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Amaç bağcıyı
dövmek olunca

SAYFA 9Abdullah ASLAN

İmamoğlu 
gereğini yapmalı

YOLCU KAVGASI

AYAKTA YOLCU YASAKLANDI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu'nun tavsiye kararı ile bakanlık

tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Covid-
19 Tedbirleri” konulu genelge kapsamında,
toplu taşımalarda ayakta yolcu alımı ile 
ilgili kurallar belirlendi. Buna göre metro-
büslerde ayakta yolcu kapasitesinin üçte
biri kadar, metro ve tramvaylarda ise
ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar
yolcu alınabiliyor. Ancak bu durum 
minibüsler için geçerli değil. Minibüslerde
ayakta yolcu alımı tamamen yasaklandı. 
Yasağın ardından İstanbul'da minibüs güzergâh-
larında karmaşa, şoförlerle yolcular arasında
tartışmalar yaşanıyor. I SAYFA 4
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili
Ümit Özdağ, beklenen İstanbul

depreminin milli güvenliğimize yöne-
lik olası etkilerine ilişkin bir basın top-
lantısı düzenledi. Beklenen İstanbul
depreminin yıkım gücünün 5 atom
bombası ile kıyaslandığını belirterek
konunun ehem-
miyetine dikkat
çeken Özdağ,
“İstanbul Dep-
remi Türkiye’de
siyasal birliği teh-
dit edecek ölçüde
büyük bir milli
güvenlik tehdidi-
dir” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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Büyük bir milli
güvenlik tehdidi

DEPREME DİKKAT ÇEKTİBİR ZAMAN VERECEĞİZ

Ümit Özdağ

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun AYM Başkanı Zühtü

Arslan'a söylediği, “Polis koruması al-
mana gerek yok. Bisikletinle işe git gel
bakalım” sözlerine Anayasa Mahke-
mesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım, 
bisiklete binerken çekilmiş fotoğrafıyla
yanıt verdi. Anayasa’nın 138’inci
maddesini hatır-
latan Yıldırım,
“Hiçbir organ,
makam, merci
veya kişi, yargı
yetkisinin kulla-
nılmasında mah-
kemelere ve
hâkimlere emir
ve talimat 
veremez” dedi.
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Hâkimlere emir ve
talimat verilemez

SOYLU’YA MANİDAR CEVAP

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Fatih'te muhtarlarla 'filyasyon

takip çalışması' toplantısı gerçekleş-
tirdi. Toplantı öncesi basın mensupla-
rına açıklama yapan Yerlikaya,
kademeli mesai uygulaması kararıyla
ilgili ayrıntıların cuma günü paylaşı-
lacağını söyledi. Yerlikaya, “Hemen

ertesi gün değil
en azından 
pandemi kurulu-
nun önereceği
bir takvim limit 
içerisinde 
yürürlüğe 
girdirmek. 
Bir zaman 
vereceğiz” diye 
konuştu. I SAYFA 9
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Cuma günü 
açıklayacak

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi

Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu
ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki
lider ortak açıklama yaptı. CHP 
Lideri Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin 
sorunlarını, ekonomiyi, demokrasiyi
görüş alışverişinde bulunduk. Özel-
likle demokrasi konusunda karşılıklı

görüş alışverişinde bulunmamız ve
ortak söylem oluşturmamız çok
önemliydi” dedi. Ahmet Davutoğlu
ise “Sayın Genel Başkan’ın ziyareti
güzel bir başlangıç. Bütün siyasi 
liderlerin birbirleri ile konuşmasını 
bir zaruret olarak görürüz. İçeride
gerilim potansiyellerini tahrik etmek
isteyen çevreler var” diye konuştu.
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SİYASİ LİDERLERİN KONUŞMASI ZARURET

CHP lideri Kılıçdaroğlu,
partisinin İstanbul İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu üzerinden
süren Atatürk tartışmalarına ilişkin
olarak da “Benim merak ettiğim
konu şu Türkiye’de milyonlaca
insan çöp konteynerlerinden geçinir-
ken özellikle belli bir medya grubu-
nun bunu çok öne çıkarmasını
anlamış değilim. Mustafa Kemal

Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nde
yaşayan herkesin ortak değeridir”
değerlendirmesinde bulundu. “Bu
ziyaret tümüyle bir hayırlı olsun 
ziyaretiydi, ittifak konusu gündeme
gelmedi” diyen Kılıçdaroğlu, “Bir
siyasi iktidar, iktidarda kalacağım
diye sürekli seçim kanunları ile uğ-
raşıyorsa gidici demektir” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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ATATÜRK HERKESİN ORTAK DEĞERİDİR

Ali Yerlikaya

KOÇ AİLESİ YASTA

İş insanı Suna Kıraç hayatını
kaybetti. Kıraç'ın vefatını Koç

Holding, “Topluluğumuzun kuruluş
yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik
görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi,
Koç Okulu ve Türkiye Eğitim 
Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna 
öncülük eden Suna Kıraç'ı kaybetme-
nin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın

Suna Kıraç'ı
emanet ettiği 
değerlere bağlı
kalarak, ilham
veren, vizyoner
ve öncü kişiliği ile
her zaman hatır-
layacağız ve
unutmayacağız”
ifadeleri ile du-
yurdu.  I SAYFA 9
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İş insanı Kıraç
hayatını kaybetti

Suna Kıraç

GÖKSU’DAN SERT ELEŞTİRİ

İBB Meclisi AK Parti Grup
Başkanvekili Tevfik Göksu, 

“İstanbul'un şu anda yaşadığı beledi-
yecilik açısından bir yönetim kuraklı-
ğıdır. Geçmiş dönemde İBB, vatandaş

memnuniyeti 
açısından yüzde
65-70'lerin altına
hiç düşmezdi.
Şimdi CHP'nin
kendi yaptığı an-
ketlerde bile
yüzde 50'nin al-
tına düştü” açık-
lamasını yaptı.  
I SAYFA 9
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Memnuniyet 
çok düştü!

Tevfik Göksu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Ziyaretin ardından ortak açıklama yapan Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, görüşmede ittifak konusunun gündeme
gelmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin sorunlarını, ekonomiyi, demokrasiyi görüşüp konuştuk” ifadelerini kullandı

neZaKet var
IttIFaK yOK!

İBB Başkanı
Ekrem İma-

moğlu, İstanbul Rize
Masası üyeleriyle bir
araya geldi. Toplantıda
konuşan CHP Rize İl
Başkanı Saltuk Deniz,
İBB’nin Rize’nin Çayeli
ve Fındıklı ilçelerine
yaptığı yardımlardan
dolayı İmamoğlu’na
teşekkür etti. Belediye-

leri siyasi ayrıma tabi
tutmadıklarını vurgula-
yan İmamoğlu ise
“Kim kapısını bize açar
ise ya da kim kapımızı
çalar ise, elimizden ge-
leni yapmaya hazırız.
‘CHP’li bir belediyeye
destek olurum…’ 
Bu anlayışa asla ve 
asla sahip değiliz” açık-
lamasını yaptı. I SAYFA 5

ihlal yapanlar yurda alınıyor
Evde izolasyon kurallarını ihlal 
eden koronavirüs hastaları dün 

itibariyle polis ekipleri tarafından yakala-
narak öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye
başlandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 
karantina ihlali yapan hastalar ambulansla

Sancaktepe'de bulunan 650 yatak kapasi-
teli öğrenci yurduna getirildi. 
Kimi hastaların ise kendi istekleriyle yurda
yerleştiği öğrenildi. Polis ekipleri yurdun
çevresinde ve içinde yoğun güvenlik 
önlemleri aldı. 
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Polis ekipleri yurdun içinde
ve çevresinde yoğun 
güvenlik önlemi aldı. 

Denetimler
YOĞUNLAŞACAK

Kapımızı çalana
destek oluruz! İçişleri Bakanlığı, 15 Mart

2020 tarihinden önce ruhsatı
gazino, pavyon, diskotek, bar, 
birahane, taverna veya gece kulübü
olan ve bu tarihten sonra ruhsatını
kafe, restoran, lokanta olarak de-
ğiştirenlere yönelik denetimlerin
yoğunlaştırılacağını ve bu denetim-
lerde salgınla mücadele kapsa-
mında alınan tedbirleri devre dışı
bırakacak şekilde eski faaliyetine
devam ettiği tespit edilen işletmele-
rin kapatılacağını 
açıkladı.
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Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi
tamamlandı. Yapılan anlaşmaya

göre Lazio, Muriç için Fenerbahçe’ye
17.5 milyon Euro bonservis bedeli 
ödeyecek. İtalyan ekibi ayrıca, sportif
başarılara bağlı olarak 2 buçuk milyon
Euro da bonus ödeyecek. Sarı-lacivertli
ekipten KAP’a yapılan açıklamada

"Lazio tarafından elde
edilecek transfer

bedeline bağlı
olarak Kulübü-

müze yüzde 
5 bonus bedeli
ödeyecektir" 

denildi. 
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Vedat Muriç
resmen Lazio’da

Ahmet
Davutoğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Koronavirüs tedbirleri
kapsamında ayakta yolcu
almanın yasak olduğu
minibüslerde şoförlerle yolcular
arasında tartışmalar bitmiyor

CayDIrICI CeZaya iHtiyaCImIZ var!
Deniz Veterinerlik, Büyükçekmece 
Pınarkent Mahallesi'nde hizmet veriyor.

Damga'ya konuşan Veteriner Hekim Ulaş 
Uğur, hayvan haklarından söz etti; onlara karşı
yapılan suçlara verilen cezaların caydırıcılığı 
olmadığını söyledi. 24 Haziran 2004’te 
“Hayvanları Koruma Kanunu”nun kabul edil-

mesiyle hayvan haklarının resmi olarak güvence
altına alındığını fakat bu kanunun
bugün yeterli olmadığını ifade eden
Uğur, “Bütün hayvanlar yaşam
önünde eşit doğarlar ve aynı var 
olma hakkına sahiptirler” dedi. 
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BARIŞ KIŞ’In SÖYLEŞİSİ SAYFA 8'DE

iKi yIl
BOyUnCa

GÖZLEMLENDİ
Şarköy’ün birçok
noktasına 20 ile 50

arasında Ganos fay hattı
üzerine sismolojik göz-
lem istasyonları kuruldu.
Bu gözlem istasyonla-
rıyla eksi büyüklükteki
mikro depremler dahi 
2 yıl boyunca kaydedildi.
Şimdi bilim insanları 
bu elde ettikleri verileri
bir yıl boyunca inceleye-
rek Marmara Bölge-
si'nin depremsellik
karakterini öğrenmeye
çalışacak. I SAYFA 9
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Ekrem 
İmamoğlu

HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TE

Fatih Terim’le
aramız çok iyi

KOLESTEROLÜ
OLANLARA
önemli 

tavsiyeler
HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

Kılıçdaroğlu, “Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir
Türkiye özlemini dile getirdik” derken, Davutoğlu, “Bundan sonra
da istişarelere devam etme kararlılığı içindeyiz” ifadelerini kullandı

Engin Yıldırım
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VÜcuTTa bölgesel veya yaygın gelişen
ödemin altında çok çeşitli sağlık sorunları-
nın olabildiğine dikkat çeken İç Hastalık-

ları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, “Çok
çeşitli sebeplere bağlı olarak farklı klinik görünüm-
lerde meydana gelebildiği için ödem probleminin
uzman bir hekim tarafından dikkatle ele alınması ve
değerlendirilmesi oldukça önemlidir” dedi. Uzman-
lar yaz aylarında sıkça karşılaşılan ödemin aslında
birçok hastalığın belirtisi olabileceğine dikkat çeki-
yor. Ödeme sebep olabilecek hastalıklar nelerdir?
Vücutta neden ödem oluşur? Hangi hastalıklar öde-
min nedenlerindendir? Medicana International İs-
tanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr.
Üyesi Uğur Dilek Calap, vücutta meydana gelen şiş-
lik ve ödem ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. 

Mutlaka hekime görülün

Vücut dokularında ve bu dokular arasındaki fizyolo-
jik boşlukta vücut sıvılarının birikmesi sonucu doku-
larda oluşan şişliğe ödem adı verildiğini söyleyen
Dr.Calap, “Dokular arasında sıvı birikmesinin se-
bebi, yer çekimi etkisiyle veya çeşitli fizyolojik süreç-
lerin bir sonucu olarak ortaya çıkabileceği gibi çeşitli
sağlık sorunları veya dokulara doğrudan hasar veren
farklı etmenler nedeniyle olabilir. Vücutta meydana
gelen ödem, tek bir bölgeyle sınırlı kalabileceği gibi
vücudun genelinde yaygın olarak da gelişebilir. Çok
çeşitli sebeplere bağlı olarak farklı klinik görünüm-
lerde meydana gelebildiği için ödem probleminin
uzman bir hekim tarafından dikkatle ele alınması ve
değerlendirilmesi oldukça önemlidir.” dedi. 

ÜnlÜ oyuncular Tamer Karadağlı, Volkan
Severcan ve Zeyno Günenç’in başrollerini
paylaştığı ‘İkinin Biri’ tiyatro oyunu, 19

Eylül Cumartesi günü saat 20:30 ve 20 Eylül Pazar
günü saat 18:00’da Trump Sahne’de tiyatro sever-
lerle buluşuyor. Volkan ve
Bora Severcan kardeşlerin
kurucusu olduğu Tiyatro
Sahnekarlar’ın dev kadrolu
oyunu, bakan yardımcısının
eşiyle birlikte kaldığı otelde
bakanlıktaki sekreter ile yap-
tığı aşk kaçamağını; özel
kalem müdürü, otel çalışan-
ları ve beklenmedik misafirle-
rin dahil olmasıyla yaşanan
karmaşayı komik bir dille an-
latıyor. Oyunun kadrosunda; Zeyno Gönenç, Volkan
Severcan, Sefa Zengin, Esra Sönmezer, Bora Sever-
can, Haluk Özenç, Deniz Bice, Hacı Ali Açıkgöz ve
Zuhal Yalçın yer alıyor. Trump Sahne, kontrollü sos-
yal hayata geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı tüm
önlem ve tedbirlerini almış olarak kapılarını açıyor.
Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik
Trump Sahne’de seyirciler, mesafeye uyacak.

Ödemi hafife almayın

Pazar günü
tiyatroya gidin
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Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Virüse karsı değerli öneri
Bağışıklık sistemini güç-
lendirmek, vücudu pek çok
hastalığa karşı dirençli hale

getiriyor ve koruyuculuk sağlıyor. Ko-
ronavirüsle mücadelede de immün sis-
teminin sağlıklı bir şekilde çalışması
gerekiyor. Güçlü bir bağışıklık için ya-
şamın bir parçası haline gelebilecek
doğru diyet ve dengeli beslenme dü-
zeni belirlemek bu süreçte önem kaza-
nıyor.  Dengeli, sağlıklı ve düzenli
beslenme alışkanlıkları bağışıklık siste-
minin güçlenmesinde önemli bir role
sahiptir. Doğru diyet yaşamın bir par-
çası haline getirilmediği ve beslenme
hataları sık tekrarlandığında ise vücu-
dun doğal savunma mekanizması
olumsuz etkilenir. Bağışıklık sistemini
üst düzeyde tutabilmek için dengeli bir
diyet ve beslenme alışkanlığı gereklidir.
Çinko ve demir ile A, C, D ve E vita-
minleri gibi belirli mikro besinler bu
açıdan oldukça önemlidir. Özellikle
sebzeler ve meyveler, vitamin ve mine-
raller açısından yüksek yoğunluğa sa-
hiptir. Bu nedenle bağışıklığı
güçlendirmek için beslenme düzeni
içinde yer almalıdır.

Hareketsizlik ve yiyecek
porsiyonları arttı

Covid-19’dan korunmak için alınan
önlemler, günlük hayatı ve pek çok

alışkanlığı da önemli ölçüde değiştirdi.
Bu dönemde izolasyon nedeniyle evde
kalınan sürelerin uzaması, hareketsiz-
lik ve sağlıksız beslenme alışkanlıkla-
rını da beraberinde getirdi. İnsanların
hem daha az hareket etmesi hem de
buzdolabına kolay ulaşabilmesi, kilo
kontrolünü zorlaştırdı. Hızlı kilo alımı
ve beslenmedeki düzensizlikler nede-
niyle obezitenin yaygınlaşması, bağı-
şıklık sistemini zayıflatan bir etkiye
neden oldu. Bu sebeple, öncelikle
immün sistemini güçlendirecek uygun
bir diyet programı planlanmalıdır. Kilo
kontrolü için profesyonel destek alma-
nın yanı sıra özellikle taze ve sağlıklı
besinlerle yemek pişirmek, günlük alı-
nan sebze porsiyonlarını artırmak, dü-
zenli meyve tüketmek de yararlı
olacaktır.

Bunları ciddiye alın

Bağışıklık sistemini güçlendiren 
öneriler:
1. Koronavirüs’e karşı etkili olduğu
düşünülen C vitamini için limon, por-
takal, greyfurt, mandalina ve kivi gibi
bağışıklık sistemini güçlendiren 
meyveler tüketilmelidir.
2. Ara öğünlerde selenyum, E vitamini,
çinko kaynağı olan ceviz, badem ve
fındık gibi besinler tercih edilmelidir.
3. Mevsiminde yetişen sebzeler tüketil-

melidir. Brüksel lahanası ve brokoli,
bağışıklık sistemi için önemli olan C
vitamini içerir. Brüksel lahanası ayrıca
folik asit ve demir bakımından zengin-
dir. Hiçbir sebze yaban turpundan
daha fazla hardal yağı içermez. Kan
dolaşımını dengeler ve nazal mukoza
zarını nemlendirir. Boğazdaki iltihabı
hafifletir, öksürmeyi yatıştırır ve
bronşları rahatlatır.
4. Soğan ve sarımsak ‘allisin’ içerir.
Amino asit, hücreleri serbest radikalle-
rin saldırılarından koruyan enzim üre-
timini artırır. Serbest radikaller
vücudun kendi hücrelerini yok edebilir.
Soğan ve sarımsak doğal koruyucu
olarak bilinmektedir.
5. Keten tohumunda bulunan lif sa-
dece tokluk hissi vermekle kalmaz,
aynı zamanda bağırsak florası için de
yararlıdır. Bağışıklık hücrelerinin yüzde
80'i bağırsakta bulunur. Selenyum içe-
ren yulaf ezmesi ise hücreleri serbest
radikallerden korur ve kasları güçlendi-
rir. Bağırsak florasının dengeli olması
bağışıklık sistem açısından önemlidir.
Bağırsak florası için yüksek lif içeriğine
sahip besinler tüketilmelidir. Sebzeler,
meyveler, kuru yemişler, kuru baklagil-
lerin tüketilmesi bağırsak florasını den-
geleyecektir. Yoğurt, kefir ve turşu gibi
fermente besinler de tercih edilmelidir.
ZEYNEP VURAL

Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol değerleri
konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi ve önemli önerilerde bulundu

V ücudun tüm işlevlerini yerine geti-
rebilmesi için kanda belirli bir
miktarda olması gereken koleste-

rolün yüksekliği, kalp sağlığı için olumsuz
sonuçlara neden olabiliyor. Yanlış bes-
lenme ve hareketsizlik, “kötü kolesterol”
adı verilen LDL’yi yükseltirken; sağlıklı bir
yaşam tarzı bu değeri düşürüyor ve “iyi
kolesterol” olarak adlandırılan HDL’yi ol-
ması istenilen seviyelere çıkarıyor. Memo-
rial Şişli Hastanesi Kardiyoloji
Bölümü’nden Doç. Dr. Hatice Betül Erer,
kolesterol değerleri konusunda dikkat
edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi
ve önemli önerilerde bulundu. Kolesterol,
vücuttaki her hücre için gereklidir ve bir-
çok hormonda kolesterol vardır. Ancak
bu durum, “Yüksek kolesterolün faydalı
olduğu anlamına gelmemektedir. Yani ye-
terli seviyenin üzerindeki kolesterol vü-
cuda zarar verir. Kan tahlillerinde
kolesterole dair iki değer göze çarpmakta-
dır. Bunlar HDL ve LDL olarak adlandı-
rılmaktadır. İyi kolesterol olarak bilinen
HDL, dokulardaki kolesterolü toplayarak
dışarı atılmasını sağlar. Kötü kolesterol
olarak bilinen LDL ise kolesterolü doku-
lara taşıyıp arterlerin duvarlarında biri-
kime neden olur. Bu sebeple kötü
kolesterolü normalleştirmek yeterli değil-
dir. İyi kolesterolün de artırılması gerek-
mektedir. Yalnızca kötü kolesterolün
değil, iyi kolesterolün de düzeyinin kont-
rol edilmesi gerekmektedir.

Kolesterol sessiz seyredebilir

Kötü kolesterol, genellikle sessizce ilerle-
yen bir durumdur. Hemen hemen hiçbir
hastada kolesterol yüksekliği sadece
muayeneyle anlaşılmamaktadır. Kötü ko-
lesterolün aşırı yüksek olduğu durum-
larda meydana gelebilecek bazı belirtiler
şöyle sıralanabilir:
Göz kapakları, eller ve tendonlarda sarı
renkli yağ bezeleri
Halsizlik, yorgunluk
Ayak ve bacaklarda uyuşma
Yaraların geç iyileşmesi
Ciltte lekelenmeler
Vücudun bazı yerlerinde morarma
Ciltte solgun görünüm
Bu belirtilerin görülmesi nadir durumlar-

dır. Yüksek kolesterol teşhisi genellikle
rutin kan tetkikleriyle konulabilmektedir.

Kadınlar daha avantajlı

Kolesterol ile ilgili merak edilen konular-
dan biri de değerlerinin kaç olması gerek-
tiğidir. Geçtiğimiz yıllarda kötü kolesterol
için eşik değer 130 mg/dl’ydi ancak günü-
müzde100 mg/dl üzerindeki kötü koleste-
rolün ideal olmadığını söylemek
mümkündür. Ancak bu tür testlerin so-
nuçlarına “devamlı-değişken” denilebilir.
Yani 170 mg/dl kötü kolesterol, 200
mg/dl’den iyi, 100 mg/dl de 130
mg/dl’den iyi olarak değerlendirilmekte-
dir. Kalp krizi, inme riski konusunda kötü
kolesterol değeri ne kadar düşükse,
durum o kadar iyi olarak adlandırılmak-
tadır. Aynı tablo iyi kolesterol için de ge-
çerlidir. İyi kolesterolde de alt sınır vardır.
Kadınlarda 55 mg/dl, erkeklerde 45
mg/dl üzeri olmalıdır. Kadınlar iyi koles-
terol anlamında biraz daha avantajlı ola-
rak görülmektedir. Bir erkek için 30 mg/dl
50 mg/dl’den kötü bir değerdir, 50 mg/dl
70 mg/dl’den kötüdür. Genel olarak kötü
kolesterolün üst sınırı 100 mg/dl; iyi ko-
lesterolde alt sınır erkekte 45 mg/dl, ka-
dında 55 mg/dl denilebilir. Ancak hastada
damar sertliği varsa, kalp krizi geçirmişse
kötü kolesterolün 70 mg/dl altında ol-
ması gerekmektedir. İyi kolesterolün altı
sınırın altında olması da yine ciddi sorun-
lara neden olabilmektedir.

Kalp krizine sebep olur

Yüksek kolesterol, arterlerin duvarlarında
(ateroskleroz) tehlikeli bir kolesterol ve
diğer birikintilere neden olabilir.
Buradaki birikintiler (plaklar)
atardamarlardaki kan akı-
şını azaltabilir, bu durum
da göğüs ağrısı, kalp krizi
ve inmeye neden olabilir.
Yüksek kolesterol sevi-
yesi; kalp hastalığı,
inme ve periferik arter
hastalığı için risk
faktörlerinden biri-
dir. Kolesterolün
yükselme sebep-
leri de sık sorulan

sorular arasındadır. Bu durum şöyle açık-
lanabilir. Karaciğer, kolesterol üreten bir
organdır. Ancak bunun üzerine yiyecek-
lerden de kolesterol alınmaktadır. Eğer bir
kişi sağlıksız, yağ oranı yüksek olan gıda-
ları çok fazla tüketirse kolesterolünün
yükselmesine neden olur. Ayrıca aşırı ki-
lolu olmak, egzersiz yapmayıp hareketsiz
yaşamak da kolesterol seviyesini ar-
tırabilir. Kanda LDL’nin yük-
sek olması hasta için
risktir ve kalp-damar
hastalıkları için risk
faktörüdür.
HDL’nin de
düşük olması
riskli bir du-
rumdur. Zira
bu riske sahip
hastalarda kalp
krizi, felç,
damar tıkan-
ması gibi hasta-
lıkların ortaya
çıkma olasılığı
daha fazladır.

Medikal
değişiklik
önemli 

Kolesterol yük-
sekliği tedavisi
mutlaka
yaşam şartların-
daki değişiklikle birlikte ol-
malıdır. İlaç tedavisi tek
başına yeterli gel-

memektedir. Yaş ilerledikçe metabolizma
yavaşlar. Bununla birlikte alınan gıdalar
yağ dokusu olarak vücutta depolanır. Bir
de kişinin genetik olarak yatkınlığı varsa
sağlıklı beslenme bile kötü kolesterolü dü-
şürmeye yetmeyebilir. Yani kolesterol te-
davisinde ilaçla birlikte dengeli beslenme

düzeni ve egzersizin
hayata entegre

edilmesi
önemlidir.

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Merve Sır, sağlıklı
beslenme alışkanlıklarının, koronavirüsten korunmadaki etkisi hakkında bilgi verdi

KOLESTEROLU OLANLARA
ONEMLI TAVSIYELER

Yüksek kolesterolün düşürülmesinde
beslenmemin önemi büyüktür. Beslen-
mede 9 noktaya dikkat edilerek ve ha-
reketli bir yaşam tarzı benimseyerek
kolesterolü dengede tutabilmek müm-
kündür: lEtlerdeki yoğun yağlar pişi-
rilmeden önce ayrılmalıdır. lSakatat

tüketimi azaltılmalıdır. lSosis, salam,
sucuk gibi işlenmiş ürünler mümkün
olduğunca tüketilmemelidir. lAğırlıklı
olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme
yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğu-
lama tercih edilmelidir. lBol bol balık
tüketilmelidir. lTahıl, taze sebze ve

meyve tüketimi artırılmalıdır. lTam
yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az
yağlı ürünler tercih edilmelidir.
lPasta, krema, margarin, fırın ürün-
leri, kızartma yiyecekler ve fast food
türü gıdalardan uzak durulmalıdır.
lFındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişle-
rin kötü kolesterolde hafif düşüşler
sağladığı bilinmektedir. Ancak mutlaka
uygun miktarlarda tüketilmelidir.

Kolesterole özel beslenin
Hatice Betül Erer

Dilek
Calap



Kadıköy'de metro istasyonu
inşaatında vinç halatı boşaldı.
Aşağıda çalışma yapan iki işçi
yaralandı. Olay yerine itfaiye,
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

O lay, saat 20.30 sıralarda Kadıköy Sahrayı
Cedid Mahallesi'nde bulunan Göztepe
Ümraniye metro inşaatında meydana

geldi. Yer altındaki çalışmalar sırasında yüzeye haf-
riyat çıkartan vincin halatı boşaldı. Ve hafriyat se-
peti 60 metre yüksekliğindeki inşaat boşluğundan
aşağı düştü. Aşağıda bulunan işçiler panik içinde
kaçmaya çalıştı. Yaşanan olayda kaçmak isteyen
İsmail Çelen, İsmail Vardı yaralandı. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri,
yaralı işçileri 60 metre derinlikteki boşluğa inerek
kurtardı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere
kaldırıldı. Olayda halatı boşalan vinçten kopan
parçalar, 2 işletmeye, bir daire ve bir otomobilin ca-
mına isabet etti. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme
başlattı.

İnsanlara kaçın bile diyemedim

Vinçten kopan parçaların isabet ettiği kafenin sa-
hibi olan Berk Eryüksel, "Şuradaki inşaatta büyük
bir mekanizma vardı. Aşağıya doğru iniyordu.
Demir halatları vardı zaten. Demir halatların boşa
döndüğünü duyduk. Kontrolsüz şekilde aşağı indi-
ğini duyduk. Kulaklarımı kapattım çok yüksek bir
ses çıkacağını düşündüm. Sonra bir anda bir şeyler
çıktığını görünce apar topar içeri kaçmaya başla-
dım. İnsanlara kaçın bile diyemedim. Sonra dışarı
çıktığımızda oraya bir motor parçasının saplandı-
ğını gördük. Çok korktuk. Birileri oturmuyordu
ama bu vakitlerde insanların oturduğu ve bizim de
olduğumuz vakitler. Birimizin başına bir şey gelebi-
lirdi" dedi. DHA
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bEyOĞlu'nda 2 katlı metruk
binada henüz bilinmeyen bir
sebepten yangın çıktı. Yangın

itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik ça-
lışmasının ardından söndürüldü. Keçeci
Piri Mahallesi Aynalı Kavak Caddesi'nde

bulunan 2 katlı metruk binada saat 01.00
sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören va-
tandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar
üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,
polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken polis

etrafta güvenlik önlemi aldı. Metruk bi-
nada çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1
saatlik çalışmasının ardından tamamen
söndürüldü. Olayda ölen ya da yarala-
nan olmadı. Polis çıkan yangın hakkında
soruşturma başlattı.

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trakya Halkının 
GÖzdesİ Öz keŞan

Beyoğlu’nda metruk binada yangın

YÜREKLER
AĞIZA
GELDİ

Metro ınsaatında
kaza: 2 yaralı

Kaçak tütün 
operasyonu

Beyoğlu'nda tütün kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara,
puro, pipo tütünü ve elektronik sigara likidi ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı

alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık
Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bugün kaçak sigara, puro ve

tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu'nda bir
depoda gümrük kaçağı sigara, puro ve tütünü ma-
mulleri saklandığı istihbaratını alan polis, Kemankeş
Karamustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan depo gö-
rünümlü bir yere baskın düzenledi.

Gizli bölmede kaçak sigara

Depodaki gizli bölmeye yapılan operasyonda, 117
bin 589 adet puro, 587 bin 550 gram sigara ve pipo
tütünü, 34 bin 410 paket sigara, 10 bin 470 elektro-
nik sigara tütünü, bin 472 adet elektronik sigara sıvı
likidi, 2 milyon 265 bin 480 adet sigara filtresi ve 2
milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.
Baskın sırasında depoda bulunan 1 şüpheli yakala-
narak gözaltına alındı. Zanlı, sorgulanmak üzere
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ağabeyini bıçakladı
kaçmak istedi ama!
Kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından
bıçaklayarak yaralayan Mehmet B., polisten
kaçmak için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı

Olay gece saatlerinde Adana merkez
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde
1096 Sokak'ta meydana geldi. Evinde

kavga ettiği ağabeyi Abdülaziz B.'yi karnından
bıçakladığı öne sürülen Mehmet B., olay yerin-
den kaçarak uzaklaştı. Ambulans ile Adana
Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Abdülaziz B., ha-
yati tehlike kaydıyla tedaviye alındı. Mehmet
B.'nin peşine düşen polis, şüphelinin Dede Kor-
kut Mahallesi 838 Sokak'ta bir yakının evinde ol-
duğunu belirledi. Söz konusu adrese gelen
polisleri gören Mehmet B., evin çatısına çıkarak,
kaçmak istedi. Dengesini kaybedip,
çatıdan başka bir evin çatısına düşen Mehmet
B., yaralandı. Polislerin durumu telsiz anonsuyla
bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk
edildi.Beni meşhur ettinizSağlık ekibi tarafından
sedye ile damdan indirilen şüpheli, kendisini gö-
rüntüleyen gazetecileri görünce önce "Beni meş-
hur ettiniz" dedi, ardından da "Ağabeyim benim
evime, haneme tecavüz etmeye çalıştı. Çıkarttım
mutfaktan bıçağı ufak bir yara vurdum ona" di-
yerek bıçakladığı ağabeyini suçladı. Daha sonra
ambulansa taşınan Mehmet B., hastaneye kaldı-
rıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam 
ediyor. 

Sancaktepe’de 
korkulu anlar

sancaktEpE'dE bir inşaatın istinat
duvarı çökünce bitişiğindeki bir bina
boşaltıldı. Olay saat 22.30 sıralarında

Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi
Kasım Sokak'ta meydana geldi. Yapımı devam
eden inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen
nedenle çöktü. Durumu fark eden vatandaşların
ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve itfaiye
ekipleri, yıkılan duvarın bitişiğindeki bina sakin-
lerini tahliye etti. İtfaiye ekipleri de çöken topra-
ğın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için
çalışma yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan ol-
mazken boşaltılan binadaki vatandaşlar inşaat
sahibi tarafından bir otele yerleştirildi. Tahliye
edilen binada güvenlik önlemi alınırken gün
içinde inceleme ve çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kayıp çiçekçinin
ölüsü bulundu

MERsİn'İn Erdemli ilçesinde, 6
gündür kayıp olan çiçekçi Fuat
Baz'ın (51), su kuyusunda cesedi

bulundu. Erdemli'ye bağlı Çeşmeli Mahalle-
si'nde yalnız yaşayan ve çiçekçi Fuat Baz'dan
haber alamayan yakınları, 8 Eylül günü jan-
darmaya giderek kayıp başvurusunda bu-
lundu. İş yeri çevresi ve gidebileceği yerlerde
arama yapan jandarma ve yakınları, Baz'dan
herhangi bir ize rastlamadı. Jandarma ve ya-
kınları, bugün sabah saatlerinde iş yerinin ar-
kasındaki çiçek serası baktı. Seranın
yakınındaki su kuyusunu da açan
yakınları, Baz'ın cansız bedeni ile karşılaştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince
kuyudan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla
çıkarılan Baz'ın cesedi, otopsi için morga kal-
dırıldı. Baz'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi-
nin ardından belli olacak.  

Buzdolabı
yangın çıkardı

SİLİVRİ'de evin mutfağındaki
buzdolabının motorunun pat-
laması sonucu yangın çıktı.

Yangın sonucu mutfak kullanılamaz
hale geldi. Yangın, saat 22.00 sırala-
rında Yenimahalle'de bulunan bir si-
tede meydana geldi. Daireden
dumanların geldiğini gören vatandaş-
lar İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Yoğun dumanların kapladığı bina sa-
kinleri kendi imkânlarıyla kendilerini
dışarı attı. Olay yerine İBB Silivri İtfaiye
ekipleri sevk edildi. Ekipler, bodrum
kattaki evin mutfağında çıkan yangını
söndürdü. İlk belirlemelere göre yangı-
nın buzdolabının motorunun patlaması
sonucu çıktığı tespit edildi. 

Fatih'te silahlar konuştu
İstanbul Fatih’te
iki grup arasında
çıkan silahlı kavgada

2 kişi yaralandı. Olay, Fevzi-
paşa Caddesi'nde saat 17.00 sı-
ralarında meydana geldi.
İddiaya göre, iki grup arasında
çıkan tartışma kısa sürede si-
lahlı kavgaya dönüştü. Taraf-
lardan biri rastgele ateş açmaya
başladı. Açılan ateş sonucu
kavgaya karışan 1 kişi yarala-
nırken, olayla ilgisi olmayan bir
kadın da omzuna isabet eden
mermi ile yaralandı. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda
polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ilk mü-
dahaleyi olay yerinde yaptıktan
sonra çevredeki hastanelere
kaldırdı. Bölgeye gelen Özel
Harekat polisleri çevrede gü-
venlik önlemi aldı. Polis ekipleri
dükkanların güvenlik kamerala-
rını inceleyerek şüphelilerin eş-
kalini tespit etti. Görgü
şahitlerinin ifadesine da başvu-
ran ekipler, şüphelileri yakala-
mak için çalışma başlattı.
Yaralıların hayati tehlikesinin
bulunmadığı öğrenilirken, silah
sesleri nedeniyle yaşanan panik
güvenlik kameralarına yansıdı,
saniye saniye izlendi.

Yaşanan olayda kaçmak isteyen İsmail Çelen, İsmail Vardı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı işçileri 60 metre derinlikteki boşluğa inerek 

kurtardı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
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Sıra bekleyenler
su sesi dinliyor

TeKirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Sağlık Uygulama Araştırma Hastahanesi
polikinliğine gelen vatandaşlar giriş katta

yeni yapılan havuzdan çıkan su sesiyle stresten uzak
sırasını bekleyip zamanın nasıl geçtiğinin  farkına
bile varmıyor. Göreve başladığı günden bu zamana
kadar birçok  yeniliklere imza atan genç Başhekim
Doç. Dr. Nejat Altıntaş hastahanenin girişine havuz
yapıp sıra bekleyen  vatandaşların stresten uzak su
sesini dinleyerek zaman geçirmesi sağladı. Havuz
etrafında oturan hastalar sıralarının gelmesini bile
unutup zamanın nasıl geçtiğünin bile farkına varmı-
yor.

Önce sağlık

Polikinik girişinde görevlilerin pandemi nedeniyle
ateş ölçümü yaparak içeri aldığı  hastalar  muayene
sırasını beklerken havuz başında  stresten uzak
zaman geçirirken  kan alma birimine baş  vuranlar
ise sanki konferans salonundaymış gibi huzur içinde
kanını veriyor. Hacettepe Üniversitesi mezunu olan
ve  Amerika'da mastır yapan genç Başhekim Doç.Dr
Nejat Altıntaş, "İnsanlar hastahene plikinliklerine
geldiğinde  saatlerce  bekleyip sırasının  gelmesini
bekleyip sabırsızlanıyordu. Bunun için  bir şeyler
yapmak gereğini düşündüm. Ve giriş katta  bir havuz
yapıp su sesleri  içinde  bir havuz  yaparak azda olsa
onları  stresten uzaklaştırmayı sağlamaya çalıştım.
Bundada bir nebze faydam olduysada  ne mutlu"
şeklinde konuştu. İRFAN DEMİR

Bağlantı yolları
hızla yapılıyor

TeKirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İş-
leri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütü-
len Tekirdağ Şehir Hastanesinin bağlantı

yollarının yapım çalışmasında son olarak, Tekirdağ
Şehir Hastanesi ve Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
bağlantı yolundaki SSB beton yol  çalışmaları ta-
mamlandı. Çalışma kapsamında toplam 380 metre-
küp beton serimi gerçekleştirildi. Hedeflerinin yeni
Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başlamadan yol
yapımını tamamlamak olduğunu belirten Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,  “Va-
tandaşlarımız, tamamlanacak olan yol ağı ile birlikte
hastaneye modern ve rahat bir şekilde ulaşım sağla-
yacaklar. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi şehrimizin
geleceği, vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarına
devam edecektir" dedi. İRFAN DEMİR 

Ç atalca tarihi ve yeşiliyle İstanbul’un
gözbebeği bir ilçe ancak ne yazık ki
ne tarihine ne yeşiline ne de orman-

larına doğru dürüst sahip çıkılmıyor. Bir ba-
kıyorsunuz kekik kokan kocaman bir mera
ertesi gün taş ocağına çevrilmiş. Bir bakı-
yorsunuz ormanın derinliklerinde bir taş
ocağı diğer tarafta ormanın içerisinde bir
kum ocağı…  

Roma ve Osmanlı Dönemlerin de İstan-
bul’un su ihtiyacını karşılayan tarihi suyolu
Çatalca sınırlarından geçiyor. Tam 1600 yıl-
lık bir eser kollarıyla birlikte 450 km. dün-
yadaki en uzun suyolu olduğu söyleniyor. Şu
an yok olmayla karşı karşıya definecilerin
hedefinde olan bu tarihi yapı şimdi de kum
ocakları ve taş ocaklarının tehdidinde… 

Kalfaköy Mahallesi’nde bir taş ocağının
bu tarihi yapının geçtiği güzergâhta faaliyet
gösterdiği anlaşılıyor. İddiaya göre söz ko-
nusu ocak kapasite artışı istemese (yani

orman içerisinde ağaçları keserek çalışma
sahasını büyütmek istemese) 1600 yıllık ya-
pının yavaş yavaş yok edildiği öğrenilemeye-
cek. Anlayacağınız definecilerden
kurtulmaya çalışan tarihi yapı orman içeri-
sine açılan bir ocak tarafından bilerek ya da
bilmeyerek tahrip edilmiş. Çatalca zaten bu
taş ocaklarından yıllarca çekti. Ocak içeri-
sinde yapılan dinamit atımları, tozu 
toprağı… 

Çatalca’nın birçok mahallesinde maden
arama ruhsatı alan firmaların olduğu söy-
leniyor. Akalan Mahallesi’nde yıllar önce
açılmak istenmiş ancak yapılan girişimler
neticesinde buradaki faaliyet durdurul-
muştu. Çatalca ormanları delik deşik, artık
buna dur demenin zamanı geldi. Çatal-
ca’nın ormanlarına, yeşiline ve tarihine
sahip çıkılmalı yetkilileri göreve davet edi-
yorum diye saçma bir cümle kurmayaca-
ğım. Çünkü gözümüzün içine baka baka
Çakıl Mahallesi’nde koskoca meranın taş
ocağına çevrilmesine göz yumanlar, sessiz
kalanlar benim yukarıda anlattıklarıma da

sessiz kalıp ancak seyrederler. İşlerine gel-
diğinde de en büyük çevreci, ormanı doğayı
seven oluverirler. Daha bundan günler önce
sosyal medya hesabımdan Çatalca Akalan
Mahallesi’nde ormanın hemen yanı başına
atılan çöp ve hafriyat dökümlerini fotoğ-
raflarıyla paylaştım. Yetkilileri göreve
davet ediyorum burayı temizleyin, olası
yangınlara olası hastalıklara davetiye çı-
kartıyor mesajı verdim. Ama nerede o yet-
kililer, kim kaybetmiş biz bulalım. Dökülen
çöplere yenileri eklenmiş ve bir çöp dağı
oluşmuş. O nedenle çözümü yalnızca Çatal-
ca’daki yetkililer de aramak yeterli olma-
yacak, Çatalca dışına çıkıp yaşananları
doğru düzgün anlatıp, İstanbul’un en
büyük coğrafyasına sahip ormanlarıyla İs-

tanbul’un adeta akciğeri olan ve tarih
kokan güzel ilçe Çatalca’ya sahip 
çıkılmasını sağlayalım.  

Perşembe pazarı

Ve Çatalca esnafımızın sokakta, kahve-
hanede, alışveriş esnasında gündeme getir-
memi istedikleri bir konu var. Perşembe
günü ilçe merkezinde kurulan halk 
pazarının taşınması konusu… 

Esnaf arkadaşların; ‘zaten pandemi sü-
recinde işlerimiz dibe vurdu. Yasakların
kalkmasının ardından halk pazarı taşındı.
Biz Perşembe günlerini iple çekiyorduk.
Hareketlilik yaşıyorduk ancak şu anda Per-
şembe günlerinin diğer günlerden farkı kal-
madı ciromuz düştü’ şeklinde şikayetleri
var. Mutlaka Çatalca’da yaşayan birçoğu-
muz esnaflarımızdan bunları duymuştur.
Pazarcı esnafının da şikayetleri var. Tabi
onlarda pazarın eski tadının olmadığını iş-
lerinin düştüğünü söylüyor. Bazı vatandaş-
larda uzak ve yokuş olduğunu söyleyerek
artık pazara gitmeyi tercih etmediklerini

dile getiriyorlar. Ne yapmak gerekir?
Bunun kararını pazarı taşıyan Çatalca Be-
lediyesi’ne bırakıyorum. Ama bana göre
belediye biraz aceleci davrandı. Mehmetçik
Meydanı’na kurulan halk pazarı yaz ayla-
rında püfür püfür olabilir ama kışın orası
çok sert soğuklara ve su baskınlarına gebe
bir bölge… Üstü açık olmasından dolayı
yağışlı havalarda esnafın ve vatandaşın işi
zor gibi gözüküyor. Çatalca Belediyesi önce
pazar yerini etraflıca düşünüp her mevsim
işlevselliğini kaybetmeyecek şekilde yap-
malıydı. Üzerini kapatmalı, tuvaletlerini
yapmalıydı çeşitli tedbirlerini alıp öyle ta-
şımalıydı. Ya da anket çalışması yapıp
pazar yerini o ilçe de yaşayanlarla birlikte
belirlemeliydi. Çatalca Belediyesi mutlaka
üzerini kapatma planlarını yapmıştır.
Çünkü bu şekliyle zorlu bir pazar alanı
olmuş. Ama son olarak şu öneriyi de getir-
mek istiyorum. Belediye alternatif yerlerde
üretmeli ve bu önerileri özellikle esnafın
önüne getirip görüşlerini almalıdır. Gere-
kirse pazar yerini tekrar değiştirmelidir.    

Kim sahip çıkacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında ayakta yolcu almanın

yasak olduğu minibüslerde
şoförlerle yolcular arasında
tartışmalar bitmiyor. Mini-

büse binemeyenler, işlerine
yetişememekten yakınıyor,
ek seferler talep ediyorlar.

Bazı şoförler ise alamadıkları
yolcuların hakaretine maruz

kaldıklarını söylüyor

Bahçelievler’de covid toplantısı

S ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu'nun tavsiye kararı ile ba-
kanlık tarafından 81 il valiliğine

gönderilen "Covid-19 Tedbirleri" konulu
genelge kapsamında, toplu taşımalarda
ayakta yolcu alımı ile ilgili kurallar belir-
lendi. Buna göre metrobüslerde ayakta
yolcu kapasitesinin üçte biri kadar, metro
ve tramvaylarda ise ayakta yolcu kapasi-
tesinin yarısına kadar yolcu alınabiliyor.
Ancak bu durum minibüsler için geçerli
değil. Minibüslerde ayakta yolcu alımı ta-
mamen yasaklandı. Yasağın ardından İs-
tanbul'da minibüs güzergâhlarında
karmaşa, şoförlerle yolcular arasında tar-
tışmalar yaşanıyor.

Yasağı kimse dinlemiyor

DHA ekibinin çekim yaptığı Gaziosman-
paşa'daki minibüslerde de özellikle sabah
ve akşam saatlerinde benzer görüntüler
yaşanıyor. Evlerinden çıkarak minibüs
duraklarına gelenler uzun süre beklemek
zorunda kalıyor. Sabahları işe gitmek ev-
lerinden çıkan vatandaşlar, 12 kişilik
yolcu kapasitesi dolan minibüslere bine-
miyor. Binemeyenler işe geç kaldıklarını
ifade ederken çare olarak ek seferler ko-
nulmasını talep ediyorlar. Bazı yolcular
ise kurala uyulmadığını belirterek, "Mini-
büsler tıklım tıklım. Yasağı kimse dinlemi-
yor. Ek seferler konulması lazım. Siz
buradasınız diye yolcu almayan şoförler
var. Biraz geride durum aynı değil" dedi.

Bindiği zaman şoför ceza yiyor

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Baş-
kan Vekili Emin Alagöz, zararları oldu-
ğunu, bunun önüne geçilmesi için
mutlaka ayakta yolcu almaları gerektiğini
söyledi. Alagöz, "3 kişi, 5 kişi, 6 kişi mü-
saade edilmesi lazım. Bu insanların çar-
kını çevirmesi için mutlaka ve mutlaka
ayakta yolcu almaları gerekiyor. Almadı-
ğımız zaman vatandaşlar, odalara mailler
atıyorlar. 'Ben minibüse binemiyorum'
diyor. Haklı. Bindiği zaman şoför ceza
yiyor. Binmediği zaman vatandaş işinden
kovuluyor. İşine gidemiyor. Birçok araç şu
anda kapıda yatıyor. Çalışmıyor. Korku-

dan çalışamıyor. 3 bin TL ceza var, 1
ayda kazanamıyor ki zaten o parayı" ifa-
delerini kullandı.

Mutlaka bir çözüm bekliyoruz

Emin Alagöz "Yetkililerimize sesleniyo-
rum. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında
mesela otobüslerde ayakta yolcu alabili-
yorlar, yüzde 30 galiba. Metrobüs yüzde
50 alıyor. Bize de koltuk kapasitesinin ya-
rısı kadar yolcu alımı için idari bir tasar-
ruf yaptırabilirler. Mutlaka çözüm
bekliyoruz yani esnafımız kan ağlıyor"
diye konuştu. 20 yıldır minibüs şoförlüğü
yaptığını söyleyen Yusuf Çakır ise,
"Ayakta yolcu almadığım zaman hiçbir
şey kazanamıyorum. El hareketi yapanlar
oluyor, hakaret var. Yapacak bir şey yok
ona da katlanıyoruz. Onu kimse bilmiyor,
tepki gösterdiğini bilmiyor. Adam işine gi-
decek. Ne yapsın? O yüzden bizim
ayakta yolcu alamamamız büyük 
sıkıntı" şeklinde konuştu. DHA

Bahçelievler’de, Mahalle Denetim Ekipleri ile koronavirüs toplantısı yapıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezinde düzenlenen toplan-
tıda, ‘Covid 19’ salgın hastalığıyla mücadele kapsamında, virüsün yayılmasını önleme amacıyla sürdürülen tedbirler görüşüldü 

YOLCULUKTA 
VIRUS KAVGASI

KaymaKam İlker Arıkan baş-
kanlığındaki toplantıya, Bahçe-
lievler Belediye Başkanı Dr.

Hakan Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü
Burak Bal, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkili-
leri ile mahalle denetim ekiplerinde görev
yapan muhtarlar, öğretmenler ve imamlar
katıldı. Nurettin Topçu Kültür Merkezinde
gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüsle
mücadelede mahalle denetim ekiplerine
önemli görevler düştüğünü ifade eden
Kaymakam İlker Arıkan, "Tedbirlerin gev-
şetilmesi vaka sayılarının da artacağı anla-
mına geliyor. Emniyet personelimiz ve
Belediye zabıta ekipleri tedbirlerin uygu-
lanma düzeyini düzenli olarak kontrol edi-
yor. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve
maske kurallarına riayet etmesi son derece
önemli, bu hususlara gereken özeni göste-
rerek ilçemizde salgının yayılmasının
önüne geçmek amacıyla hep birlikte çalı-
şacağız." dedi. Toplantıda konuşan Bah-
çelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan
Bahadır da "Salgının başladığı ilk günden

beri belediyemizin tüm imkânlarını sefer-
ber ettik ve etmeye devam ediyoruz. İlçe
Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin
araç ve ulaşım ihtiyaçlarını ilk günden beri
karşılıyoruz. Vefa sosyal destek ekipleri-
mizle komşularımızın hizmetindeyiz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan’ın direktifleri, Sağlık Bakanımız
Sayın Fahrettin Koca’nın üstün gayreti ve
kahraman sağlık ordumuzun insanüstü
çabaları sayesinde ülke olarak bu virüsü
kontrol altına alma konusunda iyi bir aşa-
madayız. Bu salgını milletimizin de deste-
ğiyle hep birlikte yenebilmemiz, hepimizin

kurallara uymamıza bağlı. Bizler millet
olarak ‘Temizlik, Maske ve Mesafe’ kura-
lına uyarsak virüsün yayılmasına da engel
oluruz” diye konuştu. Toplantı daha sonra
ilçe sağlık müdürlüğü tarafından bilgilen-
dirme sunumunun ardından sona erdi.
UFUK ÇOBAN

Savaş AtAk
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

BİZ DE MAĞDURUZ YOLCU DA MAĞDUR
Minibüs şoförü Şeref Sevinç ise "Ka-
rarı uyguluyoruz ama biraz yolcular-
dan dolayı problem oluyor. Özellikle
sabah iş saatlerinde yolcular tepki
gösteriyor. Niye almıyorsunuz? Niye
böyle? Kimisi arabaya yumruk atıyor
'beni de alacaksın' diye önümüze atlı-
yor. Zorla binen oluyor.  Bu sefer içeri-
deki yolcu 'niye aldınız?' diyor.
Yolcumuz mağdur. Ayakta yolcu al-
mazsak biz de mağduruz yolcu da
mağdur" ifadelerini kullandı. Bir başka
minibüs şoförü Erhan Yazar da "Ka-
labalık yerde inecek var dendiği
zaman mecbur kapımızı açıyoruz ve
8-10 kişi birden binen oluyor. Nasıl
müdahale edelim biz şimdi buna. İşi-
miz iyice zorlaştı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Emin Alagöz, zararları olduğunu, bunun önüne geçilmesi için mutlaka
ayakta yolcu almaları gerektiğini söyledi. Alagöz, “Aksi halde sağlıklı bir çözüm yolu bulunması çok zor” diye konuştu.



Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

ÇARŞAMBA 16 EYLÜL 2020

İSTANBUL 5

HIDIR ULAĞ

Amaç bağcıyı 
dövmek olunca!

İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, İstanbul Rize Masası

üyeleriyle Yenikapı’daki Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir
araya geldi. Toplantıda; CHP Rize
İl Başkanı Saltuk Deniz ve İstanbul
Rize Masası Başkanı Necati Ekşi
birer konuşma yaptı. Deniz,
İBB’nin Rize’nin Çayeli ve Fındıklı
ilçelerine yaptığı yardımlardan do-
layı İmamoğlu’na teşekkür etti. De-
niz’in ardından söz alan İmamoğlu
da İstanbul’u yönetmenin, sadece
kentin sıkıntılarına çare bulmak an-
lamına gelmediğini vurguladı.
“Çünkü İstanbul, Türkiye’nin her
konudaki lokomotif gücü” diyen
İmamoğlu, şunları söyledi:

Her belediyeye koşarız

“Bu manada, bizim de Türkiye’nin
her yerine, her köşesine sorumlulu-
ğumuz vardır. Bu sorumluluğu en
iyi seviyede taşımak konusunda da
titiz çalışmalarımız sürecektir. Bu
konuda, her şehrin doğru bir hassa-
siyetini yakalamak, ona el uzatmak,
destek olmak konusunda da sıkı
rehberlere ihtiyacımız vardır. Aksi
taktirde, bazen yaptığınız işler
kabul görmeyebilir ya da gerçek an-

lamda, birinci derecede bir hizmet
de olmayabilir. Bu bağlamda da
ben, Rize adına şanslıyım; çok iyi
kılavuzlarımız, rehberlerimiz var.
Başta değerli İl Başkanı’mız olmak
üzere, burada bulunan ya da bu-
lunmayan dostlarımızın da katkıla-
rıyla, Rize’de doğru noktayı tespit
etme, oraya temasta bulunma, des-
tek olma konusunda da değerli
dostlarımız var. Bu ne anlama geli-
yor? Bütün Türkiye’de belediyeler
var ama biz, belediyeleri de siyasi
ayrıma tabi tutmuyoruz. Kim kapı-
sını bize açar ise ya da kim kapımızı
çalar ise, elimizden gelen desteği
yapmaya hazırız. ‘CHP’nin bir fer-
diyim, CHP’li bir belediyeye destek
olurum…’ Bu anlayışa asla ve asla
sahip değiliz. Tam aksine; her bele-
diyeye koşarız. Bir yörede bir ihti-
yaç, bir sıkıntı varsa, koşarız.
Bakmayız Çayeli’nin belediyesi
hangi belediye. Yarın bir başka be-
lediye olacaktır. Aynı tavrımızla
yola devam edeceğiz.”

Siyasileri kutsallaştırmayın

Siyasi partilerin bir hizmet aracı ol-
duğunu vurgulayan İmamoğlu,
“Bir amaç ya da çok kutsallaşmış
bir boyuta evrildiğinde, gerçekten o
zaman risk içerirler, toplumu böler-
ler. O bakımdan ben hem ülkemizin

hem şehrimizin hem Rize’mizin,
bütün şehirlerimizin bu bölünme-
lere maruz kalmasını asla ve asla is-
temem. Düşünsenize; bir siyasi
partili olmak, neredeyse -‘Haşa’ di-
yelim- inancın ötesindeymiş gibi ya
da başka boyuta bir evrilmiş gibi,
hatta bazen siyasi partileri yöneten
insanlara dair bir takım kutsallaştır-
malar, yakıştırmalar yapılması gibi.
Olmaz. Bizim gibi kabiliyetli insan-
ların olduğu bir toplumda ya da
medeniyetin en üst seviyede var ol-
duğu bu topraklarda ben bunu
kabul edemem; kabullenemem.
Kaldı ki, Karadeniz’in her bir ferdi,
bireysel anlamda iradeleri güçlü,
karakterli, kararlı insanlardır. Yani
tahakküm altında olmayı kabul et-
mezler. Toplumumuzun genelinde
de aslında bu bakış vardır. Her ne
kadar burada siyasi temelli bir bu-
luşma organize edilmişse de as-
lında Rize’nin tümüne eşitlikçi
bakabilen, Rize’ye hizmet edebilme
adına koşan, emek harcayan bir
toplulukla da buluştuğumu hissetti-
ğim için bunları söyledim. İBB Baş-
kanı’nız olarak, bir hemşehriniz
olarak, İstanbul’dan Rize’ye her
zaman en doğru, en akılcı adımları
atmak, yatırımları yapmak ve des-
tek olmak, benim de boynumun
borcudur” diye konuştu.

G ünlerdir sosyal medyada ve kamuoyunda tartı-
şılan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun
geleneksel Taksim Toplantısında yaptığı konuş-

maya ilişkin polemikler devam edeceğe benzer.
Benim asıl üzerinde durmak istediğim konu başka.
Başta Uluç Gürkan olmak üzere, Tuncay Özkan,

Mehmet Ali Çelebi ve onlar gibi CHP de umduklarını
bulamayanlar bir anlamda Canan Kaftancıoğlu’ndan
intikam alırcasına bir tavır içindeler.

Bu konu olmasa, başka bir kanaldan saldırılarını
sürdürecekler.

Onlarla ilgili söyleyecek çok şey var da sosyal med-
yada yapılan tepkileri anlamak mümkün değil. Sözü
edilen, CHP’ den beslenen kişilerin tahrik ve teşvikiyle
Kaftancıoğlu’nu linç etmeye kalkanların öyle sanıyo-
rum büyük bölümü yaptığı konuşmanın tamamını ne
okumuş, ne dinlemişlerdir.

Gerek daha sonra yaptığı basın açıklamasında, ge-
rekse geçmişte yaptığı konuşmalarda, açıklamalarda
Atatürk’ün adını sıkça dile getirmesine rağmen konuş-
manın bütünü yerine tek bir yönüyle ele alıp saldırma-
ları, yazının başlığında da belirttiğim gibi, bağcıyı
dövmeye yöneliktir.

Kaftancıoğlu, eyyamcılık yapsaydı, bu soru üzerine,
şirin görünmek için bir sürü bahaneler, gerekçeler sıra-
layabilirdi.

Benim amacım Kaftancıoğlu’nu aklamak, savunmak
değil elbet.

Ama bugün Kaftancıoğlu’na yapılanlar yeni bir
durum değil ve yarın hepimizin başına gelebilir.

3 dönem Milletvekilliği, Grup Başkanvekilliği yapan
biri olarak Uluç Gürkan, bir siyasi hesaplaşma içeri-
sinde olabilir.

Partiye üye olduğu andan itibaren Parti meclisine
alınan Mehmet Ali Çelebi, milletvekili olamayışına
tepki ve gündemde olmak adına eleştirebilir.

Yıllardır CHP üzerinden maddi, manevi beslenen
Tuncay Özkan, Genel Başkan’ın tüm çabasına rağmen
Parti Meclisine seçilemeyişinin sorumlusu olarak gör-
düğünden Kaftancığlu’na kin besliyor olabilir.

Peki, sosyal medyada, konuyu derinliğine araştırma-
dan, etik kuralları zorlayarak adeta Canan Kaftancıoğ-
lu’nu linç etmeye, itibarsızlaştırmaya çalışanlara ne
demeli?

Şu unutulmamalıdır ki; Kaftancıoğlu CHP İl Başka-
nıdır ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını
CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasında en
büyük pay sahibi olan biridir.

Yine Unutulmamalıdır ki, Canan Kaftancığlu, faşist
katiller tarafından öldürülen, Atatürk devrimcisi, aydın-
lanmacı bir yazar; Ümit Kaftancıoğlu’nun gelinidir.

Seçildiği gün ona Ümit Kaftancıoğlu üzerinden sal-
dıranlar, bugün Atatürk üzerinden saldırıyorlar.

Geçmişte Ümit Kaftancığlu’da belli kesimler ve özel-
likle dönemin iktidarları tarafından hedef gösterilmişti. 

Bugün de gelini, yalnız iktidar tarafından değil, CHP
içerisindeki kimi ulusalcılar tarafından hedef gösteril-
meye çalışılıyor.

Bir dönem “Mustafa Kemalin Askerleri” yerine yol-
daşlarıyız dedi diye eleştirilen Kaftancıoğlu, bugün de
onun asker yönünü öne çıkaran Gazi Mustafa Kemal
sözcüğü yüzünden itibarsızlaştırılmak isteniyor.

Militarizmi çağrıştırdığı için” askerleriyiz” demek
yerine yoldaşlarıyız sözcüğünü tercih eden Kaftancıoğ-
lu’na bugün Mustafa Kemal dedi diye saldıranlar, 
her fırsatta “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” diye 
bağırıyor.

CHP bir kitle partisidir ve farklı düşünceler sosyal
demokrasinin zenginliğidir.

O yüzdendir ki, geçmişte Ekmelettin’e ve sağdan gel-
miş onlarca CHP milletvekiline, Parti Meclisi üyesine
rıza gösterenler, görüşleri farklı diye yok etmeye 
çalıştıkları Canan Kaftancıoğlu gibilerine de katlanmak
zorundadır.

Kaldı ki CHP programı ve tüzüğünü referans almak
yerine parti içerisinde iktidar kavgası verenlerin özel-
likle yarattığı polemiğin bir parçası olmak ne kadar
doğrudur?

Anayasa Mahkemesi Başkanına ayar vermeye çalı-
şan Süleyman Soylu’ ses çıkarmayanlar, Neredeyse 
her akşam televizyon kanallarında ekonomik verileri
çarpıtarak aklımızla dalga geçen damada tek söz
söylemeyenler, 

İçinde yaşadığımız küresel salgında ülkemizin ilk
pandemi hastanesini Diyanet İşleri Başkanlığına devre-
denlere,

İstanbul Sözleşmesini rafa kaldırmak isteyenlere; iş-
çiyi, köylüyü, emekliyi açlığa mahkum edenlere söyleye-
cek sözü olmayanlar şimdi kalkıp CHP İl Başkanını
hedef göstererek kimin değirmenine su taşıyorlar
acaba?

İstanbul İl Başkanı bugün Canan Kaftancıoğlu’dur,
yarın bir başkası olabilir.

Varsayalım, Canan Kaftancıoğluo toplantıda bu
sözleri söylemeseydi, sanıyor musunuz ki onu rahat bı-
rakacaklar.

Dedim ya “Amaç üzüm yemek değil de, bağcıyı döv-
mek” olunca, bahane çok.

Atatürk konusunda aşırı duyarlılık gösteren samimi
partililere sözüm yok ama CHP, bu hırs ve çıkarları için
her şeyi göze alan, kendilerini partinin vazgeçilmezleri
gibi gören gericilerden temizlenmedikçe iktidar 
olamaz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Rize Masası üyeleriyle bir araya geldi. 
Toplantıda konuşan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İBB’nin Rize’nin Çayeli ve 
Fındıklı ilçelerine yaptığı yardımlardan dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti. Belediyeleri
siyasi ayrıma tabi tutmadıklarını vurgulayan İmamoğlu ise “Kim kapısını bize açar ise
ya da kim kapımızı çalar ise, elimizden geleni yapmaya hazırız. ‘CHP’li bir belediyeye
destek olurum…’ Bu anlayışa asla ve asla sahip değiliz" dedi

KAPIMIZI CALANA
DESTEK OLURUZ!

BİREYSEL BAKACAK 
DURUMDA DEĞİLİZ
Kovid-19 nedeniyle Türkiye’nin ve dünyanın zor günlerden geçirdiğinin al-
tını çizen İmamoğlu, herkesin yaşanan yeni sürece uyum sağlamasının
gerekliliğine dikkat çekti. Ekonomik anlamda da zorluklar yaşanacağına
vurgu yapan İmamoğlu, yardımlaşma ve paylaşma konularının öne çıka-
cağını belirtti. “Bu zor günlere, bir dayanışma ruhu içerisinde, bir sefer-
berlik ruhu içerisinde, sıkı sıkıya sarılalım” diyen İmamoğlu, “Bireysel
düşünecek ya da birbirimize bireysel bakacak pozisyonda değiliz. Daya-
nışma ruhu önemlidir. Biz, bunu taşımaya, İstanbul adına bunun iyi örnek-
lerini hem Türkiye’ye sunma hem şehir içerisinde bunu var etme adına da
en güzel örneklerini ortaya koyacağımızı, siz kıymetli dostlarımla paylaş-
mayı yine bir borç biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor günleri de at-
latacağına, güçlü bir demokrasiyi elde etme konusunda da yoğun bir
işbirliği içerisinde, yoğun bir geleceğe hazırlık yapacağına olan inancım
tamdır. Bunu büyütmek adına, herkesle buluşabilmeyi, sohbet edebilmeyi,
fikir özgürlüğü içerisinde herke-
sin birbirini anlayışla dinleyebil-
diği ortamları yarattıkça,
göreceksiniz, aksi düşünceler bu
toplumda karşılık bulamayacak-
tır. Bu manada da Türkiye’nin
gerçekten girişimci, kimlikli ve
çok güzel işlere imza atmış birey-
lerinin doğduğu ve var olduğu
Rize kentinin de sorumluluğu bir
başkadır” ifadelerini kullandı.

50. YILA ÖZEL
HAZIRLIK
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 49. Orhan
Kemal Roman Armağanı’nı, “Bir Dava” adlı
romanıyla kazanan yazar Ayhan Geçgin’e
ödülünü verdi. İmamoğlu, Orhan Kemal
anısına verilen ödülün 50’nci yılı için özel
hazırlıkları olacağını belirtti

türk edebiyatının usta kalemlerinden
Orhan Kemal anısına düzenlenen 49.
Orhan Kemal Roman Armağanı, Metis

Kitap etiketiyle yayımlanan “Bir Dava” adlı roma-
nıyla Ayhan Geçgin’in oldu. Ödül töreni, Beyoğlu
Kılıçalipaşa Mahallesi’ndeki Orhan Kemal Mü-
zesi’nde gerçekleştirildi. Geçgin, ödülünü İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun elinden aldı. Kemal’in oğlu Işık Öğütçü,
ödül töreni öncesinde İmamoğlu’na müzeyi gez-
dirdi. Orhan Kemal’in şapkasını takan İmamoğlu,
usta yazarın ünlü kitaplarını yazdığı daktilosunun
önünde fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, duygularını,
“Bu yük, ağır bir yük” sözleriyle dile getirdi.

İyi analiz etmek lazım

Gezinin ardından Geçgin’e ödülünü veren İma-
moğlu, Orhan Kemal gibi karakterlerin toplumun
güçlenmesine sebep olan önemli aktörler olduklarını
vurguladı. “Bugüne geldiğimizde, toplumun eğer
hala çok diri bir damarı, çok gerçek bir damarı var
ise, o insanların katkısı bu anlamda büyük olur”
diyen İmamoğlu, şunları söyledi: “Türk edebiyatının
da bu anlamda belki de Türkiye’mizin son yüzyılına
damga vurmuş isimlerinden ve toplumun iç dünya-
sına büyük katkı sunmuş isimlerinden birisi de
Orhan Kemal’dir. Gerçeklik kavramı çok önemli
tam da bu noktada. Gerçeklik, toplumun olanın ay-
nısını değil, eksikliklerini ve hatalarını yüzüne vur-
makla, aslında yüzleşmek anlamına da geliyor. Bu
manada Orhan Kemal’i iyi analiz etmek çok değerli.
Ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek ve
yansıtabilmek de çok kıymetli. Tabii bu manada bize
de görevler düşüyor. Şehrimizin kıymetli hemşerisini
her daim anılabilir kılmak, bizim için önemli. Bu
manada elbette yapacaklarımız vardır. Ölümsüzleş-
tirmek ve isminin yaşatılmasını sağlamak konu-
sunda işbirliklerimiz ve projelerimiz oluşturulacaktır.
Yaşadığı evinden, bölgesine varıncaya kadar neler
yapabiliriz, bunun arayışında olacağız.” İmamoğlu,
Orhan Kemal anısına verilen ödülün 50’nci yılı için
özel hazırlıkları olacağını belirtti.

İBB, önceki dönemde durdurulmuş projelerden Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisinin ilk
etabını tamamlayarak, faaliyete geçirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tamamı bitince
dünyanın çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi İstanbul’da olacak" ifadelerini kullandı

İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB), Seymen Çöp
Gazı Enerji Üretim Tesisi-

nin ilk etabını faaliyete geçirdi. Atık-
larda biriken gazları enerjiye
dönüştürerek, hem doğayı koruyan
hem de ekonomiye katkı sağlayan te-
siste, elektrik üretimi için gaz motor-
ları devreye girdi. Üretilen elektrik de
satılmaya başlandı. Tam kapasiteye
ulaştığında yüzbinlerce evin elektrik
gereksinimini karşılayacak tesis ile il-
gili olarak İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, gelişmeleri sosyal medya
hesaplarından şu ifadelerle duyurdu:
"Yapımı durdurulmuş yatırımlardan
biri olan Seymen Çöp Gazı Enerji
Üretim Tesisinin ilk etabını 130 mil-
yon liralık yatırımla faaliyete soktuk.
Tamamı bitince dünyanın çöp gazın-
dan elektrik üreten en büyük tesisi İs-
tanbul’da olacak. Duran tüm projeler
tek tek canlanacak."

Kapasite ise 90 megavat

İSTAÇ’ın yönettiği düzenli depolama
sahasında bulunan ve İstanbul Enerji

AŞ tarafından işletilen Seymen Çöp
Gazı Enerji Üretim Tesisinde, şu anda
30 hektarlık bir alan, atık depolamaya
ayrılmış durumda. Eş zamanlı olarak
gaz toplanan bu alanın 20 hektarında
çalışmalar tamamlanarak faaliyete ge-
çirildi. Yılsonuna kadar 10 hektarlık
bir alan daha enerji üretimine kazan-
dırılacak. Tesis, 20 megavat kapasite
ile hizmet verecek. Çalışmalar bittiği
zaman ise Seymen’de toplam 130
hektarlık bir alanda depolama yapıla-
cak ve çöp gazından elektrik üretile-
cek. Toplam kapasite ise 90 megavata
ulaşacak. Proje tamamlandığında
saate 45 bin metreküp çöp gazı topla-
nacak. Böylece dünyada tek kaynak-
tan en fazla miktarda çöp gazı elde
edilen proje olacak.

47 bin metre yatay kanal

Tesisin İstanbul’a hizmet vermeye
başlayan ilk etabında, 14 kolektör,
1100 metre DN1000 çevre hattı, 168
ölçüm noktası, 18 kondens tankı,
2700 metre yatay kanal bulunuyor.
Yine tesiste, 2 vana odası, 2200 metre

hava su hattı, 330 metre sedde ima-
latı, 18 çöp altı kanalı, 180 metre yağ-
mur seti, 600 metre drenaj hattı ve gaz
çıkışı da yer alıyor. Proje sonunda sa-
hada yer alacak donatılar, 125 kolek-
tör, 4500 metre çevre hattı, 1120
ölçüm noktası,47 bin metre yatay
kanal, 24 vana odası, 23 bin metre
hava su hattı,14 bin 600 metre çöp altı
kanal şeklinde olacak. Tüm saha ima-
latlarında kullanılacak boru metrajı da
150 bin metreyi bulacak.

EN BÜYÜĞÜ OLACAK!
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Uluslararası Göç Örgütü’nün
(IOM) 2020 yılı verilerine göre
dünyadaki göçmen sayısı 272

milyona ulaştı. Dünyada en çok göçmene
ev sahipliği yapan ülke ABD olurken, en çok
göç veren ülke sıralamasında Hindistan ilk
sırada geliyor. ABD, göçmen kabulünde iz-
lediği politika ile de dikkat çekiyor. ABD
merkezli danışmanlık şirketi Mina Interna-
tional Consulting’in Yöneticisi Nermin Alde-
mir, bu durumun göçmenleri farklı
ülkelerden vatandaşlık almaya yönelttiğini

söyledi. Göçmenlerin büyük bölümünün
ABD’ye yerleşerek yaşam koşullarını iyileş-
tirmek istediğini söyleyen Nermin Aldemir
“ABD, en çok göç alan ülke olmakla birlikte,
zaman içerisinde göçmenlik yasalarında
çeşitli kısıtlamalara giderek öncelikle ülke
ekonomisine katkıda bulunacak, çalışarak
ülkeye değer katacak, belirli kriterlere
sahip olan göçmenleri ilk sırada kabul edi-
yor. Ülke göçmenlik otoritelerince en çok
tercih edilen göçmenlik başvurularının ise
EB-1 (birinci tercih edilen) ve EB-2 (ikinci

tercih edilen) vizesi olarak adlandırılan ka-
lıcı ikametgah (Green Card) başvuruları ol-
duğu görülüyor. Bu vize kategorileri
tamamen başvuru sahibinin eğitimi ve iş
deneyimi gibi ABD Vatandaşlık ve Göçmen-
lik Servisi tarafından belirlenen kriterlerin
varlığının ispatı ile onaylanıp, herhangi bir
yatırım yapılmasına ihtiyaç olmadan baş-
vuru sahibine Green Card elde etme imkanı
veriyor. Yasadışı yollarla ülkeye girmeye
çalışan düzensiz göçmenler ya da ülke eko-
nomisine yük getirecek göçmenler yerine;

belirli niteliklere sahip göçmenlere öncelik
veriliyor.” ifadelerini kullandı. 

Uzun süre bekletiyorlar
ABD ile ticari anlaşması olmayan ülke va-
tandaşlarının ABD’de geçici vize kategori-
sindeki E2 yatırımcı vizesine başvuru
yapamadığının altını çizen Nermin Aldemir,
“Bu sebeple Amerika ile karşılıklı ticari an-
laşması olmayan Hindistan ve Brezilya gibi
ülkelerin vatandaşları, önce Amerika ile
karşılıklı ticari anlaşması olan bir ülkenin

vatandaşlığına başvuru yapıp, hak kazan-
dıktan sonra hak kazandığı vatandaşlık üze-
rinden Amerika’daki yatırımcı vizesine
başvuru yapabiliyor. Öte yandan Amerika
EB-1 ve EB-2 vizelerine başvurup ‘Green
Card ’hakkı elde eden Hindistan ve Çin va-
tandaşları, ülkelerinden çok sayıda başvuru
olması sebebiyle 10 sene gibi uzun süre-
lerde bekletiliyorlar. Bu kadar süre bekle-
mek istemeyenler ise başka ülkelerin
vatandaşlığı üzerinden ABD’ye gitme yolla-
rını arıyor.” şeklinde konuştu.  DHA

Göçmen olarak ABD'ye nasıl gidersiniz?
ABD merkezli danışmanlık şirketi Mina International Consulting’in Yöneticisi Nermin Aldemir, “ABD, en çok göç alan ülke olmakla birlikte, zaman içerisinde göçmenlik yasalarında 
çeşitli kısıtlamalara giderek öncelikle ülke ekonomisine katkıda bulunacak, çalışarak ülkeye değer katacak, belirli kriterlere sahip olan göçmenleri ilk sırada kabul ediyor” dedi

AYCICEK ICIN
FIYAT ACIKLANDI
T rakya Birlik'ten yapılan yazılı açık-

lamada, eylül ayı ortası itibariyle
Türkiye'de yağlık ayçiçeği tohumu

hasadı ilerleyişinin yüzde 85-90 seviyele-
rinde ulaşmış olduğu ve ay sonu itibariyle
büyük oranda hasadın tamamlanacağı
kaydedildi. Mevcut hasat gidişatı ve verim-
lilik rakamlarının da değerlendirildiği açık-
lamada, şöyle denildi: "Birliğimiz,
geçtiğimiz sezona göre ekim alanlarındaki
daralmanın yanı sıra yaşanan kuraklık ve
yüksek sıcaklık etkisiyle ortaya çıkan verim
ve kalite kayıpları sonucunda bir önceki se-
zona göre yaklaşık 200 bin tonun üzerinde
kayıpla ülke rekoltesinin azami 1 milyon
250 bin ton seviyelerinde gerçekleşebileceği
tahminini korumaktadır. Bölgeler arası ik-
limsel farklılıkların paralelinde Temmuz
sonu itibariyle Çukurova bölgemizde baş-
layan hasat sürecinde 2 bin 800 TL/ton se-
viyelerinde oluşan yağlık ayçiçeği tohumu
fiyatları, İç Anadolu Bölgesi beraberinde
Trakya bölgesinde hasadın başlamasıyla
birlikte görülen düşük verimlerin yanı sıra
Karadeniz havzasındaki ülkelerde de
olumsuz mevsim koşullarından ötürü tah-
min edilen rekolteden  önemli miktarda
düşüş yaşanacağı beklentisinin güçlen-
mesi, dünya yağlı tohumlar üretimi ve tica-
retinde soya ve türevleri başta olmak üzere
pandemi etkisiyle ülkelerin gıda arz güven-
liğini önceleyen tedbir ve temkin politikala-
rının yansıması sonucunda  yakın
dönemde yaşanan hızlı ve yüksek oranlı
fiyat artışları, döviz kurlarında yaşanan
yükseliş süreci ve bu bağlamda mevcut
gümrük vergisi ve uygulamaları çerçeve-
sinde olası ithal maliyetleri karşılığı olarak
halihazırda tüm bölgelerimizde ve ticaret

borsalarında yüzde 40 yağlı standart ürün
için 3 bin 850 ila 3 bin 950 TL/ton seviyele-
rine kadar yükselmiş bulunmaktadır."

243 milyon 853 bin 815 kilo

Açıklamada, hasadın son dönemlerinde
olunmasından dolayı mevcut fiyatların
düşük işlem hacimleri ile gerçekleştiği ifade
edilerek, şu ifadele yer verildi: "Trakya böl-
gesinde fiyat hareketlerinin ağırlıklı olarak
takip edildiği Edirne Ticaret Borsası'nda 11
Eylül 2020 itibariyle toplam işlem gören 14
milyon 700 bin kilo yağlık ayçiçeğinin
yüzde 40 yağ randımanlı yağlık ayçiçeği to-

humu satış fiyatı ortalaması 3 bin 406
TL/ton, Uzunköprü Ticaret Borsası'nda 11
Eylül 2020 itibariyle toplam işlem gören 12
milyon 800 bin kilo yağlık ayçiçeğinin
yüzde 40 yağ randımanlı yağlık ayçiçeği to-
humu satış fiyatı ortalaması da 3 bin 685
TL/ton seviyelerindedir. Yurt içi piyasalar-
daki tüm bu gelişmelerin yanı sıra önemli
üretim havzalarında ve dünya tarımsal
emtia fiyatlarında yukarı yönlü hareket ve
fiyatlardaki güçlü duruş sürmekte olup,
uluslararası piyasalarda gerek yağlık ayçi-
çeği tohumu, gerekse ham ayçiçeği ya-
ğında yaşanabilecek arz sıkıntısı

tedirginlikleri etkisi ile Ağustos ayında CIF
375 dolar seviyelerinde seyreden ithal ayçi-
çeği tohumu fiyatları CIF 470 ila 475 dolar
seviyelerine, benzer şekilde ham ayçiçeği
yağı fiyatları da CIF 820 dolar seviyelerin-
den 920-930 dolar seviyelerine yükselmiş-
tir. Bu süreçte Yönetim Kurulumuz 24
Ağustos tarihinde 3 bin 240 TL/ton yüzde
40 yağlı baz ürün avans ödemesi tutarını, 2
Eylül 2020 tarihinde 3.550 TL/ton  seviye-
sine yükseltmiş olup, 14 Eylül 2020 itiba-
riyle Birliğimiz toplam mubayaa miktarı
243 milyon 853 bin 815 kilo seviyelerine
ulaşmıştır."   DHA

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği 

(Trakya Birlik) Yönetim Kurulu,
ön alım fiyatını yüzde 40 oranlı

ayçiçeği için 3 bin 850 TL/Ton
olarak belirlediklerini

bildirdi

Trakya Birlik'in, ön alım fiyatları konu-
sunda da bilgi verilerek, "Tüm bu geliş-
melerin ışığında Yönetim Kurulumuzca
hasadın ilk gününden bugüne büyük bir
güven ve aidiyetle ürünlerini birliğimize
teslim eden tüm ortaklarımız için, yüzde
40 yağlı baz ürün için ön alım fiyatı 3 bin
850 TL/Ton olarak belirlenmiş olup,
yüzde 44 yağlı ürün için karşılığı 4 bin
081 TL/ton’a ve yüzde 50 yağ oranlı ürün
için 4 milyon 427,50 TL/ton’a tekabül et-
mektedir. Belirlenen ön alım fiyatları ilk
günden bu güne kadar ürün teslim eden
tüm ortaklarımızın teslimatları için geçerli

olmaktadır. Takip eden süreçte 2020/2021
iş yılında bağlı kooperatiflerimiz ve Birli-
ğimizce  elde edilecek müspet kar koope-
ratifçiliğin en temel prensiplerinden olan
risturn (kar payı) dağıtım esasları çerçe-
vesinde ortaklarımıza takdim edilecektir.
2020/2021 üretim sezonu sürecinde gerek
yurt içi gerekse de dünya piyasalarında
pandemi ve kuraklık etkisiyle yaşanan
güçlü fiyat artış trendine karşılık uygu-
lama ve  politikalarını çiftçilerimiz lehine
güncel tutarak çiftçilerimizin fiyat artış
sürecinden azami şekilde pay almalarına
olanak  sağlayan Hükümetimiz nezdinde

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan,
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir
Pakdemirli ile Bakanlıklarımızın kıymetli
bürokratlarına, çiftçilerimiz adına sürecin
başından itibaren yakın ilgive alakalarını
eksik etmeyen  TBMM Başkanımız Sayın
Prof. Dr. Mustafa Şentop ile bölge millet-
vekillerimize ve nihayetinde tüm sürecin
sahibi, Birliğimizin en büyük varlığı ve da-
yanağı, hasadın ilk günlerinden itibaren
yüksek aidiyet ve güvenle alın teriyle üret-
tikleri ürünlerini Birliğine teslim eden or-
taklarımıza teşekkür ve şükranlarımızı
sunarız" denildi.

Ön alım 
fiyatları 

Vatandaşların konut alırken
beklentileri değişti. Salgın

sonrası insanların yeşil alanı
fazla olan evlere yöneldiğini

belirten Disa Danışmanlık
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban

Palabıyık, “Normalleşme
başladıktan sonra insanlar

sosyal mesafenin çok olduğu,
yeşil alanın fazla, daire

sayılarının düşük oluğu evlere
yönelmeye başladı” dedi

dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüs salgını birçok sek-
törde olduğu gibi gayrimenkul

sektöründe de değişikliklere neden oldu.
Salgın döneminde uzun süre evlerde kalan
vatandaşların ev alırken talepleri değişti.
Bankaların destek paketleri ile düşen kredi
faizleri de, gayrimenkul sektöründe hare-
ketlenmelere neden oldu. Pandeminin kü-
resel bir kriz olduğunu vurgulayan Disa
Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Palabıyık inşaat sektörü hakkında

açıklamalarda bulundu. Palabıyık, “Pan-
demi küresel bir kriz oldu. Ama bankaların
uygulamış olduğu faiz oranlarının düşmesi
son zamanlarda konut satışlarında artışa
sebep oldu. Şu an inşaat sektörü hem
yapım hem de satış olarak ilerlemekte. Tabi
son iki aydır geçen yılla nispeten konut sa-
tışında çok fazla bir artış oldu. Normal-
leşme başladıktan sonra insanlar sosyal
mesafenin çok olduğu, yeşil alanın fazla,
daire sayılarının düşük oluğu seçimler yap-
maya başladı. Covid-19 bütün sektörlerde 

olduğu gibi inşaat sektöründe de hepimize
farklı ufuklar açıtı. Bizlerde şu an yapacağı-
mız yeni konut projelerimizde biraz daha
yeşil alanların fazla olmasına, binaların iç
içe olmasından ziyade daha ferah bir görü-
müne sahip olmasına dikkat edeceğiz. İn-
şaat sektörünü hızlanması birçok
sektöründe hızlanmasına sebep oldu” dedi.

Milli seferberlik çağrısı 

Konut yapmanın büyük bir sorumluluk
olduğunu belirten Palabıyık, “Konut yap-

mak büyük bir sorumluluk çünkü insanlar
canlarını sizin yapmış olduğunuz konut-
lara emanet ediyor. Malum Türkiye 1999
yılında çok büyük bir yaşadı. Depremler-
den sonra özellikle Türkiye’de konut ya-
pımlarında depreme dayanıklılık,
sağlamlık ve kalite anlamında çok büyük
ilerlemeler oldu. Geçen günlerde Çevre ve
Şehircilik Bakanımız inşaat sektörü ile il-
gili bir milli seferberlik çağrısında bulun-
muştu. Türkiye’de inşaat malzemeleri
üreten firmaların gerek arge üretim konu-
sunda çok başarılı noktalara geldiğini bili-
yoruz. Tabi bizler de müteahhitler olarak
bu milli seferberlik çağrısına uyuyoruz”
ifadelerini kullandı. DHA

Vatandaş yeşil alan istiyor

Tavuk fiyatları
ucuzlayacak
Bolu'da tavuk üretimi yapan 3 firmadan birinin sahibi
olan Mustafa Aksoy, tüketicinin merdiven altı 
üretimden uzak durması gerektiğini söyledi. Aksoy,
pandemi sürecinde üreticideki tavukların elde kalması
nedeniyle fiyatların ucuzlayabileceğini söyledi

Bolu'da tavuk üretimi yapan firmanın sa-
hibi olan Mustafa Aksoy, pandemi süre-
cinde beyaz et sektörünün durumu ile ilgili

bilgiler verdi. Aksoy, koronavirüs süresince tavuk tüketi-
minin düşmesi nedeniyle fiyatların da ucuz olduğunu
ifade ederek, "Tavuk kesildiği an itibariyle en hızlı şekilde
tüketilmelidir. Çünkü bozulabilen bir ürün. Firmalar bu-
rada günlük satabildiklerini taze olarak satıyorlar. Elde
kalan malları da şoklayıp depoluyorlar. Bu tüketimin az
olması ve satışların düşük olması fiyatlara da yansıyor.
Şu anda tavuk fiyatları düşük ve firmalar zarar ediyor.
Dolayısıyla piyasadaki bütün ürünlerdeki artışlara rağ-
men tavuk eti fiyatlarında düşüş olduğunu herkes göz-
lemleyebilir. Sadece kanatta belki düşüş yaşanmamış.
Onun haricinde göğüs ve but eti fiyatlarında aşırı bir
düşüş söz konusu. İnsanlar bu kadar ucuz proteini
başka türlü bulamaz. Dolayısıyla tavuk tüketimini artır-
maları gerekiyor kendi sağlıkları için. Bizim insanlara
önerimiz evde hareketin az olduğu dönemde hazmı
kolay, sindirimi kolay, vücudu yormayan beyaz ete yö-
nelmelidir" dedi.Paketli ürün tercih edinVatandaşlara
tavuk alırken bildikleri markaları tercih etmelerini tavsiye
eden Aksoy, devletin yaptığı denetimler nedeniyle mer-
diven altı üretimin yok denecek kadar aza düştüğünü
belirterek, "Tavuk, önceki yıllarda daha denetimsizdi.
Ama sonraki yıllarda Tarım Bakanlığı'nın denetimleriyle
merdiven altı üretimler yok denecek kadar az oldu, diye-
biliriz” ifadelerini kullandı. DHA

Benzinde 11 kuruşluk
indirim yapıldı

Benzinin litre fiyatında gece yarısından
geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gi-
dilecek.  Enerji Petrol Gaz İkmal İstas-

yonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan
bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,76 liradan satı-
lan benzinin litre fiyatı ise 6,65 lira olacak. Benzinin
litresi İstanbul'da 6,71 liradan 6,60 liraya, İzmir'de
6,78 liradan 6,67 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları,
Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki
işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar ku-
rundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafın-
dan hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda
dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve
serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük
değişiklikler gösterebiliyor.



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek
Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret
etti. Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde

saat 13.00’te başladı. Görüşmenin ardından yapılan açıkla-
mada, "Size ve arkadaşlarınıza yürekten teşekkür ediyoruz.
Aydınlık bir genel merkeziniz var, hayırlı uğurlu olsun. Siya-
sette ilk adımları atan, gelenek oluşturmaya çalışan Gele-
cek Partisi yöneticilerini yürekten kutluyoruz. Türkiye’nin
sorunlarını, ekonomiyi, demokrasiyi görüş alışverişinde bu-
lunduk. Özellikle demokrasi konusunda karşılıklı görüş
alışverişinde bulunmamız ve ortak söylem oluşturmamız
çok önemliydi. Biz Türkiye’de herkesin düşüncesini ifade
edebileceği bir Türkiye özlemini dile getirdik" denildi.

Neden öne çıkardılar?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu üzerinden süren Atatürk tartışmala-
rına ilişkin olarak, "Dün bu konuda gerekli açıklama ya-
pıldı. Benim merak ettiğim konu şu Türkiye’de milyonlaca
insan çöp konteynerlerinden geçinirken özellikle belli bir
medya grubunun bunu çok öne çıkarmasını anlamış deği-
lim. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nde ya-
şayan herkesin ortak değeridir" değerlendirmesinde
bulundu. "Bu ziyaret tümüyle bir hayırlı olsun ziyaretiydi,
ittifak konusu gündeme gelmedi" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir
siyasi iktidar, iktidarda kalacağım diye sürekli seçim kanun-
ları ile uğraşıyorsa gidici demektir. Ülkenin sorunlarını

değil, kendi sorunlarını düzeltmeye yönelik düzenlemeler
yapıyor" ifadelerini kullandı. 

Türkiye yalnızlaştı

Davutoğlu'na hitaben, "Aydınlık bir genel merkeziniz var,
hayırlı uğurlu olsun. Siyasette ilk adımları atan, gelenek
oluşturmaya çalışan Gelecek Partisi yöneticilerini yürekten
kutluyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin sorunlarını,

ekonomiyi, demokrasiyi görüş alışverişinde bulunduk.
Özellikle demokrasi konusunda karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunmamız ve ortak söylem oluşturmamız çok
önemliydi. Biz Türkiye’de herkesin düşüncesini ifade edebi-
leceği bir Türkiye özlemini dile getirdik" dedi. Dış politika
konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Dış politikada Türkiye
yalnızlaştı. Türkiye bir dönem kendi bölgesinin istikrarını
savunan ve bu bölgede istikrarın teme aktörü olarak görü-

len Türkiye artık böyle görülmüyor" eleştirisinde 
bulundu. 

Yeri geldi rekabet ettik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise
"Kendi mahallelerimizden çıkarak bütün vatandaşla-
rımızı kucaklayacak bir siyasi iklim gerekli. Sayın
Genel Başkan’ın ziyareti güzel bir başlangıç. Biz ken-
disi ile Başbakanlık görevim esnasında da görüştük.
Yeri geldi rekabet ettik.
Bütün siyasi liderlerin birbirleri ile konuşmasını bir
zaruret olarak görürüz. Son derece çetin ekonomik
şartlar var, dış politikada çok zorlu süreçlerden geçi-
yoruz. İçeride gerilim potansiyellerini tahrik etmek is-
teyen çevreler. Bizim yapmamız gereken sık
görüşmelerle bütün bu konularda Türkiye’nin hak et-
tiği bir siyasi çizgiyi takip etmektir" dedi. 
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( 13 Ocak 2018 yılında CHP İstanbul İl Baş-
kanı seçilen Canan Kaftancıoğlu’nu da konu
aldığım 18.Ocak.2018 tarihli gazetede yayım-

lanan makalem.)
2002 ve 20.. sanki birilerinin sonsuza dek ikti-

darda kalması için çaba sarf ediliyor gibiydi. Oysa ki
“Ekonomik kriz, işsizlik, mazottan alınan yüzde 60 a
yakın vergi.

Elektrik faturasında ki neredeyse tüketim bedeli
kadar alınan dağıtım bedeli, sınır komşularımızla ya-
şadığımız sorunlar.

Adaların verilmesi. Savaşın eşiğine sürüklen bir
Türkiye ve Heyt huyt...”

Kısacası muhalefet yapmak için bir sürü neden
vardı! Ama muhalefet yoktu!

Hani hep deriz ya...
Eğer sağlam bir muhalefet olsa AKP’nin bu ülkede

alacağı oy yüzde 20’yi geçmez diye.
Aynen geçmezdi de.
Peki hiç mi muhalefet yoktu.?
Elbette vardı. Ama o muhalefeti yapan siyaset

değil. Basındı!
Ki siyasal iktidara muhalif olup yargılanan ya da

cezaevine tıkılanlara bakıldığıda siyasetçileri değil ga-
zetecileri görmek daha bi mümkündü.

Çünkü gerçekleri siyasetçiler değil gazeteciler hay-
kırıyordu bu ülkede.

Daha da açığı... Kendi çıkarlarını bir kenara itip
memleket meselesi için Gayrettepe'yi mesken tutan,
savcının huzuruna çıkmaktan korkmayan. Hakim kar-
şısında kendi savunmasını yapanlardık biz.

Korkmadık. Susmaya da hiç niyetimiz yoktu.!
Tehlike vardı çünkü...
Cemaatçilere teslim edilen bir Türkiye idi söz 

konusu olan.
Devamında uyarılarımızın gerçeğe dönüştüğü ve

yaşanan 15 Temmuz darbesi.
Sadece AKP değildi elbet.
CHP’si, MHP’si ve İYİ Partisi yani kimin ne yanlışı

varsa onu yazmaktı ilkemiz.
Yazdıkta...
Mesela; Atatürk’ün emaneti olan CHP’ye Y-CHP

dediler susmadık.
Bende Dersimli Kemal’im diyene haddini bil de-

mekten geri kalmadık.
PKK’nın gönüllü avukatlığını yapan, yetmedi Ata-

türk’e beton Kemal diyen adamların CHP monte edil-
mesinin asıl amacının CHP’den Atatürkçülüğü silmek
olduğunu söyledik onlar inadına her ikisinide CHP
Genel Başkan Yardımcılığı ile ödüllendirdi.

Yetmedi CHP’nin Atatürkçü çizgiden çıkarıldığını
ve partiye sahte Atatürkçüler monte edildiğini söyle-
dik onlar bize bölücü dedi.

Şimdi mi?
Şimdi CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Canan

hanım vardı sırada...
O da diğerleri gibiydi aslında.
Sahteydi yani! CHP’liliği de sahteydi 

Atatürkçülüğü de.
Mesela ona göre “CHP’yi eski BDP yeni HDP ile

aynı yola girdi diye eleştirenler gerzek..” ti... Ve yine
o aynı hanımefendi “Mustafa Kemal’in askerleriyiz
sloganını doğru bulmuyordu. Çünkü militer bir dil 
olmasından öte, birey olmanın ötesine geçen bir
ifade.” imiş.

Vay be... İşte gerçek CHP’lilik ve gerçek Atatürk-
çülük buydu. Yani sorun Sezgin Tanrıkulu, Mehmet
Bekaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu’nda değil de biz-
deydi sanki.

Umarım yanılan ben olurum ve söylediklerimden
utanırım.

AKP cumhuriyete;
CHP de Atatürk’e gözü dikmiş!

2020 YILI BEYKOZ İLÇESİ MUHTELİF SOKAKLARDA YAĞMUR SUYU KANALI YAPIM VE ONARIM
İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek-
tir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/477534
1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜŞSUYU MAH. KELLE İBRAHİM CAD. 43 34820 

BEYKOZ BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164446661 - 2163313302
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@beykoz.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Beykoz ilçe genelinde muhtelif cadde ve sokaklarda 2300 m 

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

b) Yapılacağı yer : Beykoz İlçe Geneli
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 

Beykoz / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 30.09.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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 kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) GRUBU IV. GRUP İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
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 Beykoz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapı-
lan istekliyle 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 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

YAĞMUR SUYU KANALI YAPTIRILACAKTIR
BEYKOZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1220069)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Ankara'da Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. 
Ziyaretin ardından basın mensuplarının
karşısına çıkan Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu,
görüşmede ittifak konusunun gündeme
gelip gelmediğiyle ilgili soruya karşılık,
bunun bir hayırlı olsun ziyareti olduğu
yanıtını verdiler

Gundemde
ıttıfak yok!

hknsnmz59@hotmail.com

Hakan SÖNMEZ

Ahmet 
Davutoğlu, 
"Bırakın iş birliği
kavramını öyle
bir iktidarla 
muhatabız ki;
geçtiğimiz iki
bayram, bırakın
ihtilaf ya da iş
birliği konularını
konuşmayı, 
bayramlaşma
teklifimiz 
reddedildi. Bu 
ziyaretler umarız
Türk siyasetinde
yeni bir çizgiyi
açar" dedi. 

Büyük bir milli

güvenlik
tehdidi
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 
beklenen İstanbul depreminin milli
güvenliğimize yönelik olası etkilerine ilişkin
bir basın toplantısı düzenledi. Beklenen
İstanbul depreminin yıkım gücünün 5 atom
bombası ile kıyaslandığını belirterek 
konunun ehemmiyetine dikkat çeken Özdağ,
“İstanbul Depremi Türkiye’de siyasal birliği
tehdit edecek ölçüde büyük bir milli güvenlik
tehdididir” ifadelerini kullandı

Özdağ, açıklamasında beklenen depremin
gerçekleşmesi halinde İstanbul’da meydana
getireceği kayıplara da değinerek, İstan-

bul'un tahmin edilenden de öte yıkıcı bir etki altına gire-
ceğinin altını çizerek “Yanlış, eksik politikalar ve
ihmaller dışında beklenen İstanbul depremin etkisini ve
yıkıcılığını artıracak olan hususlar kentin yapı stoğunun
depreme dayanıklı olmayan niteliği, İstanbul’un denize
kıyısı olması, deniz dolgu alanları başlıkları altında top-
lanabilir. Keza ulaşım yapılarının, barajların, tarihi eser-
lerin depremde vereceği tepki bilinmemektedir. Okul,
hastane, yurt gibi yapıların mevcut durumlarındaki be-
lirsizlikler, kentsel dönüşüm projelerindeki belirsizlikler,
su taşkınlarında bile yetersizliği açığa çıkan altyapı so-
runları, dere yataklarını bile yerleşime açan imar uygu-
lamaları ve deprem bilincinin yeterince yaratılmaması,
İstanbul'un tahmin edilenden de öte yıkıcı bir etki altına
gireceğini göstermektedi” dedi.

Bir milli güvenlik tehdidi

"İstanbul; maalesef büyük, çok büyük bir deprem yaşa-
yacaktır. Bu depremin yıkım gücü bir bilim adamı tara-
fından 5 atom bombası  ile kıyaslanmıştır" diyen
Özdağ, "İstanbul Depremi Türkiye’de siyasal birliği
tehdit edecek ölçüde büyük bir milli güvenlik tehdididir.

Bahsedilen İstanbul nüfusu-
nun büyük bir kısmı 1. derece,
önemli bir kısmı da 2. derece
deprem bölgesinde yaşamak-
tadır.  İstanbul Büyükşehir Be-
lediye başkanlığı geçen hafta
İstanbul’un ilçe ilçe Olası
Deprem Kayıp Tahminleri Ki-
tapçığını yayınladı. Bu çalışma
İstanbul’un karşı karşıya ol-
duğu tehlikenin büyüklüğünü
bir kez daha ortaya koymuş-
tur” ifadelerini kullandı.

İktidar sadece
düşman üretiyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir 
tv kanalında, "İktidar artık ekonomiyi, dış politikayı, bu
virüs salgınını yönetemediği için düşmanları işaret 
ederek ülkeyi yönetmeye çalışıyor" eleştirisinde bulundu

Türkiye'nin uluslararası
hukuk karşısında Doğu Ak-
deniz’deki pek çok konuda

tamamen haklı durumda olduğunu
belirten Babacan, "Ancak dış politi-
kada yalnızlaştığımız için ve bir şe-
kilde müdahil olan ülkelerin tamamı
Türkiye karşısında gruplaştığı için şu
anda Türkiye yalnız kalmış durumda.
Dış politikada yalnızlıktan tehlikeli bir
şey yoktur. Ama büyük resimde dedim
ya düşman ihtiyacı var, düşman
üretme ihtiyacı var; oradan hareket ettiğinizde aslında iç poli-
tikada gayet de işlerine gelen bir tablo var şu anda. ‘Biz de bu
düşmanlara karşı haklarımızı koruyoruz’ diye hükümetin şu
anda sürdürmeye çalıştığı bir çizgi var" dedi. 

Ücretsiz test yapılmalı
"Hükûmet; Ücretsiz test yapmalı, tedbirlere önce kendisi uy-
malı, şeffaf olmalı" diyerek virüsle mücadele konusuna deği-
nen Babacan, "Koronavirüs ile mücadelede testin çok yaygın
olarak ve ücretsiz olarak yapılabilmesi lazım. Testi pozitif çı-
kanların derhal her türlü şahsi izolasyona ve karantinaya gir-
meleri lazım. Bu çok önemli ama maalesef gerçekleşmiyor.
Ayrıca hükûmet her ne kadar tedbir açıklıyorsa da tedbirlere
kendilerinin uymadıklarını görüyoruz. Öyle ki valilik açıklama
yapıyor fakat o yapılan açıklamaya bizzat Sayın Cumhurbaş-
kanı uymuyor. Yani Giresun’daki görüntüler hepimizin gözü
önünde; otobüs önünden miting meydanına insanları toplayıp
çay dağıtmalar, şunlar bunlar... Öncelikle karar alanların
kendi aldıkları kararlara uyması lazım ki bu işin ciddiyeti ko-
nusunda insanlar ikna olsun. Bir başka husus da veriler ko-
nusunda şeffaf olunmaması” ifadelerini kullandı.

Ali Babacan



D eniz Veterinerlik, Büyükçek-
mece Pınarkent Mahalle-
si'nde hizmet veriyor.

Damga'ya konuşan Veteriner
Hekim Ulaş Uğur, hayvan hakla-
rından söz etti; onlara karşı yapı-
lan suçlara karşı verilen cezaların

caydırıcılığı olmadığını söyledi.
24 Haziran 2004’te

“Hayvanları
Koruma Ka-

nunu”nun
kabul edilme-
siyle hayvan
hakları
resmi olarak
güvence al-
tına alındı-
ğını fakay
bu kanunun
bugün bye-
terli olmadı-
ğını ifade
eden Uğur,
"Bütün hay-
vanlar
yaşam
önünde eşit
doğarlar ve
aynı var
olma hak-
kına sahip-
tirler. Bütün

hayvanlar
saygı görme

hakkına sahiptir.
Bir hayvan türü

olan insan, öbür hay-
vanları yok edemez. Bu

hakkı çiğneyerek onları sömüre-
mez. Bilgilerini hayvanların hiz-
metine sunmakla görevlidir. Bütün
hayvanların insanca gözetilme, ba-
kılma, ve korunma hakları vardır"
dedi. 

nVeterinerlerin çalışma alanları
nerelerdir, halk sağlığı ile ilişkileri
nedir?
Vterinerlik çalışma alanı en geniş olan
meslek dallarından. Devlette çalışma
alanlarımız var, belediyeler de ve özel

olarak. Aslında halkın olduğu her yerde
veteriner hekimlik var. Hayvanlardan in-

sanlara geçen hastalıklar ve insanlardan
hayvanlara geçen hastalıklarla mücadele

ediyoruz. Hekim olduğumuz için için klinik
açabiliriz, ilaç firmalarında çalışabiliriz,

yem fabrikaları, hayvan hastaneleri, kamu
kurum ve kuruluşları, kanatlı sektörü ve gıda

kontrol gibi alanlarda yer alıyoruz.

nKazaların başında yer alan; üzerine basma,
sıkışma, incinme gibi durumlarlarla ne sıklıkla

karşılaşıyorsunuz?
En fazla karşılaştığımız vakalar. Yüksekten düşme-

ler, travmatik vakalar, trafik kazaları. Haftada 2 veya
3 kere yüksekten düşme vakası geliyor. En son 15.

kattan düşen bir kedi vardı mesela.

nSizce Türk toplumunun hayvanlarla olan bağı
nasıl?
Türkiye'nin batısına doğru yaklaştıkça daha dost canlısı
insanlar görebilmemiz mümkün oluyor. Doğuya doğru
gidildikçe ise daha fazla hayvanların gücünden faydala-
nan bir toplum var. Bakış açısı batıda daha başka. Türk
toplumları geçmişten günümüze hayvanlarla iç içe ya-
şadı. Her ne kadar belli tarihe kadar resmi düzenlemeler
yapılmamış da olsa, hayvanların Türk toplumları üze-
rindeki etkisi hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. 

nTürkiye'nin kanayan bir yarası da hayvana şiddet ve
bu şiddette rağmen hukuksal sürecin işlenmemesi. Bu
konuda görüşleriniz nedir?
Şiddet göstergesi tamamen eğitimle alakalı. Şiddetin
önüne geçemeyiş ise daha kötü elbette. Cezai yaptırım-
ların eksikliği önümüze çıkıyor. Daha fazla caydırıcı ce-
zalara ihtiyacımız var. Son zamanlarda sosyal medya
platformlarında önümüze düşen videolar var. Hayvana
tecavüzden tutunda, her türlü işkenceyi görmekteyiz. Bu
gibi kişiler cezalandırılmadıkça, bunun önüne geçilmesi
neredeyse imkansız. Çünkü başka o hissi taşıyan kişiler
bu davranışlarda bulunmaktan kaçınmıyorlar. Cezala-
rın kesinlikle uygulanması gerekiyor. 
Toplumun bir kısmı durumun farkında, hatta seslerini
de çıkartıyorlar ama yetmiyor demek ki. 24 Haziran
2004’te “Hayvanları Koruma Kanunu”nun kabul edil-
mesiyle hayvan hakları resmi olarak güvence altına alın-
mış oldu. 5199 numaralı Hayvanları Koruma
Kanunu’nun 4. maddesiyle hayvanlara resmi olarak ya-
şama hakkı tahsis edildi. Hayvanlara işkence edilmesi
ve öldürülmesi yasaklandı, cezai müeyyideler getirildi.
Ancak yıllar içinde beliren eksiklikler yeni bir yasanın
gerekliliğini ortaya çıkardı. 
Hayvanları öldürme, yaralama ve hayvanlara tecavüze
alt sınırı 2 yıldan az olmayacak şekilde hapis cezası geti-
rilmelidir. Bu fiilleri işleyenlerin cezası ertelenmemeli ve
mutlaka hapis yatmaları sağlanmalıdır. Sahipli-sahipsiz
hayvan ayrımı kaldırılarak bütün hayvanların suça
maruz kalması halinde aynı cezalar uygulanmalıdır.
Hayvana karşı suç işlendiğinde herkes yargıyı harekete
geçirebilmelidir, konu hayvan sahibinin ya da belirli bir
devlet kurumunun şikâyetine bağlı olmamalıdır. Türki-
ye'de hayvan hakları 2004 yılında yasa ile koruma altına
alındı ama uygulamada işler böyle yürümüyor, yasanın
uygulandığına şahit olmuyoruz ne yazık ki.

nSokak hayvanlarının maruz kaldığı 
olumsuzluklar nedir?
Bu genelde belediyelerin işi. Onları doyurmak, bakmak
ve sayılarını belli bir dengede tutmak. Türkiye'deki bir-
çok belediyenin yaptığı şey sokak hayvanlarını insanlar-
dan uzak tutmak. Yani hayvanlar değil de, insanlar
burada daha çok düşünülmekte. Oysa elbette insan-
larda düşünülür, ancak bu anlamda hayvanları gözet-
mek daha arka planda kalan birşey oluyor. 
Ben bunların hepsi kapatılsa sokak hayvanları için daha
hayırlı olacağını düşünüyorum. Kuruluş amacı hayvan-
lara yardım etmek değil. Sokaktaki hayvan sayısını sabit
tutarak, insanların hayvanlardan rahatsız olmasını en-
gellemek. Birçok barınak gezdim ve oralarda gördüm ki
aslında  hayvanların oradaki hali daha içler acısı. So-
kakta dursa daha iyi olur hissiyatına kapıldım. Yaşlı
olanlar eleniyor, hasta olanlar eleniyor, sayı arttığında
önlemler alınıyor ve hepsinin arkasından mezarlık alanı
var. Bana kalırsa sokaklar onlar için daha güvenli.

Kendi bölgemizde olan, Beylikdüzü barınağı iyi çalışı-
yor. Zaten 2-3 barınaktan başka iyi çalışana pek rastla-
dığımız söylenemez. Esenyurt barınağı da iyi çalışıyor.
Genel olarak duyduğum, gördüğüm barınaklara bakar-
sak pek iyi durumda oldukları söylenemez maalesef.
Örneğin insanlar hayvanını kısırlaştırmaya geliyor ve
maddi durumu yok. Oralarda bir de şöyle bir sıkıntı var;
veteriner hekim sayısı çok çok az. Hergün binlerce hay-
vana bir ya da iki hekimin yetişmesi imkansız. Dikkat-
sizlik denilemeyecek, fakat oradaki şartlardan öürü
olumsuz birçok vaka gördük. Bağırsakları dışarıda
kalan kedi bile gördüğümüz oluyor barınaktan gelen.
Ne zaman oradan bir hasta gelse, kötü durumda geli-
yor. Örneğin ben burada 4 tane operasyon yapıyorsam,
kimbilir oradaki hekim günde kaç tane yapıyor. Benim
titizlik göstermemle, oradaki hekimin ki aynı olamaz.
Şartlar elverişli değil. Çok fazla sayıda hasta hayvan ba-
rınağa gidiyor. Örneğin barınak hastalığı diye bir hasta-
lık var. 

nBarınak hastalığı nedir peki?
Bordotella virüsünün sebep olduğu Kennel Cough ola-
rak adlandırılan özellikle köpeklerde alt solunum yolla-
rında enfeksiyona neden olan viral bir hastalıkdır.
Ülkemizde oldukca sık rastlanılır. Hastalık aşılanmamış
yavru köpeklerde üst ve alt solunum yollarınına yerleşe-
rek enfeksiyona neden olurlar. Bu da özellikle yavru-
larda, ölümlere neden olabilmektedir. Köpek nezlesi ile
birleştiğinde ölüm oranı çok yüksektir. Kuru öksürük,
iştahsızlık ve burun akıntısı belirtileridir. Hastalığın ta-
nısı çoğunlukla klinik semptonlara göre belirlenir. En
karekteristik klinik belirti olarak öksürük ve hemen arka-
sından burun çevresinde iltihabik karakterli, yapışkan
bir akıntı göze çarpar. 
Vücud ısısı yüksek veya normal olabilir. Yetişkin hasta-
larda genelde bunların dışında bir belirti görülmez.
Genç köpeklerde hastalık daha hızlı seyreder ve klinik
belirtiler daha şiddetlidir. Öksürük ile birlikte exudat çı-
kışı ve burun akıntısı görülür. Beden ısısı yüksektir. Hal-
sizlik ve iştahsızlık ileri derecededir.
Bu hastalık ortaya çıktıktan sonra 10 gün içinde geç-
meye başlıyor. Bu hastalık için bulunmuş özel bir tedavi
yöntemi yoktur. Hastalıktan köpeğinizi uzak tutmak is-
tiyorsanız mutlaka aşı yapmalısınız. Bu hastalık hızlı
yayıldığından dolayı hemen müdahale edilmeli. Eğer
barınakta bir tane buna yakalanan bir köpek varsa,
hemen diğerlerinede bulaşıyor. Barınaklara gerekli
bütçe ayrılırsa herşey daha iyi olur diye düşünüyorum.
Barınaklar kocaman ve hekim sayısı az. Beylikdüzü Be-
lediyesi şu açıdan çok iyi çalışıyor; bir tane kedi görse-
niz ve başında bekleyip arasanız, hemen geliyorlar. 

nHayvanlara neden yakınlık duyarız?
Hayvanlarla olan ilişkimiz son yıllarda daha derinden
araştırılmaya ve konuşulmaya başladı. Aynı dünyayı
paylaştığımız hayvanların insan eliyle düştüğü durum-
lar gün yüzüne çıktıkça, hayvanlara duyulan merhamet
ve empati duyguları artmaya başladı. 
Sağlık sebepleri dışında veganlığı tercih edenler ve hay-
van hakları aktivistleri yanında, doğal hayatın içinde ya-
şarken hayvanlarla bağını sürdüren insanlar da
toplumun geri kalanına örnek olmaya başladı. Hayvan-
lara yakınlık hissedenlerin, hayvanlara diğer insanların
gösterdiğinden daha fazla olumlu tutum ve davranış-
larda bulunduğu araştırmada ortaya çıkmış. İnsan ve
hayvanların benzer yönleri, aralarındaki dayanışmayı
arttırıyor.
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IHTIYACIMIZ VAR!

Veteriner Hekim Ulaş 
Uğur, hayvanlara uygulanan

şiddetin önüne geçmek için yeni
yaptırımlara ihtiyaç olduğunu 

belirterek, "Daha fazla caydırıcı
cezalara ihtiyacımız var. Hayvana

tecavüzden tutun da, her türlü işkenceyi 
görmekteyiz. Bu gibi kişiler cezalandırılmadıkça,
bunun önüne geçilmesi neredeyse imkansız.
Çünkü başka o hissi taşıyan kişiler bu
davranışlarda bulunmaktan kaçınmıyorlar" dedi

nHayvan hakları nelerdir?
Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar
ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Bütün hay-
vanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan
türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu
hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini
hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir.
Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma,
ve korunma hakları vardır. Hiçbir hayvana kötü
davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapıla-
maz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu
bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapıl-
malıdır. Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi
özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda
yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı
olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu
hakka aykırıdır. Geleneksel olarak insanların çevre-
sinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar
uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve
özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. İn-
sanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal
ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sa-
hiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir
davranıştır. Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğun-
luğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir bes-
lenme ve dinlenme hakkına sahiptir. Hayvanlara fiziki ya
da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan
haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca bi-
çimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir. Hay-
van beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı,
barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve kor-
kutmadan olmalıdır. Hayvanlardan insanların eğlencesi
olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve
hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırı-
dır. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama
karşı suçtur. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek
olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur. Hayvan ölümüne
de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahne-
leri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır. Hayvanları koruma
ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hay-
van hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır
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nÇocuklara hayvan sevgisi aşılamanın yolları nelerdir?
Çocuklara özellikle sokak hayvanlarına karşı doğru yaklaşım kazandırılmalı.
Aileler bu konuyu çok önemsemeli; hayvan sevgisi için çocuklarını kendileri
de eğitmeli ve buna küçük yaşlardan itibaren başlamalı. Birçok ailede çocuk-
ları korkutmak için hayvanları öcü gibi gösterme eğilimi var. Bu çok yanlış
bir yaklaşım; zaman içinde çocuklarda hayvan fobisi ve başka birtakım psi-
kolojik rahatsızlıkların gelişmesine yol açıyor. Bunun nedeni bazen de ebe-
veynlerin kendi korkuları oluyor. Korktukları bir canlıdan çocuklarını
korumak için uzak tutmayı tercih ediyorlar. Bu da demek oluyor ki önce ye-
tişkinlerin hayvanlarla dostça ilişki kurması gerekli. Toplumun her kuru-
munda sokak hayvanlarını sahiplendirme bilinci verilmeli. Çocuklar
hayvan satın almaya değil, sahiplenmeye yönlendirilmeli. Çünkü sahipsiz
sokak hayvanlarının özel bir sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Özellikle bü-
yükşehirlerde sayıları çok fazla ve zor şartlar altında yaşıyorlar. Mevsim-
sel güçlükler ve açlık, susuzluk yanında kötü niyetli kişilerin de açık
hedefi durumundalar. Bu canlılara yönelik artan şiddet eylemleri onlar
kadar toplum sağlığını da tehdit ediyor. Daha dengeli bir toplum için
küçük dostlarımızı sahiplendirmek hem onların hayatını kurtarır hem
de çocuklarımıza hayvan sevgisi kazandırmada önemli bir adım olur.
Evde hayvan beslemenin çocuk ruh sağlığına sayısız faydası var.
Eğer evde evcil hayvan besleme ile ilgili sıkıntı yaşanıyorsa, ço-
cukların hayvanları tanıması ve sevgisini geliştirmek için mutlaka
yardımcı olunması gerekir.İnsan hakları gibi hayvan haklarını
çocuklara öğretmek, kaliteli hayvan belgeselleri ile çocukların
hayvanları daha yakından tanımalarına olanak yaratmak,
sokak hayvanları için çalışmak, hayvan sevgisi ve bilincini
çocuklara aşılamak en büyük görevimiz olmalı.
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1 00 yıldan uzun süredir sessiz du-
rumda olan Ganos Fayı, sismolo-
jik gözlem istasyonlarıyla

incelendi. Kaydedilen eksi büyüklükteki
mikro depremlerle, fayın deprem üretme
karakterini ve kırılma özelliklerini anla-
mak, gelecek deprem tehlikesini ortaya
koyabilmek ve dünyanın en riskli sismik
boşluklarından biri olarak nitelendirilen
Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara
Denizi içindeki parçasını yorumlayabil-
mek açısından son derece önemli. Ganos
Fayı, Marmara Denizi'ndeki fay hattının
karada bulunan bölümü. 108 yıl önce 7,4
büyüklüğünde deprem üreten bu fay hala
hareketsiz durumda. Tekirdağ'ın Şarköy
ilçesindeki Mürefte bölgesinde 1912'de
gerçekleşen depremi üreten fayı incele-
mek üzere Türkiye-Almanya işbirliğiyle,
İstanbul ve Boğaziçi üniversiteleri, Al-
manya GFZ Enstitüsü ve TÜBİTAK'tan
bilim insanlarının yürüttüğü bir çalışma
bulunuyor. Şarköy'ün birçok noktasına
20 ile 50 arasında Ganos fay hattı üzerine
sismolojik gözlem istasyonları kuruldu.
Bu gözlem istasyonlarıyla eksi büyüklük-
teki mikro depremler dahi 2 yıl boyunca
kaydedildi. Şimdi bilim insanları bu elde
ettikleri verileri bir yıl boyunca inceleyerek
Marmara Bölgesi'nin depremsellik karak-
terini öğrenmeye çalışacak.

100 yıldır enerji biriktiyor

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara
Bölgesi'ndeki kara üzerinde olan en batı
kısmını Ganos Fayı oluşturuyor. Bu fay
yaklaşık 100 yıldır enerji biriktirmeye
devam ediyor. Ganos Fayı'nın deprem
üretme karakterini ve kırılma özelliklerini
anlamak, fayın gelecek deprem tehlikesini
ortaya koyabilmek açısından, dünyanın
en riskli sismik boşluklarından biri olarak
nitelendirilen Kuzey Anadolu Fay Zo-
nu'nun Marmara Denizi içindeki parça-
sını yorumlayabilmek açısından son
derece önemli olduğu bildiriliyor. Fay
üzerinde Güzelköy-Gaziköy-Hoşköy ve
Sofuköy-Kavakköy arasındaki bölgelerde
sık sık kurulan istasyon ağı sayesinde -
güneş paneli ve sismometre setleri ile fay

üzerinde meydana gelen mikro depremler
dahi kaydedildi. İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Sis-
moloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Eşref Yalçınkaya, kurulan istasyonlarla
ulusal istasyonların tespit edemediği
mikro düzeydeki yer hareketlerini tespit
edeceklerini belirterek, "Mikro etkinlikler
belki bunlar üzerinde bize önemli şeyler
söyleyebilirler. Etkinin nasıl gerçekleşebi-
leceği konusunda önemli avantajlar suna-
bilirler. Amacımız bunları
gözlemleyebilmek. Bir kırılma olacak.
Ama bu kırılmanın mekanizması ve etki-
leri nasıl ortaya çıkabilir, doğru bir risk
hesabı yapabiliyor muyuz, yapılarımızı
nasıl bir harekete karşı hazırlamalıyız?
Bunun araştırmasını yapmaya çalışıyo-
ruz" dedi.

Depremler devam edecek

DHA'ya proje ve Marmara'nın deprem
riski ile ilgili değerlendirmelerde bulunan,
Prof. Dr. Eşref Yalçınkaya, "Marmara
Bölgesi oldukça etkin bir bölge ve deprem
üretmeye devam ediyor. Son yaşadığımız
deprem de yine Marmara Bölgesi içinde
ana kolun hemen biraz daha güneyinde
Şarköy, Hoşköy açıklarında meydana
gelen orta büyüklükte bir deprem. Doğ-
rudan ana fay üzerinde diyemesek de
onun kollarında, parçalarında birisi.
Marmara Bölgesi irili ufaklı birçok par-
çayı içinde barındırıyor. Her ne kadar biz

ana fay zonundan emin olsak da bunun
bazı küçük parçaları değişik farklı açı-
larda, farklı büyüklüklerde, kendi boyut-
larına bağlı olarak deprem üretmeye
devam ediyor. Yaşadığımız deprem de
onlardan birisiydi. Sonuçta biz bütün
depremlerin birbirileriyle etkileşim içinde
olabileceğini hesaba katıyoruz. Fakat
doğrudan bir büyük depremi oluşturabi-
lecek etkiye sahip olduğu konusunda
henüz yeterli bilimsel veriye sahip değiliz.
Fakat hepsini ayrı özende incelemek zo-
rundayız. Çünkü bunların hepsi ana
zonun ürettiği fayların birisi. Onların üze-
rinde etkileşim. Birbirileriyle olan etkile-
şimleri mutlaka yeni depremlerin
oluşmasına neden olacaktır. Bundan son-
rada olacaktır benzer depremler. Ana fay
zonu kırılmayı bekleyen büyük bir dep-
reme sahip. Ama onun parçaları küçük
depremler üretmeye devam edecek. Etki-
leşimde bunlar elbette, bazısı ana fay
zonu üzerine artı yük bindirirken, bazısı
da ana fay üzerindeki yükü boşaltabiliyor.
Bunlar tamamen mekanizmalarına,
uzaklıklarına, kırdıkları fay parçalarına
bağlı olarak değişecektir. Hepsi düşünüle-
bilir, hepsi hesaba katılabilir. Biz deprem
tehlikelerini belirlerken küçük fayları da es
geçmiyoruz. Onların ürettiği depremleri
de mutlaka dikkate almak istiyoruz. Doğ-
rudan çok etkin bir yer değil, çok etkin bir
fayda değil ama pozitif ya da negatif et-
kiye sahip olabilir. Sonuçta burası ol-

dukça büyük bir kırık. Bunun üzerindeki
küçük depremlerden başlayın da, orta
büyüklükteki depremlere kadar kırılmalar
üretmeye devam ediyor. Fakat hepsinin
etkileri birbirini takip edebilir, sönümlen-
direbilir. İncelemelerin sürmesi gerekir.
Ana fayın nasıl bir mekanizmayla oluşa-
bileceğini tahmin etmek açısından da
küçük depremler bizim için son derece
önemli" ifadelerini kullandı. DHA
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Cuma günü açıklayacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih'te muhtarlarla 'filyasyon takip çalışması' toplantısı
gerçekleştirdi. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, kademeli
mesai uygulaması kararıyla ilgili ayrıntıların cuma günü paylaşılacağını söyledi

İmamoğlu gereğini yapmalı

İ stanbul İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, se-
çildiği günden buyana gerek iktidarın gerekse kendi
partisinin hedef noktasına oturulmuş durumda. 

İktidar tarafından hizmet edilmemesi yönünde 
aldığı baskı yetmiş gibi bir de partilerin hışmına 
uğraması işin çıkılmaz bir duruma soktuğunu 
gözlemekteyim.

Ancak iktidar tarafından baskı alması ve hizmet-
lerinin engellenmesinin haklı bir yönü olabilir. Ama
diğer taraftan İmamoğlu’nun kendi partisine sahip
çıkmamasının hiçbir haklı yönünün olduğunu
düşünmeyenlerdenim. 

Çünkü onu bu koltuğa taşıyan CHP örgütleridir. 
Örgütün her türlü haklı taleplerine kulak vermek

zorunda. Unutulmamalı ki onu oraya taşıyan irade
CHP’nin örgütü olmuştur.  

O yüzden ivedilikle parti örgütlerinin sesine kulak
vermeli bu krize bir durması gerekiyor. 

Çünkü Sayın İmamoğlu’na tanınan kredi ve 
destek örgütler tarafından her geçen gün azaldığını 
görmekteyiz… 

Daha büyük sorunlar yaşanmadan umarım 
Sayın İmamoğlu, yüzünü örgütüne taşımış olur…

Çetin ceviz çıktı!

Çatalca’da çok genç yaşta Ziraat odası Başkanı
olan Sevgili Seyit Çetin’i burada bir kez daha 
kutlamamak mümkün değil…

Çatalca tarihinin en genç oda başkanlık unvanını
elde eden Çetin’in başka bir özelliğini daha keşfettik. 

Günümüzde birçok kişi seçildiği zaman ilk yaptık-
ları icraat ise son model makam aracı almak. 

Ama gel gör ki belki de Türkiye’de ilktir. Çatalca
Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin, Odanın makam
aracı olmasına rağmen kullanmamasıdır. 

Şimdi birçoğunuz benim gibi nasıl yani der gibisiniz? 
Evet yanlış anlamadınız makam aracını kullan-

mayıp her türlü etkinliğe ve olası toplantılara kendi
şahsi aracı ile ve cebinden aldığı yakıtla bunu 
gerçekleştirmekte. 

O nedenle sevgili Seyit Çetin’i bu duruşundan ve
anlayışından dolayı kutluyorum. 

Umarım bu onurlu davranış birçok kamu kurum-
larındaki makam sahiplerine de örnek teşkil eder… 

CHP’den anlamlı kutlama…

Çatalca CHP ilçe Başkanlığı 9 Eylül CHP kuruluş
yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Sabah saat
09: 30’da Atatürk anıtına çelenk sunumu yaptılar. 

İlçe Başkanı günün ve anlamını belirten bir 
konuşma yaprak, CHP’nin tarihi sürecini bir keza
daha hafızalarda yer etmesini sağladı. 

İlçe başkanın anlamlı ve bir o kadar da içi dolu
olan konuşmasından dolayı kutluyorum. 

CHP’nin tarihsel sürecini çok iyi ele alan ve
CHP’nin dolu olan arşivinden faydalandığını gördük. 

Bir kez daha emeği geçen tüm örgüt emekçilerini
kutluyorum.

Sonrasında şu ana kadar partiye emeği geçen
tüm emektarlara birer plaket ile ödüllendirmeleri
ise günün ve anlamına daha da büyük bir önem 
kazandırmış oldular… 

Kent Konseyi toplanıyor? 

Çatalca Kent Konseyi 23 Eylül’de toplantı 
yapma kararını üyelerine bildirmiş oldu. 

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Rasim Yücel, 
Konsey üyeleri ile toplantı yapmak üzere üyelere
toplantı çağrısında bulundu. 

Gündem ile ilgili bir bilgi yokken, muhtemelen
toplantı günü ele alınacak birçok gündem olduğu
kanısındayım.

Daha önce de belirttiğim gibi sayın Yücel, 
ilçesi için çalışan ve o noktada fedakârlık yapan
deneyimli bir siyasetçi.

Umarım ilçemiz adına olumlu ve hizmete katkı
sunulacak kararlar çıkmış olur. Bundan büyük 
bir memnuniyetlik duyarız. 

İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, Fatih'te muhtarlarla
'filyasyon takip çalışması'

toplantısında bir araya geldi. Top-
lantı öncesinde Vali Yerlikaya basın
mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. İstanbul'da uygulanması
planlanan kademeli mesai uygula-
masıyla ilgili konuşan Ali Yerlikaya,
kararın en geç Cuma günü paylaşı-
lacağını belirtti. İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, "Salgınla mücadele top-
yekun hep birlikte devlet, hükümet,
millet hep beraber üstesinden kalka-
bileceğimiz, birlikte yardımlaşarak
Allah'ın izniyle doğru noktaya, he-
defe ulaşabileceğimiz bir mücadele
türü. Bunu çok güzel yapıyoruz
ama daha iyi olmamız gereken nok-
talar olduğunu hep birlikte görüyo-
ruz" diye konuştu. 

Her gün uğraşıyoruz

Vali Yerlikaya, İstanbul'da uygulan-
ması planlanan 'kademeli mesai'
düzenlemesi için ise "İstanbul dün-
yanın 14'üncü büyük metropolü.
Yaklaşık iki haftadan beri ve son
günlerde her gün onunla uğraşıyo-
ruz. Başta meslek odalarımızla bir
araya geliyoruz. Sendikalarımızla
konuşuyoruz. Onlarla olan görüş-
melerimizi bugün, yarın tamamla-
yacağız. Bugün 8 organize
sanayinin yönetim kurulunun kıy-
metli başkanlarıyla bir araya geldik.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yarın akşam simülasyon yapacak.
Perşembe günü İl Pandemi Kuru-
lu'nu AFAD binasında yapacağız.
İnşallah Cuma günü şehrimizde
kamu, özel, 5 milyon 200 binin üze-
rinde çalışma hayatında 4A, 4B,
4C'li bütün hemşerilerimiz ve va-

tandaşlarımızla ilgili sağlıklı, önemli
ama altını çizelim istişare ve ortak
akılla vardığımız noktayı paylaşaca-
ğız. Dünyada bunu başarmış kade-
meli mesai saatleriyle ilgili pek çok
metropol var. O örnekler de araştı-
rıldı ve incelendi. İstanbul ile ilgili
saat aralıklarıyla beraber pik saat-
lerde mümkün ise ayakta yolcu ol-
madan, ayakta yolcu olma
mecburiyeti varsa salgınla ilgili
bilim kurulunun tavsiyesi, önerisi,
bakanlığımızın genelgeleri çizgi-
sinde kalmak üzere alınan kararlara
sadık ve uygun olan bir mesafe dü-
zeni sağlayacağımıza ben inanıyo-
rum" açıklamasını yaptı.
Niyetlerinin kararı cuma günü pay-
laşmak olduğunu belirten Vali Yerli-
kaya, "Hemen ertesi gün değil en
azından pandemi kurulunun önere-
ceği bir takvim limit içerisinde yü-
rürlüğe girdirmek. Bir zaman

vereceğiz" diye konuştu.

Maske çağrısı yaptı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vatan-
daşlara maske çağrısında da bu-
lundu. Vali Yerlikaya, "Maske ve
mesafeyle ilgili artık yedinci ayın içe-
risindeyiz salgınla mücadelede. Artık
bununla ilgili birbirimize 'bunu
böyle yapmayalım, bunu böyle yap-
tığımız için işlem yapmak zorunda
kalıyoruz' diye bu şekilde cümleler
kurmamızın bir anlamı olduğunu
düşünmüyorum. Bu kuralın paza-
rından, bütün duraklarda, toplu ula-
şımın olduğu yerlerde, bu maske
zorunluluğunu artık her yerde söy-
lüyoruz. Gün geçtikçe de yüzde
90'ın üzerinde olduğunu tespit eden
anketler var. Biz bunun yeterli oldu-
ğuna inanmıyoruz. Yüzde 101 ol-
ması lazım" şeklinde
konuştu. DHA

Memnuniyet çok düştü!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi
8'inci seçim dönemi, 2'inci toplantı yılı Eylül
ayı toplantılarının ilk birleşimi, pandemi ku-

ralları çerçevesinde Avrasya Gösteri Merkezi'nde ger-
çekleştirildi. İBB Meclis'inde konuşan İBB Meclisi AK
Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı
Tevfik Göksu, "Sayın İBB Başkanı'nın mazbatasını alalı
500 gün olmuş. Üzerinden yaklaşık 1 buçuk yıl geçmiş.
Bu 1 buçuk yıl içerisinde İBB Başkanı ve yönetiminin
yapmış olduğu icraatlarından daha çok, çünkü bir be-
lediye başkanının bu süre içerisinde fiziki projelerini ya
da zamana ve imkâna bağlı olan projelerini değerlen-
dirmek çok mümkün olmayabilir. Ama bu 1 buçuk yıl
içerisinde gerçekten imkân ve zamanı ilgilendirmeyen
ama söz ve davranışlarını değerlendirme imkanı bul-
duk. Bu değerlendirmeleri yaparken insaf ve adalet
kavramları içerisinde vicdanımızla örtüşmeyen hiçbir
değerlendirmede bulunmadan ve her bir değerlendir-
mede İstanbul'a söz verilmiş sözler çerçevesinde, İstan-
bul'a verilen sözler ve İstanbulluların karşılaştığı
durumları değerlendirmelerde bulunduk. Bakınız bu
500 günde ortaya çıkan tabloyu ve tespitini bugün ilk
dönemin ilk toplantısında adını koyuyorum. İstan-
bul'un şuanda yaşadığı belediyecilik açısından bir yö-
netim kuraklığıdır” ifadelerini kullandı.

Abdullah ASLAN
PANAROMA

abdullahaslann1219@gmail.com

2 YIL BOYUNCA
GOZLEMLENDI

"Projemiz Ganos Fayı
üzerindeki bir sismik
etkinliği izleme proje-
siydi" diyen Prof. Dr.
Yalçınkaya, şöyle
devam etti: "Ganos
Fayı üzerinde Mar-
mara Fayı'nın karaya

çıktığı bölgede çok yoğun bir sismik
gözlem ağı kurduk. Bu gözlem ağıyla
çok küçük depremleri yani ulusal
ağın kaydedemediği depremleri kay-
detmeye çalıştık. Mikro deprem et-
kinliği bizim açımızdan o faydaki
kırılma özelliğini tanıyabilme ve anla-
yabilme açısından son derece önemli.
Normal ulusal ağlarımızla biz bu dep-
remleri ne yazık ki yakalayamıyoruz
çünkü bunların enerjileri çok küçük.
Ancak bu şekilde kurduğumuz yerel
ağlarla bunları gözlemleyebiliyoruz.
Mikro etkinlikler bize o fayın ne
kadar canlı olduğunu, nerelerinin ne
kadar etkinlik üretebileceği konu-
sunda ipuçları sağlıyor. Aynı zamanda
da fayın kırılma mekanizmasıyla ilgili
de bazı parametreler türetmemize de
yardımcı oluyor. Biz benzerini keşke
elimizde olsa da Marmara Denizi'nin
dibinde de yapabilsek. Her ne kadar
yerel ağlarla yani okyanus tabanı
araçlarla bunları gözleme imkânına
sahip olsak da yeterli olmuyor.  Kara-
daki parçası bizim için son derece
önemli. Biz de bu amaçla buraya bir
sismik etkinlik çok sayıda istasyon
yerleştirdik. Bu istasyonlarımız gör-
evini yaptı, iki yıl boyunca veri top-
ladı. Şimdi istasyonlarımızı topladık
araziden, verilerimizi inceleme aşa-
masındayız. Bu bölgenin depremsel
etkinliğine önemli bir katkıda bulun-
masını bekliyoruz."

VERİLERİ İNCELİYORUZ

YANINA KAR
KALMAYACAK
Koronavirüs testi pozi-
tif çıkmasına rağmen
izolasyon kurallarına
uymayan veya izolas-
yon ortamını sağlama-
yanların Sancaktepe'de
belirlenen bir yurda yer-
leştirilmeye başlandı-
ğını belirten Vali
Yerlikaya şunları söy-
ledi: "Eğer bir vatanda-
şımız pozitif olduğuyla
alakalı olumsuz bir tab-
loyla karşı karşıya kal-
dıysa onun hastaneye
yatmasını gerektirecek
bir sonuç ortaya çıkma-
dıysa evinde izolasyon
tedbirleri uyguluyoruz.
İzolasyon sürecine
sadık kalan, 15 gün
kendini karantinaya
tabii tutan bütün hem-
şerilerime teşekkür edi-
yorum. Ancak buna
uymayanlarla ilgili sa-
dece idari ve adli işlem
yapmakla kalmıyoruz.

İzolasyon koşullarına
keyfi olarak uymayan
birinci grup. Bir de izo-
lasyon şartlarını sağla-
yamayan
vatandaşlarımız da var.
Özellikle gurbetten gel-
miş mevsimlik işçi olup,
normalde arkadaşla-
rıyla beraber kaldığı
yerde çalışırken pozitif
sonuçla karşı karşıya
gelirse orada bunu sağ-
layamayacağına inan-
dıkları zaman biz onlar
için bir barınma mer-
kezi sağladık. Sancakte-
pe'de bir yurdumuzda
dün akşam itibarıyla 15
vatandaşımızı misafir
etmeye başladık. Burası
dolarsa Güngören'de
ikinci bir yurdumuzu
hazırlatıyoruz. 'Ben izo-
lasyona uymuyorum,
idari ve adli işlem yapın
razıyım' dese bile ya-
nına kar kalmayacak."

ZAYİ İLANI
Barik Gıda Isı Kuru Temizleme Nakliye Ticaret Limited

Şirketi'ne ait Büyükçekmece Vergi Dairesi Vergi No: 142 054
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DünyAyı etkisi altına alan ko-
ronavirüs (Covid-19) salgının-
dan en çok etkilenen ülkelerin

başında gelen Brezilya’nın Coqueiro
kentinde koronavirüs tespit edilen 102
yaşındaki Raimundo Leonardo de Oli-
veira, 31 Ağustos’ta iyileşerek Cesar
Leite Hastanesi’nden taburcu oldu. Oli-
veira’nın 9 aylıkken İspanyol Gribi’ne
yakalandığı ve salgını yendiği ifade

edildi. Brezilya medyasına konuşan Oli-
veira’nın torunu Tatiana Cristina de
Amorim, koronavirüs tespit edilen bü-
yükbabasını bir daha göremeyeceğini
düşündüğünü söyledi. Amorim, “Ta-
burcu olduğunda ilk söylediği şey beni
çok özlediği oldu. Ayrıca peynir yemek
istediğini ve üzüm suyu içmek istediğini
söyledi. Evini çok özlüyordu. Ailemiz
dar bir durumdaydı, endişeliydik ama

şükürler olsun her şey yolunda gitti” ifa-
delerini kullandı.

Brezilya'daki son durum nedir?

Dünya genelinde en fazla vaka sayısına
sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da koro-
navirüs tespit edilenlerin sayısı 4 milyon
335 bini geçti. Ülkede virüs nedeniyle
yaşamını yitirenlerin sayısının ise 131
bini geçtiği aktarıldı.

Endonezya’nın Doğu Cava bölge-
sinde maske takmayı reddeden
kişilere ceza olarak koronavirüs-
ten (Covid-19) hayatını kaybeden-
ler için mezar kazdırıldı

Endonezya’da
bir garip ceza

Venüs’te hayat var

ABD’den kritik
açıklama geldi

enDonezyA’nın Doğu Cava bölgesinde
maske takmayanlara ilginç ceza verilmesi ül-
kede şaşkınlık yarattı. Cava bölgesinde maske

takmayı reddeden 8 kişiye ceza olarak koronavirüsten
hayatını kaybedenler için Ngabetan köyündeki mezar
kazdırıldı. Ceza alan kişilerin, cenaze törenlerine katıl-
madığı sadece mezar kazmakla görevlendirildiği ifade
edildi. Yerel medyaya konuyla ilgili konuşan Belediye
Başkanı John Suyono’nun “Şu anda sadece 3 mezar
kazıcısı var, bu yüzden ben de bu kişileri mezar kazıcı-
larıyla birlikte çalıştırabilirim diye düşündüm. Umarım
bu daha fazla ihlallerin yaşanmasında caydırıcı bir
etken olabilir. Başka şansımız kalmadı” dedi. Yeni ön-
lemleri ihlal eden bölge sakinleri, yasa gereği para ceza-
sına çarptırılıyor ya da kamu hizmeti cezası alıyor.

158 bin kişi iyileşti ama...

Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8
bin 841 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 221
bin 523 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından
158 bin 405 kişinin iyileştiği açıklandı. DHA

ingiliz ve ABD’li bilim insanlarının Venüs
gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirti-
sine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek

fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi. İngiltere’de Car-
diff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji
Enstitüsü'nden (ABD) bilim insanları, Venüs gezegeni-
nin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden bi-
yolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti.
Gezegenin atmosferindeki bulutlarda ise sıcaklığın 50
santigrat olduğu ifade edilirken; bu bulutların içerisinde
fosfin gazının tespit edildiği belirtildi. Araştırmacılar,
fosfin tespitinin kendi başına ‘mikrobiyal yaşam için
sağlam bir kanıt’ olmadığını, gezegende potansiyel ola-
rak bilinmeyen jeolojik veya kimyasal süreçlerin mey-
dana geldiğinin bir göstergesi de olabileceğinin altını
çizdi. Uzmanlar, Venüs’ün bulutlarındaki gazın daha iyi
araştırılması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA)
ABD'nin 3 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısı
ile öldürülen İranlı General Kasım Süleymani

ile ilgili yeni bir rapor yayımladı. CIA, İran'ın, Kasım
Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ‘intikam’ olarak
ABD'nin, Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenle-
meyi planladığını iddia etti. İddia edilen "suikast planı-
nın" ABD istihbaratı ve hükümet yetkilileri tarafından
değerlenirildiği ve 66 yaşındaki Büyükelçi Lana
Marks’a yönelik tehditlerin daha somut hale dönüş-
tüğü an, suikast girişiminin başarılı bir şekilde engellen-
diği kaydedildi. Öte yandan ABD istihbaratına yakın
medya kuruluşları ise, ABD'de yaklaşan 3 Kasım Baş-
kanlık seçimleri öncesi, Trump'ın güç gösterisi için yeni
bir saldırı girişiminde bulunabileceğini de iddia etti. 

Ne olmuştu?

İran'ın Orta Doğu'daki faaliyet-
lerinin arkasında olan Kudüs
Komutanı Süleymani'nin ABD
tarafından öldürülmesi gün-
deme adeta bomba gibi düşm-
üştü. 3 Ocak tarihinde
Trump'ın talimatıyla suikaste
uğrayan Kasım Süleymani,
doğrudan dini lider Hamaney'e
bağlı Devrim Muhafızları Or-
dusu'nun Kudüs Gücü Komu-
tanı görevini üstleniyordu. 

İ ngiltere Başbakanı Boris John-
son, Avrupa Birliği (AB) ile varı-
lan Brexit Anlaşması'nı tek

taraflı değiştirecek "İç Piyasalar Yasa
Tasarısı'nın, AB'nin Birleşik Krallık'ı
"parçalama gücüne" karşı sigorta ol-
duğunu söyledi. İngiltere'nin Brexit
Anlaşması'nı ihlal edeceğini kabullen-
diği İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın
Avam Kamarasında görüşülmesine
devam edildi. Görüşmeler kapsa-
mında konuşan Johnson, tasarının
"İngiltere'nin egemenliği ve bütünlü-
ğüne" önem veren herkes tarafından
memnuniyetle karşılanması gerekti-
ğini belirtti. Johnson, milletvekillerini
Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere,
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda ara-
sındaki serbest ticareti "korumak" için
metne oy vermeye çağırdı.

Bu bir koruma, bir güvenlik ağı

Tasarının amacının, AB'nin Birleşik
Krallık içindeki ticareti engellemekle
tehdit ederek Brexit Anlaşması'nı bir
tür koz olarak kullanmasını önlemek
olduğunu kaydeden Johnson, "Bu
bir koruma, bir güvenlik ağı, bir si-
gorta poliçesi ve çok mantıklı bir
önlem." dedi. Johnson, AB'yle bir ti-
caret anlaşmasına varılması duru-
munda yasayla bakanlara verilecek
yetkilerin asla kullanılmayacağını
vurgulayarak "Ama şimdi yapama-
yacağımız şey, AB'deki muadilleri-
mizin ülkemizi parçalama gücüne
sahip olduklarına ciddi bir şekilde

inandıkları bir duruma tahammül
etmek." diye konuştu. Johnson'ın
çağrısına rağmen lideri olduğu Mu-
hafazakar Parti üyesi bazı milletve-
killeri, tasarıya hayır oyu vereceğini
duyurdu. Bunlar arasında yer alan
eski Başbakan Yardımcısı Sacid
Javid, metni okuduğunu ve İngilte-
re'nin neden böyle bir değişikliğe
gerek duyduğunu anlayamadığını
belirtti.

Tartışmalı tasarı

Tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İr-
landa ve Birleşik Krallık'ın geri ka-
lanı arasındaki ticaret konusunda
daha fazla yetki veriyor. Tasarının
yasalaşması durumunda bakanlar,
daha önce işletmelere yapılacak dev-
let yardımları konusunda üzerinde
uzlaşılmış anlaşmaları da geçersiz
kılabilecek. Bu da AB ile İngiliz şir-
ketleri arasında haksız rekabete yol
açabilecek.

AB, 20 gün süre verdi

AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan
Sorumlu Bakanı Brandon Lewis'in
tasarının "Uluslar arası hukuku sı-
nırlı bir şekilde ihlal ettiğini" söyle-
diği düzenlemenin geri çekilmesini
istiyor. AB Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Maros Sefcovic, 10 Eylül'de
yaptığı açıklama, Londra'ya ay so-
nuna kadar süre vermiş. aksi halde
Avrupa Adalet Divanına gidecekleri
tehdidinde bulunmuştu.

102 yaşında koronavirüsü yendi

INGILIZLER 
DESTEK ARIYOR
İç Piyasalar Yasa Tasarısı'nın Avam Kamarasında devam eden görüşmelerinde konuşan Johnson, "İç Piyasalar Yasa
Tasarısı, İngiltere'nin egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı" dedi

AmerikAn Washington Post gaze-
tesinin haberine göre, Birleşik Arap
Emirlikleri (BAE) ile normalleşme

anlaşmasına varan İsrail'de, ABD'nin BAE'ye
F-35 savaş uçağı satma önerisi endişeye yol
açtı. İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen'in, İs-
rail-BAE anlaşmasının İran'a karşı ittifakı
güçlendirerek İsrail'in güvenliğini destekleye-
ceği yönündeki açıklamasına yer verilen ha-
berde, Cohen'in, İsrail'in bölgedeki askeri
üstünlüğünü aşındıran her türlü silah anlaş-
masına karşı çıkacağını söylediği belirtildi.
İsmi açıklanmayan İsrail savunma kurumla-
rından üst düzey bir ismin ise, "İsrail ile BAE
arasındaki ilişkilerin dostane kalacağına dair
garanti olmadığı” konusunda uyarıda bulun-
duğu kaydedildi. "Burada işler hızlı değişiyor
ve biz her zaman bunun farkında olmalıyız"
ifadelerini kullanan yetkili, "İsrail küçük bir
ülke. Onun askeri avantajı, stratejik derinliğini
sürdürmesini sağlıyor. Bu üstünlüğü kaldır-
mak, İsrail'in güvenliği için son derece endişe

verici." sözlerine yer verdi. İsrail eski ulusal
güvenlik danışman yardımcısı Chuck Freilich
de F-35'lerin, BAE'nin askeri kapasitesi için
"çarpıcı bir gelişim" anlamına geleceğini belir-
terek, "Sadece askeri açıdan bakılırsa, bunun
tehlikeli bir gelişme olduğunu düşünüyorum."
ifadesini kullandı.

Netanyahu karşı çıkmıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun
Basın Ofisinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı
açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başın-
dan beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap
ülkeleri dahil Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-
35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı
çıkmıştır."değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta
İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen nor-
malleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını du-
yurmuştu. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de
Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme an-
laşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme anlaşmasına varan
ancak bu ülkeye ABD'nin F-35 savaş uçağı satması önerisin-
den rahatsız olan İsrail'den, "BAE ile ilişkilerin dostane kala-
cağına dair garanti olmadığı" yönünde açıklama yapıldı

BÜTÜN
DERTLERİ

PİYASALAR

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran
2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı
alınmıştı. İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma
geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta
AB'den ayrılmıştı. Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki iliş-
kileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme
kaydedilememişti. 31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varı-
lamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf
arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Brexit süreci

İsrail bilmecesi sürüyor

Irkçılıktan
korunmak

için kent
kuruyorlar

ABD'De son dönemlerde artan siyahi vatandaş-
lara yönelik ırkçılık hareketleri, siyahi aileleri hare-
kete geçirdi. Georgia eyaletindeki siyahi aileler,

ırkçılıktan kurtulmak için kendilerine ait kent kurmaya
karar verdi. Freedom Georgia Initiative (Georgia Özgürlük
Girişimi) 12 siyahi aileye yeni kent kurulması için düğmeye
bastı. Aileler, Georgia eyaletinin Wilkinson ilçesinde yerel
belediyeye ait olmayan yaklaşık 364 dönümlük araziyi 1,7
milyon dolara ( 12 milyon 734 bin TL) satın aldı. ABD

medyasına konuşan emlakçı Ashley Scott, “İnsanlarımızın
sokağa çıkıp protesto ettiğini görüyoruz. Siyahi halka yapı-
lan adaletsizliklere dikkat çekmesini istiyorum. Bizim bir
alan yaratmamız, yeniden bir köy, bir kabile olabileceğimiz
bir alan yaratmamız gerekiyordu. Kendi sorunlarımıza ve
endişelerimize çözüm arayabileceğimiz bu güvenli alanı
yaratmak istedik” dedi. Öte yandan, iki kadının kademeli
olarak araziyi geliştirmeyi planladıkları aktarıldı ve önemli 
bilgiler verildi.
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CEMAL ERKIN 
UNUTULMUYOR
T ürk Beşleri olarak adlandırılan ve

1900'lü yılların başında doğan bi-
rinci kuşak besteciler arasında yer

alan Ulvi Cemal Erkin, vefatının 48. yı-
lında yad ediliyor. Çağdaş Türk Müziğine
yön veren önemli bestecilerden, müzisyen,
müzik öğretmeni ve orkestra şefi Erkin, üst
düzey bürokrat Mehmet Cemal Bey ile
Nesibe Hanım'ın çocuğu olarak 14 Mart
1906'da İstanbul'da dünyaya geldi. Erkin,
piyano çalan annesi ve kendisinden büyük
erkek kardeşinin keman dersleri alması do-
layısıyla henüz çocukken müziğe ilgi duy-
maya başladı. İlk müzik eğitimini küçük
yaşta annesinden alan sanatçı, henüz 7 ya-
şındayken o tarihlerde İstanbul'da ünlü
olan İtalyan müzik öğretmeni Adinol-
fi'den, 8 yaşına geldiğinde ise Fransız öğ-
retmen Mercenier'den piyano dersleri aldı.
Erkin, kısa sürede büyük bir aşama kayde-
derek, bu konudaki yeteneğini kanıtladı.

MEB bursuyla Paris'e gitti

Ulvi Cemal Erkin, 19 yaşında Galata-
saray Lisesinden mezun olduktan
sonra Milli Eğitim Bakanlığının
(MEB) yurt dışı eğitimi için
açtığı sınavı kazanarak
1925'te Paris'e gitti. Paris
Konservatuvarında Isidor
Philip ve Camille Dec-
reus ile piyano, Jean
Gallon ile armoni, Noel
Gallon ile kontrpuan
çalışan Erkin, Ecole
Normale de Musique
de Paris adlı müzik oku-
lunda Nadia Boulan-
ger'nin kompozisyon
öğrencisi oldu. Besteci
Erkin, 1930'da diplomasını
alarak Türkiye'ye döndü-
ğünde, Ankara Musiki Mual-
lim Mektebi’ne armoni ve piyano
öğretmeni olarak atandı. Okul,
1936'da devlet konservatuvarı olarak
yeniden düzenlendiğinde, Erkin piyano
dersleri vermeye devam etti. Ünlü bestekar,
1949-1951 arasında müdür olarak görev
yaptığı devlet konservatuvarında, hayatını
kaybedene kadar da piyano bölümü şefi ve
piyano öğretmeni olarak çalışmayı sür-
dürdü. Kendi bestelerinden oluşan ilk kon-
serini 1946'da veren sanatçı, ilk eseri olan
orkestra için "İki Dans" ile keman ve pi-
yano için kaleme aldığı "Ninni", "Emprovi-
zasyon" ve "Zeybek" adlı eserlerini Paris'te
yazdı. Ulvi Cemal Erkin, öğretmenliğe
atandığı tarihten başlayarak kimi zaman
bir piyano konçertosu ile solist, kimi
zaman besteci, yorumcu, öğretmen ve or-
kestra şefi olarak önemli görevler üstlenip
klasik müziğin sevilmesi ve yaygınlaştırıl-
masında öncülük etti. Leipzig Konservatu-
varını bitirerek Musiki Muallim
Mektebinde piyano öğretmenliğine atanan
Ferhunde Remzi ile Ulvi Cemal Erkin,
1932'de dünya evine girdi. İkili, ömür boyu

süren
birliktelikle-

rinde yurt içinde ve yurt dışında verdikleri
konserlerle heyecanları, mutlulukları, başa-
rıları paylaştı, kısıtlı imkanlarla genç mü-
zisyenleri yetiştirmeye, çok sesli müziği
yaymaya kendilerini adadı. Erkin'in sanat-
sal yaklaşımına dair adına kurulan internet
sitesinde, Koral Çalgan'ın yazılarından
faydalanılarak hazırlanan biyografisinde
şu ifadeler yer alıyor: "Halk müziğinin zen-
gin kaynaklarından yararlanıp, aksak ri-
timli yapının arasına ya da üstüne taksim
gibi serbest ve durgun bir bölme yerleştire-
rek değişik hava yaratmak Ulvi Cemal Er-
kin'in sıkça ve başarıyla uyguladığı bir
teknikti. Erkin yapıtlarında kolayca benim-
senen ve akılda kalan Türk ezgilerini bula-
rak, bunları zevkli bir armoni üzerine
oturtmasını, Anadolu'nun kokusunu, ren-
gini ve sesini Batı'nın tekniği ile çağdaş ka-
lıplar içine ustaca dökmesini bildi. Ulvi

Cemal Erkin'in eserlerindeki iç-
tenlik, sıcaklık ve yalınlık onla-
rın sevilip sık çalınmasının
başlıca nedeni olmuştur. İnce-
likli bir beğeni süzgecinden ge-
çirerek uzun uzun düşünen ve
tartan, müziği notaya aktarır-
ken daha çok titizlenen Erkin,

duyguyu daima öne alan özgün
eserler vermiş ve soylu olanı seç-

mesini bilen kişisel stiliyle ülkesinin
müziğini yüceltmiştir." Ankara Rad-

yosu Müdürlüğü esnasında tanıştığı
Vedat Nedim Tör, Erkin'in vefatından

ardından bir gazetede yayınlanan yazı-
sında şu ifadeleri kullanmıştı:

Siparişten pay aldık

"Ulvi'nin 'Köçekçe'lerini ve piyano parti-
sini sevgili eşi Ferhunde'nin çaldığı pi-
yano konçertosunu, Prof. Pretoryus'un
idaresindeki Cumhurbaşkanlığı Orkestra-
sından ilk dinlerken duyduğum heyecan
ve haz, beni bugün bile ürpertiyor. Ulvi
Cemal Erkin hemen bütün eserlerinde
Türk müziğinin ritm ve melodilerinden
yararlanmış ve böylece dünya sanat mü-
ziğine yeni katkılarda bulunarak uluslar-
arası bir değer kazanmasını bilmiştir.
Yalnız son zamanlarda geçirdiği çeşitli ra-
hatsızlıklar yüzünden Akbank'ın bütün
tanınmış kompozitörlerimize 25. kuruluş
yıl dönümü münasebetiyle sipariş ettiği
kompozisyonlardan bütün ısrarlarıma
rağmen bir pay almaktan çekinmişti." İlk
yapıtlarında geç romantizm ve izlenimci-
likten yola çıkan fakat kısa sürede gele-
neksel Türk müziğinin, özellikle halk

müziğinin makamsal ve ritmik gereçlerini
başarıyla kullanmaya başladığı söylenen
Ulvi Cemal Erkin için besteci İlhan Us-
manbaş ise bir açıklamasında şu değer-
lendirmeyi yapmıştı: "Birinci kuşak Türk
bestecileri, 1930'larda ilk yapıtlarını ver-
dikleri zaman, bugün insanı hayrete dü-
şüren bir şey daha var, o da sanki
Türkiye'de yüzyıllardan beri Avrupa mü-
ziği yapılıyormuş gibi yeni bir müzik di-
line oturmuş olmaları. Mesela Erkin'in
'Beş Damla' adlı piyano parçaları 1931
tarihini taşır yani henüz öğrenciliğini biti-
rip Türkiye'ye dönmüş genç bir besteci,
birdenbire o güne kadar Türkiye'de nasıl
bir müzik yapılması gerektiğini en açık bir
dille ortaya koymuştur."

Meslek meşrep meselesi

Radyo Dergisi'nin 1 Ocak 1945'te çıkan
sayısında Baki Süha Ediboğlu'nun ger-
çekleştirdiği "Erkin Ailesi Arasında" baş-
lıklı mülakata katılan Ferhunde Remzi
Erkin, şu ifadeleri kullanmıştı: "Aynı mes-
lekte iki insanın birbirinden alıp vereceği
kuvvet ne ise biz de Ulvi ile böyle bir
sanat alışverişi içinde birbirimizi tanıdık
ve birleştik. O yazar, ben çalarım ve bera-
ber konuşuruz. Mesleğimiz gibi meşrebi-
miz de birbirine uygundur çok şükür..."
Erkin, 1943'te Cumhuriyet Halk Parti-
si'nin açtığı beste yarışmasına "Köçekçe"
ve "Piyano Konçertosu" ile katıldı. Ödüle
layık görülen Piyano Konçertosu eseri,
aynı yıl Ferhunde Erkin solistliğinde önce
Riyaset-i Cumhur Orkestrası tarafından,
daha sonra ise Berlin Şehir Orkestrası 
tarafından yorumlandı.

Sanat yaşamındaki başarıları nedeniyle Fransız ve İtalyan devletlerinin
onur ve liyakat nişanlarıyla ödüllendirilen Erkin, 1971'de "devlet sanatçısı"

unvanı aldı. Usta bestecinin anısına, 1985'te pul bastırıldı, 1991'de Sevda-Cenap
Ant Müzik Vakfı tarafından onur ödülü altın madalyası verildi. Eserleri Türkiye dı-

şında da sık sık yorumlanan Ulvi Cemal Erkin, yapıtlarını seslendiren Çek Filarmoni
Orkestrası, Colonne Orkestrası ve Paris Radyo Senfoni Orkestrasını konserlerinde biz-
zat yönetti. Başarılı sanatçı, 15 Eylül 1972'de, 66 yaşında iken, kalbine yenik düşerek
Ankara'da hayata veda etti. Sanatçının eserleri şöyle: "İki Dans" (1930), "Ninni, Em-
provizasyon ve Zeybek Türküsü" (1929-1932), "Beş Damla" (1931), "Bülbül ve Ayın
On Dördü" (1932), "Konçertino" (1932), "Bayram" (1934), "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü"
(1936), "Yedi Halk Türküsü" (1936), "İki Sesli Türküler" (1936), "Çocuklar İçin Yedi
Kolay Parça" (1937), "Duyuşlar" (1937), "Karagöz" (1940), "Piyano Konçertosu"

(1942), "Köçekçe" (1943), "Piyano Beşli" (1943), "Yedi Türkü" (1945), "Sen-
foni No:1" (1944-1946), "Piyano Sonatı" (1946), "Keman Konçertosu"

(1947), "Senfoni No:2" (1948-1958), "Keloğlan" (1950), "Sinfo-
nietta" (1951-1959), "On Türkü" (1963), "Altı Prelüd"

(1967), "Konçertant Senfoni" (1966), "Senfonik
Bölüm" (1968-1969)

Devlet sanatçısı
unvanı aldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) tarafından düzenlenen
İstanbul Film Festivali, Ulus-

lararası Adana Altın Koza Film Festivali
ve Başka Sinema Ayvalık Film Festivali ile
iş birliğiyle çevrim içi olarak başladı. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzen-
lenen İstanbul Film Festivali 20 Eylül,
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festi-
vali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali prog-
ramındaki filmleri ise 26 Eylül'e kadar "fil-
monline.iksv.org"da sinemaseverlere
sunacak. Uluslararası Adana Altın Koza
Film Festivali'nde sunulan Umut Evir-
gen'in "Ben Bir Denizim", Leyla Yılmaz'ın
"Bilmemek", Faysal Soysal'ın "Ceviz
Ağacı", Hacı Orman'ın "Körleşme", Gök-
çin Dokumacı'nın "Kuyudaki Taş", Ercan
Kesal'ın "Nasipse Adayız", Anıl Gelberi'nin

"Plaza", Barış Hancıoğulları'nın "Yeniden
Leyla" filmleri, festivalde izlenebilecek.
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nin
seçkisindeki "Fanny'nin Yepyeni Hayatı",
"Felicita", "İtalyan Yazı", "Yangın Yeri",
"Wendy" ve "Barbarları Beklerken" filmleri
de festival izleyicisinin beğenisine sunula-
cak. filmonline.iksv.org platformunda eri-
şime açılacak filmleri izlemek için biletler
yine aynı site üzerinden alınabilecek.

Çevrimiçi bir film festivali

Besteci, müzisyen, müzik öğretmeni ve orkestra şefi Ulvi Cemal Erkin'in vefatının ardından 48 yıl geçti

Kültepe’de
tanrıça heykeli!

Kayseri kent merkezine yaklaşık 25 kilo-
metre uzaklıkta olan ve küllü toprağı ne-
deniyle "Kültepe" olarak adlandırılan

bölgede 72 yıl önce başlatılan kazılar devam ediyor.
Kazılarda bu yıl 4 bin 300 yıl öncesine ait, Anadolu
insanının inandığı tanrı ve tanrıça heykelcikleri bu-
lundu. Yıl içinde kazılarda bulunan bu heykelcikle-
rin Kayseri Müzesi'nde geçici sergide izlenime
sunulması hedefleniyor. Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kültepe
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, AA
muhabirine, 1800'lü yılların sonunda Kültepe'den
çıkarılmış ve İstanbul'da bir antikacıya satılmış iki
tabletten birinin British Museum'a diğerinin Lo-
uvre Museum'a gittiğini söyledi.

Sıtma ilacı karşılığında tablet toplanmış

İlk dönemlerde tabletlerde geçen şehrin nerede ol-
duğunu merak eden bilim insanlarının Türkiye'ye
seferler yaptığını ancak tablet bulamadıklarını anla-
tan Kulakoğlu, şunları kaydetti: "Bedrich Hrozny
diye Çek bir bilim insanı var. Bu bilim insanı dün-
yada Hititçe'yi ilk kez çözen insan. Bu kişi tablet-
lerde adı geçen Kaniş şehrinin neresi olduğunu
bulmak için Kayseri Kültepe'ye geliyor. Bizim 'War-
şama Sarayı' dediğimiz sarayın üçte birini tahrip
ediyor. O zamanki kazı tekniklerine göre krater gibi
bir çukur kazıyor. Tablet bulamadığı için hayal kı-
rıklığı yaşıyor. Arabacısının dikkatini çekiyor üzgün
oluşu, 'Beyim ne oldu' diye soruyor. Hoca da tablet
bulamadığını anlatıyor. Arabacısı diyor ki 'Sen yan-
lış yeri kazmışsın tabletler orada değil, Mehmet
Ağa'nın tarlasında.' Geri dönüp Karum dediğimiz
yerde kazılara başlıyor ancak pek tablet bulamıyor.
Bu arada bölgede sıtma salgını var. Eski bir asker
olan Hrozny'i gelirken sıtmaya karşı kinin tableti
getirmiş. İnsanlar salgından dolayı ona geliyor, ilaç
istiyor. O da bir çivi yazılı tablet karşılığı bir kinin
tablet veriyor. Köylülerden böylece tablet topluyor.
Köylülerden topladığı tabletler sayesinde Külte-
pe'nin ilk tabletlerde adı geçen 'Kaniş' şehri oldu-
ğunu ispatlıyor. Bu tabletleri ülkesine götürüyor,
1936 yılında iade ediyor Türkiye'ye. Şu an İstanbul
Arkeoloji Müzesi'ndeki tabletler onun çalışıp iade
ettiği tabletlerdir." Kulakoğlu, 2009 yılından bu
yana kazılarda "Asurlu tüccarlar Anadolu'ya gelme-
den önceki dönem olan Eski Tunç Çağı'nda Ana-
dolu nasıl bir yerdi" sorusuna cevap aradıklarını
belirterek, "yukarı şehir" olarak adlandırılan Kaniş
bölgesinde kazıları sürdürdüklerini aktardı.

15 heykelcik daha bulundu

2017 yılında bir binanın odasında yapılan kazılarda
toplu halde 35 tane tanrı ve tanrıça heykelcikleri
bulduklarını anımsatan Kulakoğlu, şöyle devam
etti: "Bu yıl 15 tane daha idol (heykelcik) bulduk.
Bu alanda kazılar sürüyor. Kazı yaptığımız yapı
büyük bir olasılıkla resmi, dini özelliği olan, çok
büyük ve Anadolu'da benzeri olmayan bir yer. Bu-
radan çıkarılan idoller, 4 bin 500 yıl önce Anadolu
insanının inançlarını, taptıkları varlıkları gösteren
eserler. Bunlardan kimisi tahtında oturur vaziyette
kimisi de şematik olarak yapılmış. Kültepe'den
başka yerde olmayan eserler. 4 bin 500 yıl önce bir
insanın taptığı bir eseri elinizle buluyorsunuz, gün
ışığına çıkarıyorsunuz, bu heyecan verici." Kula-
koğlu, kazılardan bu yıl çıkarılan tanrı ve tanrıça
heykelciklerini Kayseri Müzesi'nde geçici sergiyle
görücüye çıkarmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Roma İmparatorluğu'nun "do-
ğudaki başkenti" Nikomedya dö-
neminden kalan eserler başta

olmak üzere envanterinde Roma, Bizans,
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çe-
şitli kültür varlıkları bulunan Kocaeli Müze
Müdürlüğünde restorasyon ve konservas-
yon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Ko-
caeli Müze Müdürlüğü restoratörü Onur
Çoban öncülüğünde, İstanbul Restorasyon
ve Konservasyon Merkez ve Bölge Labora-

tuvar Müdürlüğünde yapılan çalışmalara ek
olarak, son 3 yılda yaklaşık bin eserin bakım
ve onarımı milimetrik dokunuşlarla gerçek-
leştirildi. Hassas dokunuşlarla gelecek nesil-
lere aktarılması hedeflenen eserler, Kocaeli
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi başta
olmak üzere Kasr-ı Humayun Saray ile Ata-
türk ve Redif müzelerinde sergileniyor.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyor

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, mü-

zelerin, sadece kültürel mirasın sergilendiği
mekanlar olmadığını söyledi. Müzelerin,
aynı zamanda kültürel mirasın bilimsel ola-
rak araştırıldığı, kazıların yapıldığı, koruma
ve onarım çalışmaları ile eğitim faaliyetleri-
nin gerçekleştirildiği alanlar olduğunu belir-
ten Gedük, bu doğrultuda müzelerinde de
restorasyon ve konservasyon çalışmalarına
ağırlık verdiklerini dile getirdi. Gedük, Ko-
caeli'nin birçok medeniyetin izlerini taşıdı-
ğını, bunların şehir için korunması gereken

önemli değerler olduğunu vurgulayarak,
şunları kaydetti: "Kültürel mirasımızı gele-
cek nesillere ancak restorasyon ve konser-
varyon yaparak ulaştırabiliriz. Restorasyon
ve konservasyon bölge laboratuvarlarının
yanı sıra tüm müzelerde bu tür çalışmalar
yürütülüyor. Kocaeli kadim bir şehir, önemli
bir coğrafya, doğuyla batının kesiştiği nok-
tadaki bir şehir. Birçok medeniyete ev sahip-
liği yapmış bir kent. Bu zengin coğrafyada
yapılan çalışmalar sırasında kültürel mirasa
rastlanabiliyor. Müzemize gelen bu eserleri
restore ederek gelecek nesillere ulaştırmaya
çalışıyoruz." Müzecilik açısından restoras-
yonun önemli bir aşama olduğuna işaret
ederek, açıklamalarda bulundu.

Geçmişe altın dokunuş
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Balkan Kupası'nda Sırbistan ekibi Ze-
leznicar'ı mağlup ederek üst üste ikinci
kez Balkan Kupası'nın sahibi olan
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Ta-
kımı, yurda döndü. Türk Hava Yolları
Başantrenörü Marcello Abbondanza,
"Kulübümüz için üst üste kazanılan
ikinci kupa oldu. Şimdi Challenge
Cup'ı kazanmaya çalışacağız" dedi.
2020 Balkan Kupası'nda şampiyon
olan ve 2020 CEV Challenge Kupa-
sı'na katılma hakkı elde eden Türk
Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı,
Belgrad'dan şampiyonluk kupası ile
geldi. İstanbul Havalimanı'nda basın
mensuplarına açıklamalarda bulunan
başarılı smaçör Şeyma Ercan, kazan-
dıkları başarıdan dolayı mutlu olduk-
larını söyledi. Ercan, "Pandemi
sürecinde yurt dışına çıkıp maç oyna-
mak hepimiz için heyecan verici ve
korkutucuydu. Ama çok şükür güzel
atlattık. Bu ikinci kupamız oldu kulüp
adına. Geçen sene de Balkan Kupa-
sı'nı bu zamanlarda kazanmıştık. Ar-
dından CEV Challenge Kupası'nda
yolumuza çok güzel devam ediyorduk.
Ancak korona nedeniyle durmak zo-
runda kaldı. Bu yılki hedefimiz Chal-
lenge Cup'ta şampiyonluk. Bu nedenle
Balkan Kupası bizim için ekstra bir
önem arz ediyordu. Yolumuza devam
edeceğimiz için mutluyuz" dedi.

Balkan Kupası ilk oldu 

Başantrenör Marcello Abbondanza
ise "Daha önce birçok kupa kazandım
ancak Balkan Kupası benim için bir ilk
oldu. Kulübümüz için de ikinci kupa
oldu. Şimdi Challenge Cup'ı kazan-
maya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
DHA

kasImpaşa, erdem Canpolat ile imzaladI

Şampiyonlar
yurda döndü

Demir Grup Sivasspor, La Liga ekiple-
rinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lige iste-

diği başlangıcı ya-
pamayan Demir
Grup Sivasspor,
kadrosunu güçlen-
dirmek için transfer
çalışmalarını sürdü-
rüyor. Kırmızı be-
yazlı ekip bu
kapsamda geçen
sezon İspanya'nın
Getafe takımında
forma giyen Fas
asıllı Fayçal Fajr ile
anlaşmaya vardı.
Tecrübeli oyuncu
Demir Grup Sivass-
por Başkan Vekili
Erdal Sarılar'ın ka-
tıldığı imza töre-
ninde resmi
sözleşmeye imza
attı. 1988 doğumlu
Fajr, orta sahada
görev yapıyor. Kari-
yerinde 285 maça
çıkan 32 yaşındaki
sporcu; 30 kez gol
sevinci yaşarken, 48
asist yaptı. Fajr, ay-
rıca 25 kez de Fas
Milli Takımı'nın for-
masını giydi.

Kasımpaşa Kulübü, Almanya
Bundesliga ekibi Schalke 04'ün 19
yaşındaki kalecisi Erdem Canpolat
ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ku-
lüpten yapılan açıklamada,

"Schalke 04 takımının 19 yaşındaki
kalecisi Erdem Canpolat, sponso-
rumuz Medical Park Hastane-
si'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin
ardından Kemerburgaz Tesisleri-

mizde sportif direktörümüz Emir
Saraç'ın da hazır bulunduğu imza
töreninde kendisini 3 yıllığına Ka-
sımpaşamıza bağlayan sözleşmeye
imza attı" ifadeleri yer aldı.

Dünyada 50'den fazla ülkede faali-
yet gösteren Juventus'un altyapı
akademisi Türkiye'ye geliyor. Dün-
yanın en yaygın alt yapı akademisi
olarak bilinen Juventus Akademi
19 Eylül'de antrenmanlara başla-
yacak. Juventus Akademi İstan-
bul'un eğitim programında kız
çocukları da yer alacak. Torino'da
bulunan Juventus Akademisi'nin
deneyimli baş antrenörlerinden
İtalyan Luca C ve geçmiş yıllarda
İngiltere'de Arsenal ve Manchester

City altyapılarında görev alan İn-
giliz antrenör Raf Arfaqat yöneti-
minde antrenmanlara başlayacak
olan futbolcu adaylarına teknik ve
taktik bilgiler başta olmak üzere
futbola dair her türlü eğitim verile-
cek. Eğitim programının içeriğinde
İngilizce dil eğitimi, özel beslenme
programları, sporcu kariyer planla-
ması da yer alacak. 

Türk bayrağı dalgalanacak

Juventus Kulübü'nün her yıl Tori-

no'da kendi tesislerinde düzenle-
diği Akademiler Dünya Kupası or-
ganizasyonunda gelecek yıl
Juventus Akademi İstanbul da yer
alacak. Dünyadaki tüm Juventus
Akademilerinde eğitim alan bin-
lerce futbolcu adayının katıldığı bu
özel turnuvada şampiyon olan
akademiye kupayı Allianz Are-
na'da Juventuslu efsane futbolcu
ve şuan kulüp CEO'su olarak
görev yapan Pavel Nevded
verecek. DHA

Juventus, İstanbul’da
İtalyan devi Juventus Kulübü'nün Türkiye'de bulunan ilk ve tek resmi
akademisi 19 Eylül' de top başı yapacak. İstanbul'da Beşiktaş ve Başakşehir
ilçelerinde iki ayrı sahada faaliyete başlayacak olan akademi, yakın zamanda
Türkiye'nin bir çok noktasında geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek
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Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde
düzenlenecek olan 20. Medicana
Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası,
Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti
Extra Bursaspor ve Bahçeşehir 
Koleji’nin katılımıyla 16-19 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek

I NG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden
TOFAŞ'ın 2020-2021 sezonu hazırlıkları
kapsamında ev sahipliğini yapacağı

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda he-
yecan başlıyor. Medicana Bursa Hastane-
si’nin katkılarıyla bu yıl 20.’si
gerçekleştirilecek turnuvada karşılaşmalar
16-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Nilü-
fer’deki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynana-
cak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001

yılında hayatını kaybeden eski milli basket-
bolcu Cevat Soydaş anısına her sezon ön-
cesi geleneksel olarak düzenlenen
organizasyona bu yıl TOFAŞ'ın yanı sıra
Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra
Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji katılacak.
Daha katılacağı açıklanan Türk Telekom’un
çekilmesiyle bu yıl 5 takımla oynanacak tur-
nuva, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun
pandemi sürecinde yürürlüğe koyduğu Bas-

ketbola Dönüş Protokolü kararları gereği se-
yircisiz oynanacak.

Cevat Soydaş kimdir?

Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir
amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan
ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif bas-
ketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme
başarısını gösterdi. Sırasıyla Eskişehir Güllük,
MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ,

OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oy-
nayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Bele-
diyespor'da antrenörlük yaptı. 1975-84 yılları
arasında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını
taşıyan Soydaş, oynadığı 221 maç ile Tofaş ta-
rihinde en çok maç oynayan 5. oyuncu ve at-
tığı 3498 sayı ile de Murat Konuk'un ardından
en çok sayı atan 2. oyuncu olma özelliğini taşı-
yor. Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği
trafik kazası sonunda hayata gözlerini yumdu.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonların-
dan biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 18-20
Eylül tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek.
Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour’un ilk
gösteri uçuşunu Marmaris’te gerçekleştirecek. Arala-
rında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogi-
er’nin ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Adus
Motorsport pilotu Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın da
bulunduğu ralli pilotları, 18-20 Eylül tarihleri arasında
Marmaris’in zorlu parkurlarında mücadele edecek.
Red Bull pilotu Dario Costa da yarış tutkunlarına ben-
zersiz bir gösteri yapmak için Marmaris’te olacak. İtal-
yan pilot, Marmaris’teki açılışta hız ve dengeyi
akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği bir gösteri uçuşu ya-
pacak.

İstanbul inanılmazdı

Dünya Ralli Şampiyonası’nda da Red Bull uçağıyla
benzersiz bir şov sergileyecek olan İtalyan pilot Dario
Costa, “İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir dene-
yimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayaca-
ğım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki
anlatamam. Şimdi sıra Marmaris’te” diye konuştu.

Red Bull herkesi uçuracak

Sivasspor’a
önemli transfer

TFF 1'inci Lig'e Adana Demirs-
por mağlubiyetiyle başlayan
Bursaspor, ikinci hafta karşıla-
şacağı Altınordu maçının hazır-
lıklarına ara vermeden başladı.
TFF 1'inci Lig'in 2'nci hafta-
sında 19 Eylül Cumartesi günü
saat 19.00'da deplasmanda Al-
tınordu ile karşılaşacak Bursas-
por, bu maçın hazırlıklarına
başladı. Teknik direktör Mus-
tafa Er gözetiminde gerçekleşen

antrenman yaklaşık 1 saat
20 dakika sürdü. Isınma koşula-
rıyla başlayan idman pas press
oyunlarıyla devam etti. Yeşil be-
yazlılar, son bölümde yarı sa-
hada çift kale maç yaptı. Dün
oynanan Adana Demirpor 
maçına ilk 11'de başlayan 
futbolcular ise yenileme çalış-
maları yaptı. Bursaspor hazır-
lıklarını yarın yapacağı
antrenman ile sürdürecek. 

Bursaspor ara vermedi
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Galatasaray'da son dönemde çok
konuşulan oyunculardan Younes 
Belhanda, gündeme dair önemli
açıklamalarda bulundu. İsmi 
transferde geçen Belhanda, 
son maçta iyi bir performans
gösterdiğini belirtirken teknik 
direktör Fatih Terim ile arasının
iyi olduğunu ifade etti

FAtih terim’Le
ArAmız çok iyi

G alatasaray'da son dönemde çok konuşulan oyuncu-
lardan biri Younes Belhanda oldu. Faslı oyuncunun
takımından ayrılacağı yönünde haberler çıkarken

deneyimli isim yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Bel-
handa, teknik direktör Fatih Terim ile arasının çok iyi oldu-

ğunu söylerken Falcao gibi bir golcü ile oynamanın zevkli
olduğunu söyledi. "Teknik direktör Fatih Terim ile her
zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebili-
rim. Geçen sezon takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar
Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek

çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık."
"Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımız ile
oynarken futbol anlamında tamamen farklı bir takım oldu-
ğumuzun bilincindeyiz

Falcao ile oynamak zevk

"Falcao ilk geldiğim zaman yeteneklerini sahaya yansıtma
konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni
yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı
ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim
için bir zevk" "Hafta sonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi
çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek
için uzun zamandır çalışıyordum. Kendimi çok iyi hissetti-
ğimi söyleyebilirim"
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda
gençlerle birlikte yürüyüş yaptı. Spor yapmanın pandemi sürecinde daha önemli hale geldiğini
vurgulayan Bakan Kasapoğlu, gençlere 'Spor hayatınızdan hiç çıkmasın' mesajını verdi
YürüYüş boyunca ormanda spor yapan vatan-
daşlarla sohbet eden ve bazı antrenmanlara eşlik
eden Bakan Kasapoğlu, düzenli spor yapmanın
pandemi sürecinde daha önemli hale geldiğini
vurguladı. Türkiye'nin tesisleşme noktasında gel-
diği noktanın altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Te-
sisler, sadece profesyonel sporcularımız için değil
tüm halkımıza açık. Vatandaşlarımızdan sporu
hayatlarının bir parçası haline getirmelerini rica
ediyorum" İfadelerini kullandı. Yürüyüş boyunca
gençlerle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu,
spor yapmanın sağlıklı yaşamın en önemli etkenle-
rinden biri olduğunu belirtti.

Hiç eksik olmasın

Gençlere, 'Günde en az bir saat spor yapmanızı
tavsiye ediyorum' diyen Bakan Kasapoğlu, "Spor
yaptıkça zihinsel ve fiziksel anlamda kendinizi ne
kadar güçlü hissettiğinizi göreceksiniz. Spor, haya-
tınızdan hiç eksik olmasın" dedi. Bakan Kasapoğ-
lu'nun sabah yürüyüşü, 6 kilometrelik parkuru
tamamlamasının ardından son buldu.

Süper Lig'de
hataya yer yok
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk
hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor,
Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta kapanış ma-
çında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.
14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı
serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan
topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savun-
maya çarparak kornere çıktı. 17. dakikada Caiçara'nın ve
İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Cai-
çara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top
kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti. 29. dakikada sol
kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert
Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı. 36. dakikada Ata-
kaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu
müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu
oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vu-
ruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

2-0'lık mağlubiyet

60. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasına gönderdiği pasla
topla buluşan Gökhan Karadeniz'in bekletmeden yaptığı
vuruşta, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı. 76. dakikada
Skrtel'ın savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza saha-
sında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mo-
hamedi'nin solundan auta çıktı. 90+1. dakikada Atakaş
Hatayspor, farkı ikiye çıkardı. Traore ve Barbosa'nın verka-
çında topla buluşan Traore'nin şutunu tamamlayan Bar-
bosa, topu ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşma Atakaş
Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

Judocular 
Antalya yolcusu
Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin
normalleşme döneminde hazırlık kampı
çalışmalarına İstanbul'da başlayan ve ardından
Erzurum kampı ile devam eden Judo Olimpik
Milliler, Antalya'da toplanacak
UlUSlararaSı Judo Federasyonu (IJF) tarafından
Covid-19 pandemi nedeniyle henüz yeni maç takvimi açık-
lanmadığı için Olimpik Judo Milli takımlar normalleşme
döneminde hazırlık kamplarıyla formunu korumaya devam
ediyor. İstanbul'da ilk hazırlık çalışmalarından sonra Erzu-
rum'da yükseklik antrenmanını gerçekleştiren Olimpik Milli
judocular, 3. Etap hazırlıkları için 17 Eylül - 20 Ekim 2020
tarihlerinde Antalya'da kampa alınacak. Göynük'te Mirage
Park Resort'ta kampa girecek toplam 39 judokalar, bu
etapta ağırlık, güç ve randori antrenmanlarını yapacak ve
bu sayede önemli bir form tutacak.

Spor hep
hayatınızda olsun

Atınç küllerinden

doğuyor
Süper Lig'de ilk hafta maçında Yukatel
Denizlispor'u evinde 5-1 yenen Gözte-
pe'nin ikinci golüne imza atan ve 90 da-
kika sahada kalan stoper Atınç Nukan
adeta küllerinden doğdu. Geçen sezon
sarı-kırmızılılara transfer olan 26 yaşın-
daki stoper kariyerinde tam 3 kez çapraz
bağlarından sakatlık yaşadı. Daha önce
Beşiktaş'ta ve Alman ekibi Leipzig'de çap-
raz bağları kopan deneyimli oyuncu aynı
kabusu geçen sezonun ilk yarısında bu kez
Göztepe'de yaşadı. Yaklaşık 7 ay sahalar-
dan uzak kalan Atınç, geçen sezon pan-
demi arasından sonra formasına tekrar
kavuşup yeni sezonda ise beyaz bir sayfa
açtı.

Büyük mutluluk yaşadı

İyileşip takıma dahil olan Atınç, hazırlık
kampının en hırslı oyuncularından biri
olarak dikkat çekti. Urla Adnan Süvari
Tesisleri'nde ve Afyon kampında hiçbir id-
manı aksatmayıp teknik direktör İlhan Pa-
lut'un gözüne giren oyuncu, ilk maçtan da
formayı kaptı. Denizlispor sınavında Al-
paslan ile birlikte savunmanın göbeğinde
forma giyen Atınç, mevkidaşı Titi'yi yedek
bıraktı. Karşılaşmada oldukça başarılı bir
performans ortaya koyan Atınç, skora da
katkı vermesini bildi. Maçın 25'inci daki-
kasında kornerden gelen ortayı kafayla ağ-
lara gönderen Atınç çok büyük mutluluk
yaşadı. Atınç, Beşiktaş'tan 2015 yılında 5
milyon Euro bonservisle Leipzig'e transfer
olmasına rağmen kariyeri sakatlıklarla
sekteye uğramıştı.

Villareal'den Beşiktaş'a müjde
Çin'den aldığı teklifleri Avrupa'da oynama isteği nedeniyle reddeden
Bacca'nın yeni adresinin Beşiktaş olabileceği aktarıldı
Beşiktaş'ta forvet transferi adına
çalışmalar sürerken gündeme gelen
isimlerden biri de Carlos Bacca'ydı.
İspanya LaLiga ekiple-
rinden Villarreal'in for-
masını giyen golcü
oyuncunun Beşiktaş'a
transferini kolaylaştıracak
önemli bir iddia gün-
deme geldi. La Razon'un
haberine göre Villarreal,
forvet hattına Pervis Es-
tupinan'ı dahil etmeye
hazırlanıyor. Bu transfe-

rin gerçekleşmesi sonrası ise Bac-
ca'nın Beşiktaş'a gidebileceği akta-
rıldı. Estupinan ile anlaşmaya

varan Villarreal'in mev-
cut hücum hattında
Bacca'nın forma şansı
bulması zor olarak gö-
rülüyor. Unai
Emery'nin yeni sezon
planlarında yer alma-
yan Bacca için en muh-
temel adres olarak
Beşiktaş gösterilmekte
görünüyor.

Belhanda,
hocasına
çok fazla
güveniyor.
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2020 yılında çıkardığı 3 şarkıyla tüm
listelerin zirvesine oturan Murat Boz,
bu kez 3 Açıkhava konseriyle seven-
leriyle buluşacak. Başarılı sanatçı,
organizasyonunu Bayhan Pro-
düksiyon’un gerçekleştirdiği ‘Yıl-
dızlar Açıkhava’da’ konser serisi
dahilinde 3 konser verecek!
Murat Boz 18 Eylül, 2 ve 4
Ekim tarihlerinde sahnede

olacak! Can Kenarım, Kalben ve
Gece ile milyonlara ulaşan Boz, hay-
ranlarının üç senelik Açıkhava hasre-
tine son verecek. 50 kişilik ekibiyle
çalışmalara başlayan başarılı sanatçı
bu konserlere özel bir repertuvar hazır-
lıyor. Murat Boz’un 14 yıllık kariyerine
sığdırdığı 5 albüm ve 13 teklisinden en
güzel şarkılarının bulunacağı repertu-
varda sürpriz şarkılar da yer alacak.

Murat Boz 3 konser Birden verecek

SILIVRI ICIN POZITIF
AYRICALIK ISTEDI
Silivri Belediye Başkanı ve MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İBB Meclisi Eylül ayı 1. otu-
rumunda konuşma yaparak Seymen Katı Atık Tesisi ve yaz aylarında nüfusa bağlı olarak yaşa-
nan sıkıntılardan dolayı Silivri’ye pozitif ayrıcalık yapılması gerektiğini söyledi

Kartal’da
mutlu bir gün

Kartal'da yaşayan 4-8 yaş arası minikler, Kartal Bele-
diyesi'nin hazırlamış oluğu hafta sonu etkinliğinde bir
araya geldi. Şarkılar ve masallar eşliğinde yapılan et-
kinlikte hikâye anlatıcısı Turna Sümeyye, Kartallı ço-
cukları hayal dünyalarında keyifli bir yolculuğa çıkardı.
Korona virüs pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda çocu-
ğun katılım sağladığı etkinlik için kütüphane bahçesine
aralarda mesafe bırakılarak minderler yerleştirilirken,
etkinliğe katılan miniklerin ateşleri ölçülüp, el dezen-
fektanlarını kullanmaları sağlandı. Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde geçen yıl hiz-
mete açılan Kartal Belediyesi Eğlenceli Çocuk Kütüp-
hanesi, her yaştan çocuğun örgün eğitim dışında
beceri ve gelişimini eğlenceli bir ortamda ve kolay bir
öğrenme modeli ile sürdürmesini amaçlıyor. 3 katı bu-
lunan kütüphanede özel olarak düzenlenen; Kitap
Okuma Alanı, Sanat Atölyesi, Drama Müzik Alanı ile
Bilim ve Satranç Alanları gibi çeşitli alanlar yer alıyor.

MÜGE CESUR ÖZMEN

S ilivri Belediye Başkanı ve
MHP Grup Başkanvekili Vol-
kan Yılmaz, 2020 Yılı İBB

Meclisi Eylül ayı 1. oturumunda
konuşma yaptı. İstanbul’da yatırım
denilince akıllara şehir merkezinin
geldiğini belirten Başkan Yılmaz,
İstanbul’un çöpü denilince ise Si-
livri Seymen’deki katı atık merkezi-
nin akıllara geldiğini söyledi.
Başkan Yılmaz, hafriyat döküm sa-
hası, katı atık depolama alanı ve yaz
aylarında nüfus yoğunluğuna bağlı
olarak yaşanan sıkıntıları meclis
gündemine taşıdı ve Silivri’ye yatı-
rım konusunda pozitif ayrıcalık ya-
pılmasını istedi.

Silivri her zaman anımsanıyor

İBB Meclisinde yaptığı konuşmada
“Spor, sanat, kültür, yol yatırımları
denince İstanbul’un merkezi akla
geliyor ama İstanbul’un merkezin-
deki külfet konuşulunca hemen çe-
perler akla geliyor. Şile akla geliyor,
Çatalca akla geliyor, Silivri akla ge-
liyor.” diyen Başkan Yılmaz, dış çe-
perde kalan ilçelere yatırım çağrısını
sürdürmeye devam etti. Silivri’de
ıhlamur ağaçlarının altında ıhlamur
kokusu yerine çöp kokusu hissedil-
diğine dikkat çeken Başkan Yılmaz,
şu ifadelere yer verdi: “Buradan
bütün yetkilileri her zaman uyardı-
ğım gibi bir kez daha uyarmak isti-
yorum. İstanbul’un bütün çöpü,
kiri, evsel atığı Silivri’ye taşınıyor.
Tasa, sevinç, keder ortak. Hepimiz
İstanbul’da yaşıyoruz. Biz bunları
niye buraya yapıyorsunuz diyerek

toptancı bir anlayışla bunu reddet-
miyoruz. Ama İstanbul Büyükşehir
Belediyesi bu çeperdeki ilçelere yap-
tığı atık toplama merkezleri, hafri-
yat sahaları nedeni ile de pozitif
hizmet ayrımcılığı yapmak zo-
runda. Günde 750 tır ile 12 bin ton
çöp Silivri’deki katı atık toplama
merkezine geliyor. Gelin ben sizi o
köylere götüreyim. Ihlamur ağacı-
nın altında ıhlamur kokusu değil, o
çöpün kokusunu hissedersiniz. Si-
livri’de, Çatalca’da, Şile’de bunun
gibi tesisleri yaptığınızda o köylere
iş, aş ve hizmet götürmek zorunda-
yız. Dolayısıyla çevreye etkilerini
aza indirip buralara yatırım yapma-
lıyız.”

Borçlanmaya destek 
vermeye başarız

Seymen’deki katı atık tesisine yapı-
lacak olan çöp suyu artıma tesisi
için borçlanma yetkisi konusunda
desteğe hazır olduklarını ifade eden
Başkan Yılmaz, “Bu kürsüden daha
önce açık çek verdik. Katı atık de-
posuna yapacağınız çöp suyu
artma tesisi ile ilgili borçlanma tale-
bine; Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkanvekili olarak açık çek
veriyoruz dedik. Getirin, kullanaca-
ğınız krediyi noktasal olarak buraya
kullanacağınızı belirtin, yapacağınız
yurt içi ve yurt dışı borçlanmaya
Cumhur İttifakı olarak destek vere-
lim dedik. Bununla beraber orada
Enerji A.Ş’nin bir elektrik üretim te-
sisi var. 15 Ağustos’ta devreye gire-
cekti, biraz gecikti. Biz sabırsızlıkla
onun da elektrik üretimine başlayıp,
çıkan metan gazının havaya değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
kazancı olarak bize dönmesini isti-
yoruz.” dedi.

İki köye halı saha yapılacak

Konuşmasında, “İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinden yapmış olduğum
çağrılar yer buluyor.” diyen Başkan
Yılmaz, katı atık merkezinden kay-
naklanan kokudan etkilenen Büyük-
çavuşlu ve Çeltik mahallelerine
Enerji A.Ş tarafından iki halı saha
yapılacağını ifade ederek, “Enerji
A.Ş.’nin Genel Müdürü Arslan De-
ğirmenci bey bizi ziyarete geldi.
Kötü kokudan etkilenen iki köyü-
müze birer halı saha yapabilecekle-
rini söyledi. Biz de Silivri Belediyesi
olarak yapacağımız spor kompleks-
lerinin içerisinde İBB’ye halı saha
yerini tahsis ederek bir protokol
yaptık ve buralara o halı sahaları
yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Başkan Yılmaz’ın İBB meclisine ta-
şıdığı konulardan birisi de uzaktan
eğitim oldu. Yaptığı saha çalışmala-
rında öğrenci velilerinin yaşadığı
mağduriyeti dile getiren Başkan Yıl-
maz, “Ben İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesinin çocuklar için, eğitim için
bu uzaktan eğitim döneminde neler
yaptığını veya neler planladığını da
dinlemek istiyorum. Çünkü bu çok
önemli bir konu. Ben sahada dola-
şırken benim önümü çeviren anne-
ler çocuklarının tableti, bilgisayarı
olmadığını, uzaktan eğitime nasıl
bağlanacağını soruyorlar. İBB’nin
bu konuyla ilgili uzaktan eğitimle il-
gili bir projesi var mı? Varsa bu pro-
jesini de bizlerle paylaşmasını
istiyorum.” diye konuştu.

Videoları izletsem utanırsınız
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz;
Şile, Çatalca, Büyükçekmece ve Si-
livri’de özellikle yaz döneminde
sahil bölgelerinde yaşanan sorun-
ları da meclise taşıyarak, “Şile, Ça-
talca, Büyükçekmece, Silivri gibi
ilçelerin yaz aylarında çektiği sıkın-
tıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bir bayram yaşadık bütün plajlar,
yazlıklar, piknik alanlarının ne du-
rumda olduğunu sizlerle paylaş-
sam videolarını izletsem birçok
şeyden utanırsınız.” dedi. Başkan
Yılmaz, sorunun çözümüne ilişkin
şu bilgileri paylaştı: “İBB Başkanı-
mız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun

Silivri ziyaretinde şunu ifade ettim.
Silivri’nin 42 km sahili var, gelin
dar gelirli ailelerin, tatile gideme-
yen ailelerin denize girebileceği,
duşun, tuvaletin, sosyal tesislerin
olduğu, insanların rahatça denize
girebileceği, onlar denize girerken
de yazlıkçı diye tabir ettiğimiz in-
sanların da evlerinde ve denize ra-
hatlıkla girebileceği sosyal plajlar
yapalım dedim. 8 tane yerin tespi-
tini dosya halinde İBB Başkanı-
mıza teslim ettim. Bu çok zor bir
şey değil. İstanbul’da 16 milyon
insan yaşıyor. Bu 16 milyon insa-
nın belki 10 milyonu tatile gideme-
yecek bütçe ile evini geçindirmek

durumunda. O zaman biz İstan-
bul’un kıyısındaki bu sahil şeridini
niye kullanmıyoruz? Çünkü plajlar
İBB’nin yetkisinde. Ben önümüz-
deki baharda İBB’den bu plajları
yapmak için yetki isteyeceğim. Şile,
Çatalca, Silivri gibi bu çeperdeki il-
çeler çok iyi kurgulanırsa İstan-
bul’a çok önemli değer katacak
ilçeler esasında. İnsanların şehrin o
atmosferinden, gürültüsünden,
egzoz kokusundan hafta sonu
uzaklaşabileceği alanlar, mesire
alanları, yazlık alanlar… Bunları
doğru kurgulayıp İBB’nin buralara
bütçe ayırıp yatırım yapması gerek-
tiğini hatırlatmak istiyorum.”

Virüse karşı çare turşuda
‘NeşeliGünler’ filminde Adile Naşit
ve Münir Özkul’un tartışmalarıyla
dikkati çeken turşu korona virüsle
mücadele döneminde de öne çıkıyor.
‘Neşeli Günler' filminde Adile Naşit
ve Münir Özkul'un tartışmalarıyla
dikkati çeken turşu korona virüsle
mücadele döneminde de öne çıkıyor.
Beyoğlu'nda 1938 yılından bu güne
kadar faaliyet gösteren asırlık turşucu
Cenk Toydemir, 40 çeşit sebze ve
meyveden yapılan turşuların grip ve
korona virüsle mücadeleye bağışıklığı
güçlendirerek destek olacağını söy-
ledi. Kış aylarında bolca tüketilen
turşu yaklaşan sonbahar öncesi yine
gözde ürünlerden birisi olmaya baş-
ladı. 1938 yılında Vahdettin Çelikler
tarafından Beyoğlu Cihangir'de açı-
lan asırlık turşucu dükkanı insanların
uğrak yeri oldu. 3.kuşak olarak asırlık
turşucu dükkanını işleten Cenk Toy-
demir ve Serkan Akın, 40 çeşit sebze
ve meyveden yapılan turşuların önce-
likle grip ve korona virüsle mücade-
leye destek olacağını söyledi. 40 çeşit

sebze ve meyveden yapılan turşunun
grip ve dünyayı etkisi altına alan ko-
rona virüse karşı bağışıklık sistemini
güçlendiren bir ürün olduğunu belir-
ten Cenk Toydemir, “Doğal sebze ve
meyvelerden yapılan turşularımız
ister limonla ister sirkeyle yapılsın, kış
sofralarımızın vazgeçilmezidir. Özel-
likle ‘Neşeli Günler' filminde Adile
Naşit ve Münir Özkul'un tartışmala-
rıyla dikkati çeken turşu özellikle grip
ve insan vücudunun bağışıklığını art-
tıran ilaç gibidir. Turşu suyunun fay-
daları saymakla bitmiyor. Vücudun
duyduğu çoğu minerali içinde barın-

dırması, kan şekerini dengelemesi,
alzheimer gibi sinir sistemi hastalıkla-
rına iyi geliyor. Ürünlerin çoğu Bur-
sa'da organik ürünlerden üretiliyor.
Turşunun faydaları içerisinde bulu-
nan meyve ve sebzelerden gelmekte-
dir. Lahana, salatalık, kornişon, acı
biber, patlıcan, kabak, domates, bibe-
riye, pancar, nohut, yeşil fasulye,
kauru fasulye gibi turşular birçok
çeşit vitamin ve minerali bünyesinde
barındırır. Bu turşuların tüketilmesi
özellikle kış dönemlerindeki kısıtlı
beslenme için oldukça önemlidir”
diye konuştu.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz


