuraldır. Günümüzde bazıları
bu sosyal devlet kavramına sosyalistlik,
hatta koministlik deseler de, peygambe-
rimizin önemli bir sözü var.

“Komşusu aç yatarken tok yatanlar
bizden değildir” Böyle bir sözü bu za-
mana kadar en sosyalist, en kominist
olarak geçinenler bile söyleyememiştir.

Düşünün bakalım. Diyanetimiz bu
büyük lafın neresini ve ne kadarını  iman
edenlere anlatmıştır.  Ayrıca dinimizde
önemli bir husus daha vardır. “Sol el
sağ elin verdiğini bilmeyecek”. Dinimi-
zin böylesine bir özelliği varken, ey 
diyanet neresini anlattınız?

Anlatılmış olsaydı dini alet eden
tarikatlar ve din bezirganları gelişip 
büyüyerek holding haline gelmez ve
devletimizin de başına bela olmazlardı.

Tarikatlara gelince

Diyanet işleri ve devlet görevlileri
mevcut yasa ve yönetmeliklere rağmen
görevlerini tam olarak yapmayınca,
hemen hemen ülkemizin her tarafında
başına sarığı koyan ve birazda sakal bı-
rakan bir çok din sömürücüsü ortaya
çıkıp kendi kafalarına göre kurulları
olan tarikatlar kuramazlar dı.

Kendilerini etkin ve oy deposu olarak
tanıtan ve duyuran bu tür kuruluşlara
yıllar öncesinden inanan devlet yönetici-
lerimiz de bunlara itibar etmeselerdi
bunlar, canlanıp büyüyemez ve devleti-
mizin başına bela olmazlardı.

Ayrıca, “Biz olmazsak siz olmazsınız.
Bir varsak siz varsınız” diyenler ve bu
şer yuvalarının mensuplarına, “Ne 
istediniz de vermedik. Hasretimiz bit-
sin” denilmesey di ve bunların palazlan-
masına izin verilmeyip devletin içine,
adalete, emniyete, kışlaya sokulmasaydı-
lar, 15 Temmuz diye bir şey olmaz, can-
larımızı vermezdik. En önemlisi
ülkemizin kalbi olan TBMM’ miz bom-
balanmamış olurdu. Tüm bunlar dinin
esasları anlatılmadığı ve bu tür kişilerin
kafalarına göre yarattıkları din anlayı-
şını yayıp taraftar toplayanlara taviz 
verildiği için olmadı mı?

Ey diyanet!.

Bunlardan ders alınması gerekir. Gü-
nümüzde benzer örgütlenmelerin olduğu
söyleniyor. Ordan, burdan mal mülk
edinmeyi bırakın. 3-5 bakanlığın bütçe-
sinden güçlü olduğunuz biliniyor. Sizin
göreviniz halkımıza dinin esaslarını öğ-
retmek, vatandaşa doğruları birlik ve
beraberliği, bu yolla da kalkınmayı ve
büyümeyi anlatmaktır.

En önemlisi Kur-an dinini ve Peygam-
berin uygulamalarını yeterince anlatın
ki, dini bilgilerden bile yoksun bazı din
pazarlamacıları bir sarık ve sakalla or-
taya çıkıp, din adına vatandaşlarımızı
sömürmesin, sonrasında da holdingleş-
mesin. Görevinizi yapın ve bunları 
denetleyin.

Partilerde bunlara rağbet edip oy
uğruna vatandaşı onların kucağına atma-
sın. Tecavüze uğrayan, taciz edilen çocuk-
larımıza yazık, kandırılan insanlarımıza
yazık.

Mensuplarınız birilerine yaranmak
yerine çıkıp, “Dinin esası budur” deyip
bunlara meydan vermesin. Yeniden 15
Temmuzlar yaşamak istemiyoruz.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde bir TV 
kanalında yine kendini bir gurubun lideri
olarak tanıtan TV sahibi bir zat “Selefi-
ler çok yerde silahlanıyor” dedi.

Sanıyorum bunu herkes duydu ilgilisi
bu şahsa, “Gel bakalım bunlar kimmiş,
nerede silahlanıyorlar” demez ise, onlara
taviz verilmiş olur ve bu kez 15 Tem-
muz’u yapanların yerine başkaları 
geçmez mi?

Daha dünler de, “Bizim apartmanını-
mızda en az 50 kişi var. Bunlara gücümüz
yeter. Üstesinden geliriz” diyene ne yapıl-
dığı biliniyor. Şimdi bu kişinin söyledikleri
önemsenmeli ve gereği yapılmalıdır?

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapı-
mına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli
gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da gö-
rüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne bu hafta içinde başlanacağı öğrenildi

Kontrollü sosyal hayat ile
birlikte vaka sayılarındaki

artış, yeni düzenlemeleri
beraberinde getiriyor.

Vatandaşlar, sosyal mesafe
kuralına uymanın zorlaştığı
toplu taşıma araçlarındaki

yoğunluktan şikayetçi
koronavirüs salgı-
nın başından bu yana,
virüsün yayılımını ön-

lemek için çok sayıda tedbir
alındı. Özellikle sabah ve akşam
saatlerinde işe gitmek için çok sa-
yıda kişinin, aynı anda kullanmak
zorunda kaldığı toplu taşıma
araçları, bir dizi önlemin alındığı
yerlerden biri. Altunizade'de
metro ve metrobüs durağındaki
vatandaşlar, kullanmaya mecbur
oldukları toplu taşıma araçlarının
doluluğundan şikayetçi. Kont-
rollü sosyal hayat ile birlikte vaka
sayılarındaki artış ise, yeni düzen-
lemeleri de beraberinde getiriyor.
İstanbul'da toplu taşıma araçla-
rındaki mesafenin korunabilmesi
için, mesai saatlerinin yeniden
düzenlenmesi ve farklı zaman di-
limlerine bölünmesi gündemde.

Vardiyalı çalışma olsun

Mustafa Işıldak isimli bir yolcu,
"Metrodan indim, metrobüse bi-
neceğim. Yoğunluk var, sosyal
mesafe falan yok. Mesela fabri-
kalar vardiyalı çalışsa iyi olur.

Gece, gündüz vardiyası gibi dü-
zenlenirse iyi olabilir. Toplu taşı-
malar rahatlar" dedi. Bir başka
yolcu Tarık Altuner, "İstanbul'da
toplu taşıma çok önemli. İstan-
bul'da 20 milyon nüfusun yaşadı-
ğını düşünecek olursak ve bu 20
milyonun en az yüzde 5'inin
sabah ve akşam saatlerinde,

yoğun olduğu saatlerde toplu
ulaşımı özellikle metrobüsü kul-
landığını düşünecek olursak, ne
kadar insan olacağı takdirinizdir.
Belediye otobüslerinde ayakta
olan yolcu oranının oturanların
3'te 1 i şekilde olduğu takdirde
de, toplu taşımanın gerçekleşebi-
leceğine inanmıyorum. Burada

belediyeyi de suçlamıyorum. Bu
düzenlemenin değişmesi lazım.
Mesai saatlerinde düzenleme
olabilir, evden çalışabilenlerin ev-
lerinden işlerini yönetmesi olabi-
lir" ifadelerini kullandı.

Bir sonrakini 
bekleyemiyoruz

Toplu ulaşımı yoğun olduğu sa-
atlerde kullanmamak adına çalış-
tığı firmanın saat düzenlemesi
yaptığını dile getiren Nigar Ars-
lan, "Çok yoğun, sosyal mesafe
kuralına kesinlikle uyulmuyor
ama bizim de elimizden gelen bir
şey yok. İşimize geç kalmamak
için kullanmak, binmek zorunda-
yız. Mesela bir sonrakini bekleye-
miyoruz çünkü o da zaten
kalabalık geliyor. Başka yapabile-
ceğimiz bir şey yok, bu nasıl çö-
zülür bilmiyorum ama biz firma
olarak geç başlayalım, erken biti-
relim şeklinde düzenleme yaptık.
Kendimiz çözmeye çalışıyoruz,
başka türlü olmuyor, kalabalığı
görüyorsunuz" şeklinde konuştu.
DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı
görevini neden yapmıyor? Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Ç amlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve
televizyon vericisinin kaldırılması ama-
cıyla 2016 yılının Mart ayında projeye

başlandı. 221 metre boyundaki betonarme bö-
lümün tamamlanmasının ardından antenleri
taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapıl-
mıştı. Daha sonra da kuleye kıvrımlı formunu
veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar
yerine yerleştirilmiş ardından kaplama işlemleri
ve kulenin giriş bölümü tamamlanmıştı.

Kuleden yayınlar başladı

Kulenin elektronik sistemlerinin yerleştirilmesi-
nin ardından sürdürülen test çalışmalarının
başarılı geçmesinin ardından İstanbul'daki tüm
radyoların yayınları kuleye taşındı. Teknik ekip-
lerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından
artık İstanbul'daki tüm radyo yayınları yeni ku-
leden verilmeye başlandı. Televizyon yayınları-
nın da bu kuleye alınması için çalışmaların
tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi. Küçük Çamlıca
TV-Radyo kulesinde bulunan lokanta ve seyir
terasları gibi sosyal alanların ise daha sonra
devreye sokulacağı belirtildi. Bu alanlardaki ça-
lışmaların da hızla devam ettiği belirtildi. Ku-
lede şu anda çalışmalar kulenin giriş
bölümünde yoğunlaşmış durumda. 

İstanbul'un yeni sembolü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismai-
loğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada
Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden
olan antenlerin söküm işine bu hafta
içinde  başlanacağını belirtmişti. Etap etap ger-
çekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca
Tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarı-

lacağı belirtildi. Yüksekliği girişinden itibaren
388,5 metre olan kulenin zirvesi deniz seviye-
sinden yaklaşık 576,5 metre yükseklikte. Kule
4 katı yerin altında her biri 4,5 metre yüksekli-
ğinde 53 kattan oluşuyor. Sosyal alanlarının
açılmasıyla İstanbul'un sembolü olması bek-

lenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz
seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde
birer restoran bulunuyor. Ayrıca kulenin 33 ve
34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5
ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası
da yer alacak. DHA

Afetlere karşı ortak hazırlık
Beyoğlu Belediyesi ile AFAD
arasında imzalanan iş birliği

protokolü kapsamında
afetlere karşı ortak hazırlık

çalışmaları yapıldı. AFAD
uzmanları, arama kurtarma

ekipmanların doğru
kullanımı, bakımı, onarımı

ve tamiriyle ilgili Beyoğlu
Belediyesi Arama Kurtarma

Ekibi’ne eğitim verdi

Beyoğlu Belediyesi ta-
rafından Sütlüce Mahal-
lesinde kurulan ‘Beyoğlu

Afet Koordinasyon Merkezi’ çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor. Va-
tandaşları afetlere karşı
bilinçlendirmek ve gerekli önlemleri
almak için Beyoğlu Belediyesi ile
AFAD arasında imzalanan iş birliği
protokolü kapsamında afetlere
karşı ortak hazırlık çalışmaları ya-
pıldı. Hazırlık çalışmaları kapsa-
mında AFAD uzmanları, arama
kurtarma araçlarında bulunan
ekipmanların doğru kullanımı, ba-
kımı, onarımı ve tamiriyle ilgili Be-

yoğlu Belediyesi Arama Kurtarma
Ekibi’ne eğitim verdi.

Ortak tatbikat yapıldı

Eğitimlerin ardından AFAD ile Be-
yoğlu Afet Koordinasyon Merkezi
iş birliğinde depreme hazırlık tatbi-
katı yapıldı. Çalışma yapılacak
alanda gerekli güvenlik önlemleri-
nin alınması, kurtarma araçlarının
doğru şekilde kullanılarak göçük al-
tında kalan vatandaşların kurtarıl-
ması ve depremin tetikleyebileceği
olası yangının hızlı bir şekilde sön-
dürülmesi gibi önemli senaryoları-
nın işlendiği tatbikat başarıyla

tamamlandı. Beyoğlu Belediyesi ile
AFAD iş birliğinde yürütülen çalış-
malarla afetlere her an hazır, eği-
timli ve dirençli olunması
amaçlanıyor. DHA

Ürünü bol bir yıl geçiriyoruz
Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün
Karaağaç Köyü’nde gerçek-

leştirilen ay çekirdeği hasadına katıldı.
Çiftçilerle sohbet eden Başkan Dr.
Hasan Akgün, biçerdövere binerek ay
çekirdeği hasadı yaptı. Tarımsal üre-
tim yapan Büyükçekmeceli çiftçilerle
bir araya gelen Başkan Akgün, “Böl-
gemizdeki üretimi arttırarak ilçemize
hem ekonomik hem de sosyal katkıda
bulunuyorlar. Ürünü bol, hasadı bere-
ketli bir yıl geçiriyoruz. Üretim yap-
mak isteyen tüm çiftçilerimizin
yanındayız. Ekmeğini topraktan çıkar-
tan tüm çiftçilerimize emeklerinden
ötürü teşekkür ediyorum” dedi. 2020
yılını “Tarım Yılı” ilan eden Büyükçek-
mece Belediyesi, ilçe genelinde tarımla

uğraşan vatandaşlara her türlü desteği
veriyor. Tarıma elverişli arazileri değer-
lendiren Büyükçekmece Belediyesi Ta-
rımsal Hizmetler Müdürlüğü de hasat
dönemlerinde de çiftçileri yalnız bırak-
mıyor. Tarıma ilgi duyan vatandaşlar
için Kumburgaz’daki eski belediye bi-
nası artık ‘Tarım Araştırma ve Geliş-
tirme Merkezi’ olarak hizmet verecek.

elevizyon yayınlarının da bu kuleye alınması için çalışmaların tüm hızıyla sür-
düğü öğrenildi. Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde bulunan lokanta ve seyir
terasları gibi sosyal alanların ise daha sonra devreye sokulacağı belirtildi.
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İstanbul Anadolu Yakası Elektronik Haberleşme Altyapılarının Geliştirilmesi, Bakımı, Onarımı Ve Arızala-
rının Giderilmesi İşi 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 : 2020/462390
1-İdarenin
a) Adresi : 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. Cevahir İş Merkezi No: 8 Kat: 

8 34394 Mecidiyeköy ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 401 38 50 - 0212 401 38 51
c) Elektronik Posta Adresi : mehmet.celikbilek@isttelkom.com.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 27 Kalem İstanbul Anadolu Yakası Elektronik Haberleşme 

Altyapılarının Geliştirilmesi, Bakımı Onarımı Ve Arızalarının Giderilmesi 
İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul İli Anadolu Yakasında İdarenin Yazılı veya 
Sözlü olarak bildireceği muhtelif yer/yerler.

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 300(Üçyüz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. Cevahir İş Merkezi No: 8 

Kat: 9 Şişli / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.10.2020 - 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 alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları 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:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 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.
Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilmiş "Elektronik Haberleşme Fiber Optik Altyapı ve Kurulumu,
Kontrolü veya bakım onarım İşleri (Fiber Optik Altyapı İşleri Olması Zorunludur)" 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 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. Cevahir İş Merkezi No: 8 Kat: 6
Şişli / 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 üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPILARININ 
GELİŞTİRİLMESİ, BAKIMI, ONARIMI VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ

İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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OtOmOtiv üretimi
yuksElıs
ıcınDE

O tomotiv Sanayii Derneği
(OSD), bu yılın ocak-
ağustos dönemine ait üre-

tim ve ihracat adetleri ile pazar
verilerini açıkladı. Sekiz aylık sürede
geçen yılın aynı dönemine göre top-
lam üretim yüzde 23 azalarak 712
bin 98 adet, otomobil üretimi ise
yüzde 21 düşüşle 485 bin 314 adet
oldu. Traktör üretimiyle birlikte top-
lam üretim ise 731 bin 901 adede
ulaştı. Her yıl ağustos ayında
bakım/onarım ve üretim planlama-
ları için üretime ara veren otomotiv
üreticileri, bu sene daha kısa sürede
hazırlıklarını tamamlayarak pande-
minin negatif etkisini azaltmaya yo-
ğunlaştı. Bu doğrultuda, ağustosta
Türk otomotiv sanayinin toplam
üretimi geçen yılın yılın aynı ayına
göre yüzde 44 artarak 75 bin 341
adet, otomobil üretimi de yüzde 45
yükselişle 45 bin 211 adet olarak
gerçekleşti. Otomotiv sanayisinin
yılın 8 ayında kapasite kullanım
oranı yüzde 53 seviyesinde gerçek-
leşti. Araç̧ grubu bazında kapasite
kullanım oranları ise hafif araçlarda
(otomobil + hafif ticari araç̧) yüzde
55, ağır ticari araçlarda yüzde 38,
traktörde ise yüzde 40 oldu.

Ticari araçta üretim daraldı

Ocak-ağustos döneminde ticari

araç üretimi yüzde 27 daralırken,
ağır ticari araç grubu üretimindeki
daralma yüzde 13, hafif ticari araç
grubunda ise yüzde 28 seviyesinde
gerçekleşti. Söz konusu dönemde,
toplam ticari araç pazarı yüzde 85,
hafif ticari araç pazarı yüzde 86 ve
ağır ticari araç pazarı yüzde 75
arttı. Baz etkisi dikkate alındığında
ise ticari araç pazarı 2017'nin
yüzde 35 gerisinde kaldı. Yalnızca
ağustosa bakıldığında yük ve yolcu
taşıyan ticari araç üretimi 30 bin
130 adet, traktör üretimi ise 2 bin
968 adet oldu. Bu dönemde oto-
motiv pazarındaki toplam satışlar,
2019'un aynı dönemine göre yüzde
69 artışla 414 bin 931 adet oldu.
Otomobil pazarı da yüzde 64 artış
gösterdi ve 317 bin 394 adet sevi-
yesinde gerçekleşti.

Yüzde 16'lık düşüş

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate
alındığında, ocak-ağustos döne-
minde toplam pazar yüzde 16,
hafif ticari araç pazarı yüzde 28,
ağır ticari araç pazarı yüzde 47,
otomobil pazarı ise yüzde 10
düşüş gösterdi. İlk 8 aylık dö-
nemde, otomobil pazarında ithal
araçların payı yüzde 61 olurken,
hafif ticari araç pazarında yüzde
38 olarak gerçekleşti.

Geleceğe Güvenenlerİn
emeğİne sağlık

Ağustosta, geçen yılın aynı
dönemine göre otomotiv
sanayisinde toplam üretimde
yüzde 44, otomobil üretiminde
ise yüzde 45'lik artış yaşandı

Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, Twitter'dan
yaptığı paylaşımda sanayi

üretimi, perakende satış ve ciro en-
dekslerini değerlendirdi. Verilerdeki
yükselişe dikkati çeken Albayrak, şun-
ları kaydetti: "Ülkenin geleceğine gü-

venen, inanan tüm üreticilerimizin
eline emeğine sağlık. Temmuzda yıllık
bazda sanayi üretimi yüzde 4,4, pera-
kende satış hacmi yüzde 11,9 arttı.
Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektör-
lerinde de ciro endeksi temmuz ayında
yıllık yüzde 20,2 yükseldi."

Ocak-ağustos döneminde ihracat,
geçen yılın aynı dönemine göre adet
bazında yüzde 35 azalarak 523 bin
288 olarak gerçekleşti. Otomobil ih-
racatı yüzde 32 düşüşle 360 bin 118
adet olurken, ticari araç ihracatı ise
yüzde 42 azaldı. Traktör ihracatı ise
yüzde 20 gerileyerek 8 bin 376 adet
olarak gerçekleşti. Pandemi nede-
niyle Avrupa'da ticaretin durma nok-
tasına geldiği nisanda 10 bin 613
adet olan otomotiv ihracatı; mayısta
44 bin 406, haziranda 70 bin 809,
temmuzda 78 bin 242 adet olmuştu.
Ağustosta ise bu rakam 42 bin 865
adet olarak kayıtlara geçti. Ağustos-
taki bu gerilemede ihraç pazarları-
nın daha tam anlamıyla
toparlanamamış olmasının etkisi
kadar Türk otomotiv sanayinin
bakım arası döneminde iç pazar için
üretime ağırlık vermesinin de etkisi
oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre, toplam otomo-
tiv ihracatı 8 ayda yüzde 14,2'lik
payla ihracat sıralamasında ilk sıra-
daki yerini korumayı sürdürdü. Oto-
motiv ihracatı 8 aylık dönemde hem
dolar hem de avro bazında yüzde 27
geriledi. Bu dönemde, toplam oto-
motiv ihracatı 14,7 milyar dolar ola-
rak gerçekleşirken, otomobil ihracatı
yüzde 27 azalarak 5,4 milyar dolar
seviyesine indi. Avro bazında oto-
mobil ihracatı ise yüzde 26 azalarak,
4,8 milyar avro oldu. Aynı dönemde,
dolar bazında ana sanayi ihracatı
yüzde 31, tedarik sanayi ihracatı da
yüzde 20 azaldı.

İhracatta liderliği
koruDu
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geçti
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Sanayi
üretimi
artışa
geçti

Sanayi
üretimi
artışa
geçti

Sanayi
üretimi
artışa
geçti

Sanayi
üretimi
artışa
geçti

Sanayi
üretimi
artışa
geçti

Sanayi
üretimi
artışa
geçti

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19
salgın sürecinde normalleşme

sonrası artışını devam ettirerek, 
temmuzda aylık bazda yüzde 

8,4, yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi

TürKiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK), temmuz
ayına ilişkin sanayi üretim

endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna
göre, temmuzda takvim etkisinden
arındırılmış sanayi üretimi 2019'un
aynı ayına göre yüzde 4,4 artış gös-
terdi. Arındırılmamış sanayi üretim
endeksi ise yüzde 0,9 düşüş gösterdi.
Sanayinin alt sektörleri incelendi-
ğinde, temmuzda madencilik ve taş

ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un
aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken,
imalat sanayi sektörü endeksi yüzde
5,1, elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü en-
deksi yüzde 1,4 arttı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındı-
rılmış sanayi üretimi temmuzda bir
önceki aya kıyasla yüzde 8,4 yükseldi.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sek-
törü endeksi yüzde 8,6, madencilik ve
taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde
5,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlen-
dirme üretimi ve dağıtımı sektörü en-
deksi yüzde 6,4 artış kaydetti. Sanayi
Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan
ekonomistlerin temmuzda arındırıl-
mamış sanayi üretimi endeksine iliş-
kin tahmini yüzde 3,9 artış
şeklindeydi.

Sanayi
üretimi
artışa
geçti

Piyasaların gözü FED'e çevrildi
Küresel piyasalarda geçen hafta artan volatilite sonrası bu hafta başta ABD Merkez
Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları takip edilecek

Küresel piyasalarda
geçen haftanın öne çıkan
gündemi, özellikle

ABD'de teknoloji hisselerinde artan
oynaklık, petrol fiyatlarındaki düşüş
eğilimi ve yeni tip koronavirüs (Ko-
vide-19) aşısına ilişkin haber akışı
oldu. Geçen haftanın son işlem gü-
nünde, Fed'in açıkladığı yeni para
politikası stratejisi sonrası önemi
artan enflasyon verisinin ağustosta
beklentilerin üzerinde artmasının ar-
dından New York borsasında karışık
bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi
yüzde 0,48 ve S&P 500 endeksi
yüzde 0,05 artarken, Nasdaq en-

deksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Tek-
noloji hisselerindeki satışların, gelen
tepki alımlarına karşın hafta bo-
yunca devam etmesiyle Nasdaq en-
deksinde, haftalık bazda yüzde 4,1
ile marttan bu yana en yüksek değer

kaybı görüldü. Haftalık verilere göre,
S&P 500 endeksi geçen hafta yüzde
2,5, Dow Jones endeksi ise yüzde
1,7 düşüş kaydetti. Avrupa pay piya-
salarında da cuma günü karışık bir
seyir izlendi. Geçen hafta gerçekleş-
tirilen Avrupa Merkez Bankası
(ECB) toplantısında, değerlenen
avro karşısında herhangi bir aksiyon
işareti verilmemesi sonrası
avro/dolar paritesi yükseliş eğili-
minde hareket ederken, pay piyasa-
ları da haftalık bazda değer kazandı.
Cuma günü pay piyasalarında dar
bant içinde dalgalı bir seyir izlense
de durum hala aynı.
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E n son corona belasının korkusuyla bizleri iyiden
iyiye sosyal hayattan koparıp, sanallaştıran
teknoloji, belki günahları affolur umuduyla

'Allah, Allah' diye mırıldayan dedelerimizin yanı sıra
ünlü, ünsüz kabadayılarımızın ellerinden düşürmediği
tesbihlere de büyük darbe vurdu.

Çünkü artık ne o eski tesbihler ne de sabahtan, ak-
şama kadar eşleriyle birlikte çeper diplerinde tesbih
çekeni görürsünüz nede sanal ortam da birbirlerine
hava atmaktan öteye gitmeyen kabadayları.

Ve tarihe gömdüğü her şey gibi bu duruma da bir
yol bulan sanal ortam sabahtan, akşama kadar baş
kaldırtmadığı telefonlar aracılığıyla sadece dedelere,
kabadaylara değil, küçüğünden, büyüğüne kadar her-
kese durum tesbihi çektirmeye başladı...

Öyle ki günün büyük bölümünü ellerindeki telefon-
larda geçirenlerin olur ya dalıpta, rehberlerindeki
sanal dostlarının durumlarına bakmayı unutmaya gö-
resin o zaman 'Sen benim durumuma bakmamışsın'
denilerek sanalın sahtekarlıkları ve dostlukları da or-
taya çıkmışcasına fırça yersin..

Evet, gerçek gündemden uzak alakasız paylaşım-
larla kendimizi, özel hayatımızı hatta bir zamanlar
'yasak Bölge' denilip, resim bile çektirilmeyen ülkenin
her yerini ''kahrolsun'' dediğimiz ve son olarak Ege'de
yaşanan gerginlikte Rum kesimine koyduğu ambar-
goyu kaldırıp, Yunanistan ve Rum kesiminin haklı ol-
duğunu belirten ve bu bölgede bir üs kuracağını ilan
edip, mevcut iktidarı yıkmak isteyen Fetoyu hala ver-
meyerek, Türkiye üzerindeki hesapları yaklaşan se-
çimlerinin sonrasına bıraktığı görünen Amerika'nın
googelının arşivine yüklerken durumumuza bakma-
yanlara da kızarız.

Ama bir çoğumuzun tesbih çeker gibi başımızı
gömüp, boyun fıtığı, gözümüzün bozulmasına neden
olan ve günün büyük bölümünü geçirdiğimiz telefon-
lardaki durumlara bakarak tesbih çeker gibi tek tek
kimin ne paylaştığına bakıp, adeta bir birimizle yarı-
şırken ne paylaştığına ne yazdığına ne anlattığına
bakmadan anlamadan ''beğen'' butonunada basmadan
edemeyiz.

Yani işin kısacası gerçek hayatı, sosyal yaşamı
unuttuğumuz gibi unutulan tesbih çekmeyi artık du-
rumlara bakarak çekip, gerek günahlardan gerekse
gelecek tepkilerden kendimizi kurtarırken yaşam,
hayat için çok da değerini bilmediğimiz saatlerin hızla
gelip, geçtiğini ve güneşi görmeyip, gömüldüğümüz
sanaldaki karanlıkta kaybolup gideriz, çiçekler mi
açmış, rüzgâr mı esmiş, yanımızdan biri mi geçmiş
düşünmeden.

Haydi hep birlikte tesbih pardon kendimizin içinde
bulunduğu duruma bakmadan sanalda ki durumları
çekmeye...

Durum tesbihi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 'Atatürk' yerine 'Gazi 
Mustafa Kemal' demesi üzerine ortaya çıkan polemik büyüyor. CHP

milletvekilleri, Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirirken Kaftancıoğlu yaptığı
açıklamada, "Varsın hiçbir üretimi olmayan, 83 milyonun ortak değerlerini

yüzyıllarca sömüreceği mirası sanan ve aslında Atatürk'ü anlamayı değil
daima kullanmayı tercih eden birileri rahatsızlık duysun" çıkışını yaptı

C HP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu’nun Taksim Toplantıları’nda yaptığı
konuşmada ‘Gazi Mustafa Kemal’ ifade-

sini kullanırken ‘Atatürk’ü kullanmaması ve bunun
da kişisel bir tercih olduğunu söylemesine tepki-
lere büyüyor. CHP milletvekilleri Atila Sertel,
Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Sevda Erdan
Kılıç, Mehmet Ali Çelebi, Tuncay Özkan ve Bedri
Serter sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda
bulunarak Kaftancıoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Unutma burası CHP!

CHP Milletvekili Atila Sertel, "Mustafa Kemal
Atatürk'ümüze, yüce önderimize dil uzatmaya
kalkanlara karşı canımızı siper edeceğiz. Bu ger-
çektir. Ancak, “Atatürk” diyemeyen bir il başka-
nına da gereken ders verilmezse bu da bizim en
büyük ayıbımızdır. Unutmayın, partimizin kuru-
cusu yüce önderimizdir" derken Mehmet Ali Çe-
lebi, "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi
tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdık-
tan sonra demesin, ne yazar. Ama unutma, burası
CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide
10 Aralık'tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Ke-
mal'in askerleriyiz" ifadelerini kullandı.  Sevda
Erdan Kılıç da "Atatürk soyadı, Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından halk adına verilmiş sa-
dece bir soyadı değil, emperyalizme ve yerli işbir-
likçilerine karşı verilmiş mücadelenin, bize emanet
edilen davanın adıdır" açıklamasını yaptı. 

Vekillere mesaj gönderdi

Kamil Okyay Sındır ve Tacettin Bayır CHP Tüzü-
ğü'nün 1. maddesine atıfta bulunurken, Bedri Ser-
ter, "Büyük insan, dünyanın şapka çıkarttığı lider
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün adını anmak ve il-
keleri ile büyüyüp, kurduğu partimin, Cumhuriyet

Halk Partisi'nin milletvekili olmaktan onur ve
gurur duyuyorum. Başka söze gerek yok" diye ko-
nuştu. Tuncay Özkan ise "Atatürk zaferin adıdır.
Yedi düveli geldikleri gibi gönderen o'dur. 30
Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu
olsun. Ordular yenilir, millet yenilmez. Çünkü
hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O
satıh bütün vatandır" göndermesinde bulundu.
Bu arada CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel,
Twitter'da peş peşe yapılan paylaşımlar üzerine
İzmir milletvekillerine mesaj gönderdi. Yücel, "Bu
konuların konuşulacağı yerler basın ve sosyal
medya değil, partimizin yetkili kurullarıdır” ifade-
lerini kullandı. İzmir milletvekillerinin, Yücel’in bu
yaklaşımına tepki gösterdiği öğrenildi.

Atatürk'ü kullanıyorlar!

Butün bu tepkilerin ardından uzun bir açıkla-
mada bulunan Canan Kaftancıoğlu ise Sözcü
gazzetesinden Serpil Yılmaz'ı suçlayarak, "Söz ko-
nusu yazının yazılmasıyla birlikte sosyal medya
üzerinden küfür ve tehditlerle şahsıma saldıranlar,
bu haberin yazılmasındaki asıl dert ve niyetin ne
olduğunu açıkça ortaya koymuştur" dedi. "Şah-
sım Kenan Evren'in sözde Atatürkçülüğü'nden
ayrıştırma çabamı bazıları anlamamazlıktan gele-
bilir ama başta CHP'liler olmak üzere halkımız
beni de partimi de gayet iyi anlamaktadır" diyen
Kaftancıoğlu, " Varsın hiçbir üretimi olmayan, 83
milyonun ortak değerlerini yüzyıllarca sömüreceği
mirası sanan ve aslında Atatürk'ü anlamayı değil
daima kullanmayı tercih eden birileri rahatsızlık
duysun. Hatırlatmak isterim ki bugün fikri hür, ir-
fanı hür kuşaklar Cumhuriyet'i demokrasiyle taç-
landıracak maratonda koşmaktan başka bir
onura, makama ihtiyaç duymazlar" ifadelerini
kullandı.

TARTISMASI
ATATURK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, 9 Eylül’de internet ortamında yapı-
lan Taksim Toplantıları’nda Türk
Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Gü-
venliği başlıklı bir sunum yaptı. Yaklaşık
1.5 saatlik konuşmasında Atatürk’e atfen
üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini
kullandı. Kaftancıoğlu, katılımcıların “Ata-
türk adını kullanmamak tercihiniz mi?”
sorusuna ise “Kişilerin isimlerinden söz
ederken, belirli alışkanlıklarla bunların
özel atıflarla kategorize edilmesine karşı-

yım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde
ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir
ifade olduğu için tercih ediyorum” yanıtını
verdi. Canan Kaftancıoğlu’nun bu çıkışı
“Atatürk’ü telaffuz etmiyor” tartışmalarına
neden oldu. Bazı CHP’li yöneticiler ve mil-
letvekilleri başta olmak üzere birçok kesi-
min tepkisini çekti. Kaftancıoğlu daha
sonra yaptığı yazılı açıklamada ise konuş-
mayı doğruladı ancak yorumlara ilişkin
“Hakkımda itibarsızlaştırma operasyonu
yapılıyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

BiSiKLETLE GiT GEL BAKALIM!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin "Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını
iptal etmesine tepki gösterdi. Bakan Soylu, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na "İşe bisikletle git gel bakalım" diye seslendi

İçışlerı Bakanı Süleyman Soylu,
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde
Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu

Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Süleyman Soylu,
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı da sert
sözlerle eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Anayasa
Mahkemesi'nin "karayollarında toplantı ve gösteri
düzenlenemez" kararını iptal etmesini konu edinen
Süleyman Soylu, Arslan'a "Anayasa Mahkemesi
karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne
olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan
söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddel-
erde, sokaklarda özgürce
yürüyüş hakkının ortadan
kaldırılmasını onayladınız. Polis
koruması almana gerek yok.
Bisikletinle işe git gel bakalım.
Anayasa Mahkemesi
Başkanı'na söylüyorum kendi
arabamla tek başına gitmeye
ben varım sen var mısın?" söz-
leriyle yüklendi.

Gördüklerimi söyleyeyim

"Geçtiğimiz günlerde basında
Anayasa Mahkemesi'nin
toplantı ve gösteri yürüyüşleri
kanunundaki şehirlerarası
'karayollarında toplantı ve gös-
teri yürüyüşleri düzenlenemez'
hükmünü iptal ettiği şeklinde bir
haber yapıldı" diyen Soylu,
"Yazım aşamasında olan bu
kararın uygulamada ne gibi
sorunlara yol açacağını en iyi
burası bilir. Enteresan bir işle

karşı karşıyayız. Sosyal medyada bir terörizm
olduğunu herkes kabul ediyor. Hemen Anayasa
Mahkemesi bir düzenleme yapıyor, bunu siz kolluk
kuvveti olarak belirleme hakkına sahip değilsiniz
diyor. Başımızın üstüne. Sonra vatandaşımız şikayet
ediyor. Biz bu kadar hakaretle karşı karşıyayız diyor.
Cumhurbaşkanımızdan başlayarak tüm devlet
büyükleri karşı karşıya kalıyor. Sonra güvenlik
tatbikatları var, iptal ettiler. Nesini iptal ettiniz.
FETÖ, Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştı. Nerede ele
geçirmeye çalıştı? Yargıda, emniyette, TSK'da. Bun-
lar kim, kamu görevlisi. Kamu görevlileri kamuya

nasıl giriyorlar. Ben anlamıyorum. Şartlar, şekiller.
Şu özgürlüktür, şu değildir. Burada bir şey yapılmak
isteniyor. Sadece terör örgütüne mensupsa kamuya
girmesin. Kim girerse girsin. Atıyoruz zaten. Bu
özgürlükleri engeller. Peki. Ben gördüklerimi
söyleyeyim, sonra ne söylerse söylesinler" ifadelerini
kullandı. 

Canı yanan biziz

Konuşmasında AYM Başkanı'na seslenen Süleyman
Soylu, "Şehit cenazelerindeki 1 yaşındaki çocukların
gözyaşlarını ben yaşıyorum. Anne ve babalarla biz

konuşuyoruz.
Cumhurbaşkanımıza
selamlarımızı söyleyin, biz ona
inanıyoruz diyen anne babaların
itimatın biz sorumluluğumuza
alıyoruz. Canı yanan biziz. Onun
için sözlerime alınabilirsiniz,
alınmayabilirsiniz ama bunu
söylemezsem bu dünyaya karşı
da öbür dünyaya karşı da
kendimi mesul hissediyorum"
tepkisini gösterdi. Bağımsız
Maden-İş Sendikası'nın 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri
Yürüyüşleri Kanunu'nda yer alan
"Şehirlerarası kara yollarında
gösteri yürüyüşleri düzenlene-
mez" ibaresinin iptal edilmesiyle
ilgili itirazını haklı bulan Manisa
1. İdare Mahkemesi konuyu
Anayasa Mahkemesi'ne taşımış,
Yüksek mahkeme düzenlemeyi
Anayasa'ya aykırı bularak iptal
etmişti.

Biz her gün
bilgi alıyoruz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi
süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin
Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Böcek'i geç ziyaret ettiği yönündeki eleştirilere
de "Biz her gün bilgi alıyoruz" diyerek yanıt verdi

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,
Muhittin Böcek'in

tedavi gördüğü hastaneye gide-
rek, Böcek'in sağlık durumuyla
ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu,
hastane çıkışında gazetecilere
yaptığı açıklamada, Böcek'in
sağlık durumu hakkında aile-
sinden ve hekimlerden düzenli
bilgi aldıklarını söyledi.

Son derece mutluyuz

Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek'in sağ-
lığının iyiye gitmesinden duy-
duğu mutluluğu dile getiren
Kılıçdaroğlu, "Doktorlar duru-
munun iyiye gittiğini ifade etti-

ler. Ellerinden gelen çabayı gös-
teriyorlar. Hastanenin bütün
sağlık çalışanlarına yürekten te-
şekkür ediyorum. Ellerinden
gelen her türlü çabayı gösteri-
yorlar. Biz de onları telefonla
büyük ölçüde rahatsız ediyo-
ruz. Ben ve arkadaşlarım dü-
zenli bilgi alıyoruz.
Durumunun her geçen gün
daha iyiye gittiği yönünde bilgi
verdiler. Son derece mutluyuz"
diye konuştu. Bir gazetecinin,
ziyaretin biraz geciktiğine yöne-
lik birtakım eleştirilerin bulun-
duğunu aktarması üzerine
Kılıçdaroğlu, "Onları tartışma-
yın. Biz her gün her dakika bilgi
alıyoruz" dedi. 

Yerli tohumda büyük mesafe alındı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
Bakan Pakdemirli, bu yıl 11'incisi düzen-
lenen 'Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf

Yarışması'nın ödül törenine videokonferans yönte-
miyle katıldı. 11 yılda toplam 31 bin 418 fotoğrafın
bu yarışmaya katıldığını belirten Pakdemirli, "Her
birinde ayrı bir emek, her birinde ayrı bir hikâye
gizli. Türkiye'nin dört bir yerinden gelen fotoğraf-
lar; tarım ve ormanı, objektifin dilinden bize anlatı-

yor. Her bir fotoğraf; o anı, o anki duyguları, yaşa-
nan heyecanı kayıt altına alıyor. Her kayıt, yani her
bir fotoğraf, hayatın resmini geleceğe taşıyor" dedi.

Yüzde 96'sı yerli

Konuşmasında tohum üretimi konusuna da deği-
nen Bakan Pakdemirli, "Tohum üretimin can da-
marı. Bize atalarımızdan kalan tohumları hem
koruyoruz, hem de üretime yeniden kazandırıyo-

ruz. Ankara'da Dünyanın 3. Büyük Tohum-Gen
Bankası'na sahibiz. Verimi artıran sertifikalı tohum
üretimini 18 yılda 8 kat artırdık. Yerli tohumcu-
lukta büyük mesafeler kat ettik. Yurt içinde kullanı-
lan sertifikalı tohumluk miktarının %96'sı yerli.
Türkiye'de tohumculukla ilgili firmaların yüzde
94'ü yerli firmalar. Tohum ihracatı 18 yılda, 17 mil-
yon dolardan 150 milyon dolara yükseldi" diye 
konuştu. DHA

Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, "Yerli

tohumculukta büyük
mesafeler kat ettik. Yurt

içinde kullanılan
sertifikalı tohumluk

miktarının yüzde 96'sı
yerli. Türkiye'de 

tohumculukla ilgili
firmaların yüzde 94'ü

yerli firmalar" dedi
Bekir 
Pakdemirli

Süleyman
Soylu

Canan
Kaftancıoğlu
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1984 - 1994 dönemi Belediye Başkanımız, 
değerli büyüğümüz 

ALi ÇEBi’nin 
vefatı nedeniyle acımızı paylaşan, taziyelerini ileten, 

çelenk gönderen ve cenaze törenine katılan 
CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili 

Sayın Engin Altay’a, CHP Milletvekilleri 
Sayın Akif Hamzaçebi’ye, Sayın Turhan Aydoğan’a ve

Sayın Ali Şeker’e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın Ekrem İmamoğlu’na, 

Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi’ye, 
siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve

vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Dr. Hasan Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Büyükçekmece Belediye Meclisi

TEŞEKKÜR
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, geçen hafta gerçekleştirilen ka-
bine toplantısı sonrası yaptığı

açıklamada “Toplu taşımada tüm illeri-
mizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle
müsaade edilmeyecektir” dedi. Bilim Kuru-
lu’nun tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri
Bakanlığı da 81 ilin valiliğine “Covid-19
Tedbirleri” konulu ek genelge göndererek
şehir içi yolcu taşımacılığı için yeni kuralları
belirledi. Genelgenin yayınlanması sonra-
sında ayakta yolcu taşıma yasağının kala-
balık kentlerde nasıl uygulanacağı ise
tartışma konusu oldu.

Yeniden düzenlenecek

Kamu kurumları için yapılan değişiklikle
mesai saatleri 4 farklı zaman dilimine çeki-
len Anklara’nın ardından İstanbul için de
harekete geçildi. Ankara’nın aksine İstan-
bul’da yolcu kapasitesinin çoğunluğunu
oluşturan özel sektör çalışanlarının da
mesai saatleri yeniden düzenlenecek. Dört
farklı mesai diliminin belirleneceği uygu-
lama için Valilik ve İBB yetkilileri bu hafta
özel sektör temsilcileri ile görüşecek.

İstişare halindeyiz

Çatalca'da ayçiçeği hasadına katılan İstan-

bul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili
açıklama geldi. Bu konuda çalışmaların
sürdüğünü ifade eden Yerlikaya, "İstan-
bul’da toplu ulaşım çok büyük. İlk vaka ta-
rihinden önceki yolcu sayısı 10 milyon 700
bindi. Bu rakamlar ilk dönemlerde 400 bine
kadar düştü. Tekrar 5 milyonun üzerine
çıktı. Yakın tarihte genelge geldi. Bununla
ilgili cuma günü Esnaf Odası ile toplantı
yaptık. Bunun ikincisini bugün valilikte ger-
çekleştirdik. Aynı zamanda Sanayi Odası,
Ticaret Odası bütün mesleki odalarla isti-
şare halindeyiz. Büyükşehirle de geçen
hafta toplandık. Çarşamba günü de tekrar
toplanacağız" diye konuştu. 

İstanbul’a bunu paylaşacağız

"Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz.
Koronavirüs önlemlerinin şehrimizin her
yerinde en etkili şekilde alınması noktasında
valilik, büyükşehir, belediler, kaymakamlık-
lar, meslek odaları, kolluk kuvvetleri birlikte
çalışıyoruz" diyen Yerlikaya, "Mesai saatle-
rinde sadece beyaz ve mavi yakalılar değil,
sadece kamu da değil; hep beraber aynı
ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığı-
mızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde
nasıl kullanabiliriz, bunun üzerinde duru-
yoruz. Yakın zamanda İstanbul’a bunu
paylaşacağız" ifadelerini kullandı.  DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 'kademeli mesai' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mesai saat-
lerinde sadece beyaz, mavi yakalılar ve kamu değil, hep beraber aynı ulaşım araçlarını en verimli
şekilde nasıl kullanacağımız üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda İstanbul'la bunu paylaşacağız"
ifadelerini kullandı. İstanbul'da dört farklı mesai diliminin belirleneceği öğrenildi

Gazete büfelerine
yüzde 500 zam!
İstanbul'daki gazete ve ürün satış büfelerinin kiralarına İBB'ye bağlı İstanbul Kültür ve
Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş tarafından ortalama yüzde 500 bir zam yapıldı. Uçuk zamma
tepki gösteren esnaf, gazete satışlarının kinanın dörtte birini bile karşılamadığını söyledi

Tehlike çanları çalıyor! 

Ç atalca bilindiği üzere İstanbul'un suyunu kar-
şılayan derelerin merkezi olan bir ilçe! Son
zamanlarda hiç bu derelere baktınız mı? 

Terkos gölünü besleyen Istıranca Dereleri nere-
deyse kurumuş durumda! Terkos Gölü'nün büyük bir
oranda kuruduğunu görebiliyoruz. 

Büyükçekmece Gölünü besleyen en büyük kaynak
olan Karasu Deresi İnceğiz'den tutun da Bahşayiş'e
kadar olan bölümde tamamen kurumuş görüntüsü
içerisinde. 

Büyükçekmece Gölü zaten ilk bakışta " Ben kuru-
yorum" mesajını veriyor. Ben bizzat gittim ve ye-
rinde gördüm. Bahşayiş Mahallesinde bulunan dere
bağlantısından hiç bir şekli ile Büyükçekmece 
Gölüne su gitmiyor. 

Alibeyköy Barajı ise neredeyse tamamen 
kurumuş durumda! 

Demek istediğim şu ki; 
Böyle giderse kısa süre içerisinde müthiş bir 

susuzluk kapımızda olacak...
Hele ki şu pandemi döneminde, suya bu kadar 

ihtiyacımız varken, susuzluk Corona Virüs Önlemleri
bakımından da bizleri fena etkileyecek. Çünkü bu
pandeminin en önemli korunma yöntemlerinden bir
tanesi " Temizlik"

O sebeple şu an kullandığımız suyun değerini çok iyi
kavramalı ve mümkün olduğunca israf etmemeliyiz. 

Çatalca'da Corona! 
İlçemizde de diğer her yerde olduğu gibi Corona

Virüs vakaları mevcut. Hem Covid-19 tanısı konu-
lan kişiler, hem de yakın temaslı olan kişiler ile ilgili
Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş geçtiği-
miz gün sosyal paylaşım sayfasından bir uyarıda 
bulundu. "Sokağa çıkmayın" mesajı verdi. 

Özellikle son günlerde bu anlamda ciddi şikayetlerin
geldiği bariz ortada. Ancak şu da bir gerçek ki, Kay-
makamlık koordinesinde tüm mahallelerimizde Covid-
19 sebebi ile izolasyon durumunda bulunan
vatandaşlara yönelik hemen hemen hergün evlerinde
ziyaret edilip, bir şeye ihtiyaçları var mı, yok mu? Du-
rumları nedir? Şeklinde ziyaretler gerçekleştiriliyor. 

Ve tüm mahallelerde, özellikle muhtarlar covid-
19 testi pozitif çıkan yada yakın temasta olduğu için
evde izolasyona tabi olanları te kte kisim isim bili-
yorlar. Yani şu anda özellikle mahallelerde Corona
Virüs durumunu öğrenmek isteyenler öncelikle sa-
dece muhtarlarımızın dediklerine itimat etsinler. 

Covid-19'lu vatandaşlarımızın tüm bilgileri muh-
tarlarda bulunmakta. Öyle herkesin sosyal paylaşım
sayfalarından yazdıklarından ziyade, muhtar ne
diyor ona bakın bence. 

Çatalca Belediye Başkanı! 
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ile geçtiği-

miz gün bir röportaj gerçekleştirdik. 31 Mart
2019'dan bu yana geçen zamanı ve 2024'e kadar
Çatalca'yı değerlendirdik. Biz sorduk, o cevapladı.
Kısa bir zaman sonra gazetemizde bu söyleşiyi 
okuyacaksınız. Gelecek açısından projeleri de çok
yakından öğrenmiş olacaksınız. 

GENEL KURUL İLANI
TASFİYE HALİNDE S.S BAYBURTLU ZİHNİ KONUT YAPI

KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDA
KARAR NO: 142

KARAR TARİHİ:31/08/2020
KONU : OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Tasfiye Halinde S.S.Bayburtlu Zihni yapı kooperatifi
yönetim kurulu Murat KÜRKLÜ’ nün başkanlığında

Oğuzhan KARAHAN-Atilla KÜRKLÜ ’un katılımlarıyla 
toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Kooperatifimizin 2019 yılı olağan genel kurulu toplantısı
17.10.2020 tarihinde saat: 11.00de Yakuplu Mahallesi

Hürriyet caddesi no:209  BEYLİKDÜZÜ/ İSTANBUL Adre-
sinde toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanmadığı tak-
dirde ikinci toplantının aynı yerde ve saatte 24.10.2020

tarihinde yapılacaktır. 
Gündem aşağıdaki gibi tespitine 
1-) Açılış yoklama ve saygı duruşu
2-) Divan heyeti seçimi, divan heyetine toplantı tutanakları
imzalanması yetkisinin verilmesi.
3-) 2019 yılına ait yönetim kurulu Faaliyet raporunun okun-
ması müzakeresi ve oylanması.  
4-) 2019 yılına ait denetim kurulu faaliyet raporunun okun-
ması müzakeresi ve oylanması.
5-) 2019 yılı bilanço ve gelir-gider fark hesaplarının okun-
ması müzakere edilerek ayrı ayrı onaylanması.
6-) Yönetim ve denetim kurullarının ibrası.
7-) Tahmini bütçenin okunması ve oylanması.
8-) Dilek ve kapanış.                   

BIR GUNDE 4 
FARKLI MESAI

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) mülki-
yetinde bulunan, ’Gazete

ve Ürün Satış Büfeleri’nin yetkisi,
İBB Meclisinin aldığı karar ile İs-
tanbul Kültür ve Sanat Ürünleri
Ticaret A.Ş’ye verildi. Büfe kirala-
rına ortalama yüzde 500 zam ya-
pıldığını, büfelerin yenilenmesi için
de kendilerinden 80 ila 300 bin lira
arası bir ödeme istendiğini belirten
gazete satış büfesi sahipleri, tepki
gösterdi. Ağırlıkla su, gazete, si-
gara ve İstanbulkart gibi ürünleri
sattıklarını belirten esnaf, kiralarına
enflasyon oranına uygun zam ya-
pılmasını istedi.

4’te 1’ini bile karşılamaz

Çocukluğundan beri gazete satışı
yaptığını anlatan 56 yaşındaki
Ayhan Akcan, "Durum şu, şu anda
Kültür A.Ş yüksek bir zam yaptı.
Bu rasyonel bir rakam değil. Ben
ikinci nesil bir gazete bayisi sahibi-
yim. 50 seneden fazla babam ga-
zete bayiliği yaptı. Daha kulübeler
yokken, biz sokakta haftanın 7
günü gazete satışı yapıyorduk. Sa-
bahın 4’ünde kalkıp dükkan açı-
yorduk. 25 yıla yakındır burada
ben kardeşimle beraber bu işi yapı-
yorum. 9 bin lira kira, vergisi ve gi-
derleriyle beraber 15 bin lirayı
bulur. Zaten bu dükkan 15 bin lira
kazanır ve bunu giderlere verirler
ise, buradaki insanlar hayatlarını
nasıl idame ettirecekler? Bunun
daha makul bir seviyeye çekilmesi
lazım. Benim bugünkü güncel
kiram 2 bin 500 lira. 9 bin lira iste-
niyor, ayrıca kiradan düşülmek
kaydıyla 90 bin lira yenileme için
para istediler. Bugünkü gazete sa-
tışlarımızın karı, kiramızın 4’te 1’ini
bile karşılamaz. Bugünkü kiramız-
dan bahsediyorum, zamlı kiradan
değil" tepkisini gösterdi. 

Bu çok fahiş bir ücret

20 yıldır Sultanahmet’te bir büfede

çalışan 44 yaşındaki Atilla Ay-
doğdu da, “20 senedir, bin 500 lira
falan bir kiramız varken, yüzde 606
bir artış ile 8 bin lira gibi bir rakam
alınacak. Biz kamu hizmeti yaptığı-
mız için, İstanbul kart ve sigara sa-
tıyoruz. Cüzi ücrete şeyler
satıyoruz. Aylık 8 bin lira çıkaracak
kadar para kazanılmıyor. Ve bu-
rada 3 aile ekmek yiyor. Bu çok
fahiş bir ücret. Ne yaparız bilmiyo-
rum. Kapatır mıyız, devam edebilir
miyiz. Büfelerin yenilenmesi için de
80 ila 300 bin lira arası bir ücret
talep edilmiş. Bizden de 90 bin lira
bir talep oldu. Görüşmeleri bekli-
yoruz şu anda” ifadelerini kullandı.

Mutlu bir haber bekliyoruz

Bir başka gazete satan büfe işlet-
mecisi İlhan İplikçi de "Biz Kültür
A.Ş ile sözleşmelerimizi her yıl en-
flasyon oranına artı 2 puan ekleye-
rek yapıyor ve çalışıyorduk. Hiçbir
sıkıntımız yoktu fakat yaklaşık 5
gün önce bize gönderilen tebligat
ile olağanüstü bir huzursuzluk ya-
şadık. Çünkü kira artışları yüzde
600 civarı. Dolayısıyla, bunu
ödeme imkanımız kesinlikle yok.
ayrıca bizden 7 gün içinde 300 bin
lira para isteniyor. Bu parayı bul-

mamız imkansız. Eğer bu parayı
bulamazsak, işyerimizin ihale ile
başkasına verileceği belirtiliyor. Sa-
nıyorum bu olay belediye başkanı-
nın bilgisi dışındadır. Mutlu bir
haber bekliyoruz. Biz sabah na-
mazı ile iş yerimizi açıyor, akşama
kadar çalışıyoruz. İstediğimiz eski
kiralarımızın devam etmesi. Bunu
karşılayamayız. Bizim sattığımız
gazete ve gazetenin karları malu-
munuz. Pandemi nedeni ile de ola-
ğanüstü durumlar yaşıyoruz"
ifadelerini kullandı. DHA

Allah'a havale ediyorum
İBB' nin farklı şirketlerinde çalışırken işten
çıkarıldıklarını belirten yaklaşık 20 kişilik
grup eylem yaptı. Hiçbir gerekçe gösterilme-
den işten çıkarıldığını belirten Serkan Kutlu-
atan, “Namus sözü dediler, şeref sözü dediler.
Onları Allah'a havale ediyorum” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin
Eylül ayı toplantılarının ilk günü öncesi Ye-
nikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi

önüne gelen grup, ellerinde taşıdıkları döviz ile eylem
yaptı. Grup sloganlarla seslerini İBB Meclis Üyeleri'ne
seslerini duyurmaya çalıştılar. İBB'den haksız yere işten
çıkartıldıklarını belirten grup, Ankara'ya giderek Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde de eylem
yapacaklarını söyledi.

Önümüze bir kâğıt koydular

Serkan Kutluatan, "İBB'nin iştiraklerinden Spor İstan-
bul'da çalışmaktaydım. Bir Cuma günü bizi insan kay-
naklarına çağırdılar. Hiçbir sorgu sual olmadan
önümüze bir kâğıt koydular. Bu kâğıdı imzalamamızı
istediler. Bir gerekçe yok, bir iş disiplini yok ve ceza
yoktu. Karşımızda muhatap olacak kimse de yoktu.
İmzalayın dediler. Marmara Üniversitesi Spor Yöneti-
ciliği mezunuyum. 12 yıldır çalıştığım şirketten kendi
bölümümle alakalı elimizden geldiği kadar İstanbul
halkına hizmet etmeye çalışıyorduk. Ama gelen vatan-
daş, gelen şahıs, Sayın İmamoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu...
sözde bunlar gelmeden önce çalışan insanların liyakat
sahibi insanlar ile alakalı haksız bir müdahalede bulun-
mayacağız demişlerdi. Hiçbir gerekçe göstermeden bizi
kapı dışarı bıraktılar. Namus sözü dediler, şeref sözü
dediler. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi. 

Açıklarsan seni işten attırırız!

Hatice Fındık ise "3 yıldır BELTUR'da çalışıyordum.
Boğaziçi personeliyim. Benim ki tamamen kasıt. Bana
yapılmış bir kasıt. Eğer ki adaletli ve haklı olsalardı beni
çıkardıkları zaman 3 kişi aynı anda çıkarmaları gereki-
yordu. Eğer iki kişi içeride ise ve ben dışarıda ise bu işte
çok ciddi bir kasıt vardır. Bana gösterilen sebep, 25-2
maddesi. Ahlaklı iyi niyet kurallarına aykırılık" diye ko-
nuştu. Dilek Deliaslan da "Ben BELTUR Boğaziçi per-
soneliyim. Ben bir garson arkadaştan şikâyetçi oldum.
Bir kadın olarak. Kadının beyanı esastır. Garson arka-
daşın yeri değiştiriliyor ve bana hiçbir bilgi verilmeden
işten çıkartılıyorum. Bana amirimin dediği, 'Dul bir ka-
dınsın, bunu hak edersin' oldu. Ben dul bir kadınsam,
ahlaksız bir kadın değilim. Tek derdim 2 tane çocu-
ğuma ekmek parası kazanmak. Temizlik işi yapıyorum.
Ben iş kazası da geçirdim” dedi. 

Polisler bilgilendirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, Ümraniye'de Alem-

dağ caddesi üzerinde vatandaşları Covid-19
hastalığı ve 14 kural hakkında vatandaşları bil-
gilendirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırla-
nan ve koronavirüsten korunma yollarının
anlatıldığı broşürleri dağıtan polisler, broşür
verdiği vatandaşlara sözlü  bilgilinderme
de yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmada vatandaş-
ların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına

uymalarını ister-
ken, vatandaşlar
da bilgilendirme
çalışmasından
dolayı memnu-
niyetlerini dile
getirdiler. Broşürden alan Saadet Bal, "Halk
olarak çok dikkat etmemiz gerekir.Kuralları uy-
malıyız büyük küçük herkes.Maskeleri takmalı-
yız.Sosyal mesafe kuralı ve temizliğe önem
vermeliyiz”diye konuştu. DHA

Çatalca'da ayçiçeği hasadına katılan İstanbul Va-
lisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi. 
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Dr. Hasan Akgün
Büyükçekmece Belediye Başkanı

BAŞSAĞLIĞI

Uzun yıllar Haber YENİGÜN Gazetesi ile halkımızın sesi olan değerli ağabeyim 
gazeteci Nurettin GİRGİN’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, Girgin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün
ve Büyükçekmece Belediye Meclisi

BAŞSAĞLIĞI

Belediye Meclis Üyemiz Sayın Zerrin Çağlar'ın değerli eşi, 
gazeteci ŞABAN ÇAĞLAR'ın vefatı bizleri derinden üzmüştür.

Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, Çağlar ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



d ünyayı etkisi altına alan koronavirüs
(Covid-19) salgınında vaka sayısında
artış görülen  İngiltere'de düğün, dini

tören etkinliklerine getirilen kısıtlamalara rağ-
men, Başbakan Boris Johnson ve nişanlısı
Carrie Symonds'nin, oğulları Wilfred için hafta-
sonu koronavirüse (Covid-19) rağmen
kilisede gizlice vaftiz töreni düzenlemesi tepki-
lere neden oldu. 

Kısıtlama varken ne töreni?

Johnson'ın oğlu Wilfred’in vaftiz törenine aile
dostlarının ve aile üyelerinin katıldığı ifade
eden İngiliz basını, konuya ilişkin Başbakanlık
konutu Downing Street’ten konuya ilişkin açık-
lama yapılmadığı belirtildi. İngiliz medyası

Johson'un vaftiz törenine katılmasının ardın-
dan bir çok vatandaşın "Kısıtlama varken,
Başbakan neden vaftiz töreni düzenliyor?"
ifadeler ile tepki gösterdiğini yazdı.

Fotoğraf paylaşmadılar

Yerel medyaya konuşan törene katılan bir bir
kaynak ise , “Boris ve Carrie’nin bu yıl yaşa-
dığı o kadar şeyden sonra Wilfred’i vaftiz
etmek çok özel bir andı. Bu anı az sayıda in-
sanla paylaştılar. Tören, birçok gözyaşı ve kah-
kaha ile sade ve güzeldi. Çok özel bir an
olduğu için fotoğraf yayınlamayı planlamıyor-
lar” dedi. Öte yandan, Johnson ve
nişanlısı Carrie Symonds bebekleri Wilfrred,
29 Nisan'da dünyaya gelmişti. DHA
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ABD’deki cinayet 40 yıl sonra çözüldü
aBD’De 40 yıllık cinayet DNA ile
günyüzüne çıktı.ABD'nin Lowa 
eyaletine bağlı Cedar Rapids şeh-

rinde 19 Aralık 1972 tarihinde meydana gelen
olayda, Michelle Martinko’nun ailesiyle birlikte
koro yemeği töreni öncesi Westdale Alışveriş
Merkezi'ne gittiği sırada, arkadaşlarıyla buluşmak
için ailesinden ayrılan genç kızın daha sonra alış-

veriş merkezinin otoparkında ölü bulunduğu 
belirtildi.

Katil komşusunun akrabası

Martinko’nun göğüsünden ve vücudunun çeşitli
yerlerinden 10 kez bıçaklandığı ifade edildi. Kor-
kunç cinayetin ardından 40 yıl geçmesinin ardın-
dan, 2006 yılında, cinayetten 27 yıl sonra,

katilin DNA'sını kullanarak profiller oluşturmak
için daha gelişmiş DNA teknolojisi kullanıldığı
kaydedilldi. Cinayetin aydınlanması için yıllardır
devam eden soruşturmada, Martinko’yu (18) öl-
düren kişinin kimliği tespit edildi. DNA sonuçla-
rından Martinko’yu yüzünden ve göğsünden 10
kez bıçaklayan katilin komşunun akrabası olan
Jerry Lynn Burns olduğu tespit edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie
Symonds'nin, oğulları Wilfred için haftasonu koronavirüse (Covid-19)
rağmen kilisede gizlice vaftiz töreni düzenlediği ortaya çıktı
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Gelinliğiyle
uçağa bindi

almanya’nın Hannover
kentinde düğün yapan
Damla ve Osman Bayram

çifti düğün salonundan balayı için direkt
hava limanına gitti. Almanya’nın Han-
nover kentinde yaşayan Damla Bayram,
“Uçağa gelinlikle binme hayalim vardı,
onu gerçekleştirdim. Ama bu kıyafet ile
zormuş tavsiye etmem “dedi. Damla
Bayram, Demirören Haber Ajansı’na
(DHA) duygularını aktardı. Bayram,
“Biz bu gece Almanya’nın Aşağı Sak-
sonya eyaleti Hamburg kentinde düğün
yaptık.  Saat 12 de düğün çıkışı, salon-
dan direkt havalimanına gittik. Bu şe-
kilde geldik. Güzel bir anı olsun diye.
Uçakta bu şeklide zor oldu. Ama sağ ol-
sunlar çok yardımcı oldular” dedi. 

Irak’ta
değişiklik

ırak Başbakanı Mustafa
el-Kazımi, devlet bürokra-
sisinde bazı görevlerde de-

ğişiklik yaparak, Sünni eski
milletvekili Falih İsavi’yi, halen başını
çektiği istihbarat servisine direktör
vekili olarak atadı. Irak resmi haber
ajansına göre, Başbakan Mustafa el-
Kazımi, Ûlusal İstihbarat Servisi'ne
(Sünni) eski milletvekili Falih İsavi'yi
direktör vekili olarak atarken, aynı
servisin Operasyonel İşlerden So-
rumlu Dairesi Vekilliğine de eski Sa-
vunma Bakanı (Sünni) Halit
Ubeydi'yi getirdi. Irak Merkez Ban-
kası Müdürlüğüne Mustafa Galip,
Bağdat Büyükşehir Belediye Başkan-
lığına Mehnel Habbubi, Ulusal Yatı-
rım Konseyi Başkanlığına Suha
Davud Neccar, Mali İşler Konseyi
Başkanlığına Hasan Halbus, Şeffaf-
lık Kurumu Başkanlığına Ala Cevat,
Hac ve Umre Kurumu Başkanlığına
da İran'a yakın Haşdi Şabi lider kad-
rosundan Şeyh Sami Mesudi atandı.
Irak'ta 2003 sonrası Şii grupların
hakim olduğu ve başını halen Kazı-
mi'nin çektiği istihbarat servisine ilk
defa Sünni Arap bir kişi atanmış
oldu.

Rus füzesi
için uyarı

İngİltere'nİn Savunma
İstihbarat Şefi Jim Hoc-
kenhull, Rusya'nın yıl-

larca dünyanın etrafında uçabilecek
ve her an nükleer saldırı yapabilecek
yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.
Hockenhull, NATO tarafından
Skyfall olarak da bilinen ‘9M730
Burevestnik füzesi hakkında, “Mos-
kova, küresel erişime sahip ve bek-
lenmedik yönlerden saldırıcak
sesten hızlı giden nükleer enerjili
seyir füzesi sistemini test ediyor”
dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin, Skyfall füzelerini “sınırsız
menzil ve sınırsız manevra kabiliye-
tine" sahip "tamamen yeni bir silah
türü" olarak nitelendirmişti. Rus yet-
kililer, Skyfall füzelerinin 2025 yı-
lında hazır olacağını açıklamıştı. 

Hayvanlar için
korona alarmı 
Salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde salgına ilişkin
yapılan araştırmada, kentte koronavirüs testi yapılan kedilerden
yüzde 10 ila 15’inin hastalığa yakalandığı ortaya çıktı

Dünyayı kasıp kavur-
maya devam eden ve ı
Çin'in Vuhan kentinde

başlayan koronavirüs (Covid-19)
salgınıyla ilgili araştırmalar sürü-
yor. Vuhan’daki Huazhong Tarım
Üniversitesi araştırmacıları tarafın-
dan yapılan çalışmanın sonu-
cunda, evcil hayvanlardaki enfekte
olma seviyesinin düşünülenden
daha yüksek olduğu ortaya
çıktı.Vuhan’da Ocak ve Mart ayları
arasında 100’den fazla kediden alı-
nan kan örneğinin, evcil hayvanla-
rın insanlardan virüsü kapmış
olabileceğini ortaya çıkardığı ifade
edildi. Çalışma kapsamında kan
örneği alınan kedilerin yaklaşık
yüzde 15’inde Covid-19 antikorları
ve yaklaşık yüzde 10’unda da Sars-

CoV-2 nötrleştirici antikorlar bu-
lundu. En çok antikora sahip 3 ke-
diye Covid-19’a yakalanmış bir
kişinin sahip olduğu ifade edildi.

Hayvan shipleri 
dikkat etmeli

Araştırmacılar, hastalığı yaymayı
önlemek için Covid-19 hastalarının
evcil hayvanlarından uzak olarak
kendilerini izole etmesi gerektiğini
söyledi.  Araştırmada, SARS-CoV-
2 ile enfekte olmuş kedilerden hiç-
birinin semptom göstermediği
ancak virüsün evcil hayvanlar için
ölümcül olabileceği düşünüldüğü
ifade edildi. Bununla birlikte, araş-
tırmacılar, SARS-CoV-2'nin solu-
num damlacıkları yoluyla kediler
arasında bulaşabildiğini ifadede

eden, geçen hafta yayınlanan bir
araştırmaya işaret ediyor. Araştır-
macılar, bu mekanizmanın türler
arasında virüs yayıp yaymadığını
öğrenmek için daha fazla araştır-
maya ihtiyaç olduğunu söylerken,
aynı zamanda veriler yorumlandı-
ğında evcil hayvan sahiplerini dik-
katli olmaya teşvik etmek için
yeterli endişe kaynağı olduğunu
ifade etti. Emerging Microbes &
Infections dergisinde yayımlanan
araştırmanın baş yazarı Meilin
Jin'in, "Covid-19 hastaları ile kedi,
köpek gibi evcil hayvanlar arasında
uygun mesafeyi korumak için ön-
lemler düşünülmeli ve bu yüksek
riskli hayvanlar için de hijyen ve
karantina önlemleri alınmalıdır"
ifadelerini kullandığı belirtildi.

İran Avrupa’ya tepkili
İran, güreşçi Nevid Efkari'nin 2018'deki protestolar sırasında bir
güvenlik görevlisini öldürdüğü gerekçesiyle idam edilmesini
eleştiren Avrupa Birliği (AB) ülkelerine tepki gösterdi

İran Yargı Erki Başkan
Yardımcısı Ali Bakıri,
devlet televizyonundan

yayınlanan açıklamasında, Avrupa
Birliği (AB) ülkelerini ve bu ülkelerin
Tahran Büyükelçiliklerini İran'ın iç
işlerine karışmakla suçladı. AB ülke-
lerinin Efkari ile ilgili açıklamalarını
kınayan Bakıri, söz konusu ülkeleri
"diplomatik nezakete uymamak ve
muhalefet grubu gibi seslerini yük-
seltmek" ile suçladı. Bakıri ayrıca ya-
bancı ülkelerin baskısının Yargı
Erki'nin kararlarını etkilemeyeceğini
söyledi. İran'ın Şiraz kentinde Ağus-
tos 2018'de ekonomik sorunların
protesto edildiği gösteriler sırasında
bir güvenlik görevlisini kasten öldür-
düğü suçlamasıyla Eylül 2018'de tu-
tuklanan Efkari, geçen ay idama
mahkum edilmişti.

İdamı durdurun çağrısı 

Efkari'nin protestolar sırasında dev-
let su işlerinde güvenlik görevlisi
olarak çalışan Hasan Turkman'ı bı-
çaklayıp öldürdüğünü itiraf ettiği
görüntüler geçen hafta devlet tel-
evizyonunda yayınlanmış ancak Ef-
kari'nin idamına karşı çıkanlar
itirafların işkence altında alındığını
iddia etmişti. Nevid Efkari, İran'da
en popüler spor dallarından biri sa-

yılan güreşte ulusal düzeyde şampi-
yonluklar elde etmişti. İranlı sporcu-
nun idama mahkum edilmesinin
ardından uluslararası spor camiası
ve insan hakları kuruluşları İran'a
idamı durdurma çağrısında bulun-
muştu.

Önemli mesajlar gönderildi

Çağrıların artması üzerine ABD
Başkanı Donald Trump da Efka-
ri'nin idam edilmemesi için Tahran
yönetimine geçen hafta Twitter üze-
rinden mesaj göndermişti. Trump
mesajında, "İran'ın muhteşem ve
ünlü güreş starı 27 yaşındaki Nevid
Efkari'yi idam edeceğini duyuyoruz.
Efkari'nin tek eylemi sokaklardaki
hükümet karşıtı protestolara katıl-
mak. İran liderlerine sesleniyorum,
bu genç adamın hayatını bağışlar ve
onu idam etmezseniz çok mutlu
olurum." ifadelerine yer vermişti. Ef-
kari, tüm itirazlara rağmen 12 Ey-
lül'de tutuklu bulunduğu Şiraz
Adilabad Cezaevi'nde idam edil-
mişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi Josep
Borrell, AB'nin İran'daki idamı en
şiddetli şekilde kınadığını bildirmiş,
Almanya ve Fransa'nın Tahran Bü-
yükelçilikleri de Efkari'nin idamını
kınamıştı.

İngiliz 
Başbakan

Boris
Johnson,

tepki
topladı.
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ALTIN PORTAKAL
ONLARI UNUTMADI
Türkiye'nin en köklü sinema festivali olan ve bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek Antalya Altın Portakal Film
Festivali iki farklı afişle izleyicilerle buluşacak. Bir afişte, Türk sinemasına damga vuran Fatma Girik'in
yüzü yer alırken, diğer afişte ise koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanı yer aldı

B u yıl 57'ncisi gerçekleştirilecek
Antalya Altın Portakal Film
Festivali'nin afiş detayları belli

oldu. Büyükşehir belediyesi tarafından
3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek An-
talya Altın Portakal Film Festivali, bu
yıl iki afişle izleyicilerin karşısına çıka-
cak. Afişlerin birinde Türk sinemasına
damga vuran sanatçı Fatma Girik'e yer
verildi. Ünlü sanatçı, afişte, mavi göz-
leri ve bakışlarıyla tasvir edildi. 1965'te
düzenlenen 2'nci Antalya Altın Porta-
kal Film Festivali'nde Atıf Yılmaz'ın
yönettiği 'Keşanlı Ali Destanı' filmin-
deki performansıyla 'En İyi Kadın
Oyuncu Ödülü'nü alan Girik, 1967 yı-
lında 'Sürtüğün Kızı' adlı filmiyle bir
kez daha aynı ödüle layık görülmüştü.
Sinema hayatında 180'in üzerinde ya-

pımda rol alan Fatma Girik, beyaz
perdede en son 2005 yılında Tunç

Başaran imzalı 'Sinema Bir Muci-
zedir' dizisinde rol almıştı. An-

talya Altın Portakal Film Festivali tari-
hinde bir ilke imza atılarak oluşturulan
ikinci afişte, Altın Portakal ödülünü
elinde tutan, koronavirüsle mücadele
eden kadın sağlık çalışanı yer aldı. Ko-
ronavirüsle mücadelede ön safhada
savaşan sağlık çalışanlarını unutma-
yan festival yönetimi, tüm sağlık emek-
çilerine bu zor dönemde moral vermek
amacıyla ilk kez çift afiş tasarlattı.Sos-
yal medyadan duyuruldu Festivalin
sosyal medya hesaplarından yapılan
afiş duyurusunda şu ifadelere yer ve-
rildi: "57'nci Antalya Altın Portakal
Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyici-
lerin karşısına çıkıyor. Festival, bu yıl
sinemamızda ayrı bir yeri olan, unu-
tulmaz ve benzersiz Fatma Girik'i afi-
şine taşıyor. Aynı zamanda özel bir afiş
ile, tüm dünyada olduğu gibi Türki-
ye'de de 2020 yılının gerçek kahraman-
ları olan sağlık çalışanlarını
onurlandırıyor." DHA

Gösterimler açık
havada olacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 3-10 Ekim tarihlerinde gerçek-
leştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 
tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.

Bilinmez bir yolculuk

Aydilge'nin artık
bir kedisi var!

Piyanist, besteci ve söz ya-
zarı kimliğiyle ön plana
çıkan başarılı sanatçı
Erkin Arslan, yeni teklisi
Bilinmez’i müzikseverlerin
beğenisine sunuyor. Dizi,
film ve reklam müziklerin-
deki iddiasını kendi solo
kariyerine de yansıtan ba-
şarılı sanatçı, ortaya koy-
duğu bu çalışma ile
dikkatleri üzerine çekiyor.
Sözü, müziği ve düzenle-
mesi Erkin Arslan’a ait
olan şarkının mix’i Sarp
Özdemiroğlu, mastering’i
Çağlar Türkmen imzası
taşıyor. Yaylılarda İstanbul
Strings’in dokunuşlarıyla
olağanüstü bir hal alan
şarkının vokallerinde ise
sanatçıya Ceynur eşlik
ediyor.

Büyük bir heyecan var

Şarkıyı Çeşme’den İstan-
bul’a döndüğü bir vakitte
yazan Erkin Arslan, şarkı-
sında yeni biriyle tanışma-
nın bilinmezliğini
anlatıyor. Bu yolculuğu
dinleyiciyle bütünleştiren
sanatçı, hikayesinde se-
venlerini heyecanlı bir sor-
guya sürüklüyor. Erkin
Arslan’ın yepyeni teklisi

‘’Bilinmez’’ Jinglehouse
etiketiyle 11 Eylül itibariyle
tüm dijital platformlarda
yerini aldı!Diğer taraftan
başrollerinde Özcan
Deniz ve Aslı Enver gibi
isimlerin yer aldığı İstan-
bullu Gelin dizisinde, Gö-
beklitepe için yazdığı
Mesopotamia adlı şarkı-
sıyla büyük yankı uyandı-
ran Erkin Arslan, Rompo
Happa adlı şarkısıyla da
Karakomik Filmler 2’ye
damgasını vurdu. Deli fil-
minin müziklerine imza-
sını atan Erkin Arslan,
Cem Yılmaz ve Özkan
Uğur gibi usta sanatçılarla
aynı klipte oynadı.

Türkiye'nin kendi söz ve
bestelerini yapıp seslendi-
ren yeni nesil kadın ozan-
larından Aydilge’nin “Bir
Kedim Var” adlı yeni sin-
gle'ı Avrupa Müzik mar-
kasıyla 11 Eylül Cuma
günü tüm dijital platform-
lar ve radyolarda yerini
aldı. Söz ve müziği Aydil-
ge'ye, düzenlemesi Ozan
Sarıboğa'ya ait olan şarkı-
nın Şile Saklıgöl'de, doğa-
nın içinde çekilen klibinin
yönetmen koltuğunda ise

Aydilge'in kendisi gibi mü-
zisyen eşi Utku Barış
Andaç bulunuyor. Mo-
dern dünyanın karmaşası,
yalan ve sanallık üzerine
kurulan ilişkilerine ve git
gide mekanikleşen müzik
dünyasına rağmen, naif
tema ve dokularla müzik
anlayışını sürdüren Ay-
dilge, Bir Kedim Var şarkı-
sında da ''paradan çok aşk
var bende, yüreğimde'' di-
yerek gerçek aşıkların hi-
kayesini anlatıyor.
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ueFa Avrupa Ligi 2. eleme turunda 
Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle karşılaşacak
Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.  
Galatasaray'ın listesinde şu futbolcular
bulunuyor: Okan Kocuk, Fatih Öztürk,

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui,
Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer 
Bayram, Christian Luyindama, 
Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan 
Antalyalı, Younes Belhanda, 

Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz,
Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan
Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün,
Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz
Kol, Mbaye Diagne.

AslAn’ın AvrupA ligi için kAdrosu belli

İStanbul’dakİ Balkan U20 Atletizm
Şampiyonası’nın ilk gününde 23 madalya
kazanan Türkiye U20 Milli Takımı, ikinci
günde 17 madalyaya daha ulaştı. Dün
1500 metre mücadelesini kazanan Dev-
rim Kazan, bugün de 3000 metre yarışını
galip bitirerek organizasyondan iki şam-
piyonlukla ayrıldı. Bu yıl hiç yarış kaybet-
meyen 18 yaşındaki mesafeci, finişte bu
daldaki en iyi ikinci derecesini (8:16.14)
yaptı. Yaırşta ikinci sırayı ise Ömer Amaç-
tan elde etti.

İkinci sırada yer aldı

3000 metrede olduğu gibi erkekler 110
metre engelli ve 3000 metre engellide de
Türk atletler sıralamada ilk ikide yer aldı.
Serhat Bulut, salondan sonra açıkta da
Balkan U20 şampiyonu oldu. Bulut,
14.05’lik PB derecesiye ipi göğüsledi.
Tibet Sancak ise 14.19 koşarak ikinci sı-
rayı aldı. 3000 metre engellide ise İbrahim
Karateker birinci, Tayyip Arslan ikinci
oldu. Türkiye’nin duble yaptığı bir başka
branş da kadınlar gülle atmaydı. Pınar
Akyol, bu yılki en iyi ikinci derecesi olan
15.74 ile unvanını korurken, Büşra Hatun
Ekinci de 13.31 ile gümüş madalya
kazandı.

SP  R

S üper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında
Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağ-
lup eden Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre

Kocadağ, "Aramıza katılacak bazı oyuncu ar-
kadaşlar var. Bugün Josef de Souza geldi. İki
üç takviye daha olabilir diye düşünüyorum.
Onlar da geldikten sonra ritmini yakalayacak
daha üst düzey top oynayacak bir Beşiktaş gö-
receğiz." dedi. Maçın ardından gazetecilere
açıklamalarda bulunan Kocadağ, "Öncelikle
hayırlı bir sezon olsun hepimize, ekran başında
izleyen taraftarlarımıza. Hocamıza da geçmiş
olsun dileklerimi iletiyorum tekrar. Onun için
de iyi bir hediye oldu. İlk yarıda, 15 dakikalık
bölümde biraz tutuk bir takım vardı. Sonra-
sında bizi ziyadesiyle memnun eden bir futbol
gördük." diye konuştu. Kocadağ, transfer çalış-
malarının sürdüğünü dile getirerek, "Aramıza
katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün
Josef de Souza geldi. İki üç takviye daha olabi-
lir diye düşünüyorum. Onlar da geldikten
sonra ritmini yakalayacak daha üst düzey top
oynayacak bir Beşiktaş göreceğiz." ifadelerini
kullandı.

Görüşmelerimiz sürüyor

Hırvat golcü Nikola Kali-
nic'in transferi konu-
sunda bir
gelişmenin olup
olmadığı yö-
nündeki bir
soru üzerine
Kocadağ,
"Var.
Onunla
alakalı da
var başka
alternatifler
de var. On-
larla alakalı
çalışmalar
devam ediyor."
açıklamasını yaptı
Gökhan Töre'nin trans-
feriyle ilgili de görüştüklerini
aktaran Kocadağ, şunları kaydetti: "Onunla da
görüştük. Ondan da haber bekliyoruz. Teklifi-
mizi ilettik. Bizim şartlarımızda anlaşabilirsek
Gökhan'ı da katacağız inşallah. Maçla alakalı
oyuncuları tebrik ediyorum. Tabi ilk hafta itiba-
rıyla ilginç bir başlangıç oldu. Hakemler açısın-
dan da ilginç bir başlangıç oldu. Tartışılan
maçlar var. Geçen seneden çok daha iyi bir
performans gösterirler diye umuyoruz. Geçen
sene biliyorsunuz çok memnun edici bir perfor-
mans yoktu. Bu sene daha iyi performans bek-
liyoruz. Bizim ilk yarı verilmeyen bir penaltı var.
Galibiyet, bunu kapattığımızı, görmediğimizi
düşündürmesin ama daha ilk hafta itibarıyla
mağdur olan takımlar var. İnşallah bunlar da
düzelecek diye düşünüyorum."

İşin sonuna geldik

Transferlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan
Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsimler
üzerinden konuşmayalım artık zaten sonuna
geldik. Transferlerin gecikiyor olmasının bazı
nedenleri var. Bu noktada eleştiriliyoruz. Birçok
noktada eleştiriliyoruz. Bu sene nedense yo-
rumcular zaten ilk haftadan şampiyonu ilan et-
tiler. Bizi de biraz gerilerde görüyorlar takımı
nedense beğendiremedik onlara. Bizim öncelik-
lerimiz var. Bu önceliklere uyan transferler ya-
pacağız. O anlamda taraftarlarımız sakin olsun
bize güvensinler. En iyisini getireceğiz."

milliler 
40 mAdAlyA
kAzAndi 
Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen
50’nci Balkan U20 Atletizm Şampiyonası
sona erdi. Bu hafta sonu İstanbul
Bağlarbaşı’ndaki Ekrem Koçak Pisti’nde
yapılan organizasyonda milli takım 
40 madalya kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında Hes Kablo
Kayserispor, sahasında karşılaştığı Ka-
sımpaşa'yı 1-0 yendi. 3'üncü dakikada sol
kanattan Yasir'in ceza sahası içine orta-
sında topa gelişine vuran Kvrzic, ağları
havalandırdı: 1-0. 4'üncü dakikada sol ka-
natta topla buluşan Yasir'in ceza sahası
içine ortasında topa vuran Ömer'in şutu
yandan auta gitti. 11'inci dakikada sağ ka-
nattan Tirpan'ın ceza sahası içine orta-
sında Gohou'nun şutu üstten auta çıktı.
32'nci dakikada sağ çaprazda topla bulu-
şan Yusuf'un şutunda top savunmadan
sekerek Varga'nın önüne düştü. Kasımpa-
şalı futbolcunun şutunda top çerçeveyi
bulmadı. 36'ncı dakikada Hasan Hüse-
yin'in korner atışında ceza sahası içinde
topla buluşan Lopes'in şutu yandan auta
gitti. 38'inci dakikada ceza sahası dışında
topla buluşan Hajradinovic'in kaleye şu-
tunu Lung kornere çeldi. 74'üncü daki-
kada sağ kanatta Tarkan'ın ceza sahası
içine ortasında Gohou topu üstten auta
yolladı. 90+1'inci dakikada Lopes'in pa-
sında ceza sahası içinde topla buluşan
Kvrzic'in şutu yandan auta gitti.

kASimpAşA,
kAySeri'ye
mAğlup oldu

BeSiktAS tAkviye
yApAcAk

Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden
Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ, “Aramıza
katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. İki üç
takviye daha olabilir diye düşünüyorum” dedi

Emre kocadağ, savunma oyuncusu Domagoj Vida

için tekliflerin geldiğini ancak önceliğin eksikleri

kapatmak olduğunu söyledi. kadro dışı bırakılan

Mirin ve Douglas ile ilgili olarak ise kocadağ,

"Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değer-

lendirmediler, kadroda düşünmediğimiz

isimler, ayrı antrenman yapıyorlar.

Bakacağız." diyerek sözlerini

tamamladı.

Antrenman 

yapıyorlar

TTF İstanbul Tenis
Merkezi'nde düzenlenen
TEB BNP Paribas Tennis

Championship Istanbul'da
teklerde şampiyonluk

kupası, kıran kırana
geçen Eugenie Bouchard

- Patricia Maria Tig
maçının ardından 

sahibini buldu
İlk seti dünya 272 numarası Bouc-
hard büyük bir üstünlükle kazandı,
ikinci sette ise Tig oyunun kontrolünü
aldı. kanadalı raket, son sette 7 şam-
piyonluk puanı kurtarmasına rağmen
tie-break sonucunda rakibinin İstan-
bul'da kupaya uzanmasına engel ola-
madı. Rakibine dört kez servis
kırdıran Rumen oyuncu, bunun karşılı-
ğında Bouchard'ın servisini beş kez kı-
rarak karşılık verdi ve bu istatistik,
galibiyetin anahtarlarından biri oldu. 2016'da
kuala lumpur'da oynadığı finalden sonra ilk kez

bir WTA turnuvasında final oynayan Eugenie
Bouchard ise elemelerden katıldığı İs-

tanbul'da 6 günde 6 maç kazana-
rak finale kadar yükseldi ve

dünya sıralamasında
272'nci sırada baş-

ladığı haftayı

163'üncü sırada tamamlamayı garantiledi. kupa
töreni Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal
mesafeye uygun şekilde gerçekleşti. TTF Başkanı
Cengiz Durmuş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, TEB Bireysel ve
Özel Bankacılık kıdemli Genel Müdür Yardımcısı
Gökhan Mendi ve D-Smart İcra kurulu Üyesi
Murat Saygı isimlerinin anons edilmesinin ardın-
dan şampiyon ve finalistler kupalarını ödül masa-
sından kendileri aldı.

Tenisçileri kutluyorum

kupa töreninde konuşan ve bu turnuvaya isimle-
rini vermekten gurur duyduklarını belirten

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık kı-
demli Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan Mendi, "Bu süper
tesisi İstanbul'a kazan-

dırdıkları ve Türk
tenisine

ver-

dikleri destek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na,
Tenis Federasyonu'na ve başta Türkiye Tenis Fe-
derasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş'a teşek-
kürlerimizi sunmak istiyorum. Eminim bu tesis
birçok Türk tenisçinin yetiştirileceği, birçok ulus-
lararası şampiyonayı seyredeceğimiz bir merkez
olacaktır. TEB olarak biz de 2011 senesinden itiba-
ren Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte birçok
uluslararası turnuvaya öncülük ettik. Birçok ünlü
raketi Türkiye'de ağırladık eminim ki bundan sonra
da bu çalışmalar devam edecektir. Turnuvaya katı-
lan tüm tenisçileri candan kutluyorum" ifadelerini
kullandı.

Muhteşem bir final 

Turnuvanın muhteşem bir finale sahne olduğunu
belirten D-Smart İcra kurulu Üyesi Murat Saygı,
"Bir hafta önce büyük bir gururla açtığımız bu te-
sisteki ilk turnuvayı başarıyla tamamladık. Başta
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, federasyonumuza
bilhassa kişisel gayretleri için Cengiz Durmuş'a
çok teşekkür ediyorum. Bizler de D-Smart ve diğer
tüm medya gruplarımız ile beraber hem Türk teni-

sine hem Türk sporuna hizmet etmeye
devam edeceğiz. Burada olmaktan çok

mutluyuz" dedi.

Tenis İstanbul’da
şampiyon belli

Halkbank
şampiyon oldu
2020 Erkekler Balkan Kupası'na ev sahipliği
yapan temsilcimiz Halkbank, ikinci ve son ma-
çında Kosova temsilcisi K.V. Luboteni Ferizaj'ı 
3-0 yenerek eşleşmede durumu 2-0'a getirdi

ve namağlup şampiyon oldu.
Tarihinde ilk kez namağlup Balkan
şampiyonluğunu elde eden Halkbank, 
CEV Challenge Kupası'na da katılma hakkı 
elde etti. Halkbank, CEV Challenge Kupası 2'nci 
Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz ta-
kımı ile karşılaşacak. CEV Challenge Kupası
2'nci Turu'nda ilk karşılaşmalar 06-10 Ekim 
2020 tarihlerinde, rövanş karşılaşmaları ise 13-15
Ekim 2020 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşma-
nın ardından düzenlenen kupa töreninde, turnu-
vayı ikinci sırada bitiren K.V. Luboteni Ferizaj
takımına ikincilik şiltini Halkbank Yönetim 

Ku-
rulu
Üyesi Hüse-
yin Zeybek takdim
etti. Balkan Kupası'nı
şampiyon olarak tamamla-
yan Halkbank'a ise kupasını TVF
Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet
Göksu takdim etti.

Emre
Kocadağ
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Bursa sezona
puansız başladı

Sezona Adana Demir-
spor mağlubiyetiyle
başlayan Bursaspor,

son 8 sezonluk 
dilimde yalnızca bir 

kez başlangıcını gali-
biyetle gerçekleştirdi.

Bursa ekibi, kalan 7
maçında da sezona
puansız başlarken;

genç oyuncu ağırlıklı
kadroda eksiklikler

de göze çarptı

GENCLERE AKTARDIGENCLERE AKTARDIGENCLERE AKTARDIGENCLERE AKTARDIGENCLERE AKTARDIGENCLERE AKTARDI

Kenan’ın
fiyatı 5
milyon

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan
Karaman'ı bırakmak istemiyor. 2 milyon
Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan
ancak Ağustos ayıyla birlikte bu ödeme-
nin süresi dolan Karaman için Düssel-
dorf, 5 milyon Euro bonservis talep
ediyor. Kulübüyle ise 1 yıl sözleşmesi
kalan, Ocak ayında da istediği kulüple ön
protokol imzalayabilecek olan Karaman,
9 ay sonra bonservissiz ayrılabilecek. Ku-
lübünden ayrılık için anlayış bekleyen Ka-
raman'a olumlu bir geri dönüş yapmayan
Düsseldorf ile anlaşma sağlanması duru-

munda Kenan Karaman, Ocak ayında
Süper Lig'den gelecek telifleri değerlendi-
rerek bonservissiz transfer olacak.

Başakşehir çok istiyor

Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşe-
hir'in milli oyuncu ile temasa geçtiği
ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle
geri adım attığı öğrenildi. Uygun bir bon-
servis bedelinde anlaşma sağlanamazsa
Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında
kadrosuna katacak.  

TECRUBELERINI 
M ersinli atlet Nevin Yanıt Baltacı, Bar-

selona'da düzenlenen 2010 Av-
rupa Atletizm Şampiyonası'nda 100

metre engelli koşusunda yarı final ve finalde
kendisine ait Türkiye rekorunu iki kez yenileye-
rek 12.63 saniyelik derecesiyle Avrupa Şampi-
yonu oldu. 2012 Londra Olimpiyatları'nda
Türkiye'yi temsil eden Nevin Yanıt Baltacı,
2013 yılında Serkan Baltacı ile dünya evine
girdi. Yarışmalardan sonra Gençlik ve Spor
Bakanlığı'nda antrenör olarak kariyerini sür-
düren Nevin Yanıt Baltacı, 2 yıl önce doğum
nedeniyle ara verdiği spor hayatına, adının ve-
rildiği tesiste gençleri yetiştirerek devam et-
meye başladı. Tecrübelerini genç sporculara
aktarmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen
eski milli atlet, şuan kızının 15 aylık olduğunu
ve iş yaşamının kolaylaştığını söyledi. Diğer
kentlere örnek olacak çalışmalar yapmak iste-
diğini belirten Baltacı, "Ne kadar çocuğa ula-
şıp tecrübelerimi aktarabilirsem, spor
açısından o kadar iyi olacağını düşünüyorum.
Çünkü bizler çok fazla yarış görmüş, çok
büyük başarılara imza atmış insanlarız. Yaptı-
ğım şey antrenörlük değil. Yeni gelen sporcu

gençlerin alt yapısını hazırlıyorum. Çocuklara
ufak tefek dokunuşlar yapıyorum" diye ko-
nuştu.

Mersin'in potansiyeli büyük

Mersin'in atletizmde çok büyük potansiyeli ol-
duğunu kaydeden Baltacı şunları söyledi: "Şu
an pandemi sürecindeyiz. Her şey çok yeni.
İleride bu çalışmayı yaymak istiyorum. Spor İl
Müdürümüz ile bir araya geldik. Projeler hak-
kında konuştuk. Ne kadar çok çocuğu salon-
lara çekersek o kadar çok gelişme
kaydederiz. Adımın verildiği tesiste çocuklara
tecrübelerimi aktarmaktan dolayı heyecanlı-
yım. Ben atletizmin içinde olan biri olarak bu-
radaki potansiyeli  görebiliyorum. Özellikle
sprint konusunda çok iyiyiz. Sırıkla atlamada
Türkiye rekoru kırıldı. 110 metre engelli Tür-
kiye rekoru kırıldı. Pandemi döneminden çıktık.
Buna rağmen her şey çok iyi. Bu sporcuların
yanına başka sporcular da eklersek olimpiyat-
lara giden sporcu sayısı da artar. Ben bilgile-
rimi, tecrübelerimi paylaşacağım. Bununla
birlikte ilerleme olursa ne mutlu bana. Yeni
şampiyonların çıkmasını hedefliyorum." 

Mersin'de adının verildiği tesiste
genç sporculara tecrübelerini 

aktaran Avrupa şampiyonu kısa
mesafe koşucusu, eski milli atlet
Nevin Yanıt Baltacı, kentte yeni

şampiyonların çıkmasına yardımcı
olmayı hedeflediğini söyledi. 

Mersin'in atletizm altyapısı olarak
çok büyük potansiyele sahip oldu-

ğunu belirten Baltacı, "Ne kadar çok 
çocuğu salonlara çekersek o kadar

çok gelişme kaydederiz" dedi

Mersin'in atletizmde çok büyük potansiyeli olduğunu kaydeden Baltacı şunları söyledi: "Şu an pandemi sürecindeyiz. Her şey çok
yeni. İleride bu çalışmayı yaymak istiyorum. Spor İl Müdürümüz ile bir araya geldik. Projeler hakkında konuştuk. Önümüz açık.”

Sezona kısıtlı imkanlarla başla-
yan, transfer engeli nedeniyle
kadrosuna oyuncu takviyesi ger-
çekleştiremeyen Bursaspor, TFF
1’inci Lig’deki ilk hafta karşılaş-
masında Adana Demirspor’a
mağlup oldu. Devreyi önde ka-
pamasına karşın, ikinci yarıda
gelen gollere engel olamama-
sıyla sahadan 3-1’lik mağlubi-
yetle ayrılan Bursa temsilcisi,
sezona kötü başlangıçlarının
önüne geçemedi. Adana De-
mirspor mağlubiyetiyle Bursas-
por, son 4 sezondur üst üste lige
puansız başlangıç yapıyor. Son
8 sezonun ilk maçlarında da yal-
nızca bir kez kazanabilen Bursa
ekibi, kalan 7 mücadeleyi ise
kaybederek, tatsız bir başlangıç
gerçekleştirdi.

Yaş ortalaması 23

Oyuncu transferi yapamadığın-
dan kadrosunu genç oyuncula-
rıyla oluşturan, geçtiğimiz sezon
kadrosunda yer alan birçok de-

neyimli oyuncusuyla da ayrılık
yaşayan Bursaspor, Adana De-
mirspor karşısında yaş ortala-
ması 23 olan ilk 11’iyle çıktı.
Seremoniye çıkan oyuncuların
8’inin, 23 yaş ve 23 yaş altı
oyuncular olması ise dikkat
çekti. Ayrıca bu oyuncuların da
tamamı, Bursaspor’un 
altyapısından yetişti.

Farkı bitirilik belirledi
Bursaspor – Adana Demirspor
mücadelesinde, iki ekip her iki
devrede de farklı bir oyun ortaya
koydu. Soyunma odasına oyun
üstünlüğünü elinde tutarak
giren Bursa ekibi karşısında
ikinci yarı daha mücadeleci bir
oyun ortaya koyan Adana tem-
silcisi, bulduğu 3 golle sonuca 

gitti. Her iki ekip de maç bo-
yunca 14 şut atıp, bunların
4’ünde isabet yakalarken; şans-
ları değerlendiren Adana De-
mirspor, 3 puanı elde etti. Ayrıca
ilk yarıda hücum yönüne göre
sol kanadı yüzde 25 oranında
kullanan konuk ekibin, bu oranı
ikinci yarıda yüzde 35’e çekerek
tehlikeler yaratması dikkat çekti.

Herkes o'nu istiyor

İstanbulspor mağlup

TFF 1'inci Lig ekibi Akhisarspor'un
genç oyuncusu Ali Kaan Güneren,
Süper Lig ekiplerinin gündeminde.
20 yaşındaki futbolcuyu Başakşehir
başta olmak üzere Trabzonspor ve
Galatasaray da kadrosuna katmak
istiyor.Akhisarspor formasıyla geçen
sezon 14 maça çıkan Güneren, Tür-
kiye Ümit Milli Takım formasını da
terletiyor. Akhisarspor'un genç orta
saha oyuncusu için belirlediği bon-
servis bedeli ise 2 milyon Euro.
Başta Başakşehir olmak üzere Trab-
zonspor ve Galatasaray'ın da günde-
minde olan Güneren'in Akhisarspor
ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

TFF 1’inci Lig’in ilk haftasında Adanaspor, sa-
hasında konuk ettiği İstanbulspor’u 1-0 mağ-
lup etti. 41’inci dakikada İstanbulspor’un
gerçekleştirdiği atakta Cajic, rakip ceza sahası
içerisinde topla buluştu. Cajic’in plase şutunda
Adanaspor savunmasının müdahalesiyle top
kornere çıktı. 43’üncü dakikada Adanaspor’un
sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Eren’in or-
tasında ceza sahasında topla buluşan Ozego-
vic’in röveşatasında top yandan auta çıktı.
48’inci dakikada köşe vuruşu kazanan Adanas-
por’da Roni’nin ortasında Donkor’un kafa vu-
ruşunda kaleci Yiğit topu kontrol etti. 51’inci
dakikada Adanaspor’un atağında İstanbulspor
kalecisi Yiğit ceza sahası önünde topu ıskaladı.
Topu önüne alan Tevfik, düzgün bir vuruşla
topu boş kaleye gönderdi: 1-0. Karşılaşma,
Adanaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 

Bursaspor, TFF 1’inci Lig’deki ilk hafta karşılaşmasında Adana Demirspor’a mağlup oldu. 
Devreyi önde kapamasına karşın, ikinci yarıda gelen gollere engel olamamasıyla sahadan 
3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, sezona kötü başlangıçlarının önüne geçemedi. 

2020 Kadınlar Balkan Ku-
pası ikinci maçında Sırbis-
tan temsilcisi Zeleznicar
Lajkovac'ı iki maçta da 3-1
mağlup eden Türk Hava
Yolları, üst üste 2'nci kez
Balkan Kupası'nın sahibi
oldu. 2020 Balkan Kupa-
sı'nda şampiyon olan tem-
silcimiz Türk Hava Yolları,
2020 CEV Challenge Kupa-

sı'na katılma hakkı elde etti
ve CEV Challenge Kupası
16'lı Finaller Turunda Hır-
vatistan'ın OK Kastela ta-
kımı ile karşılaşacak. CEV
Challenge Kupası 16'lı Fi-
naller Turunda ilk karşılaş-
malar 10-12 Kasım 2020
tarihlerinde, rövanş karşı-
laşmaları ise 24-26 Kasım
tarihlerinde oynanacak. 

Şampiyon THY
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Alternatif rock müziğin sevilen ismi Can
Bonomo, KerkiSolfej’in düzenlediği Tik-
Tak’la Park Et Seyret etkinliği kapsa-
mında Yenikapı’da sevenleriyle buluştu.
Yüzlerce kişiyle bir araya gelmenin mut-
luluğunu paylaşan sanatçıya takipçileri
gece boyunca danslarıyla eşlik etti. İstan-
bul Açıkhava Gösteri Merkezi - Yenika-
pı'da düzenlenen arabalı ve motosikletli

konserler serisinde sahne alan Can Bo-
nomo, unutulmaz bir akşama imza attı.
Sahne ve seyirci arasında Team Bonomı
bayrakları ile gezinen ve geceye özel ha-
zırlanan motosiklet ekibinin şovu
ise konsere damgasını vurdu. Yeni şar-
kısı Güneş’i de seslendiren sanatçı
büyük beğeni toplayarak yoğun istek
üzerine şarkıyı iki kez seslendirdi. 

Can bonomo rüzgarı

G elecek Partisi İstanbul İl Teş-
kilatı'nın düzenlediği 34
günde 34 bin üye kampan-

yası adı altında Beylikdüzü İlçe
Başkanlığı'nda yeni üyelerin partiye
kabulü gerçekleştirildi. Gelecek Par-
tisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat
Altıok'un ev sahipliğini üstlendiği
etkinliğe Gelecek Partisi İstanbul İl
Başkanı İsa Mesih Şahin ve il yöne-
ticileri katıldı. Yapılan organizas-
yona ilişkin konuşan İlçe Başkanı
Altıok, “İl başkanlığımızın 34
günde 34 bin üye kampanyasıyla il-
gili bugün pandemi sürecinde, pan-
demi kurallarına uygun yeni katılan
üyelerimize rozat takdimi yaptık.
Beylikdüzü genelinde şu an 500'e

yaklaşan üüye sayımızla yola
devam ediyoruz. Bugün İl Başkanı-
mız ve il yöneticilerimiz de katılarak
bu programı gerçekleştirdik. Beylik-
düzü'nden çok umutluyuz. Her
geçen gün daha iyi işler yapacağı-
mıza inanıyorum” dedi.

İstanbul'da biz de varız

Etkinlikte konuşan İl Başkanı İsa
Mesih Şahin, Gelecek Partisi'nin
büyüdüğüne dikkat çekere, “Biz İs-
tanbul'da yaklaşık 8 aydır burada
bulunan dostlarımızla beraber bir
gelecek mücadelesi veriyoruz. Gele-
cek Partisi henüz çiçeği burnunda
bir parti. 9 ay önce 152 cesur ve
yiğit insanın gelecek umudu taşıyan
insanların iradesiyle kurulmuş bir
siyasi parti. Önce şunlara değinmek

istiyorum. Aralıkla başlayan bir yol-
culuğumuz var. Gelecek Partisi ola-
rak Ahmet Davutoğlu öncülüğünde
kurulmuş bir siyasi partiyiz. İstan-
bul'da başlayan bir yolculuğumuz
var. Kısa bir süre içinde 8 ayda İs-
tanbul'un tamamında teşkilatlanan
bir yapıyız. Pandemi gibi dört aylık
kesintiye rağmen teşikatlanmasını
tamamlamış. Kongrelerini yapmış.
Bir partiyiz. İstanbul Kongremiz
zaten ses getirdi. Gelinen noktada
İstanbul'da varlığı vücut bulmuş,
bir yapı olarak karşınızdayız” ifade-
lerini kullandı.

Adalet diye bir şey kalmadı

Türkiye'deki mevcut düzene ilişkin
de konuşan Şahin, “Doğuşunu
baktığınızda Türkiye'nin geldiği

noktada bir siyasi parti için ihtiyaç
hasıl olmalıdır. Biz kurulduğu-
muzda bir ihtiyaç var mıydı. Bu-
raya bakmak gerekir. Türkiye'nin
geldiği noktada çok önemli sorun-
lar var. Biz hukukçuyuz. Türkiye'nin
hukuk sorunu var adalet sorunu
var. Eskiden yargıya, adalete bir
güven sorunu vardı şimdi üzülerek
söylüyorum ki yargı diye adalet
diye bir şey kalmadı. Sistem çök-
müş durumda. Adaletin olmadığı
yerde hiçbir şey olmaz. Çünkü dev-
letin temelidir adalet. Ama biz ada-
leti göremiyoruz. Türkiye'nin bir
liyakat sorunu var. Bugün hak
edenlerin bir yerlere geldiği değil 
sadakat ve itaat sahibi olanların bir
yerlere geldiğini görüyoruz, bu 
kötü bir şey” ifadelerini kullandı.

1984-1994 dönemi 
Büyükçekmece Belediye Başkanı
Ali Çebi'nin vefatı nedeniyle derin

bir üzüntü duymaktayız. 
Merhuma Allah'tan rahmet, 

ailesine ve sevenlerine 
baş sağlığı dileriz.

Nevzat Altıok
Gelecek Partisi 

Beylikdüzü İlçe Başkanı 

başsağlığı

GUZEL BIR GELECEGE
INANIYORUZ

Gelecek Partisi Beylikdüzü İlçe Binası'nda, yeni
üyelerin partiye katılım töreni gerçekleştirildi.
İlçe Başkanı Nevzat Altıok'un ev sahipliğini yap-
tığı etkinliğe, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı
İsa Mesih Şahin de katıldı. Şahin, “Biz güzel bir
gelecek inancıyla yola çıkan, yüreği memleket
sevdasıyla dolu insanlarız” diye konuştu.

Tek bir aile ülkeyi yönetiyor
Türkiye'nin tek bir aile tarafından yö-
netildiğini anlatan Şahin, “Maalesef
otoriter bir rejimle karşı karşıyayız.
Türkiye bir aile tarafından yönetiliyor.
Biz diyoruz ki Türkiye bu bir aileden
büyüktür. Türkiye'nin toplumsal barış
sorunu var. Burada bir Türkiye fotoğ-
rafı var. Gelecek Partisi'ne baktığınız
ülkemizin her bir noktasından her bir
sesinden aramızda dostlarımız var.
Hepimiz farklı bir dünyadan geliyoruz
ama ortak değerimiz Türkiye etra-
fında birleşebildik. Türkiye'nin barışın
tesis edildiği bir düzene ihtiyacı var.

Bizim yapmak istediğimiz şey bu.
Tüm farklılıkların kardeşçe yaşadığı
bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz.
Gençlerimizin geleceğe umutla bak-
masını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İspanyol akşamı
Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası uzun bir ayrı-
lıktan sonra dün akşam İstanbul Büyükşehir
Belediyesi(İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyat-
rosu’nda, izleyicilere “İspanyol Akşamı konseri ile müzik
ziyafeti yaşattı. Kendi ülkesi dışındaki müzisyenlerin yanı
sıra Fransız ve Rus müzisyenlere de ilham veren İspan-
ya’ya müzikal bir yolculuğun gerçekleştirileceği konserde
orkestrayı Şef Cem Mansur yönetti. Orkestraya, 14 yaşın-
daki keman sanatçısı Naz İrem Türkmen de eşlik etti. Ses-
lendirilen eserlere ilişkin bilgi veren Mansur, canlı olarak
çalarak müzikseverlerin karşısına çıkmanın çok güzel ol-
duğunu söyledi. Konserde, Georger Bizet'nin Carmen
süiti, Pablo de Sarasate'nin "Çingene Havaları", Pyotr İlyiç
Çaykovski'nin "İspanyol Dansları" ve Nikolay Rimski-
Korsakov'un "İspanyol Kapriçyosunun da aralarında bu-
lunduğu eserler seslendirildi. Pandemi önlemleri
çerçevesinde gerçekleştirilen konseri İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu da izledi.


