
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili
Tevfik Göksu, önceki oturumda İYİ Partili

Meclis Üyesi Taylan Yıldız'a ‘internetçi arkadaş’
ifadesi ile ilgili açıklama yaptı. “Arkadaşımız çok
sevmiş sosyal medyadaki profiline eklemiş. Ren-
cide edici bir ifade gibi algılamış diye düşündüm”
diyen Göksu, “Şimdi Güngören Meydanı'na büfe
koyan büfeci arkadaş şöyle bir tweet atmış ‘özür

diledi.' İspatlamazsan alçağın ta kendisisin” 
tepkisini gösterdi. Bunun üzerine ortam gerildi ve
meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü. Coronaya
rağmen meclis üyeleri tekme-tokat birbirine girdi.
Kavganın ardından meclis salonunda yerlere 
maskelerin ve su bardaklarının atıldığı görüldü.
İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık sarf ettiği 
maksadını aşan sözleri nedeniyle özür diledi.

SAYFA 5Osman KöSE

Evden çalışma
devam ediyor

SAYFA 7Mehmet Remzi TANIŞ

Gel de Aziz
Nesin’i anma!

iSPATLAMAZSAN ALÇAĞIN TA KENDiSiSiN
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Tartışmaların odağındaki 
Albatros arazisinin İBB 

Meclisi'nde planlarının değişmesinin
ardından Büyükçek-
mece Belediye-
si'nden açıklama
geldi. Belediyeden
yapılan açıkla-
mada, “Albatros
Bölgesi 516 ada 5
parsel Büyükçek-
mece Belediyesi-
nin turizm alanı
olarak imarlı ve
tapulu mülküdür.

Bu parsele ilişkin, 
basında ve sosyal medyada kullanılan
ifadeler tamamen imar hukukuna ay-
kırı ve gerçek dışıdır" denildi.  I SAYFA 8
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Albatros tapulu 
mülkümüzdür!

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Kovid-19 salgınıyla mücadele
kapsamında Bağcılar Belediye

Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da yer
aldığı heyet, denetleme yaptı. 87 ya-
şındaki İsmail Arslan, uygulamayı
yapan yetkililere teşekkür ederken
gençlere de “Benim gibi yaşlılar, 
oturduğu yerde maske takıyor. Ama
onlar da maske kollarında sokaklarda
dolaşıyorlar. Kendilerini değilse 
ailelerini düşünsünler” dedi.  I SAYFA 4
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Gençlere tokat
gibi nasihat!

İSMAİL AMCA GİBİ OLUN

ADLİ İŞLEM YAPILSIN İSTEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği

hakkında sosyal medya hesabından
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk
Tabipleri Birliği'nin insan ve toplum
sağlığı hakkında asılsız şaibe ve 
şüpheleri körüklediğini belirten 

Bahçeli, “Adında
Türk bulunan
Tabipleri Birliği
derhal ve 
gecikmeksizin
kapatılmalıdır.
Yöneticileriyle 
ilgili adli işlem
yapılmalıdır”
çağrısında
bulundu. I SAYFA 7
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TTB derhal 
kapatılmalı!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Belediye Başkanı Volkan 
Yılmaz’ın talimatıyla tarihi

dokusu korunarak restore edilen
Kalepark Sosyal Tesisleri ziyaretçi
akınına uğruyor. Çok sayıda sosyal
donatının yer aldığı tesiste, özellikle
açık hava müzesi büyük beğeni 
topluyor. Müzede yaklaşık 150 eser 
sergileniyor. Silivri Kalesinin tarihi
M.S. 3’üncü yüzyıla kadar uzanır-

ken, kalıntıların çoğunun 9’uncu ve
12’nci yüzyıllara ait olduğu uzman-
lar tarafından belirtiliyor. İlçenin 
çeşitli bölgelerinde bulunan birçok
tarihi yapının hem korumaya hem
de sergilemeye alındığı Kalepark
Açık Hava Müzesinde Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemine ait
birçok mimari yapı ve tarihi eser 
bulunuyor. 

ç
MÜZEDE YAKLAŞIK 150 ESER SERGiLENiYOR

Kalepark Sosyal Tesisle-
ri'nde oluşturulan açık hava

müzesi ilgili bilgi veren Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, “Bakımsız,
dağınık ve atıl durumda bulduğu-
muz birçok tarihi eser vardı. Bu
eserlerin her birini tek tek elden 
geçirdik. Bulundukları döneme ait
bilgilerin ve teknik özelliklerini 
içeren künyeler hazırlayarak 

eserleri sınıflandırdık. Roma, Bizans
ve Osmanlı dönemlerine ait olan 
tarihi kalıntıların sergilendiği özel
bir alan oluşturarak burayı açık
hava müzesine dönüştürdük. Silivri 
Belediyesi olarak, varlıkları ile 
şehrimize kültürel değer katan ata
yadigârı tarihi eserlerimize sahip 
çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam
edeceğiz” bilgisini verdi. I SAYFA 9
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ESERLERiN HER BiRiNi TEK TEK ELDEN GEÇiRDiK

Devlet Bahçeli

CHP LİDERİ TEŞEKKÜR ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin Türk Tabipleri Bir-

liği kapatılması çağrısının ardından
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan
birliğe destek geldi. Sosyal medyadan
bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ı

telefonla aradı.
Pandemi süreci
ve sağlık emekçi-
lerinin durumu
hakkında bilgi
alan Kılıçda-
roğlu, yürütülen
çalışmalar ve öz-
verili mücadele
için teşekkürlerini
iletti. I SAYFA 7
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Kılıçdaroğlu'ndan 
TTB'ye destek geldi

Kemal Kılıçdaroğlu

İTHAMLAR ÜZÜCÜ

Devlet Bahçeli'nin kapatılması
yönünde çağrıda bulunduğu

Türk Tabipler Birliği, “İyi ki TTB var
ama daha da önemlisi; iyi ki bu ül-
kede iyi hekimlik değerlerinin,
halkın sağlık hakkının
ve mesleki etik daya-
nışmanın önemini
bilen milyonlar
var” açıklamasını
yaptı. Hacettepe
Tıp Fakültesi Geri-
atri Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa
Cankurtaran da “Bir meslek örgütüne
bu ithamlar ne kadar üzücü ve 
çirkince” tepkisini gösterdi. I SAYFA 7
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Binlerce yıldır iyi
hekimlik yaptık!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Melen Barajı’nda incelemelerde

bulundu. Yeniden ihale edilen barajla
ilgili DSİ Genel Müdürüne, bir 
masa etrafında konuşma taleplerini
ilettiklerini belirten İmamoğlu,
yanıt alamadıklarını kaydetti.
İmamoğlu, “Biz, bilgi almaya
geliyoruz. Cevap dahi yok.
Akıl tutulması. Bu tür
insanlara Allah, akıl 
versin” tepkisini 
gösterdi. I SAYFA 9
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İBB Meclisi’nde AK Parti Grup
Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İYİ 
Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık’a “büfeci”
diye hitap etmesi ortamı gerdi. Meclis
üyeleri salgın önlemlerine aldırmadan
tekme-tokat kavga etti
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plan yapılıyor
Hasan Akgün İBB Başkanı Kadir Topbaş
zamanında mecliste bekletilen ancak Mevlüt

Uysal zamanında rafa kaldırılan; Celaliye, Kami-
loba, Kumburgaz, Güzelce, Tepecik ve Ahmediye
imar planlarının yeniden yapılmaya başla-
dığını açıkladı. “Vatandaş mağdur edilme-
meli, 20 yıldır Ahmediye ve Tepecik başta
olmak üzere bu mahallelerimiz mağdur
edildi” diyen Akgün, “İBB Başkanımız
Ekrem İmamoğlu ile de konuyu paylaşa-
rak  imar planlarını meclis gündemine
getireceğiz” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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MEHMET
MErT

özEl
HABEr

KAFTANCIOĞLU’NA SERT TEPKİ
KiMiN HADDiNE!

HABERİN DEVAMI SAYFA 7’DE

Devlet Su İdaresi (DSİ) Genel Müdürü’nün kendilerine Melen Barajı’na
ilişkin bilgi vermemesini eleştiren İmamoğlu, “Çok yazık” diye konuştu.
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Allah akıl versin

Dr. Hasan
Akgün

Kadir
Topbaş

aTa yadıGarına
sahıp cıKacaGız

Silivri Kalesi'nin tarihi M.S. 3. yüzyıla kadar uzanırken, 
kalıntıların çoğunun 9’uncu ve 12’nci yüzyıllara ait olduğu tahmin ediliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
eylül ayı meclis toplantılarının

ikinci gününde Başakşehir Belediye
Başkanı Yasin Kartoğlu, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun Başak-
şehir Belediyesi ve şahsıyla ilgili
iddialarına cevap verdi. Sular 
Vadisi’nde bele-
diye personeline 
yönelik iddialara
değinen Kar-
toğlu, “Kapılar
yüzümüze ka-
pandı’ sözleri
provokasyondur.
Vatandaş bu
şovu yemez”
dedi.
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Vatandaş bu 
şovu yemez!

İMAMOĞLU’NU ELEŞTİRDİ

Yasin Kartoğlu

hakkı ihlal edildi
CHP’li Enis Berberoğlu’na, 
MİT TIR’ları davasında, “siyasi ve

askeri casusluk maksadıyla devletin 
güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları
bakımından gizli kalması gereken bilgile-
rini açıklamaktan” verilen 5 yıl 10 ay
hapis cezası Yargıtay’da onanarak kesin-
leşmişti. Berberoğlu, yargılama sürecinde
tutukluluğunun hukuksuz olduğu iddia-
sıyla AYM’ye başvurmuştu. Başvuruyu
değerlendiren Anayasa Mahkemesi
Genel Kurulu, Berberoğlu’nun, seçilme
ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi
hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal 
edildiğine oy birliğiyle hükmetti.

ç

Avcılar’da oturan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çı-
kınca evlerinde 14 günlük karantinaya alınmalarına karar

verilenler yine evlerinde ziyaret edilerek dışarı çıkıp- çıkmadıkları
denetlenirken aynı zamanda gereksinimleri karşılanıyor. I SAYFA 5

çDENETiMLi
ZiYARET!
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SAYFA 15’TE

Kasımpaşa’dan
3 puan alacağız
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Allah akıl versin

yaşam 
Bahçesi 
kışa hazırlanıyor

İBB Meclisi’nde
‘büfeci’ kavgası!

Yenileme çalışmaları tamamlanarak 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete
açılan Silivri Kalepark Sosyal Tesisleri
bünyesindeki açık hava müzesi tesise 
gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Varlıkları
ile şehrimize kültürel değer katan ata
yadigârı tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz,
sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi
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COVID-19 ile birlikte zatürre aşısı olmalı mı
olmamalı mı tartışmaları sürüyor.Halk ara-
sında zatürre aşısı olarak bilinen pnömokok

aşısının COVID-19’a karşı korumadığını, ancak bazı
risk grubundaki kişilerin yaptırmasının önemli oldu-
ğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, pnömokok
aşısı ile ilgili en çok sorulan sorulara ilişkin açıklama-
larda bulundu. İşte aklımızda bulundurmamız gereken
11 gerçek:
-Pnömokok aşısı hem COVID-19’dan korumaz, hem
de COVID-19’un zatürreye sebep olmasını önlemez.
-Pnömokok aşısı herkese önerilmez.
-2 yaş altı bebeklere rutin yapılır.
-Pnömokok aşısı için zatürre aşısı demek doğru değil.
Aşı, pnömokokların neden olduğu zatürre, menenjit ve
diğer enfeksiyonların büyük bir kısmını önler.
-Pnömokok aşısı 65 yaş üstüne gereklidir.
2-65 yaş arası kişilerde kronik hastalık varsa önerilir.
-COVID-19’un kendisi viral pnömoni yapabilir. -Pnö-
mokoklar, influenza yani gripte ikincil enfeksiyonların
nedeni olabilirken bu COVID-19 hastalarında daha
sık görülmemektedir. COVID-19 nedeniyle yoğun
bakım ünitesi yatışı olursa, hastane enfeksiyonu etken-
leri ile bakteriyel zatürreler (pnömoni) olabilir.
-Kronik hastalık durumu, dalak olmaması, orak hüc-
reli anemi, kanser, kronik akciğer
hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, böbrek hastalık-
ları ve otoimmün hastalığı (bağışıklık sistemi bozuk-
luğu) olanlar pnömokok aşısı için hekimlerine
başvurmalı. Astım hastaları ise risk grubunda değildir,
aşılanmaları gerekmez.
-2 tip pnömokok aşısı var. Biri konjuge olan, tek doz öne-
rilir, diğeri ise polisakkarit olan. Bu, uzun süreli antikor
sağlamadığı için 5 yılda bir tekrarlanmalı. -Önce konjuge
aşı, ardından en az 2 ay sonra polisakkarit aşı yapılabilir.
Biri diğerinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.
-Türkiye’de yeterli aşı olmadığından, aşı sadece gerekli
kişilere önerilmeli.
-Yukarıda sayılan gruplar içinde değilseniz aşı olmanız
gerekmez.

Zatürre aşısıyla
ilgili detaylar

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz
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Mehmet MERT
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İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.
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Müge YüCETüRK

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş
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Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

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

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Asure ye zinde kal
ACIBADEM Maslak Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Fatma Turanlı, içerisine konu-

lan şeker miktarı çok fazla olmadığı ve
aşırı tüketilmediği taktirde aşurenin bağı-
şıklığı güçlendirmeden stresi azaltmaya
dek birçok faydası olduğunu belirterek
“Özellikle yaşadığımız pandemi dönemi
nedeniyle oldukça stresli günler geçirdik ve
geçiriyoruz. Stres aynı zamanda bağışıklığı
da zayıflatıyor. Aşure; içerisindeki tahıllar,
kurubaklagiller, meyve, ceviz ve badem
gibi yağlı tohumlarla hem strese karşı yar-
dımcı oluyor, mutluluk veriyor hem de ba-
ğışıklığı güçlendirip vücut direncini
artırıyor. Ancak bir kase aşure, içerisindeki
malzemelere göre değişmekle birlikte yak-
laşık 300-350 kalori arasında olduğundan
dolayı ölçüyü kaçırmamak gerekiyor”
diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma
Turanlı, aşurenin 5 faydasını anlattı, 1 kase
aşureyi yakmak için yapabileceklerinizi sı-
raladı, önemli uyarılar ve önerilerde bu-
lundu.

Tatlı isteğinizi karşılar

Alıştığımız yaşam ve çalışma şeklinden
çok farklı bir düzene geçtiğimiz bu dö-
nemde stres düzeyimiz oldukça yükseldi.
Stres kişilerde yeme şeklini etkiler, en çok
da tatlı yemeye yönlendirir. Bu dönemde
fazla miktarda tatlı atıştırmalıklar tüketme
eğilimi olur. Aşure içine katılan malzeme-
ler nedeniyle çok sağlıklı ve tokluk hissi ya-
ratacak iyi bir tatlı seçeneğidir ki şerbetli ve
yağ içeriği çok olan tatlılar yerine tercih
edilmesi önerilir. Fakat aşure çok aşırı
şeker konularak pişirilmiş ise içerdiği kalori
miktarının da yüksek olacağı unutulma-
malıdır.

Kalp ve damarları koruyor

Aşure yapılırken kullanılan malzemeler
bitkisel protein içerir, dolayısıyla kolesterol
içermezler. Bu nedenle kolesterolü yüksek
olanlar ve kalp damar hastalığı olanlar ra-
hatlıkla tüketebilirler. Aynı zamanda için-

deki kuruyemişler içerdikleri iyi yağlar sa-
yesinde kolesterol dostu yiyeceklerdir. Ay-
rıca kurubaklagiller çözünebilir ve
çözünemez lifler bakımından zengin gıda-
lardır. Çözünebilir lifler kolesterolün bir
miktarını bağlayarak dışkı ile atılmasına
yardımcı olur, damarları koruyucu etki
gösterir.

Tokluk hissini artırıyor

Baklagiller ve tam tahıllar iyi birer lif kay-
nağıdır. Çözünebilir lifler suyu tutarak ba-
ğırsakta yoğun jel oluşturup gıdaların
sindirim ve emilimini yavaşlatırlar; bu da
iştahı azaltıp uzun süreli doygunluk hissi
yaratır. Bunun birçok metabolik faydaları
vardır. Aşurenin içine koyulan şeker mik-
tarı çok az olursa kalori içeriği de azala-
cağı için kilo kaybına destek olabilir.

Bağırsak dostu yiyecektir

Şehir hayatının yoğun ve hareketsiz yaşam
şekli ve fast food tüketiminin fazla olması
nedeniyle çoğu insan bağırsak sorunları
yaşamaktadır. Oysa sağlıklı bağırsak ve

mikrobiyota; bağışıklıktan kalp damar
hastalıklarına ve depresyona kadar bir
çok sağlık sorunu açısından önemli bir sis-
temdir. Aşure içerdiği tahıllar, kurubakla-
gil, kuru meyveler ve kuruyemişler
nedeniyle posa açısından oldukça zengin
bir gıdadır, kabızlık sorununa iyi geldiği
gibi bağırsağa probiyotik sağlayarak mik-
robiyotayı destekler.

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma
Turanlı “Covid-19 pandemisini yaşadığı-
mız şu aylarda bağışıklığımızın güçlü ol-
masının ne kadar önemli olduğunu
çalışmalar göstermiştir. Bağışıklık sistemi-
mizin etkili olarak çalışabilmesi için gerekli
olan B grubu vitaminler, C, E vitamini,
demir, çinko, selenyum, magnezyum, be-
takaroten, folik asit, proteinler ve posa gibi
besin ögelerinin çoğunu aşureye katılan
malzemeler sağlamaktadır. Bu zengin gıda
maddesinin tüketilmesi sağlıklı beslen-
meye ve bağışıklığımızın iyi çalışmasına
destek olacaktır” diyor. AYNUR CİHAN

Mevsimsel özellik gösteren bipolar bozukluk, sonbaharda farklı etkilere yol açabiliyor. Sonbaharın son gün-
leri ve kışın ilk günlerine doğru çökkünlük belirtilerinin ortaya çıkabileceğini belirten uzmanlar, bu dönemde
içe kapanma, isteksizlik, derin bir mutsuzluk ve intihar düşünceleri görülebileceği uyarısında bulunuyor

Ü sküdar Üniversitesi NP Fener-
yolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uz-
manı Dr. Öğretim Üyesi Dilek

Sarıkaya, bipolar bozukluk hakkında
bilgi vererek sonbaharla arasındaki iliş-
kiye dair değerlendirmede bulundu. Bi-
polar bozukluğun “iki uçlu duygudurum
bozukluğu, manik depresif bozukluk, iki
uçlu mizaç bozukluğu, bipolar affektif
bozukluk” gibi isimlerle de adlandırıldı-
ğını belirten Dr. Dilek Sarıkaya, “Bipolar
bozukluk toplumda her 100 kişiden 2
veya 3’ünde görülebilen ruhsal bir hasta-
lıktır. Erkeklerde ve kadınlarda görülme
oranı eşittir ve ortalama başlangıç yaşı
20–25 yaş civarındadır” dedi. Hastalığın
genel olarak taşkınlık (mani) ve çökkün-
lük (depresyon)dönemleri ile karakterize
olduğunu kaydeden Dr. Dilek Sarıkaya,
“Birbirlerine zıt gibi görünen bu iki hasta-
lık dönemi yatışma ve alevlenmelerle sey-
reder. Hastalık dönemleri dışında ise
hasta hemen tamamen normale döner.
Ancak bazı hastalarda günlük yaşamı
kısmen de olsa etkileyen kalıntı belirtiler
devam edebilir” dedi.

Riskli davranışlar oluşabilir

Taşkınlık (mani) döneminin duyguduru-
mun çok yükseldiği, hastanın aşırı coş-
kulu olduğu bir dönem olduğunu
kaydeden Dr. Dilek Sarıkaya, “Bu dö-
nemde hastada abartılı önemli düşünce-
ler veya ayağı yere basmayan projeler,
kendini olduğundan çok daha yüksekte
hissetme, büyüklük düşünceleri, sinirlilik
veya aşırı neşe hali, özgüven artışı, dü-
şüncelerin hastanın zihninde adeta yarış-
ması, kendini aşırı enerjik hissetme, uyku
gereksiniminde azalma, hatta uyku ge-
reksinimini inkar etme, sonuçlarını dü-
şünmeden heyecanlı veya riskli
faaliyetlere kalkışmak (çok fazla para
harcama, aşırı hızlı araba kullanma, riskli
cinsel aktivite) gibi belirtiler görülebilir”
dedi.

İçe kapanma görülebilir

Çökkünlük (depresyon) döneminin ise
taşkınlık döneminin tam tersi olduğunu
belirten Dr. Dilek Sarıkaya, “Bu dö-
nemde; mutsuzluk, karamsarlık, umut-

suzluk, özgüvende azalma, değersizlik
hissi, abartılı suçluluk veya pişmanlık dü-
şünceleri, eskiden zevk aldığı faaliyetler-
den zevk alamama, iştahsızlık veya
uykusuzluk gibi değişiklikler, dikkat ve
konsantrasyonda bozulma, enerji azal-
ması ve halsizlik, ölüm ve intihar düşün-
celeri ortaya çıkabilir” uyarısında
bulundu.

Ani duygu değişimleri mümkün

“Bütün insanların duygusal dünyasında,
ruh halinde değişiklikler, inişler-çıkışlar
olur. Herkes günlük yaşamında dakikalar,
saatler veya bazen birkaç gün süren öfke,
sevinç, üzüntü, coşku, keder, huzursuz-
luk, endişe duyguları arasında iniş çıkış-
lar yaşayabilir” diyen Dr. Dilek Sarıkaya,
“Ancak bipolar bozuklukta; yaşamsal
olaylarla kısmen veya tamamen ilişkisiz
olarak, uzun süren, keskin iniş çıkışların
olduğu, düşünceleri, duyguları, davranış-
ları ve kişinin işlevlerini, yaşamını etkile-

yen yoğun duygudurum değişimleri ya-
şanır. Her ne kadar hastalığın sık görülen
belirtileri birçok kişide benzer olsa da, be-
lirtilerin şiddeti ve ortaya çıkış şeklinin ki-
şiden kişiye değişiklik gösterebileceği de
akılda tutulmalıdır” dedi.

Mevsime göre değişiyor

Bipolar bozukluğun seyrindeki en önemli
özelliklerden birinin de mevsimsel özellik
göstermesi olduğunu kaydeden Dr. Dilek
Sarıkaya, “Hastalar ilkbahar – yaz ayla-
rında taşkınlık, coşkunluk yaşarken, son-
bahar – kış aylarında çökkünlük,
durgunluk içinde girerler. Hastaların yak-
laşık dörtte biri bu mevsimsel özellik ne-
deniyle ilkbaharın son günleri, yazın ilk
günlerinde kötüleşirler. Hastalarda dür-
tüsel, tepkisel davranışlar, saldırganlık
eğiliminde artma, öfke patlamaları, aşırı
para harcama, taşkınlaşma, riskli davra-
nışlar sergileme azımsanmayacak oranda
görülebilir” dedi. ZEYNEP VURAL

SONBAHAR BIPOLAR
HASTALIGINI TETIKLER

İntihar riskine
dikkat edin
“Sonbaharın son günleri ve
kışın ilk günlerine doğru ise
çökkünlük belirtileri ortaya çı-
kabilir” diyen Dr. Dilek Sarı-
kaya, “İçe kapanma, isteksizlik,
karamsar düşünceler, derin bir
mutsuzluk, geleceğe dair ümit-
sizlik ve zaman zaman intihar
düşünceleri ve davranışı görü-
lebilir. Yapılan araştırmalar has-
talığın çökkünlük dönemlerinde
hastalarda intihar riskinin arttı-
ğına dikkati çekmektedir” 
uyarısında bulundu
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Antalya Dada
Club'da verdikleri
konserinin ardından

ayaklarının tozuyla İstanbul'a
dönen Yener Çevik ve Eşi
Safir, önceki gün Etiler'de bu
yıl ilk kez düzenlenen Altın
Zirve Ödüllerine Katıldılar. Üç hafta önce çıkardık-
ları "Duvar" şarkısıyla dijital platformlarda müzik lis-
telerini alt üst ederek Youtube'da 500 bin izlenmeyi
geçen ünlü Youtuber çift, "Yılın En İyi Rap" ve "Yılın
Düeti" ödülünü alarak gecede duble yaptılar.

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

tRakya HalkInIn 
GÖZdesİ ÖZ keŞan

ZüBeYde Hanım Mahallesi,
1428 Sokak üzerinde bulunan
bir markette 7 Eylül tarihinde

saat 22.00'da meydana gelen olayda
maskeli ve silahlı 3 şüpheli kasada duran
kişiyi etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan
600 lira nakit parayı ve 4 bin lira değe-
rinde sigara paketlerini poşetlere doldu-
rup alan şüpheliler, daha sonra hızla
marketten çıkarak izlerini kaybettirdi.

Cezaevine gönderildi

Market çalışanı Ü.Y.'nin haber verme-
siyle harekete geçen polis ekipleri olayla

ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kame-
ralarının incelenmesiyle soygun anlarının
saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.
Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yap-
tığı çalışmaların sonucu şüphelilerin
eşkal ve kimliklerini tespit etti. Asayiş
Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne

bağlı ekipler, Mehmet G.(18), M.İ.(17)
ve Ö.S.G. (17)'yi 16 Eylül Çarşamba
günü yakaladı. Yaşı küçük olan M.İ. ve
Ö.S.G. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim
edildi. Şüphelilerden Mehmet G. çıkarıl-
dığı mahkemede tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Öte yandan maskeli ve silahlı

şüphelilerin markete girdiği ve market ça-
lışanını etkisiz hale getirdikleri güvenlik
kameralarına yansıdı. Şüphelilerin ka-
sada duran paraları aldıkları ve poşete
doldurdukları sigara paketlerini alarak
marketten hızlıca kaçtıkları görülüyor.
DHA
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Kağıthane'de
silahlar konuştu

KAğıThANe'de bir binanın giri-
şinde oturan iki kişi, motosikletli
iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayanların da karşılık vermesiyle
kısa süreli bir çatışma yaşandı. Çatışma sı-
rasında bir evin camına kurşun isabet etti.
Olayda iki kişi yaralandı. Olay saat 23:00 sı-
ralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane
Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 45
numaralı binanın girişinde oturan Batuhan
Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya'nın ya-
nına yaklaşan ve üzerinde iki kişinin bulun-
duğu motosikletten silahla ateş açıldı.
Saldırıya uğrayanlardan birinin de silahla
karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma
yaşandı.

İki kişi yaralandı

Kısa süreli çatışmanın ardından Batuhan
Meşe ve Ahmet Duhan Karakaya vücutları-
nın çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle
yaralandı. Batuhan Meşe kendi imkanlarıyla
Kağıthane Devlet Hastanesi'ne giderken,
Karakaya ise olay yerine gelen Ambulansla
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kişinin yaralan-
dığı olayı gerçekleştiren saldırganlar ise, olay
yerine geldikleri motosikletle kaçtılar.

Tünelde kaza!

BeYOğLU, Taksim Tüneli'nde di-
reksiyon hakimiyetini kaybeden
motosiklet sürücüsü motordan

düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin
yaptığı müdahalelere rağmen motosiklet sü-
rücüsü hayatını kaybetti. Kaza saat 02:30 sı-
ralarında meydana geldi. Mecidiyeköy
istikametinden Aksaray istikametine doğru
seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosik-
letin sürücüsü 42 yaşındaki Taner Sel, Tak-
sim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini
kaybetti. Motosikletten düşen Sel orta refüje
çarptı. Sel'in kullandığı motosiklet kendisin-
den 100 metre ileride durabildi. Kazanın ar-
dından olay yerine polis ve sağlık ekipleri
sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri-
nin tüm müdahalelerine rağmen Taner Sel
hayatını kaybetti.

Lastiği patladı
kaza yaptı

ARNAVUTKÖY'de meydana gelen
trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00’da Arnavutköy

23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Çevre
yolundan tali yola girmek isteyen Abdulha-
lim Şen'in kullandığı otomobilin lastiği pat-
ladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden
sürücü yol kenarında bulunan bariyerlere
çarptı, ardından kaldırıma çıktı. Çarpışma-
nın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü,
kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Haber
verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tara-
fından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan
yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mecidiyeköy metro hattında intihar!
Olay, Şişli - Mecidiyeköy
Metro İstasyonu'nda sabah
saat 09.00 sıralarında ya-

şandı. Edinilen bilgiye göre, istas-
yonda bulunan bir kişi metronun
geldiği sırada raylara atladı. Metro-
nun altında bir kişinin kaldığını gören
görevliler ise durumu itfaiye ve sağlık
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay
yerine gelen Mecidiyeköy ve Beyoğlu
İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler rayların

altında kalan kişiyi kurtarmak için ça-
lışmalara başladı. Yaklaşık 1 saatlik
çalışmanın ardından kurtarılan kişi
sağlık ekiplerince hastaneye
kaldırıldı.  Çalışmalar sırasında Meci-
diyeköy-Şişli ve Gayrettepe Metro İs-
tasyonları kapatıldı. Metro kullanan
vatman ise ifadesi alınmak üzere polis
merkezine götürüldü. Hastaneye kal-
dırılan Zeynel Abidin A.'nın (26) yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen

kurtarılamayarak hayatını kaybettiği
öğrenildi. Metro İstanbul'dan yapı-
lan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-
Hacıosman metro hattı
Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir
vatandaşımızın intihar girişiminde
bulunması nedeniyle Osmanbey-Le-
vent istasyonları arasında hizmet ve-
rilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve
Gayrettepe istasyonları işletmeye ka-
patılmıştır." denildi. DHA
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Küçükçekmece'de dün akşam saatlerinde bir sitenin etrafını çev-
releyen bahçe duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay
sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken,
bahçe duvarı siteye ait istinat duvarının bulunduğu alana düştü
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O lay Küçükçekmece, Fevzi Çak-

mak Mahallesi'nde dün akşam
saat 18.00 sıralarında meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. Fevzi Çak-
mak Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin
etrafını çevreleyen bahçe duvarı henüz bi-
linmeyen bir nedenle istinat duvarının ol-
duğu alana çöktü. Çökme sonrası site

görevlileri durumu hemen itfaiye, polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine
gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik
önlemi aldı. İtfaiye ekipleri de duvarın çök-
tüğü alanda ve istinat duvarında detaylı in-
celeme yaptı. Olay sonrası herhangi bir
yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğre-
nildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası

olay yerine İBB'ye ait yol bakım ekipleri
geldi. Belediye ekipleri duvarın çöktüğü
alanda enkaz kaldırma çalışması yaptı. En-
kazın kaldırılmasının ardından bahçe du-
varının onarılacağı öğrenildi.

Yaralı ve ölü yok

Olayın yaşandığı sitenin müdürü olan

Aykan İlter, "Akşam saat 18.00 civarlarında
beton örme bahçe duvarı istinat duvarını
aşarak site içine yuvarlandı. Ekiplerimiz şu
anda burada, yaralı ve ölü yok. Herhangi
bir zarar ve mal kaybı ve hiçbir şey yok. Şu
anda kaldırılıyor gerisine artık bakacağız"
dedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam et-
tiği öğrenildi. DHA

SİLİVRİ'de sürücüsünün bilin-
meyen nedenle fenalaşmasıyla
kontrolden çıkan servis midi-

büsü park halindeki araçlara çarparak
durdu. Ölen ya da yaralananın olmadığı
kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Vakkas
Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsü-

nün direksiyondayken fenalaşması sonucu
kontrolden çıkan servis midibüsü park ha-
lindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi.
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan
olmazken, kaza güvenlik kameralarına
yansıdı. Fenalaşan minibüs sürücüsü
ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silivri'de felaket yaşandı
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T arihimizde kadın liderlerin olması,
beni çok gururlandırır. O yüzden
bugün belki de ilk kez duyacağımız

ama geçmişte dünyanın dört bir yanını yönet-
miş olan kadınlara ve hikâyelerine göz ataca-
ğız. Kendimce birkaç tane, önemli işler
başarmış hükümdar seçtim. Bu hükümdarlar,
Orta Asya’dan Mısır’a, Hindistan’dan Ana-
dolu’ya kadar hüküm sürmüştür.

İlk önce hepimizin duymuş olabileceği ef-
sanevi hakan: Tomris Hatundan bahsedece-
ğim. Orta Asya’daki İskitlerin kraliçesi olan
Tomris’in milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı
varsayılıyor. En bilinen savaşı Pers İmpara-
toru olan Kiros ile yaptığı savaştır. İskitlerin
topraklarına akın eden Pers kralı Kiros, Tom-
ris’e evlenme teklifinde bulunur. Tomris, Ki-

ros’un tuzağına düşmez ve ona savaş açar.
Muharebeden bir gün önce Kiros, Tomris’in
oğlunu tuzağa düşürüp öldürür. Bunun üze-
rine daha da kızan Tomris savaştan 
galibiyetle döner. Bu şekilde az da olsa 
intikamını alır.

Son Mısır Eyyubi Sultanı ve ilk Memluk
Sultanı olan Türk asıllı hükümdar: Şecerüd-
dür. Köle olarak girdiği sarayda Eyyubi hane-
danının son hükümdarlarından olan el-Melik
es-Salih ile evlenir. Kocası ölünce oğlunu
tahta geçirmiş ve bir askeri şef gibi haçlı or-
dusu ile çarpışmıştır. Haçlı ordusunu bozguna
uğratmış ve Fransa kralı 9.Louise’i esir al-
mıştır. Oğlunun Mısır Kölemen Türklerine ve
kendisine karşı kötü davranışlarından dolayı
Şecerüddür ve Türk beyleri, ihtilal yaparak

Memluk devletini kurarlar. Başına da Şece-
rüddür’ü Sultan seçerler. Zamanın halifesi de
dâhil olmak üzere bir sürü yönden gelen bas-
kılar sonucu tahtı daha çok elinde barındıra-
mayacağını anlayınca evlenip, saltanatı
Atabek İzzeddin Aybeg et-Türkmânî’ye
bırakmıştır.

Hindistan’daki Türk Delhi Sultanlığının ilk
ve tek kadın hükümdarı: Raziye Sultan.
Küçük yaşlardan beri devlet işlerine olan ala-
kası sebebiyle babasının ilgisini çeken Raziye,
babasının göz bebeğiydi. Siyasetten başka
şiir ile de ilgilenirdi. Hatta şiirlerini topladığı

bir divanı vardır. Babası 3 erkek kardeşi ol-
masına rağmen taht varisi olarak onu seçmiş
ve oğullarının eğlence peşinde olduğunu, dev-
leti iyi yönetemeyeceğini, oysa kızının taht
için gerekli olan bütün kabiliyetlere sahip ol-
duğunu söylemiştir. Babası öldüğünde vezir-
ler vasiyette yazdığı gibi Raziye’yi değil, üvey
erkek kardeşi Rükneddin Firûz Şah’ı tahta
çıkarmışlardır. Ama kardeşinin devlet yönet-
mekteki yetersizliği ve Raziye’nin aynı anne-
den doğma kardeşini öldürmesinden dolayı
devlet erkânının da desteği ile başa o geçmiş-
tir. Saltanat sürdüğü 4 yıl boyunca hep isyan-
ları bastırmış, eğitime ve kadın haklarına
önem vermiştir. Yine Rantanbur kalesini ala-
rak içindeki Müslümanları kurtarmıştır. Al-
tuniye’nin başlattığı isyanı dindirmek için
ordusu ile beraber yola çıkan Raziye savaşı
kaybetmiş ve Altuniye tarafından esir alın-
mıştır. Daha sonrasında Altuniye ile evlene-

rek öbür üvey kardeşi Beharm Şah’ın aldığı
tahtı tekrar almak üzere savaş açmıştır. Bu
savaşı da kaybettikten sonra bir rivayete göre
köylü bir Hindu tarafından öldürülmüştür.
İbni Batuta’nın aldığı notlara göre Raziye
Sultanın saltanatının ölümünden 300 yıl
sonra bile başarıları ve davranışları ile halkın
dilinde olmayı başarmıştır. Halkta kalıcı izler
bırakmıştır.

Anadolu beyliklerinde bir kadın hüküm-
dar: Mama Hatun. Saltukoğulları beyliği hü-
kümdarı 2.İzzettin Saltuk’un kızıdır. 10 yıl
boyunca yeğenlerine karşı tahtta kalmış ve
savaşmıştır. Eyyubilere karşı savaşçıları ile
Ahlatşah’lara yardım etmiştir. Cesur ve mert
bir hükümdardır. Yaptırdığı kervansaray,
camii gibi bir sürü eser vardır. Öldüğünde
Tercan’daki türbesine defnedilmiştir. Hatta
Tercan bir ara Mama hatunun adı ile 
anılmaktaydı.

Türk kadın hükümdarlar

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da yer aldığı heyet, denetleme yaptı.
87 yaşındaki İsmail Arslan, uygulamayı yapan yetkililere teşekkür ederken gençlere de "Benim gibi yaşlılar, oturduğu yerde
maske takıyor. Ama onlar da maske kollarında sokaklarda dolaşıyorlar. Kendilerini değilse ailelerini düşünsünler” dedi

Elektrik su 
belediyeden
Muhtarlık hizmet binalarının doğalgaz, elektrik, su, internet ve
telefon giderlerinin Esenyurt Belediyesi tarafından karşılanmasını
öngören madde belediye meclinde oy birliğiyle kabul edildi

muHtarlık hizmet binaları-
nın giderlerinin karşılanma-
sına ilişkin maddenin kabul

edimesini memnuniyetle karşılayan
Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı
Ahmet Kuzğun, "Biz bu sorunları-
mızla alakalı başkanımızla görüştüğü-
müzde sağ olsun kendisi giderlerimizi
karşılayacağına söz vermişti. Madde
başkanımızın talebi üzerine meclise
geldi. Mecliste bulunan parti grupları-
nın oy birliğiyle geçmesi de bizi mutlu
etti. Gerçekten muhtarlar bu süreçte
çok ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı,
gelirleri yoktu. Elektrik su, doğalgaz,
internet faturalarını öderken zorlanı-
yorlardı. Ben önce belediye başkanı-

mıza aynı zamanda tüm parti grupla-
rına teşekkür ediyorum. Gerçekten
çok iyi oldu, muhtarlarımız bundan
sonra görevlerini sorunsuz bir şekilde
icra edecekler” dedi.

Esnaf da unutulmadı

Eylül ayı meclisinde alınan bir diğer
karar ise, pandemi süresi boyunca be-
lediyeye ait kapalı kalan iş yerleri için
biriken ecrimisil ve kira ücretlerinin
alınmaması oldu. Pandemi nedeniyle
belediyeye ait iş yerlerinden 3 aylık
kira ve ecrimisil ücreti alınmamasına
karar verildi. Ayrıca bu iş yerlerinin
ilan ve çevre temizlik vergisi de 
alınmayacak.

Büyükçekmece Belediyesi
Avrupa Hareketlilik Haftası
2020 yılı temasının “Herkes

İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” ola-
rak belirlenmesi üzerine 16 – 22 Eylül
tarihleri arasında farkındalık oluştura-
cak aktiviteler gerçekleştiriyor. Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün Avrupa Ha-
reketlilik Haftası’nın ilk gününde Bü-
yükçekmece Spor Akademisi Bisiklet
Kulübü, Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas
Spor Kulübü, ve BBK ile ilçede bisiklet
sürerek farkındalık yarattı. 

Zabıtaya bisiklet verilecek  

İstanbul’un en uzun bisiklet yoluna
sahip ilçelerin başında gelen Büyükçek-
mece’de otomobil haricinde alternatif
ulaşım çeşitliliğine dikkat çekmek için
pedal çeviren Başkan Akgün, “Her yıl
Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutluyo-

ruz. Bu yıl da çok sayıda etkinliğe ev
sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızın
alternatif ulaşım metotlarına yönelme-
lerini istiyoruz. 
Ben de bisiklet kulüplerimizle birlikte
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsa-
mında ilçemizde pedal çevirdim. Her-
kesi harekete davet ediyorum” ifadesini
kullandı. Avrupa Hareketlilik Haftası
nedeniyle belediye hizmet binasındaki
asansörleri 1 hafta süreyle kapatan Bü-
yükçekmece Belediyesi, 17 Eylül Per-
şembe günü zabıta personeline bisiklet
dağıtacak. Ayrıca belediyedeki işlerine
gidip gelirken bisiklet kullanan perso-
neller de ödüllendirilecek. Büyükçek-
mece’de “Avrupa Hareketlilik Haftası”
kapsamında sabah sporu, “Tarihe Pe-
dallıyoruz” bisiklet turu, güvenli bisik-
let sürüş eğitimi gibi etkinlikler
gerçekleştirilecek. 

İ çişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık
İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile
81 ilde başlattığı koronavirüs

tedbirlerine yönelik denetim, Bağ-
cılar’da da geniş çaplı bir şekilde
gerçekleşti. Uygulamanın Güneşli
Mahallesi Üsküp Caddesi’ndeki
ayağına Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan, Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı,
Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürü Fikri Evkaya da iştirak etti.
Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ve İlçe Emniyet Müdürlü-

ğü’nün katılımıyla esnaf sıkı bir şe-
kilde denetlendi. Yetkililer, temizlik,
maske ve mesafe konusunda çok
titiz davrandı. Kurallara uymayan-
lar ikaz edildi.

Her kurala dikkat ediyorum

Denetim heyeti, bir dükkan
önünde oturan 87 yaşındaki İsmail
Arslan’la selamlaşıp sohbet etti.
Maske takan Arslan, sıkı denetim-
lerden dolayı yetkililere teşekkür
etti. Arslan, daha sonra yaptığı ko-
nuşmada gençlere de ders verir ni-
telikte şu sözleri söyledi: “Ben bu
yaşta her kurala dikkat ediyorum

ama gençler sorumsuz davranıyor.
Benim gibi yaşlılar, oturduğu yerde
maske takıyor. Ama onlar da
maske kollarında sokaklarda dola-
şıyorlar. Kendilerini değilse ailele-
rini düşünsünler.”

Mücadelemiz sürecek

Vatandaşların çoğunun kurallara
uyduğunu belirten Kaymakam El-
divan, “Maske takma kuralına va-
tandaşımızın çoğunun uyduğunu
görüyoruz. Artık vatandaşlarımız
bilinçleniyor. Daha duyarlı olma-
mız gerekiyor. Zamanla çok iyi bir
noktaya geleceğimize inanıyoruz”

dedi. Başkan Çağırıcı ise “Pan-
demi süreci topyekün bir mücade-
leyi gerektiriyor ve bireysel hata
topluma mal olabiliyor. Onun için
denetimlerimiz dört bir koldan
devam ediyor. Maske mesafe ve
hijyen konusunda sürekli olarak
uyarıyoruz. Her geçen gün de
bunun yaygınlaştığını görüyoruz.
Salgının sonu gelene kadar müca-
delemize de devam edeceğiz” diye
konuştu. Gün boyu süren denetim-
lerde drone ile “Maske takın, sos-
yal mesafeyi koruyun” anonsu
yapılarak vatandaşlara çağrıda 
bulunuldu.

GENCLERE
DEDE NASIHATI

Mina Z. Polat

AİLELERİNİ
DÜŞÜNSÜNLER

UFUK ÇOBAN

Yaşam Bahçesi kışa

hazırlanıYor
Beylikdüzü Belediyesi’nin büyük ilgi gören ve paylaşma ruhunu perçinleyen projesi Yaşam Bahçesi’nde
kış hazırlıkları başladı. Kış aylarının sebze fide ve tohumları dikim için hazırlanırken örnek gösterilen
proje şimdiye kadar yaklaşık 20 ton mahsul ile 3 bin 754 hanenin sofrasına umut oldu

Beylikdüzü Belediyesi
tarafından pandemi sü-
recinde hayata geçirilen

ve 3 bin 754 hanenin sofrasına
umut olan Yaşam Bahçesi’nde kış
hazırlıkları başladı. Kent tarımını
destekleyerek Gıda Bankası aracılı-
ğıyla ihtiyaç sahibi ailelerin de gü-
venli ve temiz gıdaya erişimini
sağlayan projede bugüne dek yak-
laşık 20 ton mahsul toplandı.
Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet 20 dö-
nümlük bir alanda yer alan Yaşam
Bahçesi’nde mevsim sebzelerinden
marul, kıvırcık, tere, roka, karnaba-
har, pırasa, ıspanak, turp, brokoli,
pazı, soğan, havuç, enginar ve la-
hana çeşitlerininde olduğu toplam
15 çeşit ürünün ekimi 
gerçekleşiyor.  

Üretmeye devam edeceğiz

Tüm İstanbul’a ve hatta Türki-

ye’ye örnek olan Yaşam Bahçesi
projesi ile kış aylarında da üret-
meye ve paylaşmaya devam edile-
ceğini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık,
“Dayanışmanın en güzel örnekle-
rinden birini hayata geçirdiğimiz,
üreten Beylikdüzü hayalimizin en
güzel yansımalarından olan
Yaşam Bahçelerimizde yetiştir-
meye başladığımız sebze ve mey-
velerin bir kısmını hasat ettik ve
Gıda Bankamız üzerinden ihtiyaç
sahibi komşularımıza ulaştırdık.
Hem kendine yeten bir Beylikdüzü
inşa etmek hem de ihtiyaç sahibi
komşularımızın aile bütçesine katkı
sağlamak için kentsel tarıma yatı-
rım yapmayı sürdüreceğiz. Beylik-
düzü’nü bu alanda öncü ilçe
haline getirmeyi hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı. 
AYNUR CİHAN

Koronavirüse karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Zira biz halkımızın sağlığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Büyükçekmece
hareket halinde

Adalet yerini bulacak!
Halil Sezai'nin 67 yaşın-
daki komşusu Hüseyin
Meriç'i darp etmesinin ar-

dında oğlu Mesih Meriç konuştu.
Meriç, "Ben hala uyuyamıyorum. Ba-
bamın çığlıklarıyla uyanıyorum. Ada-
let yerini bulacak buna
inanıyoruz. Avukatımız gele-
cek, gerekli delilleri ilk gün ver-
dik" dedi. Hüseyin Meriç,
"Psikolojik olarak çok yorul-
duk. İnşallah hiç kimsenin ba-
şına gelmez. İnsanlar hata
yapabilir ama bu tekrarlanan
bir hata. Temmuz ayında da

benzer bir şikayetimiz olmuştu. Bu
sefer ki hiçbirimizin inanamadığı bir
şey. Eve girdiği odunla oradaki aynayı
kırmaya çalışıyor. Ayna kırılmıyor ve
devam ediyor. Hepimizin başında
ciddi şeyler geçti. Babamın yaşadığına

şükrediyorum. Bu adam so-
kakta dolaşıyor. Uyuyamıyo-
ruz, akşam birisi mi girecek
eve başımıza bir şey mi gelecek
diye endişeleniyoruz. Sabah
08.30'da 67 yaşında bir insa-
nın evine girip nasıl böyle şey-
ler yapılabilir. Nasıl bir
mantıktır" diye konuştu. DHA



CUMA 18 EYLÜL 2020

İSTANBUL 5

P
andemi sürecinde, evden çalışma hayatı
başlayınca evimizin bir köşesini ofise çevirip
bilgisayar başında, tüm işlerimizi bu şekilde

yürütmeye çalıştık. Çalışan kesimin büyük bir kısmı
halen bu şekilde çalışmaya devam ediyor. 

Ahmet Efendi iki kahve 

iş yerinde arkadaşlarımızla;”Selin peyniri sen 
al simitler benden, Ofiste bir şeyler atıştırırız 
“kahvaltıları, 

Hizmetliye “Ahmet efendi, bize iki sade kahve”
istekleri, öğlen molasında;“arkadaşlar, ev yemek-
leri üzerine yeni bir yer açılmış. Orada yiyelim”
muhabbetleri artık kalmadı. Şikayet ettiğimiz;
“şimdi bu trafikte işe nasıl? Gidilecek.” müdürün
asık suratına bugün nasıl? Tahammül edeceğim.”
Gibi kaygılarımız da kalmadı. Sabah mesai başlan-
gıcında bilgisayar başına oturup normal düzende
çalışma ortamınız başladı.

ZOOM geçtiğimiz aylarda en çok büyüme 
gösteren teknoloji firmalarından birisi oldu

Tele konferans programlarını belkide hayatı-
mızda bu kadar etkili hiçbir zaman kullanmadık.
Bilgisayarınızda video konferans, chat programları
vazgeçilmezimiz oldu. Toplantılarımızda, tele 
konferanslarımızda zoom, dökümanlarımızda ve
takvimlerimizde Google, WhatsApp ile de yazışma-
larımızı yapıyoruz. Zoom, on binlerce üye kazana-
rak geçtiğimiz aylarda en çok büyüme gösteren
firmalardan birisi oldu. 2020 Mayıs-Temmuz büyü-
mesi, geçen yılın aynı dönemine oranla 4 kat daha
fazla büyüme sağladı. 

Evden çalışma avantaj mı? dezavantaj mı?

Evden çalışmalarda, fiziksel sınırlar ortadan
kalktı. Sistemin avantajları kadar dezavantajları
da ortaya çıktı. Çalıştığımız firmalarda, tüm iletişi-
mimiz, tüm bilgilerimiz elimizin atında olduğundan
istediğimiz bilgiye, arkadaşlarımızın yanına uğra-
yıp dakikalar içinde ulaşmamız mümkündü. İstedi-
ğimiz dökümanlar, fiziki olarak ulaşmamız gereken
belge ve bilgilere ulaşabiliyorduk. Evden çalışma
düzeninde çalışanlar, evlerde olunca bu bilgilere
hızlıca ulaşmamız zorlaştı. Telefonla aradığımızda
karşımızdakine ulaşmamız daha uzun zaman aldı.
Yüz yüze toplantılarda, fikirlerimizi, düşünceleri-
mizi, mimik ve vücut dilimizle daha kapsamlı ifade
ederken, video konferanslarda görüşmeler daha
pasif ve verimsiz olmaya başladı. “İkna kabiliyeti”
dediğimiz kavramın, yüz yüze görüşmelerde daha
fazlayken, video konferans toplantılarında 
oldukça düştü. 

Ekip ruhu kalmadı

Firmaların, her zaman altını çizerek söylemde
bulunduğu “Ekip ruhu” ortadan kalktı. Bir gurup
arkadaşlarımızla aynı proje üzerinde çalıştığı-
mızda, karışıklıklar oluşmaya başladı. Yüz yüze
görüşmeler olmadığından dolayı, uzlaşmazlıklar ve
fikirlerde uyuşmazlıklar ortaya çıktı. Sonuçta 
extra iş ve stres kaynağı olmaya başladı. 

Salgın süreci devam ettiği sürece, “evden ça-
lışma” hayatımızda davam edecektir. Bu sistemde
çalışmalarda başarı elde eden, kar marjını yüksel-
ten firmalar bu sistemi belkide kalıcı hale getire-
cekler. Evden çalışma sisteminin, firmaların
maliyetlerini azaltmak adına getirileri de göz ardı
edilmemelidir. 

Avcılar’da oturan ve koronavirüs
test sonuçları pozitif çıkınca 

evlerinde 14 günlük karanti-
naya alınmalarına karar verilen-

ler evlerinde ziyaret edilerek
dışarı çıkıp- çıkmadıkları 

denetlenirken aynı zamanda 
gereksinimleri karşılanıyor

Osman KÖSE

İ stanbul Valiliği’nin talimatları doğ-
rultusunda Avcılar Kaymakamı
Kemal İnan’ın koordinesinde koro-

navirüs 'mobil denetim ekipleri' oluştu-
ruldu. Yapılan testleri pozitif çıkan ve
hastane yerine evlerinde karantina al-
tında tutulmalarına karar verilen aileler
yakın takibe alındı. Bu hastaların izolas-
yona uyum denetimleri sürekli yapılır-
ken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı, Emniyet Müdürlüğü’nden birer
görevli her gün en az 30 haneye ziyarette
bulunuyor. Evde bulunmayanlar tuta-
naklarla belirlenerek, ‘ivedi’ olarak hak-
larında Cumhuriyet Savcılığı’na suç
duyurusunda bulunuluyor.

Belediyeye iletilecek

İlaçları görevliler tarafından verilen ve
yaşamlarını sürdürebilmeleri içi gereken
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda
yardım isteyen ailelere gereken destek ve-
riliyor. Üniversite Mahallesi’ndeki bir bi-
nada oturanları ziyaret eden görevliler
koronavirüs karantina önlemlerini hatır-
latırken bir ihtiyaçları olup olmadıklarını
sordu. Virüs tespit edilen aileler dışarı
çıkmadıklarını, karantina koşullarına uy-
duklarını belirtirken, binalarında oturan
diğer ailelerin tedirgin olmaması için bi-
nanın belediye tarafından dezenfekte
edilmesini istedi. Görevliler bu isteği Av-
cılar Belediyesi’ne ileteceklerini bildirdi.

Vefa Grubu da devrede

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, diğer
ilçelerde olduğu gibi denetimlerine

devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi:
“Kovid 19 testinin pozitif çıkmasından
hemen sağlık görevlilerinin devreye girdi-
ğini ve ilaçlarını teslim ediyorlar. Bir gün
sonra Vefa Grubu devreye giriyor. Yar-
dıma ihtiyacı varsa gereken yapılıyor.
Güvenlik kuvvetlerimiz de evden ayrıl-
mamaları için konusunda uyarıda bulu-

nuyor. Yeni uygulama ile uyarılara uy-
mayan pozitif vakaların Anadolu Ya-
kası’ndaki bir yurda götürülmesini
sağlıyoruz. Muhtar ve imamlarımız de-
netimlerini yapmakta. Testi pozitif çıkan-
ların evde bulunup- bulunmadıkları
konusunda denetimin yanı sıra hal hatı-
rının sorulmasını da hedefliyoruz. Bun-

ların yanı sıra birer mektup da göndere-
rek uyulması gereken bilgilere yer veriyo-
ruz ve gerekli telefonlar da burada yer
alıyor.” Çalışmaları koordine eden gö-
revlilerden Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız
da  evlere günde en az 30 ziyaret gerçek-
leştirdiklerini söyledi. DHA

Evden çalışma devam ediyor

DENETIMLI
ZIYARET!

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, diğer ilçelerde olduğu gibi denetimlerine devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi: “Kovid
19 testinin pozitif çıkmasından hemen sağlık görevlilerinin devreye girdiğini ve ilaçlarını teslim ediyorlar. Sorun olmuyor.”

DRONELU UYARI
Maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan ekiplere bu kez dronelar eşlik etti. Bağcılar’da
yapılan drone eşliğindeki denetim vatandaşların şaşkın bakışlarına neden oldu. Dene-
time katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Pandemi süreci topyekün bir
mücadeleyi gerektiriyor. Bireysel hata topluma da mal oluyor" dedi

artan koronavirüs vakalarının
ardından tedbirler daha da sıkı
hale geldi. ‘Sağlık için hepimiz

için’ mottosuyla Bağcılar Kaymakamlığı,
Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılı-
mıyla ilçedeki kamu kurumları ve esnaf de-
netlendi. Denetime bu kez dronelar da eşlik
etti. ‘Lütfen sosyal mesafe kurallarına uya-
lım, maskelerimizi takalım’ anonsuyla Bağ-
cılar’da dolaşan drone, vatandaşların şaşkın
bakışlarına neden oldu.

Amaç ceza yazmak değil

Denetimlere rutin olarak devam edildiğini
ve vatandaşın kurallara uyduğunu gözlem-
lediklerini dile getiren Bağcılar Kaymakamı

Mustafa Eldivan, “Her geçen hafta özellikle
bizim bölgemizde maske kullanımında va-
tandaşımızın ve esnafımızın yüzde 100’e
yakın uyduğunu görüyoruz. Dezenfektan
kullanımında da aynı şekilde uyum var. Bu
bizim için sevindirici bir durum. Vatandaşı-
mız bilinçleniyor zaten bu denetimlerin
amacı da ceza yazmak değil bilinçlendir-
mek, rehberlik ve koordine etmek. Gün geç-
tikçe vatandaşımızın bu bilinci iyi bir
noktaya geldi. Salgının da bu kontrollü ya-
şamla beraber azalacağını düşünüyoruz.
Evde karantinada olan vatandaşlarımızın
da denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyoruz.
22 mahallede, 26 ekiple beraber denetimle-
rimiz devam ediyor. Karantinadaki vatan-
daşlarımızın da bu süreci evlerinden

çıkmadan geçirmeleri için el birliğiyle çalışı-
yoruz” diye konuştu.

Sürecin iyi gittiğini gördük

Denetime katılan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ise, “Pandemi süreci top-
yekün bir mücadeleyi gerektiriyor. Bireysel
hata topluma da mal oluyor. Bu yüzden sü-
rekli olarak denetimlerimiz dört bir koldan
devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen ko-
nusunda sürekli olarak uyarılarda bulunu-
yoruz. Her geçen gün bunun daha da
yaygınlaştığını görüyoruz. Neredeyse mas-
kesiz kimseyi görmüyoruz. Kontrolleri-
mizde sürekli olarak hem dronela hem de
ekiplerimizle denetimler yapıyoruz. Sürecin
iyi gittiğini gördük ve inşallah bu sürecin so-

nucu gelene kadar da mücadelemize devam
edeceğiz” dedi.

Hemen maske taktılar

Zabıta ekiplerine denetimler sırasında eşlik
eden dronedan yankılanan ‘Lütfen sosyal
mesafe kurallarına uyalım, maskelerimizi
takalım’ anonsuyla maskesi çene altında
olan birçok vatandaş uyarıldı. Maskesi
çenesi altındayken drone tarafından
uyarılan Abdullah Dikbıyık, “Mas-
kemi ben de hep takıyorum ama
o sırada bir şey yiyordum.
Droneların uyarılarda bu-
lunması da çok güzel bir
yöntem” ifadelerini
kullandı. DHA

Pedallar sağlığa döndü 
Başakşehir’de 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen
bisiklet etkinliği, farklı yaş gruplarından sporseveri bir araya getirdi. Başakşehirliler,
Kayaşehir Millet Bahçesi’ndeki 4,5 kilometrelik parkurda sağlık için pedal çevirdi

Başakşehir Kay-
makamlığı ve Ba-
şakşehir Belediyesi,

16-22 Eylül Avrupa Hareketli-
lik Haftası’nda sürdürülebilir
çevreci ulaşım çözümlerine
katkı sağlayacak ve farkındalık
oluşturacak bir dizi etkinlik
gerçekleştiriyor. Etkinliğin ilk
etabında Başakşehirliler, Kaya-
şehir Millet Bahçesi’nde her
birlikte pedal çevirdi.

Tedbirler unutulmadı

Etkinliğe Başakşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Müdürü
Selim Çelebi, Başakşehir İlçe
Sağlık Müdürü Nuray Aydıner
ve çok sayıda sporseverin katıl-
dığı etkinlikte Kovid-19 tedbir-
leri unutulmadı. Etkinlik
alanına girişte eller dezenfekte
edildi ve katılımcılara maske
dağıtıldı. İnternet üzerinden
kayıt yaptıran 65 sporsever,

kendileri için ayrılan bisikletlere
binerek Kayaşehir Millet Bah-
çesi’nde 4,5 kilometre uzunlu-
ğundaki parkuru tamamladı. 

Etkinlikler devam edecek

Başakşehir Belediyesi Gençlik
ve Spor Müdürü Selim Çelebi,
Başakşehir’de Avrupa Hareket-
lilik haftası kapsamında bir dizi
etkinlik planlandığını belirte-
rek, “Bugün ilkini yaptık. 19
Eylül’de Şamlar 5. Kapı’da
Başakşehirli komşularımızla
hep beraber yürüyüş yapaca-
ğız. 22 Eylül’de ise Başakşehir
Millet Bahçesi’nde yine kom-
şularımızla birlikte bisiklet
sürüp, yürüyüş yapacağız. Ba-
şakşehir Belediyesi olarak pan-
demi sürecinden önce haftada
20 bin komşumuza spor yaptı-
rıyorduk. İnşallah bunu artıra-
rak devam ettirmek istiyoruz”
diye konuştu. DHA

Başakşehirli sporseverler, sağlık için uzun süre bisiklet sürdüler.

Başkan Akgün
Şahin’i ağırladı 

Büyükçekmece Be-
lediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, Gazi-

antep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Türkiye Belediyeler
Birliği (TBB) Başkanı Fatma
Şahin’i makamında ağırladı.
Türkiye Belediyeler Birliği’nin
Avrupa Hareketlilik Haftası
kapsamında düzenlediği etkin-
likte bir araya gelen Akgün ve
Şahin, etkinlik sonrasında Bü-
yükçekmece Belediye Hizmet
Binasında bir araya geldi.  Baş-
kan Dr. Hasan Akgün Gazian-
tep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin’e belediye
hizmet binasını gezdirdikten
sonra, Avrupa Hareketlilik Haf-
tası’nda Büyükçekmece’de ya-
pılan etkinlikler hakkında
konuştu. Başkan Fatma Şahin’i
Büyükçekmece’de ağırlamaktan

mutluluk duyduğunu belirten
Başkan Akgün, “Sayın Fatma
Şahin’le TBB’nin Avrupa Hare-
ketlilik Haftası etkinliklerinde
bir araya geldik. Kendisini Bü-
yükçekmece’ye davet ettim.
Beni kırmadı ve belediye bina-
mıza geldi. Kendisiyle keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik. Sayın
Başkan Fatma Şahin’e ve TBB
Genel Sekreteri Sayın Birol Eki-
ci’yi ziyaretlerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum. Büyükçek-
mece’de kendilerini ağırlamak-
tan mutluluk duydum”
açıklamasını yaptı. Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı ve
Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB) Başkanı Fatma Şahin’e
TBB Genel Sekreteri Doç. Dr.
Birol Ekici ve Genel Sekreter
Yardımcısı Kayhan Özüm 
eşlik etti. 



E v kadını Yasemin Yıldırım, katıldığı
TKDK toplantılarından etkilene-
rek, güneş enerjisi santrali kurmaya

karar verdi. Makine mühendisi olan eşi
Aykut Yıldırım’ın da 20 yıllık hayali olan
santral için proje hazırlayan Yasemin Yıl-
dırım, yaklaşık 1.5 dönümlük araziye al-
dığı hibe desteğiyle bin 320 panelin
bulunduğu güneş enerjisi santrali kurarak
300 hanenin elektrik ihtiyacını karşıla-
maya başladı. Nişanlı oldukları dönemde
eşi Aykut Yıldırım’ın makine mühendisliği
eğitimi aldığını ve bitirme tezi olarak da
yenilenebilir enerji sistemiyle ilgilendiğini
anlatan Yasemin Yıldırım, eşinin hayali
olan sistemi kurduğu için çok mutlu oldu-
ğunu söyledi. 

Hayaller gerçek oldu

Eşi Aykut Yıldırım’a doğum gününde proje
ile bilgi verip, onaylandığını anlattığını söy-
leyen Yasemin Yıldırım, "Eşim makine mü-
hendisi, biz nişanlıyken üniversite son
sınıftaydı. Bitirme tezi olarak çok hayal et-
tiği yenilenebilir enerji sistemiydi ve rüzgar
tribünüydü. Onu yaparak tezi bitirdi. En
büyük hayali elektrik üretmekti. Bende eşi-

nin hayalini gerçek-
leştirerek Kütahya
şartlarında panel-
lerle elektrik üretimi
yapan bir tesisi kur-
dum. Eşimin doğum
günü 18 Mart o gün evrak-
larımızı vererek bu işe başladım
ve eşime çok büyük bir doğum günü sürp-
rizi oldu. Eşimin desteği çok oldu. Kararı-
mızı verdik ve Sabuncupınar Seydiköy’de
GES santralimizi kurduk. Bir arazimiz
vardı ve burayı değerlendirdik. 350 bin do-
larlık bir yatırım yaparak ilimize katkı sağla-

dık. Bin 320 adet
güneş panelimiz, 12
adet invertör var. Yılda

500 bin kilovat üretimi-
miz oluyor. Günlük 300

hanenin elektriğini karşılaya-
biliyoruz. Bir kadının başara-

mayacağı bir iş değil. Yapmak
istedikten sonra yapabilirsiniz azimle her
şeyin üzerinden gelinebilir. İleride tesisin
kapasitesini yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çok büyük mutluluk verdi

Makine mühendisi olan Aykut Yıldırım

ise eşi Yasemin Yıldırım’ın hayalini ger-
çekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söy-
ledi. O dönemler elektrik üretiminin
sadece İzmir Çeşme de bir tesiste yapıldı-
ğını kaydeden Aykut Yıldırım, "1999 yı-
lında üniversitede makine mühendisliği
bölümünden mezun olmam için bitirme
tezimi rüzgar tribünü ile elektrik üreti-
miydi. Başarılı şekilde tezimizi yaparak
mezun olduk. O zamanlar sadece İzmir
Çeşme’de bulunuyordu ve tek bir te-
sisti. O hayalimi eşim bu tesisi kurmakla
gerçekleştirmiş oldu. Beni de çok mutlu
etti” diye konuştu. DHA
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IsparTa Tarım ve
Orman Müdürü Eyup
Adıgüzel, kentte kerevit

üretim tesislerinde yapılan dene-
timlere katıldı. Kerevit işleme tesis-
lerinin denetim ve kontrollerinin İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce il-
gili mevzuat kapsamında yıl bo-
yunca devam ettiğini belirten
Adıgüzel, kerevit üretimiyle ilgili de
bilgiler verdi. Türkiye'nin iç sula-

rında elde edilen ekonomik değeri
yüksek olan kerevitin başta İsveç ve
Rusya olmak üzere toplamda 9 ül-
keye ihraç edildiğini ve bu ihracatın
büyük bölümünün de Isparta'dan
gerçekleştirildiğini anlatan Adıgüzel
şunları söyledi: "Türkiye genelinde
2018 yılında avlanan 554 ton ker-
evitin 217 tonu ve 2019 yılında av-
lanan 696 ton kerevitin 401 tonu,
ilimizde bulunan Eğirdir Gölü'nden

avlanmış ve ilimizdeki işleme tesis-
lerinde işlenip, ihraç edilerek ülke
ekonomisine önemli ölçüde katkı
sağlamıştır. Ülkemiz ve ilimiz açı-
sından son derece önemli ve yüksek
ekonomik değere sahip olan kerevit
popülasyonu için en önemli sorun
kaçak avcılıktır. Kaçak avcılık yapıl-
ması uzun vadede kerevit popülas-
yonunun azalmasına ve dolayısıyla
ülke ekonomisine olumsuz etki ede-

cektir. Su ürünleri av yasağı döne-
minde kaçak avcılığı önlemek için İl
Müdürlüğümüz su ürünleri dene-
tim ekipleri 7 gün 24 saat görev
yapmaktadır. Su ürünleri avcıları-
nın cezai müeyyidelerle karşılaşma-
ması ve kerevit avcılığının
sürdürülebilir olması için İl Müdür-
lüğümüzce her türlü eğitim ve de-
netimler sıklıkla yapılmaya devam
edecektir" dedi.

401 ton kerevit ihracı sağlanıyor

HiBe desteğiyle
santral kurdusantral kurdusantral kurdusantral kurdusantral kurdusantral kurdusantral kurdusantral kurdu

Isparta Tarım ve Orman Müdürü
Eyup Adıgüzel, ülke genelinde geçen

yıl avlanan 696 ton kerevitin 
401 tonunun Eğirdir Gölü'nden

sağlandığını söyledi. Türkiye'nin iç
sularında elde edilen ekonomik

değeri yüksek olan kerevit; başta
İsveç ve Rusya olmak üzere toplam 9
ülkeye ihraç ediliyor. İhracatın büyük

kısmı da Isparta'dan gerçekleştiriliyor

Kütahya'da evli ve 2 çocuk
annesi olan Yasemin
Yıldırım, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu’ndan (TKDK) 
aldığı hibe desteğiyle güneş
enerjisi santrali (GES) kurdu

Yasemin Yıldırım’ın TKDK hibe des-
teğiyle kurduğu GES, merkeze 60
kilometre uzaklıktaki Seydiköy’de

yaklaşık 300 hanenin günlük
elektrik ihtiyacını 

karşılıyor. 

300 HANEYE 

ELEKTRiK

santral kurdu

Para transferi için
kısıtlama artık yok

Yeni nesil ödeme
platformu ininal,

kullanıcılarının
gün ve saat
kısıtlaması 

olmadan para
transferi işlemlerini

yapabilmeleri için
7 gün 24 saat

bankaya transfer
(EFT/havale)

hizmetini hayata
geçirdiğini 

duyurdu
yeni nesil ödeme plat-
formu ininal ile akıllı
ödeme teknolojileri ala-

nında vizyoner FaaS (fintech servis
platform sağlayıcı) şirketi olarak
faaliyet gösteren Birleşik Ödeme iş
birliği ile hayata geçen hizmet kap-
samında kullanıcılar zaman kısıtla-
masına takılmadan transfer
işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu
kapsamda ininal kullanıcıları artık
ücret ödemeden istediği bankaya
dilediği zaman para transferi yapa-
bilecek.

7 gün 24 saat hizmet var

Hayata geçirdikleri yenilikler hak-
kında bilgi veren ininal CEO’su
Hakan Gonca, “Kovid-19 süre-
since yeni nesil ödeme sistemi ol-

mamız ve kullanıcı kitlemizin evde
olması, evden online alışveriş yap-
maları ve oyun oynamaları sebe-
biyle kart kullanımının arttığını
gördük. 
Kart harcaması dışında en çok kul-
lanılan para transferi hizmetini de
müşterilerimize sunarak bankacılık
ihtiyaçlarının hepsini karşılamak
istedik. Bu kapsamda ihtiyacı
görüp hızla yanıt vererek yeni
fonksiyonumuzu geliştirdik. Bu
dönemde harcama alışkanlıkla-
rında da değişiklikler oldu. 
Alışverişlerde nakit para kullanımı
yerine kart kullanımı öne çıkarken
alışverişler olabildiğince dijitale ta-
şındı. Böylelikle kart kullanım
oranları artarken kullanım alanları
ve ihtiyaçlar değişti.

Bu süreci göz önünde bulundur-
duğumuzda, ininal Kart’a 7
gün 24 saat bakiye yükleme
hizmetine ek olarak, kullanı-
cılarımızın zaman kısıtı ol-
madan her an tüm
ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmeleri amacıyla 7
gün 24 saat ban-
kaya transfer hiz-
metimizi hayata
geçirdik, 
oldukça
mutluyuz”
dedi. 
DHA

Gelir kapısı
Türk balı
Türkiye'den 2020 yılının 8 aylık
döneminde 44 ülkeye 3 bin 751 ton
bal ihraç edilerek 16 milyon 593 bin
563 dolar gelir sağlandı

Türkiye'Den bu yılın ocak-ağustos
döneminde 44 ülkeye 16 milyon 593
bin 563 dolarlık bal satıldı. Doğu Kara-

deniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden der-
lenen bilgilere göre, bu yılın 8 aylık döneminde 3
bin 751 ton bal ihracatı yapıldı. Söz konusu dö-
nemde bal dış satımından 16 milyon 593 bin 563
dolar döviz girdisi sağlandı. Geçen yılın aynı döne-
minde 13 milyon 597 bin 877 dolar karşılığı 3 bin
142 ton bal ihraç edildiği dikkate alınırsa, ihracat
miktar bakımından yüzde 19, gelir bakımından
yüzde 22 artış gösterdi. Geçen yılın aynı döne-
minde 39 ülkeye ürün gönderilirken, bu yıl arala-
rında Polonya ve Yemen'in de yer aldığı 44 ülkeye
satış yapıldı. Bal ihracatında en fazla gelir artışının
sağlandığı ülke Bahreyn oldu. Geçen yılın 8 aylık
döneminde 15 bin 700 dolarlık ihracat gerçekleşti-
rilen Bahreyn'e bu yıl yapılan ihracat yüzde 736 ar-
tarak 131 bin 263 dolara ulaştı.

İhracatın çoğu Almanya'ya

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet
Hamdi Gürdoğan, Türk balına en fazla ilgi göste-
ren ülkenin Almanya olduğunu ifade etti. Gürdo-
ğan, Almanya'ya bu dönemde 5 milyon 675 bin
268 dolarlık bal ihraç edildiğini belirterek şunları
kaydetti: "Bu ülkeyi, 3 milyon 148 bin 467 dolarla
ABD, 2 milyon 715 bin 365 dolarlık ihracatla da
Suudi Arabistan takip etti. Almanya'ya yapılan ih-
racattan elde ettiğimiz gelir önceki yıla göre yüzde
45 arttı. İhracat gelirindeki artış ABD'de de yüzde
24, Suudi Arabistan'da ise yüzde 30 olarak gerçek-
leşti." Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip
koronavirüs pandemisine rağmen bal ihracatının
miktar bazında yüzde 19 arttığına işaret eden Gür-
doğan, kalitesiyle ön plana çıkan Türk balına ilgi-
nin yılın geri kalan kısmında da süreceğine
inandıklarını söyledi.

FED faiz oranını
sabit tuttu

aBD Merkez Bankası (Fed), beklen-
tiler dahilinde politika faizini değiş-
tirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında

sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz
oranının sabit tutulması kararının 8'e karşı 2

oyla kabul edildiği belirtildi. Fed Başkanı Jerome
Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantıla-

rında söylediği yeni para politikası stratejisi sonrası
gerçekleştirilen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi

(FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada,
Fed'in bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek

için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve dünya

genelinde ekonomik zorluklara neden olduğuna dikkati çeki-
len açıklamada, "Ekonomik faaliyetler ve istihdam son aylarda

toparlandı ancak yılın başındaki seviyelerinin çok altında kaldı."
değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyük ölçüde virüse bağlı

Açıklamada, zayıflayan talep ve önemli ölçüde düşüş gösteren petrol
fiyatlarının tüketici fiyat enflasyonu üzerinde aşağı yönlü baskı yaptığına

işaret edilen açıklamada, genel finansal koşulların son aylarda iyileşme
gösterdiği kaydedildi. Fed'in açıklamasında, "Ekonominin gidişatı büyük öl-

çüde virüsün seyrine bağlı olacaktır. Devam eden halk sağlığı krizi, yakın va-
dede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya

devam edecek, orta vadede ekonomik görünümde önemli riskler oluşturacaktır."
ifadesi kullanıldı.

Borsa ne 
durumda?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne
yüzde 0,24 azalışla 1.104,42 puandan baş-
ladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 2,69 puan

ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.104,42 puana geri-
ledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi
yüzde 0,52 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında
en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile ticaret, en çok geri-
leyen ise yüzde 5,14 ile spor oldu. 
Dün gün içinde 1.116,57 puana kadar çıkan BIST 100
endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe
geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37
değer kaybıyla 1.107,11 puandan tamamladı. Analist-
ler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve bugün Ja-
ponya Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda
faizlerde değişikliğe gitmediğini belirterek, özellikle
Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın
açıklamaları sonrası ekonomiye ilişkin belirsizliklerin
devam ettiğini söyledi. 
Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akı-
şına karşın küresel risk iştahının görece azaldığına dik-
kati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon
ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngil-
tere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edi-
leceğini bildirdi.

Kütahyalı aile, yaptıkları yatırım nedeniyle oldukça mutlu
olduklarını ifade ederek, TKDK’ya teşekkürlerini iletti.
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O
ysa ne güzel hayaller kurmuştuk sizinle.
Bırakın sizin peşinizden koşmayı, mahallemize
hatta evimize kadar gelip misafir olmuştunuz. 

Çok güzel bir duyguydu önemsenmek dertlerimizi 
yakınışlarımızı anlatacak bir muhatap bulmak. 
Heyecanlanmıştık…

Bizde, o samimi ortamda eksik gördüğümüz  şika-
yetlerimizi  ve olmasını istediklerimizi  size anlatmış,
sizde hemen çözümler üretmiştiniz. Her şey tastamam
olmuştu sayenizde. İçimiz ısınmıştı.

Seçim arifesindeydik hatırlarsanız. Her şeyi konuş-
muştuk. İşsizliği, yolsuzluğu, hayat pahalılığını, eğitimi,
sağlığı, adaleti anlatmıştınız bize.  Eksiklikleri bildiği-
nizi düzelteceğinizi söylemiştiniz. 

İnanın çok zamandır olmadığımız kadar huzur
dolmuştuk. “artık bir kardeşiniz de benim” demiştiniz.
Onurlanmıştık.  

Telefon numarınızın yazılı olduğu bir kartınızı vermiş
“en küçük bir sıkıntı olsa beni 24 saat arayabilirsiniz”
demiştiniz. Belli etmemeye çalışsak ta biraz şımarmıştık. 

Önemseniyorduk ve biz konu – komşu  hepimiz Çok
mutluyduk…. 

Öyle güzel konuşuyordunuz ki içimiz ısınıyordu. Her
şey düzelecekti . içimizdeki karamsarlık dağılmış, 
memleket sevgimiz katlanmıştı.  Kısacası biz adeta  
coşmuştuk.  

Çok yıpranmıştık çünkü. 
Kılı kırk yarıp kıt kanaat geçinmiştik bu güne kadar.

Maaşlarımız eriyordu gün geçtikçe.  Ama zor günler 
bitiyordu ve inanın biz artık çok yorulmuştuk. 

Her yerde ve herkese sizin bize anlattığınız güzellik-
leri anlatmaya başlamış, hayallerimizi paylaşmıştık.

Nede olsa bir siyaset adamı abimiz, kardeşimiz vardı.
Sırtımız yere gelmezdi artık.  

Biz size çok inanmıştık.
Olmadı be…
Yine olmadı…   yapamadınız. .. yapmadınız...
“takke düştü kel göründü” demiş ya atalarımız,

bende “seçim bitti bize yol göründü” diyorum.  çünkü
seçimden hemen sonra değersizleştik, anlamımızı  ve
önemimizi bir dahaki seçime kadar size kaptırdık…

Sakın yanlış anlamayın sizi asla suçlamıyorum…
Siz olması gerekeni yapmıyor olsanız da. Suç her de-

fasın da aynı senaryoya, aynı yanılgıya düşen bizlerde..
Asgari ücretle cambazlık yaparak yarı aç yarı tok 

geçinmeye çalışan, borç harç içinde icralarla boğuşan,
Ülkenin selameti için kodomanların huzur ve sağlığı

ile teselli bulan, 
Bizi yönetenlerin servetlerine servet katmalarını sey-

rederken bile kendimiz kazanmışız gibi gururlanan, 
On yıllardır çıkamadığımız terör olayları ve savaşlar-

dan kahramanlık masalları ile avutulan,
milliyetçilik hikayeleri ile gazlanıp, ülkesi yabancı

istilası ile adeta işgale uğratılan ve bütün bunlara alkış
tutan yada sessiz kalan bizler oldukça, bundan önceki
seçimlerin olmadığı gibi bundan sonraki seçimlerin bir
anlamı olur mu sanıyorsunuz?

Suç işleyenin yanına kar kaldığı bir hukuk düzeninde
, işleri yürüsün diye dayı emmi arayan bir toplum olup
çıktığımızın farkında bile değiliz aslında…

Fransız politik düşünür Montesquieu “her toplum
layık olduğu şekilde yönetilir” demiş yıllar önce 

Üstümüze neyi alınmalıyız? O nuda siz söyleyin
artık …… 

Ben yalnız “Gel de  anma  Aziz NESİN’i “
diyorum sadece ….   

VESSELAM

M HP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, Twitter üzerinden yaptığı
açıklamada Türk Tabipleri Bir-

liği hakkında açıklamalarda bulundu.
Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık kurumla-
rında siyah kurdele takmasına tepki gös-
teren Bahçeli, “Bu teşebbüs zehirli ve
zillet bir komplodur” dedi. Bahçeli açıkla-
masında, "Ülkemizin yeni tip Koronavi-
rüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek
isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık
çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek
amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya
devamlı mesafe almaktadır. Bunu görü-
yoruz, karanlık emel sahiplerini biliyoruz"
ifadelerini kullandı. 

Siyah kurdele takınca ne olacak?

"Türk Tabipleri Birliği isimli ihanet olu-
şumu sözde artan vakalara, hayatını kay-
beden insanlarımıza ve sağlık
çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla
tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele ta-
kacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir
komplodur. Siyah kurdele takınca ne ola-
cak?" diye soran Bahçeli, "KOVİD-19
hastalığından tedavi gören insanlarımıza
ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden
kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar?
Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz

karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar?
Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı
hastanelerde vasat bulursa muhtemel ge-
lişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır?
Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehli-
kelidir,tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükü-
mete yönelik “Yönetemiyorsunuz,
ölüyor,tükeniyoruz” eylemi haince bir ter-
tiptir" açıklamasında bulundu. 

Şüpheleri körüklüyor

Türk Tabipleri Birliği’nin insan ve toplum
sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri
körüklediğini belirten Bahçeli, birliğin ka-
patılması çağrısında bulundu. Bahçeli,
"Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas
dönemde, insan ve toplum sağlığı hak-
kında asılsız şaibe ve şüpheleri körükle-
mektedir. Bu nedenle sadece adında Türk
bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecik-
meksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle il-
gili adli işlem yapılmalıdır. Virüsle
mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz
devam eden vatansever bilim insanları-
mızdan oluşacak bir müteşebbis heyet
kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye
husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır.
Artık Türk Tabipleri Birliği'ne sabır ve
tahammül gösterilmesi imkânsızdır"
ifadelerini kullandı.

Mehmet Remzi TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

TTB DERHAL 
KAPATILMALI!

TTB DERHAL 
KAPATILMALI!

TTB DERHAL 
KAPATILMALI!

TTB DERHAL 
KAPATILMALI!

TTB DERHAL 
KAPATILMALI!

TTB DERHAL 
KAPATILMALI!

TTB DERHAL 
KAPATILMALI!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği
hakkında sosyal medya hesabından çarpıcı açıklama-

larda bulundu. Türk Tabipleri Birliği'nin insan ve toplum
sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini

belirten Bahçeli, "Adında Türk bulunan Tabipleri Birliği
derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle

ilgili adli işlem yapılmalıdır" çağrısında bulundu

Binlerce yıldır iyi
hekimlik yaptık!
Bahçeli'nin çağrısından sonra Türk
Tabipler Birliği'nden de açıklama geldi.
TTB, "Bu topraklarda binlerce yıldır iyi
hekimlik yaptık, yapıyoruz, ya-
pacağız!" açıklamasını
yaptı. Açıklamada,
"İyi ki TTB var
ama daha da
önemlisi; iyi ki
bu ülkede iyi
hekimlik de-
ğerlerinin,
halkın sağlık
hakkının ve
mesleki etik
dayanışma-
nın önemini
bilen milyon-
lar var. Tıbbın
kurucuları İstan-
köylü Hipokrates’ten,

Bergamalı Galenos’tan bu yana bu
topraklardayız" denildi. Sosyal med-
yada paylaşım yapan Hacettepe Tıp

Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr. Mustafa Can-

kurtaran da "Bir meslek
örgütüne bu ithamlar

ne kadar üzücü ve
çirkince. Hekimler
olarak insanımızın
canı ve sağlığı
için kendimizi ve
ailemizi feda
ederken bu üslup
yakışmıyor. Siya-

setçiler hangi
partiden olursa

olsun hekimlere
bu şekilde bir

yorum yapmamalı"
uyarısında bulundu.

Tartışmalar devam ederken TTB hakkında
MHP hakkında ikinci bir açıklama yapıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih
Yalçın, "Türkiye’de bazı meslek odalarında
marksistler yuvalanmış durumda. Bunlar-
dan biri de Türklükle ilgisi olmadığı gibi,
doktorların sorunlarıyla da alakası bulun-
mayan Türk Tabipler Birliğidir. Kendilerini
Marksizm’e ve ona hizmet eden partilere
adamış Tabipler Birliğinin yönetici tayfası,
doktorluktan ve sağlık sorunlarından çok
siyasetle iştigal etmekte ara sıra hekimlik
yapmaktadır." ifadelerini kullandı. Yalçın,
"Tabipler Birliği’nin Covid-9 salgını hak-
kında verdiği gündelik rakamlar o kadar
şişirilmektedir ki bunlar hastalığın yayılma
sürecinde erişilen gün sayısıyla çarpıldı-
ğında sadece Ankara’da milyonlarca hasta

tablosu varmış gibi görünmektedir" dedi.
"Tabipler Birliği hem doktorların mesleki
yeminine sadakatsizlik, hem de yüz bin-
lerce sağlık çalışanına ihanet etmektedir"
diyen Yalçın, "Artık bu Marksist yuvası-
nın dağıtılmasının, en azından mesleki te-
kelinin kırılmasının zamanı gelmiştir.
Akla en uygun olan şey, sağduyulu dok-
torlar ordusunun Marksist azınlığı temsil
eden Tabipler Birliğinin tekelinden kurta-
rılarak özgür ortamda hak ve çıkarlarını
savunabilecekleri başka bir meslek odası
oluşturabilmelerinin önünün açılmasıdır"
açıklamasını yaptı. 

Marksist yuvası
dağıtılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk
Tabipleri Birliği kapatılması çağrısının ardın-
dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir-
liğe destek geldi. Sosyal medyadan bir mesaj
yayınlayan Kılıçdaroğlu dün de Türk Tabipleri
Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Sinan Adıyaman’ı telefonla aradı. Pandemi sü-
reci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında
bilgi alan Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalar ve
özverili mücadele için teşekkürlerini iletti. Kı-
lıçdaroğlu öncesinde paylaştığı mesajda ise
"Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında
yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine
hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağ-
lık emekçilerine, onların haklarını her ortamda
savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borç-
luyuz. İyi ki varsınız!" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’ndan 
TTB’ye destek geldi

KIMIN HADDINE!

sivas’tan başlattığı “Bin
Günde Memleket Hare-
keti” programı kapsamında

Eskişehir’e gelen Muharrem İnce,
esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ardından gazetecilerin sorularını ya-
nıtlayan İnce, İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’nun, CHP’nin
97’nci yaşını kutladığı konuşmasında
‘Atatürk’e atfen ‘Gazi Mustafa Kemal’i
kullanmayı tercih etmesiyle başlayan
ve parti içerisinde de sert tepkilerin he-
defi olan konuşmasını değerlendirdi.

Bu konuşma hadsizlik!

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu'nun konuşmasını 'hadsizlik' olarak
niteleyen İnce, "Benim adım Muhar-
rem İnce. Benden küçük biri bana
‘Muharrem’ diyebilir mi, diyemez.
Çünkü babası yaşındayım. Muharrem
benim ön adım. Bir soyadım var. Ben-
den bahsederken Muharrem İnce di-
yebilirsin, Muharrem Amca
diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilir-
sin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk

soyadıdır. Kimin haddine Mustafa
Kemal demek. Soyadını söylemeye
mecbursun. Muharrem İnce’ye bile
Muharrem diyemezken, Mustafa
Kemal Atatürk’e Mustafa Kemal
demek kimin haddine. Bu ülkenin ku-
rucusunun adı Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’tür. Kimse bu lafları etmemeli-
dir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir
şey olur" tepkisini gösterdi. 

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu, 9 Eylül’de internet orta-
mında yapılan Taksim
Toplantıları’nda Türk Siyasetinde Ör-
gütün Yeri ve Seçim Güvenliği başlıklı
bir sunum yaptı. Yaklaşık 1.5 saatlik
konuşmasında Atatürk’e atfen üç kez
“Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kul-
landı. Kaftancıoğlu, katılımcıların
“Atatürk adını kullanmamak tercihiniz
mi?” sorusuna ise “Kişilerin isimlerin-
den söz ederken, belirli alışkanlıklarla
bunların özel atıflarla kategorize edil-
mesine karşıyım. Yıllardır kullandığım

gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait
hissettiğim bir ifade olduğu için tercih
ediyorum” yanıtını verdi. Canan Kaf-
tancıoğlu’nun bu çıkışı “Atatürk’ü te-
laffuz etmiyor” tartışmalarına neden
oldu. Bazı CHP’li yöneticiler ve millet-
vekilleri başta olmak üzere birçok kesi-
min tepkisini çekti. Kaftancıoğlu daha
sonra yaptığı yazılı açıklamada ise ko-
nuşmayı doğruladı ancak yorumlara
ilişkin “Hakkımda itibarsızlaştırma
operasyonu yapılıyor” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partisinin kuruluş yıldönümünde yaptığı
konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ten "Gazi Mustafa Kemal" diye söz etmesine bir tepki de

eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal
demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi

Eski Başbakan Adnan
Menderes, Dışişleri
Bakanı Fatin Rüştü

Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan
Polatkan'ın idam edilişlerinin
59’uncu yılı dolayısıyla Topka-
pı'daki Anıt Mezarda anma töreni
düzenlendi. Törene İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanvekili
Hüseyin Aksu, İstanbul Emniyet

Müdürü Zafer Aktaş ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Tören, Aya-
sofya Camii müezzini Akcan
Çelik’in okuduğu Kuran-ı Kerim
tilaveti ile başladı. İstanbul İl
Müftüsü Mehmet Emin Maşalı,
Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun
ruhuna dualar okudu.

Kabrine karanfil bırakıldı

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Bakan Soylu ve beraberinde-

kiler, Adnan Menderes'in meza-
rını ziyaret etti. Merhum Başba-
kan Menderes'in kabrine karanfil
bırakıldı. Daha sonra Adnan
Menderes'in eşi Berin Menderes
ve oğlu Aydın Menderes'in de
kabri ziyaret edilerek dua edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Adnan Menderes'in anıt mezarı
ziyareti sonrası 8'inci Cumhur-
başkanı Turgut Özal'ın kabrini de
ziyaret ederek dua okudu. DHA

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve
Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilişlerinin 59’uncu yılında Topkapı'daki Anıt
Mezar'da düzenlenen törende dualarla anıldı, kabirlerine karanfiller bırakıldı

Menderes mezarı başında anıldı



K amuoyunda tartışmalara neden
olan Büyükçekmece’deki Albat-
ros Parkı’nın bir bölümüne rezi-

dans ve otel yapılmasını sağlayacak imar
planı değişikliği, 2016 yılında İBB Meclisi
tarafından onaylandı. Plan değişikliğin-
den bir yıl sonra da 11 Nisan 2017 tari-
hinde arazinin satışı için ihale
düzenlendi. Arazi 160 milyon liraya
Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. ve Arapların
ağırlıkta olduğu
SKY Investment
Group Gayri-
menkul Ticaret
A.Ş. ortaklığına
satıldı. Tartışma
yaratan satış süre-
ciyle ilgili Büyük-
çekmece
Belediyesi Başkanı
Hasan Akgün, “Bu
parsel iddia edildiği
gibi park alanı
değil, kuruluşundan
beri Büyükçekmece
Belediyesi'nin tapulu
ve imarlı mülküdür.
Bu parsel 1979 yı-
lında Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı tara-
fından hazırlanan imar
planları ile turizm alanı ilan edildi. Albat-
ros Parkı'na değil arkasındaki 30 dönüm-
lük araziye otel yapılacak” açıklamasında
bulunmuştu.

Plan 2018'de iptal edildi

Tartışma yaratan plan, Şehir Plancıları
Odası ve Mimarlar Odası tarafından
yargıya taşındı. Şehir Plancıları Odası İs-
tanbul Şubesi tarafından yapılan açıkla-
mada planın, İstanbul 13. İdare
Mahkemesi tarafından 30 Ekim 2018 ta-
rihinde oybirliği ile iptal edildiği bildirildi.
Mahkeme kararında plan değişikliğinin
paftalara işlenmediği, bu durumun mev-
zuat hükümlerine aykırı olduğu belirtile-
rek plan paftası ile plan notlarının
çeliştiği kaydedildi. Açıklamada, iptal edi-
len imar planlarıyla birlikte Büyükçek-
mece Albatros Parkı'nın açık yeşil alan
olarak korunması gerektiğine dikkat çeki-
lerek “Güvenli, sağlıklı yerleşim alanları-
nın oluşturulması için bilimsel, afete
duyarlı ve planlama ilkelerini esas alan
kentleşme politikalarının hayata geçiril-
mesi için mesleki sorumluluklarımız ge-
reği yasal mücadelemizi sürdüreceğimizi
bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

Satış sözkonusu değil

Tartışmalı arazinin planları önceki gün
yeniden İBB Meclisi'nde gündeme geldi.
Yapılan tartışmaların ardından CHP
Grubu'nun itirazına rağmen Albatros
yeşil alan ilan edildi. Kararın yankıları
sürerken Büyükçekmece Belediye'sinden

yapılan açıklamada, "Büyükçekmece il-
çesi Albatros Parkının kuzeyinde yer
alan 516 ada 5 nolu parsel ile ilgili bilgi-
ler aşağıda maddeler halinde çıkartılmış-
tır. Söz konusu parsel Belediyemiz
tarafından Turizm Tesisleri ve Ticaret
alanları yapılması amacıyla 1965-1985
yılları arasında bedeli karşılığında kamu-
laştırılmış olup halen Büyükçekmece Be-

lediyesinin tapulu
mülküdür. Herhangi
bir satışta söz ko-
nusu değildir. 1979
yılından bu yana
tüm imar planla-
rında Turistik Tesis
Alanı olarak imarlı-
dır. Bu alanda 2000
yılına kadar otel,
motel, lokanta,
çay bahçesi ve
kamping alanı ola-
rak hizmet veren
belediyeye ait tu-
rizm tesisleri bu-
lunmakta idi.
2000 ve 2004 yıl-
larında onayla-

nan imar
planlarında yine
Turistik Tesis Alanı

(Mimari Avan Proje) olarak korunmuş-
tur. Planda Mimari Avan Proje olarak
belirtildiği için emsal ve kat yüksekliği kı-
sıtlaması bulunmamaktadır" ifadelerine
yer verildi. 

Hiçbir zaman park olmadı

Açıklamanın devamında, "öz konusu
parselde emsal serbest olması nedeniyle
yoğun yapılaşma oluşmaması için 2007
yılında Belediyemizin talebi doğrultu-
sunda Emsal = 3.00 olarak kısıtlanmış-
tır. Bu karar İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisi tarafından da oybirliği
ile onaylanmıştır" denilerek, "Halen bu
parselin İmar Planlarımızdaki yapılaş-
ması E=3.00 Turistik Tesis Alanıdır ve
buna göre de inşaat ruhsatı vardır. Bü-
yükçekmece Belediyesince bu yapılaşma
koşulunun azaltılarak E= 1.75 (Turizm
+ Ticaret + Konut) olacak şekilde plan
tadilatı teklifinde bulunulmuştur. Ancak
bu talebimizi yok sayarak imar planlama
hukukuna aykırı şekilde, Büyükşehir Be-
lediye Meclisindeki AKP meclis üyeleri-
nin sayısal çoğunluğuna dayanarak,
turizm ve ticaret tesisi yapılmak ama-
cıyla kamulaştırma yöntemiyle belediye
adına tescil edilen ve bugüne kadar koru-
duğumuz bu parseli yeşil alan yapmak
istemişlerdir. Belediyemize ait olan bu
parsel hiçbir zaman park ya da yeşil alan
olmamıştır. Albatros Parkı denilen alan
belediyenin imarlı arsası ile deniz ara-
sında kalan ve Belediyemiz tarafından
düzenlenmiş 170 bin metrekarelik park-
tır" bilgisi verildi. 

CUMA 18 EYLÜL 2020

İSTANBUL8

BORDÜR VE TRETUVAR ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BORDÜR TRETUVAR BAKIM VE ONARIMI - 2 yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/483498
1-İdarenin
a) Adresi : PİRİ REİS CADDESİ NO.5 34782 MERKEZ MAHALLESİ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@cekmekoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BORDÜR TRETUVAR BAKIM VE ONARIMI - 2 (YAPIM İŞİ 40 KALEM) Ayrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ÇEKMEKÖY İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 80 (Seksen) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İst. 
b) Tarihi ve saati : 02.10.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu 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 hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci 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: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSİ / ÇEVRE MÜHENDİSİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
TEKLİF CETVELİNDEKİ İŞ KALEMLERİ SIRALAMASINA GÖRE PUAN DURMU : 
1-0,5 PAUN, 2-0,50 PUAN, 3-1,50 PUAN, 4-0,50 PUAN, 5-0,50 PUAN, 6-2,50 PUAN, 7-4,00 PUAN, 8-0,50 PUAN, 9- 0,50 PUAN, 10-0,50
PUAN, 11-1,50 PUAN, 12-0,50 PUAN, 13-2,00 PUAN, 14-2,00 PUAN, 15-0,50 PUAN, 16-0,50 PUAN, 17-0,50 PUAN, 18-0,50 PUAN, 19-
1,50 PUAN, 20-1,50 PUAN, 21- 1,50 PUAN, 22-2,50 PUAN, 23-0,50 PUAN, 24-0,50 PUAN, 25-1,50 PUAN, 26-0,50 PUAN, 27-0,50 PUAN,
28-0,50 PUAN, 29-1,50 PUAN, 30-4,00 PUAN, 31-0,50 PUAN, 32- 4,00 PUAN, 33-1,50 PUAN, 34-0,50 PUAN, 35-0,50 PUAN, 36-1,50
PUAN, 37-0,50 PUAN, 38-2,50 PUAN, 39-1,50 PUAN, 40-1,00 PUAN
TOPLAM PUAN :   50,00
Madde 35 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
35.1.1.  A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 70 PUAN)
Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli
70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;
Bu formülde;
TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İstekli teklif fiyatı,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 30 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik pu-
anlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin
yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş
kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan ala-
mayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.
A.3. Toplam puan (TTP):
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TTP = TP + KTP
A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”
NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
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 Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefliği 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 sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin ta-
mamı 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 30 (Otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin 
reddedilecektir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1221591)

Tartışmaların odağındaki Albatros arazisinin İBB Meclisi'nde planlarının değişmesinin
ardından Büyükçekmece Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada,
"Albatros Bölgesi 516 ada 5 parsel Büyükçekmece Belediyesinin Turizm alanı olarak imarlı
ve tapulu mülküdür. Bu parsele ilişkin, basında ve sosyal 
medyada kullanılan ifadeler tamamen imar hukukuna 
aykırı ve gerçek dışıdır" denildi

ALBATROS TAPULU 
MULKUMUZDUR

Görücüye çıkacaklar
Daha önce 3 Ekim’de yapılması
planlanan Türkiye’nin en önemli
fuarlarından Uluslararası Boat

Show Tuzla Deniz Fuarı, dünyaca ünlü Can-
nes ve Monaco fuarlarının iptal edilmesiyle
tarihini güncelledi. Sektör aktörlerinin yoğun
erteleme talebiyle 1 ay ötelenen fuar, 7 – 15
Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yaşanan
Covid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok
yerinde yapılması planlanan etkinlik ve orga-
nizasyonlar ertelendi. Özellikle Avrupa’da
salgının çok daha hızlı ilerlemesi ve kontrol
altında tutulamaması nedeniyle dünyanın en
önemli tekne fuarları olarak gösterilen Can-
nes ve Monaco’da düzenlenen fuarlar iptal
edildi. Bu fuarların iptal edilmesiyle, yatçılık
sektörünün ihtiyaçlarına en yüksek seviyede
cevap vermek isteyen Boat Show Tuzla, tari-
hini güncelleyerek 1 ay öteledi.

7 Kasım’da kapılarını açacak

Yeni teknelerin tanıtımı ve satış için her yıl
Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nı bekleyen
yat sektörü, tekne sahiplerinin geç başla-
yan tatillerini geç bitirmek istemesi ve
fuara tam hazırlık için fuarın ertelenmesi
yönünde talepte bulunması üzerine, fuar 7
– 15 Kasım tarihlerine alındı. Fuar, Viaport
Marina’da kapılarını açacak. 2021’in en
özel tekne tasarımları, 2020’nin son avan-
tajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sek-
törün en önemli markalarının lansman
tekneleri Uluslararası Boat Show Tuzla
Deniz Fuarında meraklıları ile buluşacak.
Fuar, her bütçeye uygun fiyatlarda ve boy-
ları 5 metre ile 40 metre arasında değişen
200’ün üzerinde tekneyi yeni sahipleri bu-
luşturmak için kapılarını açacak.  DHA
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ZAYİ İLANLARI
Barik Gıda Isı Kuru Temizleme Nakliye Ticaret Limited Şirketi'ne ait

Büyükçekmece Vergi Dairesi Vergi No: 142 054 39 55 olan
1.Fatura: A/011500- A/011550
2.Fatıra: A/011801- A/011850

3.Fatura: A/011851 – A/011900
4.Fatura: A/011901- A/011950
5.Fatura: A/011951- A/012000

5 cilt hiç kullanılmamış fatura defteri zayii olmuştur. Hükümsüzdür.

Beko 220TR marka AS0000197228 sicil numaralı yazar kasamın
ruhsatını kaybettim Hükümsüzdür. Mustafa Yemez  Halkalı  VD.

VN: 9470536239 

Diriliş Asansör Cüneyt Şenel adına kayıtlı; A SERİ 085 951 – 08
600 sıra numaralı 1 nolu koçan, A SERİ 086 6001 – 0856 050

sıra numaralı 2 nolu koçan, A SERİ 086 151 – 086 200 sıra
numaralı 5 nolu koçan kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

İktidar aşkı

İ ktidar olmayı kim istemez ki?
İktidar olmak ve onun ayrıcalıkları ile 
nimetlerinden faydalanmak.

İktidar olmak, yönetici, yöneten yani baş olmak,
Askere gidenlere söylenir “bir baş olda nerenin

olursan ol”.
Mahalle muhtarı,
Belediye başkanı,
Dernek, kulüp, kooperatif, meslek odası, baro,

aklınıza gelebilecek demokratik kitle kurumu,
Partilerin ilçe, il ve genel başkanı
Milletin vekili, bakanı ve başbakanı olmak 

ayrıcalık ama bir o kadar da sorumluluktur.
Günümüzde sorumluluğu bir kenara koyarsak 

ayrıcalık ve nimetleri görmek gerek.
Seçimlerin gündeme gelmesiyle var olan koltuk-

larda oturanlar ile o koltuklara aday olanlar orta-
lıkta görünmeye başlar ve aday enflasyonu görülür.

En küçük bir yerin ya da kurumun adayı, adaylık
sırasında afiş, pankart, el ilanı, yemekli ve yemeksiz
toplantı gezi, 

Geziler için araçlar ayrıca aklınıza gelebilecek
birçok harcama,

Peki, bu değirmenin suyu nereden gelir?
Araştırmacılar açıkça belirtir;
Muhtarlık seçimi için, 
Milletvekili adayı olmak için,  
Sıradan bir dernek ve benzerinin başkanı için, 
Ne kadar para harcanır?
Bu paranın kaynağı ne?
Kimler bundan sebepleniyor? 
Bir de vekillikte seçilebilecek sırada olmak 

için harcanan para da önemli değil mi?
Harcanan para nasıl elde edildi? 
Ya da kim ve neden yardım etti?
Sormak gerek.
Her hangi bir şeyin sebebi etkileri mutlak vardır.
İktidara, yönetime gelenler geldikleri yerin nimet-

lerini, ayrıcalıklarını destekçileriyle birlikte paylaşır.
Destekçiler de kaz gelecek yerden tavuğu eksik etmez.
Ülkenin adli kurumu hâkim ve cumhuriyet savcı-

ları, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve diğer devlet de-
netçileri bu gibi konulara neden el atmıyor?

Memur ya da işçinin aldığı maaş, esnaf, sanayici
ve tüccarın ürettiği sattığı belli maliye tarafından da
denetleniyor. 

Bu kişinin bu kadar parayı biriktirip harcaması
imkânsız, şans oyunları da oynasa gelirini beyan et-
mesi gerekir tekrar soruyoruz bu değirmenin suyu
nereden gelmekte?

Haksız kazanç, gayri meşru gelir, kara para iktidar
koltuğunda oturanları her zaman şaibeli yapacaktır.

Salt iktidar koltuğunda oturan değil o koltuğa des-
tek veren onun eli ayağı olan kim varsa nimetlerinden
beslenenler de dâhil olmak üzere denetlenmeli. 

Devlet/ kamu kurumunda çalışan karı/koca
emekli olurken ancak bir ev sahibi olurken, eşleri
çalışmayanların bazıları evleri arabaları olup çocuk-
larını özel okullarda okutmakta.

Bazı yüksek bürokratların ve adli görevlilerin dü-
ğünlerine helikopter ile geldiğini bu günlerde çok
duymaktayız.  

Bu saltanat bu şaşaalı gösteriş hangi variyet ile
olmakta?

Hükümet nedense son yıllarda nereden buldun 
yasasını işlemden kaldırırken denetçilerin yasal 
olarak hesap sormasını da engellemekte. 

Ne diyelim bu ülkede seçilmiş ve atanmış
olanların iktidarda olma aşkı, 

toplumu sevdiği için mi yoksa çıkar ve
menfaatleri için mi?

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın talimatıyla tarihi dokusu
korunarak yenileme çalışması ya-

pılan Kalepark Sosyal Tesisleri ziyaretçi
akınına uğruyor. Çok sayıda sosyal dona-
tının yer aldığı tesiste, özellikle açık hava
müzesi büyük beğeni topluyor. Yaklaşık
150 eserin sergilendiği müzede adeta za-
mana yolculuk yapılıyor. Silivri Kalesinin
tarihi M.S. 3’üncü yüzyıla kadar uzanır-
ken, kalıntıların çoğunun 9’uncu ve 12’nci
yüzyıllara ait olduğu uzmanlar tarafın-
dan belirtiliyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde
bulunan birçok tarihi yapının hem koru-
maya hem de sergilemeye alındığı Kale-
park Açık Hava Müzesinde Roma,
Bizans ve Osmanlı dönemine ait birçok
mimari yapı ve tarihi eser bulunuyor.
Müzede, yakın tarihten 800 yıl öncesine
ait eserleri görmek mümkün.

Tek tek elden geçirdik

Kalepark Sosyal Tesislerinde oluşturulan
açık hava müzesi ilgili bilgi veren Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Varlık-
ları ile şehrimize kültürel değer katan ata
yadigârı tarihi eserlerimize sahip çıkmaya
devam edeceğiz. Yenileme çalışmalarını
tamamlayarak Sosyal Tesise dönüştürdü-
ğümüz Kale Park’ta, bakımsız, dağınık ve
atıl durumda bulduğumuz birçok tarihi
eser vardı. Bu eserlerin her birini tek tek
elden geçirdik. Bulundukları döneme ait
bilgilerin ve teknik özelliklerini içeren
künyeler hazırlayarak eserleri sınıflandır-
dık. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemle-
rine ait olan tarihi kalıntıların sergilendiği
özel bir alan oluşturarak burayı vatan-
daşlarımız için açık hava müzesine dön-
üştürdük. Silivri Belediyesi olarak,
varlıkları ile şehrimize kültürel değer
katan ata yadigârı tarihi eserlerimize
sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam
edeceğiz" dedi. 

Yeşil ve mavinin adresi

Silivri Belediyesi tarafından işletilen Kale-
park Sosyal Tesisleri, yeşil ve mavinin bu-
luştuğu eşsiz bir konumda yer alıyor. 47
metre yükseklikteki falezlerden Marmara
Denizi’nin huzur veren sessizliği seyredi-
lirken, ağaçlar ve yeşil alanların yoğun-
luğu bambaşka bir güzellik katıyor. Amfi
tiyatro, seyir dürbünü, kafeterya, yürüyüş
yolları, mesire alanı ve oyun parkının bu-
lunduğu Kalepark, günün her saati misa-
fir ağırlıyor.    

Başkan Yılmaz'a teşekkür

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ziyaretçi
kabulüne başlayan Silivri Belediyesi Kale-
park Tesisleri, yeni yüzü ile ziyaretçi akı-
nına uğradı. Özellikle tesis içerisinde
bulunan açık hava müzesini gezen vatan-
daşlar, Kalepark’ta yapılan yenileme ça-
lışmaları ve tarihi eserlerin korunması
noktasında Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’a teşekkür etti.

CANAN AYGÖREN:

Kalepark çok güzel
olmuş. Daha önceki
haline göre derlenip to-
parlanmış. Tarihi eser-
lerin böyle açık hava
müzesi şeklinde dizayn
edilmesi çok güzel
olmuş. Ailecek gelinip
gezilecek bir yer. Silivri
Belediyesine bu güzel
mekân için teşekkür
ediyoruz.

YAŞAR TAŞ:

Buranın eski hali çok
kötüydü. Tek kelime ile
berbattı. Çok düzen-
siz, bakımsız ve güven-
siz bir yerdi. Ama
şimdi burası cennet
gibi olmuş. Ailenle ço-
cuklarınla rahatlıkla
gelip gezebiliyorsun.
Önceden tarihi eserler
kenara köşeye atılmış
dağınık bir haldeydi.

Şimdi hepsi bir arada güzelce sergilenmiş
açıklamaları yazılmış. Her yönüyle muh-
teşem olmuş. Kalepark’ı bizlere yeniden
kazandırdığı için Silivri Belediye Başkanı-
mız Volkan Yılmaz’a ve emeği bulunan
herkese teşekkür ediyorum.

AYŞE ORMAN:

Her köşesi, her ta-
rafı ayrı bir güzel-
liğe kavuşmuş.
Oturma alanları,
piknik alanı, çocuk
parkları ile her şey
çok güzel düşünül-
müş ve yapılmış.
Gönlümüze göre
olmuş. Başkanı-
mıza teşekkür 
ediyorum.

BİRCAN KARALLI:

Buranın eski hali çok
kötüydü. Şimdiki hali
çok çok güzle olmuş.
Mesela amfi tiyatro
salonu yapılmış, yol-
lar, çiçekler, parklar
yapılmış. Buradaki ta-
rihi eserler perişan bir
haldeydi hepsi topar-
lanmış müze yapılmış.
Kışın gelip rahat otu-
ramıyorduk kapalı ka-

feterya yapılmış. Fiyatlar da çok uygun.
Çay 1 lira kahve 3 lira gayet uygun. Bele-
diye başkanımız Volkan Yılmaz çok süper
çalışıyor. Allah razı olsun. Silivri’yi Silivri
yaptı. Kale Parkın bu hale geleceğini söy-
leseler hayatta inanmazdım. İnanılmazı
gerçekleştirdi.

ALİ TABAKOĞLU:

Kale Park’ın eski ha-
liyle şimdiki hali ara-
sında sadece isim
benzerliği var. Eskiden
buraya gelip de eşini
dostunu gezdirmen
mümkün değildi. Özel-
likle bu tarihi eserlerle
ilgili teşekkür etmek is-
tiyorum. Bunlar parkın

içinde bakımsız, dağınık ve düzensiz bir
haldeydi. Ne olduğunu bakıp anlayamı-
yorduk. Şuan çok muntazam bir şekilde
düzenlenmiş, açıklamaları yazılmış ve bir
müze haline getirilmiş. Ben, ‘Burada ne
yapıyorlar ki bu kadar uzun sürdü, bu
kadar kapalı kaldı burası?’ diye merak edi-
yordum. Açıldıktan ve gezdikten sonra
gördüm ki çok kısa bir sürede bile ta-
mamlanmış. Çünkü her taraf değişmiş.
Silivri’nin bir sosyal tesisi var. Gururla mi
safirlerimizi, eşimizi dostumuzu alıp gele-
biliyoruz. Başta Belediye Başkanımız Vol-
kan Yılmaz olmak üzere emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum.

ATA YADIGARINA
SAHIP CIKACAGIZ

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla yenileme çalışmaları tamamlanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hizmete açılan
Kalepark Sosyal Tesisleri bünyesindeki açık hava müzesi tesise gelen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Varlıkları ile şehrimize kültürel değer katan ata yadigârı tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi

Silivrili çiftçiler
kaderine 
terk edildi
İBB'nin, İstanbul'daki tarım arazile-
rinde çiftçiye vermeyi planladığı "Alım
garantili fide desteği" Silivri'de yeni bir
tartışma başlattı. Tartışmayı İBB Mec-
lisi'ne taşıyan isim ise Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri
halkının tarım konusunda kaderine
terk edildiğini ifade etti. Çiftçilikle
uğraşan ilçe halkına bedelsiz fide
verildiğine vurgu yapan Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, 
“Fide vermekle iş bitmiyor, ekmesi,

çapalaması, 
mazotu ve
sonrasındaki ma-
liyeti de var. İBB,
bu fideleri verirken
‘alım garantili fide
desteği’ şeklinde
verdi” diyerek sü-
reci anlattı.
Yılmaz, "İBB’nin
Tarım Müdürü ve
bu konudaki
danışmanı Siliv-
ri’ye geliyor ama

tenezzül edip de Silivri’nin belediye
başkanına uğramıyor” serzenişinde
bulunduktan sonra, alım garantili fide
desteği”ne güvenen çiftçinin tarlasını
ektiğini ve 15 dönüm domates fidesi
eken bir çiftçinin İBB ile muhatap
olduğunda “Evet, biz alım garantisi
verdik ama şimdi ürününüzü
alamıyoruz” sözüyle muhattap
olduğunu kendisine aktardığını
konuşmasının sonlarına ekledi. Si-
livri’deki çiftçinin mağdur edildiğini
gündeme düşüren Başkan Volkan
Yılmaz, acil çözüm üretilmesini istedi.

Bu tür insanlara Allah akıl versin

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, “kentin su sorununu çö-

zecek proje” olarak adlandırılan
Sakarya’nın Kocaali İlçesi’ndeki Melen
Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde 19
Ekim 2019’da incelemelerde bulunmuştu.
İmamoğlu’nun bu ziyareti, projenin, baraj
gövdesindeki çatlaklar nedeniyle durduğu
gerçeğini tekrar gündeme getirmişti. İma-
moğlu, yaklaşık 11 ay sonra, yeniden
Melen Barajı’na geldi ve 2021 yılı yatırım
planına alınan projeyi bir kez daha yerinde
inceledi. İmamoğlu’na Melen ziyaretinde
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar,
Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan
Alpay, İBB Sözcüsü ve Başkan Danış-
manı Murat Ongun, İSKİ Genel Müdürü
Raif Mermutlu ile Prof. Dr. Naci Görür
eşlik etti.

Neyi soracaksınız?

Mermutlu ile birlikte DSİ Genel Müdü-
rüne, kendisiyle bir masa etrafında konuş-
mak istediklerini bildirdiklerini aktaran

İmamoğlu, ancak bir yanıt alamadıklarını
kaydetti. “Bu sohbeti biz, böyle istemedik”
diyen İmamoğlu, şöyle konuştu: “Şu anda
kaçak girmiş gibiyiz. Hiç hoş bir şey değil.
İBB Genel Sekreterimiz, İSKİ’nin bütün
yönetim kurulu, danışman hocalarımız,
genel müdür yardımcılarımız, ilgili daire
başkanlarımız; hepimiz buradayız. Biz, bu
heyetle gelelim, DSİ ile bu işi masada tek-
nik olarak tartışalım, sohbet edelim iste-
dik. Çünkü bu baraj, günün sonunda,
bittiğinde, parasıyla, İstanbul halkının
bütçesiyle, DSİ’den İSKİ’ye geçecek.

Bunun parasını biz ödeyeceğiz ilgilikanun
maddesi gereği. Bizim bunu öğrenme
hakkımız var. Burada buluşma talebimiz
var. Bir aydır bu ısrar var. Bize verilen
cevap: ‘Sayın Bakana bir soralım.’ Çok
üzücü. Neyi soracaksınız ben anlamış de-
ğilim. Biz, bilgi almaya geliyoruz, Peki sor-
dunuz; cevap yok. Bir hafta önce de Sayın
Bakana, buraya gelmek istediğimizi ve bu
doğrultuda da bir görevlendirme yapması
halinde bilgi almak isteğimizi yazılı olarak
da bildirdik. Cevap dahi yok. Akıl tutul-
ması. Bu tür insanlara Allah, akıl versin.
Burada İstanbul’un suyunu konuşacağız.
İstanbul’un suyunu sağlam temellere
oturması için mücadele veriyoruz. Bu işin
uzmanları konuşacak, ben dinleyeceğim.
Teknik bir insan değilim. Şehrim adına, bu
kadar efsane gibi konuşulan, 30 yıl, 5 yıl
da üzerine koyalım o da her şey yolunda
giderse, 35 yılda bir baraj; gülerler. Bu di-
yaloğu yaratan ve yaşatan hangi bürokrat
varsa kınıyorum. Kim, hangi görevli varsa
da kınıyorum. Yanlış yapıyorlar. Su soru-
nunu konuşmaya geldik biz buraya.” 

6 mahalle için plan yapılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Melen Barajı’nda incelemelerde bulundu. Yeniden ihale edilen barajla ilgili DSİ Genel Müdürüne,
bir masa etrafında konuşma taleplerini ilettiklerini belirten İmamoğlu, yanıt alamadıklarını kaydetti. İmamoğlu, "Biz, bilgi almaya
geliyoruz. Cevap dahi yok. Akıl tutulması. Bu tür insanlara Allah, akıl versin" tepkisini gösterdi

Hasan Akgün İBB Başkanı Kadir
Topbaş zamanında mecliste bekleti-
len ancak Mevlüt Uysal zamanında
rafa kaldırılan; Celaliye, Kamiloba,

Kumburgaz, Güzelce, Tepecik ve Ahmediye
imar planlarının yeniden yapılmaya başladı-
ğını açıkladı. Damga'ya konuşan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan Akgün,
"Vatandaş mağdur edilmemeli, 20 yıldır Ah-
mediye ve Tepecik başta olmak üzere bu ma-
hellelerimiz mağdur edildi. Her gelen siyasi
oraya planlama yapacağını söylemiş ama
yapmamış. Tepecik bize bağlan-
dıktan sonra çok hizmet götür-
dük ancak planmalası doğru
olmadığı için hem bizim yaptığı-
mız hizmet görülmemekte hem
de Tepecik ve Ahmediye'nin çev-
resindeki göl, deniz gibi güzellik-
lerden istifade edilemiyor. İBB
Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile
de konuyu paylaşarak şimdi bu
mahallelerimize hakettiği imar

planlarını en fazla iki ay içerisinde meclise ge-
tireceğiz. İnanıyorum ki bu defa sümen altı
yapılmadan geçecektir. Çünkü hem bu mahl-
lelerimizin yeniden bir imar planına ihtiyaı
var. Hem de bu planlamanın A partilisi B par-
tilisine değil vatandaşa faydası var. Vatandaş
mağdur edilmemeli. Mevlüt Uysal başkan bu-
raya daha önce yapılan planları darmadağın
etti, yok etti. Şimdi inşallah bu mahalleleri-
mize yakışır planlamayı hayata geçirerek bu-
ralarda 2 katlık yapılaşmayı 4 kata
çıkaracağız" dedi.

Muhtarın kendisi talep etti
Kamiloba Mahallesi'nde belediye
tarafından yapılan muhtarlık bi-
nası hakında da açıklamalarda
bulunan Akgün, "30 yıldır muhtar-
lara verdiğim önemi kimse inkar
edemez, devletimiz maaş belirle-
meden önce ben 2019 yılına
kadar aylık muhtarlarımıza nakit
ödeme yapıyordum. 
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E ski ABD deniz subayı
olan ve 2018 yılında Rus-
ya’da üstünde gizli belge

içeren USB ile gözaltına alınan
Paul Whelan, çıkarıldığı mahke-
mede 16 yıl hapis cezasına al-
mıştı. Paul Whelan’ın kardeşi
David Whelan, Paul’ün Rusya’da
bir işçi kampında şapka ve palto
yapmakla görevlendirildiğini söy-
ledi. David Whelan, kardeşi Paul
ile 15 dakikalık süren telefon ko-

nuşmasına ilişkin yaptığı açıkla-
mada, "Paul, diğer mahkumların
çoğunlukla Rus olmadığını ve İn-
gilizce konuşmadığını belirtti. İşçi
kampında şapka ve palto yaptı-
ğını söyledi” dedi.

Neler olmuştu?

ABD vatandaşı Paul Whelan, 28
Aralık'ta Moskova'da bir casus-
luk eylemi yaptığı gerekçesiyle
Rusya Federal Güvenlik Servisi

(FSB) tarafından yakalanarak
gözaltına alınmıştı. Whelan,
mahkemece tutuklanarak ceza-
evine konulmuştu. Daha sonra
Rus mahkemesi tarafından Whe-
lan’a 16 yıl hapis cezası verildi.

Serbest bırakılması istendi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Whe-
lan’ın 16 yıl hapis cezası alması-
nın ardından yayınladığı
açıklamada, “ABD, bugün Rus

mahkemesinin ABD vatandaşı
Paul Whelan'ı gizli bir duruşma-
dan sonra, gizli kanıtlarla ve sa-
vunma tanıkları için uygun
izinler olmadan mahkum etme
kararıyla öfkelenmiştir. 
Whelan’nın uluslararası insan
hakları yükümlülüklerine uygun,
adil yargılanma garantisinden
mahrum bırakıldığından ciddi
endişelerimiz var. Paul Whelan'ın
Rus yetkililerin elindeki muame-

lesi dehşet verici. Rusya, bağım-
sız ve tarafsız bir mahkeme
önünde Whelan'a adil bir du-
ruşma sunamadı ve gözaltında
tutulması sırasında, uzun süredir
devam eden tıbbi durumunu göz
ardı ederek hayatını riske attı.
Onu ailesinden ve arkadaşların-
dan ayrı tuttu. Paul Whelan’ın
derhal serbest bırakılmasını talep
ediyoruz” ifadelerine yer 
vermişti. DHA
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Kaplumbağa yediği için özür diledi
avustralya’nın
Kamboçya Büyükelçisi
Pablo Kang, nesli tüken-

mekte olan kambulağı yiyerek yediği
anı sosyal medyada paylaşması ül-
kede infial yarattı. Avustralyalı diplo-
mat Pablo Kang, yumuşak kabuklu

bir kaplumbağayı yerken yemeğinin
fotoğraflarını sosyal medyada ya-
yınladı. Avusturalya'daki hayvan
hakları derneği üyeleri tarafından
tepkiyle karşılanan diplomat Kang,
“Merhaba. Yumuşak kabuklu kap-
lumbağalar ve yılan balıkları hakkın-

daki gönderimi kaldırdım ve üzülen
herkesten özür dilerim. Niyetim bu
yemekleri tanıtmak değil, insanlara
ziyaretim sırasında bana sunulan yi-
yeceklerden bazılarını anlatmaktı”
dedi. 
Sosyal medyadan gelen tepkiler ara-

sında yer alan bazı uzmanlar ise,
son yıllarda yayınladıkları çalışma-
larda Güneydoğu Asya'daki tüm yu-
muşak kabuklu kaplumbağaların
yemeklerde kullanıldığı için neslinin
tükenmekte olduğunu ifade etti.
DHA

ABD ile Rusya 
arasında casusluk
krizine neden olan ve
2018 yılında Rusya’da
üstünde gizli belge
içeren USB ile
yakalanan ABD eski
deniz subayı Paul 
Whelan, çıkarıldığı
mahkemece 16 yıl 
hapis cezasına
çarptırıldı. Erkek 
kardeşi David Whelan,
yaptığı açıklamada 
Paul Whelan’ın bir 
‘işçi kampında’
çalıştırıldığını söyledi

Avustralya’nın Kamboçya Büyükelçisi Pablo Kang, nesli tükenmekte olan bir kaplumbağayı yediği anı sosyal medya
üzerinden paylaştı. Büyükelçi, gelen tepkiler üzerine paylaşımı silerek, sosyal medya hesabından özür diledi

Cezasını ısCı 
kampında Cekıyor

Paul Whelan
için ABD
Rusya’ya
sık sık
çağrı yapmış,
uyarılarda
bulunmuştu.

Türk Konseyi kritik toplantıda
Türk Konseyi Genel Sekreter Amreyev, 14 Eylül'de düzenlenen Dünya Sağlık

Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesel Komitesi'nin 70’inci oturumuna katıldı
DsÖ Avrupa Bölgesi Üyesi 53 Devletin
Sağlık Bakanları ve üst düzey yetkilileri
ile sivil toplum üyeleri ve paydaş kuru-

luşlar, 14-15 Eylül 2020 tarihlerinde sağlıkla ilgili
konuları görüşmek üzere toplandı. DSÖ Avrupa
Bölgesel Komitesi'nin (RC70) 70’inci oturumu,
COVID-19 salgını nedeniyle ilk kez video-konfe-
rans yöntemiyle gerçekleşti. Genel Sekreter Bagh-
dad Amreyev, toplantının katılımcılarına Türk
Konseyi’nin COVID-19 ile mücadeledeki faaliyet-
leri, Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi ve Türk Kon-
seyi Sağlık Bakanları Toplantısı ile bu toplantılarda
alınan kararlar doğrultusunda kurulan kalıcı meka-
nizmalar hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede Genel
Sekreter Amreyev, sağlık alanında iş birliğinin eşgü-
dümünün sağlanması amacıyla Sağlık Koordinas-
yon Komitesi’nin, üye ve gözlemci ülkelerin
birbirlerine ilaç ve tıbbi donanım desteği vermesi
için Tedarik Zinciri Grubu’nun ve tıp uzmanları
arasında tecrübe paylaşımı yapılmasını teminen
Sağlık Bilim Grubu’nun kurulduğunu dile getirdi.

Somut projeler geliştirmek şart

Oturumun gündemini ise ‘Küresel ve bölgesel dü-

zeyde COVID-19 salgınına karşı yapılan mücadele
ve alınan dersler’, ‘Daha iyi sağlık için ortak eylem’
başlıkları oluşturdu. Bugünkü istişarelerin netice-
sinde, Sağlık Bakanları ve Halk Sağlığı Önderleri,
DSÖ/Avrupa ve Üye Devletlerin birlikte nasıl çalı-
şacağını ve vatandaşların sağlık alanındaki beklenti-
lerini nasıl karşılayacaklarını belirleyen Avrupa
Çalışma Programı (EPW) 2020–2025’nın 5 yıllık
yeni vizyonunu onayladılar. Türk Konseyi’nin
DSÖ’yle ilişkilerine de değinen Genel Sekreter
Baghdad Amreyev, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin
2020–2025 Avrupa Çalışma Programı’nın (Avru-
pa'da daha iyi sağlık için ortak eylem) temel hedef-
lerinden biri olan bölgesel çok taraflı kurumların ve
mekanizmaların sağlıkla ilgili çabalarını birleştirme
önerisine güçlü desteğini ifade etti. Geçtiğimiz gün-
lerde DSÖ ile imzalanan Mutabakat Muhtırasına
atıfta bulunan Genel Sekreter Baghdad Amreyev,
Türk Konseyi'nin sadece COVID-19 salgınına karşı
mücadelede değil, salgın sonrası dönemde de sağlık
alanındaki diğer konularda tüm çabaları koordine
etmeye ve desteklemeye, DSÖ Avrupa Ofisi’yle bir-
likte sağlıkla ilgili alanlarda somut projeler geliştir-
meye hazır olduğunu vurguladı. DHA

Filistin tepkili
Filistin Müslüman Alimler Birliği, İsrail, Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında
imzalanan ‘ilişkilerin normalleştirilmesine’
yönelik anlaşmayı reddettiklerini duyurdu

Fİlİstİn Müslüman Alimler Birliği, Fi-
listin’i yok sayan BAE ve Bahreyn ile
İsrail arasındaki ‘normalleşme’ anlaş-

masını reddettiklerini duyurdu. Filistin Müslüman
Alimler Birliği Başkanı Dr. Salem Salama, Demi-
rören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada,
“Alimler, Müslümanların haklarına saldıran,
Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmeye
devam eden Siyonist düşmanla barış ilişkileri
kuran liderlere ve halklarına Allah’ın Kur’an-ı
Kerim yoluyla verdiği emirleri anlatmalıdır” dedi.

Normalleşme anlaşması 

Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Dr.
Yunus Al-Astal, Müslüman alimlerin ‘normal-
leşme’ anlaşmasına karşı uyarılarda bulunması 
gerektiğinin altını çizdi. Filistin Yasama Meclisi
Kudüs Komitesi Başkanı Dr. Ahmed Abu Hala-
biya, İsrail ile yapılan bu anlaşmanın, İsrail’in
Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki baskısını artı-
racağını söyledi. DHA

Faşist polisler 
görevden alındı
Almanya’da 29 polis memuru, Nazi 
Almanyası lideri Adolf Hitler’in fotoğraflarını
telefonlarından paylaştıkları gerekçesiyle
görevden alındı

almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya
eyaletinde 29 polis memuru İkinci
Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya-

sı’nın lideri Adolf Hitler’in fotoğraflarını cep tele-
fonlarından paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına
alındı. Bazı memurların gaz odaları tasvirlerini
de paylaştıkları ifade edildi. Görevden alınan po-
lisler, Alman anayasasını ihlal etmekle suçlanı-
yor. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı
Herber Reul olaya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Bu Kuzey Ren-Vestfalya polisi için rezalet bir
durum” ifadelerini kullandı. Polislerin bazılarının
ise ‘meslektaşlarını ihbar etmemekle’ suçlandık-
ları bilgisi paylaşıldı. Görevden alınan polislerin
çoğunun Essen kentinde görev yaptığı bildirildi.
Essen Emniyet Müdürü Franch Richter konuyla
ilgili yaptığı açıklamada, “Kelime bulmak zor”
ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama geldi
Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayle-
igh McEnany düzenlediği basın top-
lantısında, “Sürü bağışıklığı hiçbir

zaman Beyaz Saray’ın stratejisi olmamıştır”
dedi. ABD Başkanı Donald Trump ABC
News’a yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı
eninde sonunda bir sürü bağışıklığının ortaya
çıkacağını, ancak aşı ile bu virüsünü ‘çabuk’ bir
şekilde ortadan kalkacağını söylemişti. Beyaz
Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany

bugün düzenlediği basın toplantısında, Beyaz
Saray’ın ‘sürü bağışıklığına güvenip güvenme-
diği’ soruldu. McEnany, “Sürü bağışıklığı hiçbir
zaman Beyaz Saray’ın stratejisi olmamıştır.
Dün gece Başkan, bir ülkenin, bir toplumun,
sürü bağışıklığına erişebileceğini belirtti. Bu bir
gerçektir. Beyaz Saray'da hiçbir zaman burada
sunulan bir strateji değildi. Ve aslında aşı ile
bunun çok çabuk ortadan kalkacağını söyleye-
rek, stratejimizin aşı olduğunu belirtti” dedi.

Karantinayı kaldıramayız
İngİltere Başbakanı Boris
Johnson, İngiltere’nin ikinci
karantina ve kısıtlamaları

gerek ekonomik gerekse sağlık sistemi
açısından kaldıramayacağını söyledi. İn-
giltere’de son 24 saatte tespit edilen vaka-
ların ardından açıklamalarda bulunan
Başbakan Boris Johnson, “İkinci bir ka-
rantinanın mali sonuçlarının felaket ola-
cağını düşünüyorum. Ama hastalığı

yeneceğimizden emin olmalıyız. Altı ku-
ralına karşı çıkan veya hükümetin bireysel
özgürlüklere karşı çok sert olduğunu söy-
leyen insanlarla empati kuruyorum ama
bu hastalığı yenmeliyiz” dedi. İngiltere’de
son 24 saatte 3 bin 991 kişide daha koro-
navirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı
378 bin 219’a ulaşırken; 20 kişinin daha
yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının
41 bin 684’e çıktığı açıklandı.
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İzmit Belediyesi tarafından Şehit Polis
Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda dü-
zenlenen Leyla Atakan Kupası’nın ilk
gününde İzmit Belediyespor, Fener-
bahçe Öznur Kablo’yu 52-49 skor ile
mağlup etti. Türkiye’nin seçilmiş ilk
kadın belediye başkanı olan Leyla Ata-
kan adına düzenlenen kadın basketbol
turnuvasının ilk gününde İzmit Beledi-
yespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo ta-
kımları karşılaştı. İzmit Belediyespor
maça Kübra Erat, Elif Emirtekin, Egle
Siksniute, Milica Jovanovic ve Clarissa
Cristina Dos Santos beşiyle başlarken,
Fenerbahçe Öznur Kablo; Shelby Chey-
anne Cheslek, Olcay Çakır Turgut, Sevgi
Uzun, Tuğçe Canıtez ve Cecilia Zanda-
lasini beşi ile mücadeleye çıktı. İlk çey-
reği 16-12’lik skorla önde tamamlayan
ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte de hızlı
oyunuyla farkı açan İzmit Belediyespor,
devreye 32-20 öne girdi. 3’üncü periyo-
dun başından itibaren oyuna ortak olan
Fenerbahçe, 12 sayılık farkı 4’e kadar in-
dirdi ve final periyoduna İzmit Beledi-
yespor’un 38-34’lük üstünlüğüyle girildi.
Dördüncü çeyrekte oyunun kontrolünü
elinden bırakmayan İzmit Belediyespor,
maçı 52-49 kazanarak sahadan galip ay-
rılan taraf oldu.Bizim için çok kıymetli-
Sezon öncesinde Türkiye’nin ilk seçilmiş
kadın belediye başkanı Leyla Atakan
adına bir kadın basketbol turnuvası dü-
zenlemek istediklerini söyleyen İzmit Be-
lediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,
“Bu turnuva bizim için kıymetli. Önce-
likle ismine düzenlediğimiz rahmetli
Leyla hanımın hatırasına düzenlediği-
miz bir turnuva olması dolayısıyla çok
kıymetli. Hem de 50 yıl sonra bu kenti
yöneten ikinci kadın başkan olarak kadın
basketbol takımımızın süper ligdeki ba-
şarısı ve Avrupa’ya yükselmiş olması do-
layısıyla bizim için kıymetli. O yüzden
50 yıl önceki sosyal belediyecilik, halkçı
belediyecilik, spora, sanata, kültüre,
halka önem veren anlayışın devamı viz-
yonuyla hareket ediyor olmamızdan do-
layı Leyla hanımın ismine bir turnuva
düzenlemek istedik" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 2'nci haftasında
Fraport Tav Antalyaspor ile oynayacağı
maçın hazırlıklarını, bir günlük iznin ar-
dından bu sabah BJK Nevzat Demir
Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla sür-
dürdü. Yeni transfer Josef de Souza da,
Siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına
çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın
yardımcıları yönetiminde yapılan an-
trenman, kondisyon ve taktik çalışma-
sıydı. İdman, sahada yapılan ısınma
koşuları, istasyon koşuları ve stretching
çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2
çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı.
Antrenman, taktik programının yer al-
dığı çalışmalar, yarım sahada yapılan
taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig’deki Fraport Tav
Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın
saat 11.00’de basına kapalı yapacağı ça-
lışmayla devam edecek.

VidA’yA dinAmo moskoVA kAncAsı

Fenerbahçe
potada kayıp

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Domagoj Vida için,
Rus ekibi Dinamo Moskova ısrarını sürdürüyor.
Rusya ekibi Dinamo Moskova, Kara Kartal’ın Hır-
vat stoperi Domagoj Vida için ısrarını sürdürüyor.
Başkent temsilcisi, Beşiktaş'tan oyuncunun menace-

rine iletti. Ancak kulüp, Vida’dan tek şart olarak
bonservissiz gelmesini istiyor. Beşiktaş yönetiminin
ise Vida'ya alacaklarından vazgeçmesi ve maaşından
feragat etmesi durumunda bonservissiz olarak da
gidebileceği yönünde karar vereceği iddia ediliyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın direk-
tifleri doğrultusunda transfer çalışmala-
rını sürdüren Sivasspor bir golcü
transferi daha yapmayı hedefliyordu. Bu
anlamda kadrosunda geçen sezondan
Mustapha Yatabere ile Arouna Kone
gibi isimleri bulunduran, transfer döne-
minde Jorge Felix'e imza attıran Yiğido-
lar, bir yıldızı daha bitirdi. Kırmızı-
Beyazlılar, geçen sezon Gaziantep FK
forması giyen, bonservisi Ukrayna ekibi
Shaktar Donetsk'te bulunan Olarenwaju
Kayode ile anlaşmaya varıldı. 27 yaşın-
daki forvet, dün sağlık kontrollerinden
geçirilmek üzere İstanbul'a getirildi. Si-
vas'a imzayı atan Nijeryalı, geçen sezon
27 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans
sergilmişti. Öte yandan Kayode ile Süper
Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor da ilgi-
leniyordu. Bu arada Yiğidolar, bu sezon

transferde çok önemli isimleri kadrosuna
katmıştı. Daha önce ön liberoya Robin
Yalçın, sol kanada Max Gradel ile Casi-
mir Ninga ve orta sahaya da son olarak
Fayçal Fajr transferleri yapılmıştı.

Kayode takımı ateşler!

Geçen sezon Gaziantep FK formasıyla
izlemiştik. Yeni sezonda kim alacak diye
merak ettiğim bir futbolcuydu. Manc-
hester City’nin radarından geçmiş Nijer-
yalı’nın, Avusturya’da gol krallığı var.
Önce Rizespor diye duymuştuk ama Si-
vasspor bu transferi duyurdu. Bence Yi-
ğidolar için önemli bir oyuncu. Çabuk
gezgin ve yırtıcı bir santrfor. Zaman
zaman kanatlarda da oynayabilir. Biraz
hırçın görüntü verse de takımı ateşleyen
bir futbolcu. Kısaca Sivasspor‘un ihtiyacı
olan doğru bir transfer.

En bUyUk trAnsfEr
tAkımı korUmAk oldU
A nadolu Efes'in THY Euroleague

medya günü organizasyonunda ko-
rona virüs salgını sebebiyle online

olarak yapıldı. Etkinlikte Anadolu Efes Ba-
şantrenörü Ergin Ataman basın mensupla-
rının sorularını yanıtladı. Türkiye Basketbol
Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğ-
lu’nun bir basın toplantısında kendisine yö-
nelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine
Ataman, "Euroleague medya günündeyiz.
Türk ve Avrupa kamuoyunun hiçbir şekilde
tasvip etmediği şekilde üslupla bana yönelti-
len suçlamaya karşı herhangi bir cevap ver-
meyeceğim" diye cevap verdi.

Larkin konusu

Shane Larkin’in Türk statüsünde oynatıl-
ması durumu hakkında konuşan deneyimli
çalıştırıcı, "Larkin geçtiğimiz yıl Türk pasa-
portu aldı. Türk halkının, Cumhurbaşkanı-
mızın, bakanımızın da yoğun ilgisi ile oldu.
Pandemi sebebiyle olimpiyat elemeleri erte-
lendiği için milli takımımızda yer almadı.
Olimpiyat elemelerinde oynamak için Türk
vatandaşı olmuştu. Sezon başlarken çok ön-
ceden yapılan yönetmelikler gereği milli ta-
kımda maç oynamadığı için Larkin Türk
statüsünde oynayamıyor. Yabancı statü-
sünde sezona başlarsa sezon içerisinde milli
maç olup olmayacağı da net değil, tekrar-
dan Türk statüsüne de geçemiyor. Larkin’in
Türk olma statüsünde bir takım maddi fe-
dakarlıklar yapıldı. Daha fazla maç oynaya-
cağı için, milli takım oynayacağı için. Bunu
da Anadolu Efes yaptı. Pandemi sebebiyle
tüm dünyada oluşan hatta Türkiye liginde
lider olmasının yok sayılmasına neden olan
bir ortamda bu yönetmeliğin yok sayılıp,
Larkin Türk olduğu için, milli takımda oy-
nayacağı için sezona diğer Türk oyuncuları
gibi başlatılmasını bekliyorum. Bu konuda
federasyon yönetim kurulunun kararını me-
rakla bekliyorum" şeklinde konuştu.

O fırsatı hem Euroleague kaçırdı

NBA’deki bubble sisteminin Euroleague için
uygun olup, olmasının sorulması üzerine
Ataman, “NBA’deki bubble sistemi sezonu
tamamlamak için yapıldı. Gayet de başarılı
oldu. Artık o tren kaçtı. Hem Euroleague
hem de TBF kaçırdı. Yeni sezona NBA
bubble ile başlayacağını sanmıyorum. Fut-
bolda Avrupa kupaları başladı. Tüm dün-
yada tenis müsabakaları başladı. Fransa
bisiklet turu başladı. Formula 1 yarışları ya-
pılıyor. Sezonu sonlandırmak için bubble
yapılamadı da koskoca sezonun nasıl bir
bubble ile sığdırılacağını tahmin etmiyorum.
Euroleague’in yayımlamış olduğu proto-
kolde maçların lig usulü, bazıları ülkelerde
seyircili, bazı ülkelerse olarak yapılacağı be-
lirliyor. Euroleague hazırlık turnuvasında bir
kısım seyircili olarak yapıldı. Yeniden bir
bubble olacağını sanmıyorum. O fırsat hem
Euroleague hem de TBF kaçırdı" ifadelerini
kullandı. Geçen seneki kadroyu korudukları
için sezona iddialı başlayacaklarını söyleyen
Ergin Ataman, "Bu dönemde kadrolarında
revizyon yapan çok önemli takımlar oldu.

Bunların biri CSKA Moskova. Çok
önemli transfer yaptı. Milano flaş
transfer yaptı. Real Madrid, Barce-
lona aynı seviyede. Euroleague baş-
layan 18 takımdan en az 10-12’sinin
final-four ve şampiyonluk hedefinde
başladığını düşünüyorum" dedi.

Euroleague talihsizlik yaşadı

CSKA Moskova Başkanı Andrei Va-
tutin'in 'Euroelague’de sezon tamam-
lanmazsa Euroleague’in sonu gelebilir'
açıklamasıyla ilgili olarak Ataman,
"CSKA Moskova başkanının demecine
katılıyorum. Euroleague geçen sene maale-
sef büyük bir talihsizlik yaşadı. Bana göre
Euroleague yöneticileri de iptal kararı veren-
lerde bu karardan çok mutlu olduğunu san-
mıyorum. Euroleague’in büyük fırsatı
kaçırdığını düşünüyorum. Bu sezonu mut-
laka her fırsatta oynatmak durumunda. Av-
rupa’nın artık bütün büyük organizasyonları
başladı. Euroleague geçen sezonu sonlandı-
ramadı. Bu sezonu da başlatıp, sonlandıra-
mazsa Euroleague’in inandırıcılığı kalmaz.
Euroleague tüm dünyada izleyici kitlesi var"
açıklamasında bulundu.

İyi bir hazırlık dönemi

Geçen sene Euroleague’de ciddi bir üstün-
lük sağladıklarını belirten başarılı başantre-
nör, "Aynı heyecanı yeniden yakalamaya
çalışacağız. Euroleague’in ilk başta birçok
yerde seyircisiz oynanacak olması bir deza-
vantaj. Euroleague başlar başlamaz aynı
ritmi bulamayabiliriz de. Keza iyi bir hazırlık

dö-
nemi ge-
çirdiğimizi
söyleyemem. Geçtiğimiz yıllarda olduğunu
gibi çok ciddi hazırlık maçları oynayamadık.
Diğer takımlara baktığınız aman çok ciddi
hazırlık maçların ciddi bir şekilde oynandı-
ğını görüyoruz. Maalesef ülkemizde gerçek-
leştiremedik. Euroleague başladıktan sonra
ritim bulmaya çalışacağız. Artık herkes bizi
çok iyi tanıyor. Bir takım önlemler alacak.
Biz de sezon içerisinde bu önemlere farklı
cevaplar verebilir. Bunun çalışmalarını yapı-
yoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kendi tesislerimizi yapmak istiyoruz

Merter tesislerinden ayrılırken duygusal bir
süreç yaşadıklarını ifade eden Ataman,
“Türk basketbolun varım diyen herkesin to-
zunu yuttuğu bir salondu merter. Ayrılmak

oradan kolay olmadı. Kendimize sığınacak
bir yuva bulduk. Çok güzel bir tesis. 3 yıllı-
ğına kiraladık. Bu konuda ciddi girişimleri-
miz oldu. Spor bakanımızın buna destek
verdiğini biliyoruz. Kendi antrenman tesisle-
rimizi de yapmak istiyoruz. Anadolu Efes
oyuncu fabrikası. Bunu da yıllarca devam
etmek istiyoruz” diye konuştu.

Oynamış bir kadroyu bozmak 
istemedik

Duygusal anlamda yarım bırakmak zo-
runda kaldıkları sezonu aynı takımla ta-
mamlayıp bu sezon 0’dan başlayıp
sonuçlandırmak istediklerini vurgulayan
Ergin Ataman, "Bu işin duygusal tarafı.
Mantık tarafında kimyayı bozmamak en
önemli sebebimizdi. Çok düşündük. Bir de-
ğişiklikler yapabilirdik. Makine düzeni içeri-
sinde iki yıldır oynamış bir kadroyu bozmak
istemedik. Herhangi oyuncu transferine git-
mek. İki genç oyuncuyu kiraya verdik. Altya-
pımızda yetişmiş Ertan Gaziyi de o göreve
getirdik. Bu şekilde devam edeceğiz. Alec
Peters ile devam edemedik. Singleton ve
Moerman var. Yiğitcan o bölgede vardı"
dedi. Pandemi döneminde kamp düzeni dü-
şünmediklerini ifade eden Ataman, "Antal-
ya’daki 3 haftalık kamp dönüşünde 3

oyuncumuzda covid belirdi. Kamplarda
saha sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz.

Oyuncularımızı dikkat etmeleri, bi-
reysel olarak korumalarını istiyo-

ruz. Burada önemli olan
seyahatler. Bu konuda kulübü-
müzün girişimleri var. Euro-
league maçlarındaki
seyahatler için sponsorları-
mızla görüyoruz. Bu ko-
nuyla ilgili THY’yi ziyaret
ettik. Onlardan geri dönüş
bekliyoruz" açıklamasında
bulundu.

Sahada mücadele ederiz

Seyirci konusunun yeniden göz-
den geçirilebileceğini düşündü-

ğünü söyleyen Ergin Ataman,
"Sosyal mesafesi yapılmış seyirci uygu-

lamasının Euroleague’de denenebileceğini
düşünüyorum. Sinan Erdem gibi her türlü
hijyenik koşulları sağlamış büyük bir sa-
londa. Zaman içerisinde göreceğiz. Tarafta-
rımızın bizi ve basketbolu özlediğinin
farkındayım. Ekran başında destekleyecek-
lerdir. Bu beklentinin karşılığını vermeye ça-
lışacağız. Çok ciddi rakiplerimiz var. Sahada
mücadele eden, her maçı kazanmaya çalı-
şan, izleyenlere keyifli dakikalar geçiren
Anadolu Efes basketbol şovu sahada olan
olacak 1 Ekim’den itibaren" şeklinde ko-
nuştu. Anadolu Efes’in Euroleague’in daimi
üyesi ve 10 yıllık bir anlaşması olduğunu be-
lirten Ataman, "Kısa dönemde değişimin
olacağını sanmıyorum. Yakın dönemde ka-
palı sistem Euroleague geçileceğini düşünü-
yorum. Bunun da Avrupa basketbolu için
maddi ve manevi anlamda katkı sağlayaca-
ğını düşünüyorum" diye konuştu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu sezon transfer yapmadıklarını belirterek, "En büyük
transferimiz takımı korumak oldu" dedi. Ataman iyi bir hazırlık dönemi geçirmediklerini de ifade etti

En büyük transferlerinin takımı korumak olduğunu
ifade eden Ergin Ataman, "Bu kadar başarılı olmuş bir

takımı tutmamız yönetimimizin büyük başarısıydı. Burada
ciddi fedakarlık yapıldı. Ekonomik sıkıntılar malumken

Efes yönetimi bu heyecanı yarım bırakmamak adına böyle
bir fedakarlık yaptı. Bazı oyuncularımızın da bazı fedakar-
lıkları oldu. Bir takım sözleşmelerde düşüşler yapıldı. Söz-

leşme uzatılmalarına gidildi. Bütçede dengelemeler
yapılmaya çalışıldı. En büyük transferimizin bu takımı

korumak olduğunu düşünüyorum. Hiçbir oyuncu-
muzu NBA ve Avrupa takımına kaptırmadık.

Şu anda çok ciddi transferlerin yapıldı-
ğını görüyorum" açıklama-

sında bulundu.

Büyük 
başarı gösterdik

Santrfor hat-
tında Felix, Ya-
tabare ve Kone

gibi isimleri bu-
lunduran Yiğido,

bir golcüyü
daha bitirdi. Kır-

mızı-Beyazlılar,
geçen sezon Ga-
ziantep'te kiralık

olarak forma
giyen Kayode'yi

sağlık kontro-
lünden geçirdi,

imzayı attırdı

Kayode artık Yiğido

Josef çalışmalara
tam gaz başladı

Ergin
Ataman
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s üper Lig’in 2’nci haftasında deplas-
manda Kasımpaşa’ya konuk olacak
Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarını

yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mavi-yeşilli
ekipte teknik direktör Stjepan Tomas, an-
trenman öncesinde basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçı
öncesinde eksikleri olmadığını söyleyen
Tomas, "Kasımpaşa'da iyi bir takım. İlk
maçı kaybettiler. Bu maça konsantre olacak-
lar. Biz Kasımpaşa’yı iyi analiz ettik. Takımı-
mız iyi çalışıyor. İnşallah bu hafta 3 puanla
döneceğiz. Bizim eksiğimiz yok. Meriah
geldi; kadroda olacak. İsmael Diomande,
İstanbul’da tedavisine devam edecek. Dio-
mande, 2-3 hafta olmayacak" dedi. Transfer
çalışmalarına değinen Tomas, "Menajerimiz
Yılmaz Bal İstanbul'da uğraşıyor. Bir iki gün

içerisinde yeni transfer bekliyoruz. Bir sto-
per, bir orta saha, forvete bir oyuncu alaca-
ğız" ifadelerini kullandı.

Vedat çok gol atar

Vedat Muriç’i Okan hocayla Rizespor'da ça-
lışırken tanıdığını belirten Tomas "İtalya ligi
için şu an hazır. Bu sene 18-20 gol
atar" dedi.

Hakemler çok dikkat etsin

Hakemlerin dikkat etmesi gerektiğini belir-
ten Tomas, "Pandemi dolayısıyla uzun
zaman maç yönetmedikleri için belki ha-
kemlerin performansı düştü. İleriki maçlara
çok dikkat etsinler. Biz çok çalışıyoruz, emek
veriyoruz yapılan hatalar maçı çok etkili-
yor" diye konuştu.   DHA

Kasımpaşa’dan
3 puan alacağız

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas,
Süper Lig’in 2’nci haftasında oynayacakları
Kasımpaşa maçıyla ilgili,  “Kasımpaşa’yı iyi analiz
ettik, İstanbul’dan 3 puanla döneceğiz" dedi

Ze Luis harekatı
Kadrosunu iki kaliteli golcü ile güçlendirmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler,
Samatta ve Ze Luis için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim; Aston Villa ve 
Porto’yla satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya yakın
Transferin şampiyonu fenerbahçe,
asıl bombaları şimdi patlatacak... Kadro-
suna kattığı 12 yeni ve flaş isimle dikkat
çeken sarı-Lacivertliler, hücum hattını
güçlendirmek adına yoğun mesai harcı-
yordu. enner Valencia transferine rağmen
bir golcü daha takıma katmak isteyen Ka-
narya, Vedat Muriç’in italyan ekibi La-
zio’ya gidişi sonrasında iki forvet almak
için gaza bastı.

Oyuncularda problem yok

Mario Mandzukic ve Diego Costa id-
dialarını yalanlayan yönetimin he-
defindeki isimlerin aston Villa’dan

Mbwana samatta ve Porto’dan Ze
Luis olduğu öğrenilmişti. iki oyuncu için
yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat

edildi. Golcülerin satın alma opsiyonlu ki-
ralanması adına kulüplerin ikna edilmeye
yakın olduğu kaydedildi. Oyuncu cephele-
rinde ise herhangi bir problemin bulun-
madığı belirtildi. Yani fenerbahçe artık
yeni golcülerin imzası için geri sayıma
geçti.

Derbiye yetişecekler

Kanarya’da golcü transferi konusunda
çok titiz davranılıyor. Yönetim ve teknik
heyet, takıma katıldığı andan itibaren
hemen performans alabilecekleri oyun-
cular istiyor. samatta ve Ze Luis’in de bu
kriterlere uyması nedeniyle liste başında
olduğu öğrenilirken, ali Koç ve kurmayları
iki yıldızı da gelecek hafta oynanacak Ga-
latasaray maçına yetiştirmeyi planlıyor.

Vedat Muriç'i Lazio'ya gönderen ve
forvet transferi, yapacak olan
Fenerbahçe, Udinese takımından
Stefano Okaka'yı kadrosuna kat-
mak için girişimlere başladı
fEnErbAhçE'dE son dakika gelişmesi yaşandı.
Forvet oyuncusu Vedat Muriç'i Lazio'ya 17,5 milyon
euroya gönderen sarı lacivertliler, Kosovalı futbolcu-

nun boşluğunu doldurmak için uzun süredir çalışıyor.
Muriç'in gitmesiyle birlikte daha çok gündeme gelen

forvet transferinde sarı lacivertlilerin gündemine sürpriz
bir isim geldi. Ze Luis, Samatta gibi isimleri gündeminde
de bulunduran Fenerbahçe'nin listesine Udinese'den

forma giyen 31 yaşındaki forvet Okaka
girdi. Daha önce Galatasaray ve Be-
şiktaş'ın da gündemine gelen Nijeryalı

forvet için sarı lacivertliler girişimlere
başladı. 2 santrfor alacak olan Fener-

bahçe, Okaka'yı alarak forvet ihtiya-
cını teke indirmeyi planlıyor. Sarı
lacivertliler, Okaka'yı alternatif

golcü olarak almayı planlarken, asıl golcünün yıldız
bir golcü olacağı konuşuluyor. Golcü futbolcunun
Udinese'deki sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
Okaka, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 33 maça

çıkarken 8 gol atıp 2 asistle oynadı.

Okaka gelecek mi?

Mehmet Güven
imzayı attı
Misli.coM 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni se-
zonda 2 yıldır ıskaladığı şampiyonluk hedefine
ulaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, Gire-
sunspor'dan ayrılan tecrübeli orta saha oyun-
cusu Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.
Kariyerinde Galatasaray, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Afyons-
por'da da forma giyen 33 yaşındaki futbolcu,
kulüp binasında Sportif Direktör Taner Sa-
vut'un da yer aldığı törenle sözleşme imzaladı.

Manisa'yı temsil edeceğiz

Manisa FK'ya geldiği için mutlu olduğunu be-
lirten Mehmet Güven, "Kariyerimin ilk yıllarına
Manisa'da başlamıştım. O yüzden Manisa'da
çok güzel anılarım var. Yeniden Manisa’da ol-
duğum için mutluyum. İnşallah iyi bir sezon ge-
çirip Manisa'yı hak ettiği şekilde temsil
edeceğiz" dedi. En son 2011-12 sezonunda Ma-
nisapor'da oynayan Mehmet, 8 yıl sonra kente
dönmüş oldu. Manisa FK, transferde daha
önce Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yıl-
maz, Adanaspor'dan orta saha Hakan Barış ve
yine Giresunspor'dan stoper Ahmet Kesim'i 
almıştı.

Görkem Sağlam

fırtınası
UEfA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşma-
sında dün akşam Hollanda ekibi Willem, dep-
lasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres
Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in
Türk oyuncusu Görkem Sağlam mücadeleyi 1
gol ve 2 asistle tamamladı. Maçın 29'uncu daki-
kasında takımının 2'nci golünü kaydeden Sağ-
lam, 46'ncı dakika da Nunnely ve  65'inci
dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist
yaparak yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen
Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu. 

Voleybolda 
efsane maç
Afyon Belediye Yüntaş Voleybol takımı
Aksa Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında
sahasında Arkas Spor’a 3-1 mağlup oldu.
Maça iki takım da üstünlük kurma mücade-
lesiyle başladı. Afyon Belediye'nin önde gö-
türdüğü ilk setin sonunda toparlanan Arkas
Spor, ilk seti 18-25 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete yine Afyon Belediye hızlı başladı.
15'li sayılara kadar Afyon Belediye'nin üstün-
lüğünün hakim olduğu setin son sayılarında
yine Arkas öne geçti ve 20-25 bu seti de ka-
zandı: 0-2. Üçüncü sete hızı başlayan ekip
Afyon Belediye olurken 3 farkı yakaladı. Tek-
nik mola sonrasında Arkas farkı kapatıp eşit-
liği sağladı. 
Set sonuna başa baş geçen mücadeleyi 25-
21 Afyon Belediye kazandı: 1-2. Dördüncü
sete hızlı başlayan ekip Arkas oldu. Kısa sü-
rede üstünlüğü ele alan Arkas, 3 sayılık farkı
açtı. Son setin teknik molasına Arkas 9-12
önde girdi. Üstünlüğünü korumayı başaran
Arkas seti de 18-25 kazandı: 1-3.
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Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra, Burak Dayı ile aşk ya-
şamaya başlayan ancak bu ilişkisinde de mutluluğu bulama-
yan Merve Boluğur, 33. yaşına girdi. Son dönemde sosyal
medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine
çeken ünlü oyuncu, doğum günüyle ilgili bir mesaj yayın-
ladı. Boluğur, “Çok teşekkü̈r ederim Yaradan'a çok şanslı
bir kadınım. İç huzur sagl̆adığı̆ ve kolaylasţırdığı̆ için.
Niyetlerimin bir bir gerçekleştiği fakat onlarsız da iyi
olan Merve'ye aferin. Daha iyi şeylere hep. Aşkla, ke-
yifle, çılgınca iyi ki doğdum” ifadelerini kullandı.

Sevcan Orhan
gönülleri mest etti
Başarılı sanatçı Sevcan Orhan Mahsus Kültür Sanat
Sahnesi'nde muhteşem bir performansa imza attı.
Pandemi tedbirleri uyarınca sosyal mesafe kuralla-
rına uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlik önce-
sinde mekana gelen tüm misafirlerin ateşleri
ölçülerek mekan girişinde kişiye özel maske ve de-
zenfektan dağıtımı yapıldı. 21.15'te başlayan sah-
nede açılışı birbiri ardına seslendirdiği türkülerle
yapan güzel sanatçı, repertuvarında türk müziğinin
ölümsüz eserlerine de yer verdi. Müziğin evrensel bir
iyileştirici gücü olduğunu da dile getiren Orhan, zor
günlerin elbet geçeceğini söyleyerek misafirlerine

moral vermeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz hafta
İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni

pandemi önlemleri uyarınca performansını
23.45'te sonlandıran Sevcan

Orhan sahneden alkış-
lar eşliğinde indi.

E senyurt Belediyesi İstihdam Merkezi
(ESBİM), engelli vatandaşların iş
hayatına kazandırılmasına yönelik

çalışmalarına devam ediyor. Merkez, oluş-
turduğu Engelli İstihdam Günü’nde ilçede
yaşayan ve iş arayan engelli vatandaşlarla
firmaları bir araya getiriyor. Firmalarla ya-
pılan ön görüşmede belirtilen şartlarda ça-
lışabilecek olan engelli vatandaşlar bireysel
mülakatlara alınıyor. Mülakatları tamam-
lanarak işe alınan vatandaşları yalnız bı-
rakmayan ESBİM, onları ilk iş günlerine
Esenyurt Belediyesi’nin araçlarıyla götürü-
lüyor.

Vatandaşlara umut oluyor

Esenyurt Belediyesi’nin engelli vatandaş-
lara umut olduğunu söyleyen ESBİM’in
sorumlusu Murat Boduroğlu, “Bizler her
ayın ikinci perşembe günü engellilerle ilgili
mülakat yapıyoruz. Bu mülakatlarımızda
verilerimizi topladıktan sonra firmalarımızı
davet ediyoruz. Firmalarımız buraya gele-
rek vatandaşlarımıza genel şartlarını anla-

tıyor. Engelli vatandaşlarımız bireysel mü-
lakat odalarımızda firma yetkilileriyle gö-
rüşüyor. Bir firmayla olumsuz olanlara
diğer firmayla da görüşme imkanı sunuyo-
ruz. Engelli vatandaşlarımızı hem ESBİM
çatısı altında toplamış oluyoruz hem de
her firmayla görüşme imkanı sağlıyoruz.
Bugün üç farklı firmayla 45 kişiye yakın
engelli istihdamı gerçekleştireceğiz. Şartları
uygun olan vatandaşlarımıza gerekli evrak
listeleri verildi. Pazartesi günüde evrakla-
rıyla birlikte bize gelecekler, biz de ilk iş
günlerinde onları iş yerlerine götürerek ha-
yırlı olsun diyeceğiz” dedi. BARIŞ KIŞ

Sarıyer gururlandı
Kültür, sanat, kişisel gelişim ve eği-
timin bir arada olduğu Sarıyer Be-
lediyesi’nde Gösteri Sanatları
Topluluğu bünyesinde eğitim gören
öğrenciler hayallerine kavuştu. Ala-
nında uzman eğitmenlerden halk
oyunları dersi alan kursiyerlerden
Yuşa Atsız, Arda Aytürk ve Dilara
Başol İstanbul Teknik Üniversitesi
Türk Musikisi Devlet Konservatua-
rı’nda Türk Halk Oyunları Bölü-
mü’ne yerleşmeye hak kazandı. Pek
çok ayrı branşta yetenekleri keşfe-
dip ülkemize kazandıran Sarıyer
Belediyesi’nin alanında uzman eği-
timcilerinden Ercan Ayata, her yıl
ülkenin önde gelen eğitim kurumla-
rına öğrenci göndermekten mutlu
olduklarını belirterek, “Beraber az-
mettik, çalıştık ve başardık” dedi.

Ciddi emek isteyen bir iş

Aldığı eğitimle hedefine ulaştığını
belirten Yuşa Atsız, “İlkokulda yine
Ercan Hoca ile çalışıyordum. Lise
de de Sarıyer Belediyesi’ne katılma
şansı yakaladım. Aslında çok emek
ve birikim isteyen bir iş. Ben bu bi-
rikime Sarıyer Belediyesi ve Ercan

Hoca sayesinde ulaştım. Bunun
neticesinde de İstanbul Teknik Üni-
versitesi Türk Musikisi Devlet Kon-
servatuarı’nda Türk Halk Oyunları
Bölümü’nü kazandım. Buraya baş-
ladığımda aklımda konservatuar
okumak gibi bir düşünce yoktu
fakat sonrasında gerçekten güzel

ilerlediğini ve bana birçok şey kattı-
ğını gördükten sonra bu yönde iler-
lemeye karar verdim. Halk
oyunlarına gönül vermiş arkadaşla-
rıma Sarıyer Belediyesi’nin kursla-
rına katılmasını tavsiye ederim”
ifadelerini kullandı.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Sadece klasik belediyecilik faaliyetleriyle değil kültür ve sanat çalışmalarıyla da yaşama dokunan
Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu bünyesinde halk oyunları eğitimi gören üç öğrenci,
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne yerleşmeye hak kazandı

Boluğur: Çok şanslı Bir kadınım
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Esenyurt Belediyesi İstihdam
Merkezi (ESBİM), engelli istih-

damına katkı sağlamak için
başlattığı proje kapsamında,
Esenyurt’ta faaliyet gösteren

firmalarla iş arayan engelli va-
tandaşları bir araya getiriyor

Pandemiye uygun mülakat
Esenyurt Belediyesi İstihdam Mer-
kezi’nde Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında, sosyal mesafe kuralına uygun
olarak yapılan mülakatlarda, vatan-
daşlar görüşme odalarına birer birer
alınıyor. Kişiye özel dezenfektan,
kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı görüş-
melerde, oturma düzeni sosyal mesafe
kuralına uygun olarak ayarlanıyor.

Sanat Parkta devam ediyor!
Kadıköy Belediyesi’nin, Selami-
çeşme Özgürlük Parkı Amfi Ti-
yatro’da düzenlediği “Sanat Parkta”
Festivali, kaldığı yerden devam edi-
yor Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
açık ve kapalı mekânlarda tiyatro
gösterimlerine ilişkin yayınladığı ge-
nelgesi üzerine Kadıköy Belediye-
si’nin 4 Ağustos’tan bu yana
sürdürdüğü Sanat Parkta Festiva-
li’ne son verilmişti. Ancak tiyatrocu-
lar başta olmak üzere tüm sanat
camiasının tepkileri üzerine Bakanlık

15 Eylül’de yeni bir genelge yayınla-
yarak bu kararından vazgeçti. Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın “Kontrollü
Normalleşme Süreci Genelgesi”
kapsamında sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uyulması koşulu ile etkin-
liklere yeniden izin vermesinin ardın-
dan Kadıköy Belediyesi, dünden
itibaren tiyatro gösterimlerinin yapıl-
masına devam etme kararı aldı. 14-
15-16 Eylül tarihlerinde iptal edilen
etkinlikler ise yeni tarihleriyle Mobi-
let üzerinden satışa çıkacak.


