
Kira ücretlerine yapılan ortalama yüzde
500 zam büfeci esnafını isyan ettirdi. İBB

binasının önünde eylem yapan esnaf, “Büfeme 
dokunma”, “Büfeler yenilensin işletmeciler değil”,
“Başkanım bir de bizi dinleyin” yazılı dövizler ta-
şıdı. 20 yıllık büfeci olduğunu söyleyen Mehmet
Sarıoğlu, “Yüzde 500 zam yaptılar. Hakkımızı sa-

vunmak için geldik. Gazete, dergi satışı yapıyoruz.
Bizi toplantıya çağırdılar. Herkesi ayrı ayrı toplan-
tıya aldılar. Orada elimize şartlarımızı sundular. 
O şekilde haberdar olduk, herhangi bir evrak falan
gelmedi. Normalde enflasyon oranında zam 
yapılıyordu. Ortalama yüzde 500 oranında zam
yaptılar” dedi.  I SAYFA 9

SAYFA 4Celal BİLGEN

Korona
Günlükleri (12)

SAYFA 5İlke DUYAN

Adalet’siz

ç

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, sürücü belgesi bilgileri-

nin T.C. kimlik kartına yüklenmesi
projesi lansmanında konuştu. Bakan
Soylu, “Pazartesiden itibaren, yeni
tip sürücü belgeleri Türkiye gene-
linde Nüfus Müdürlükleri'nden 
randevu alınmak suretiyle yeni nesil
kimlik kartlarına yüklenmeye 
başlayacaktır” dedi. I SAYFA 7
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Randevu alınıp
yüklenebilecek

EHLİYET İÇİN DÜZENLEME

Müzik bizim 
ruhumuzda var

TTB CORONA KADAR TEHLİKELİ

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, TTB hakkında yeni

bir açıklama yaptı. “16 Eylül’de
Twitter’den yaptığım açıklamanın
sonuna kadar arkasındayım” diyen
Bahçeli, “Türk Tabipleri Birliği 
derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda
dediğim şudur: Bu Birliğin 
yöneticilerinden hesap sorulmalıdır.
Diyeceğim odur ki, TTB corona 
virüsü kadar tehlikelidir. Ve gereği

acilen yapılmalı-
dır” ifadelerini
kullandı. Bahçeli
ayrıca TTB'nin
dünü, bugünü,
bütün fiili ve 
eylemlerinin 
inceleneceğini ve
savcılığa intikal
ettirileceğini 
söyledi. 

ç

Acilen gereği 
yapılmalıdır!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan,
cuma namazını kıldıktan

sonra basın mensuplarının 
gündeme ilişkin sorularını yanıt-
ladı. Kovid-19 vakalarının artma-
sıyla ilgili soru üzerine Erdoğan,
bu süreç başladığında sürekli 
uyarılar, ikazlar yapıldığını belirte-
rek, “Fakat ne yazık ki uyarıları-
mıza halkımız ciddi manada

dikkat etmedi” diye konuştu. 
Erdoğan, dikkat edilen dönem-
lerde veya illerde vaka sayılarının
düştüğünün görüldüğünü, biraz
gevşetince bir anda vaka sayıları-
nın yükselmeye başladığını 
kaydetti. Erdoğan, “Vaka sayıları
1700-1800'lere kadar çıktı. Tabii
mecburen şimdi tekrar işi sıkmak
durumundayız” dedi. 

ç
MECBUREN iŞi SIKMAK DURUMUNDAYIZ

Bilim Kurulu ve Sağlık 
Bakanlığı'nın tedbirleri 

artırmak durumunda olduğunu
belirten Erdoğan, “Bizler de özel-
likle gerek toplum taşım araçla-
rında olsun gerek düğün, nikah,
restoran vesaire buralardaki 
yaklaşımlarımızı daha kararlı bir
hale getirdik. İçişleri Bakanlığımı-
zın da yapmış olduğu açıkla-

mayla buralardaki uyarılarımız
daha sıkı bir durumda. Bunu 
yapmak konumundayız. Çünkü
bunları biz keyfi yapmıyoruz.
Bunlar zevkimizden olan şeyler
değil. Sadece halkımıza olan 
özellikle duyarlılığımızdandır.
Halkımız bu noktada herhangi bir
sıkıntı yaşamasın, bundan dolayı-
dır” açıklamasını yaptı. I SAYFA 7
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BUNLAR ZEVKiMiZDEN OLAN ŞEYLER DEĞiL

Devlet Bahçeli

SEFER SAYILARI ARTACAK

Yıllardır İBB’nin sübvanse 
ettiği özel halk otobüsleri ile

İstanbul Ulaşım AŞ otobüsleri,
İETT çatısı altında birleşti. Artık 
İstanbul’da tüm otobüsler tek renk
olacak. İBB’nin sübvansiyon
ödemeleri yerine otobüslere gelir 
garantisi sağlanacak. Toplu ulaşımın
ve şoförlerin kalitesini yükseltecek 
sistemle, İETT’nin düzenlediği 
sefer sayıları artacak. I SAYFA 5
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Bütün otobüsler
İETT’ye bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs önlemleriyle ilgili “Ne yazık ki
uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi” dedi. Erdoğan,
“Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili de “Yılbaşından sonra
bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz” diye konuştu

Cumhuriyetin ilanından sonra
Türkiye'nin ilk Başbakanı ve

ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet 
İnönü’nün atlı heykelinin de bulun-
duğu, İstanbul Maçka’daki parkı 
korumaya alan, imar planı değişikliği
teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle kabul
edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat, “Meclisimize ve değerli
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na 
teşekkürlerimi sunuyorum” 
açıklamasını yaptı.  I SAYFA 9
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İstanbul Tekel ve
Gazete Bayileri
Odası’na bağlı
esnaf, İBB'nin
iştiraki Kültür
A.Ş.’nin kira 

ücretlerine yüzde
400 ve 600

arasında zamlar
yaptığını belirterek,

belediyenin
yanındaki
Saraçhane

Parkı'nda protesto
eylemi yaptı
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HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

KORONA AşıSı içiN
gECE gÜNDÜZ MESAi

Maçka Parkı
KOrUMA AltıNDA

BEŞİKTAŞ
BU KARARA

SEVİNDİ

MASTERCHEF YÜZ gÜLDÜRDÜ
Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın girişimleri ile çekimleri

Silivri’de gerçekleştirilen MasterChef
Yemek Yarışması üreticilerin yüzünü
güldürdü. Üreticiler program sonrası
gelen taleplere yetişmekte zorlandıkla-
rını ifade ederken, Başkan Yılmaz, 
“Silivrili üreticilerimiz için tanıtım, 

yatırım ve desteklerimiz devam edecek”
dedi. “Bizi en çok mutlu eden Silivrili
üreticilerimizin memnuniyeti” diyen
Yılmaz, “Bizleri kırmayarak şehrimizin
tanıtımına çok büyük katkı sağlayan
Tv8 ve MasterChef programının tüm
ekibine yürekten teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 8

ç

Şarkıcı Şenay Lambaoğlu, “Biz birçok topluma göre
daha fazla müziğin içindeyiz. Genetik kodlarımızda

müzik var ve müziğin ulaşılabilirliği çok kolay bir şey” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'dan korunmanın öne-
mine de işaret eden Lambaoğlu,
“Sosyal mesafemizi koruyalım.
Gülümseyi eksik etmeyelim.
İnsanlarla temasta olmak
için aslında sarılmaktan
ziyade daha fazla keli-
meye ihtiyacımız ola-
cak. Biz de her daim
kelimeleri iyi seçelim”
ifadelerini kullandı.
I SAYFA 13
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OLUMLU GELiŞMELER VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir dönüşün
başladığını ifade ederek, başta büyükşehirler olmak üzere bunun 
tekrar olumlu istikamete geri döndürülmesi temennisinde bulundu.

ERDOgAN’DAN
YASAK SıNYALı

BUFEME
DOKUNMA!

YÜZDE 500 

ZAMMA 
TEPKİ

BÜFELER YENiLENSiN iŞLETMECiLER DEĞiL

Pozitif vakalara
kiralık ulaşım

Korona testi pozitif çıktığı halde
imkanı olmadığı için toplu taşıma

araçlarını kullananların ortaya çıkmasının
ardından gözler Sağlık Bakanlığı'na çev-
rildi. Bakan Fahrettin Koca ise yaptığı
açıklamada, “Testi pozitif çıkan kişileri
evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların 
taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole 
edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse
112 Acille hastaneye getiriyoruz” dedi.
Konu hakkında Damga'ya konuşan 
Bakanlık yetkilileri ise pozitif vakaların 
ulaşımı için araç kiralaması yapıldığı 
belirtti. Testi pozitif çıkanların 112'yi 
aramalarının yeterli olduğu açıklandı. 

çTARİHTE BİR İLK

169 yıllık İBB Şehir Hatla-
rı’nda, ilk kez kadın gemiciler

çalışmaya başladı. Yaşları 19-23 
arasında değişen, lise ve üniversitede
denizcilik eğitimi almış beş genç
kadın gemicinin hedefi, gemilerde
kaptan olmak. Kadın gemiciler şim-
dilik, 08.00-17.00 arasında gemi-
lerde hizmet veriyorlar. Vapurlardaki
yaşam alanları da düzenlendikten
sonra diğer denizciler gibi 24 saat
gemilerde çalışabilecekler.  I SAYFA 5
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Kadın gemiciler
iş başı yaptı

Polonya’nın Türkiye Büyükel-
çisi Jakub Kumoch, Avcılar’da

sürdürülen ve bu yılki kazılarda Vi-
king izlerinin bulunduğu Bathonea
Antik Yerleşkesi’ne gelerek inceleme-
lerde bulundu. “Buradaki Vikingler
büyük ihtimalle bugünkü Polonya
topraklarından gelmiş” diyen Ku-
moch, “Böyle mükemmel bir yerin
bugüne kadar duyulmaması bana
göre çok garip” dedi.  I SAYFA 4
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Duyulmaması 
gerçekten garip

POLONYALI ELÇİ ŞAŞIRDI

İstanbul’daki kademeli mesai
çalışmasına ilişkin açıklama

yapan Vali Ali Yerlikaya, “İlkokul 
birinci sınıf öğrencilerimiz, okul 
öncesi ana sınıfı öğrencilerimiz, 21
Eylül Pazartesi günü sabah 09.00'da
ders başı yapacaklar. Büyükşehir ve
ilçe belediyelerimiz 08.00 ve 16.30'da,
sağlık teşkilatı-
mız saat 08.30
ve 16.30'da;
diğer tüm kamu
kuruluşlarımız
09.00 ve
16.30'da mesaiye
başlayacaklar.
Alınan kararlar
bu yönde”
diye konuştu.

ç

İstanbul’da 
4 farklı mesai

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

Ali Yerlikaya

Esnafımızın 
arkasındayız

14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 33. Ahilik Haftası
Kutlamaları her yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi ve

Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği işbirliği ile düzenlendi. Beylik-
düzü Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Serdal Mumcu, “Bizler, yerel 
yönetimler olarak esnafımızın arkasındayız” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Şenay 
Lambaoğlu

Süleyman
Soylu
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T ürkiye'de koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları-
nın yürütüldüğü 13 merkezden biri olan Hacet-
tepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü'nde yerli

koronavirüs aşısında hayvan deneyleri aşamasına gelindi.
Üniversitenin Sıhhiye Yerleşkesinde bulunan Türkiye'nin
ilk ve tek aşı enstitüsünde ve Aşı Ar-Ge laboratuvarında
yürütülen çalışmaları DHA görüntüledi. Enstitü ve labo-
ratuvarda Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) tarafından
desteklenen Covid-19 aşısı çalışmalarının bir an önce ta-
mamlanması için gece gündüz çalışılıyor.  Yerli aşının
üretilmesi için günde onlarca deney yapılıyor.

Yerli aşıyı geliştirmek istiyoruz

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Sezer Okay, Covid-19 aşı çalışmalarında geline nok-
tayı anlattı. Doç. Dr. Okay, enstitüde 3 anabilim dalı ol-
duğunu belirterek, "Bunlar aşı teknolojisi, aşı çalışmaları
ve bağışıklama politikaları. Bizim enstitüdeki asıl hedefi-
miz; aşı bilimi uzmanlarını yetiştirmek. Aşıyı molekül dü-
zeyinde tasarlayıp geliştirip bunu ticari bir ürün olarak
piyasaya sürülene kadar geçirdiği tüm evreler hakkında
bilgisi olan, deneyim sahibi olan aşı bilim uzmanlarını ye-
tiştirmek istiyoruz. Ben aşı teknolojisi anabilim dalında-
yım. Bu anabilim dalındaki asıl hedefimiz de bizim yerli
aşılarımızı geliştirmek" dedi.

Hayvan denemelerine başlayacağız

Doç. Dr. Okay, aşı Ar-Ge laboratuvarının klinik çalış-

maların yani insana
geçmeden önce
yapılacak çalış-
maların büyük
bir kısmını ta-
mamlayacak
kapasiteye
sahip olduğunu
söyledi. Türki-
ye'de çok farklı
stratejiler kulla-
nılarak aşıların
geliştirildiğine dik-
kat çeken Doç. Dr.
Okay, "Türkiye açısın-
dan bu avantajlı bir
durum. Bir yöntem işe ya-
ramazsa diğer yöntemin işe
yarama şansı olacak. Biz canlı
virüs kullanmadan öncelikle biyoinfor-
matik analizlerle, antijenik özelliği olacak virüsün kısım-
larını tespit edip bunları kimyasal yolla peptitleri
sentezleyip bu peptitlerle aşı formülasyonunun oluştu-
rulması şeklinde bir çalışma yürütüyoruz. Şu an çalış-
malarımız iyi gidiyor, peptitlerimizi sentezledik.
Bunların toksikolojik analizlerini yapıyoruz ve yakında
hayvan denemelerine de başlayacağız. Bu yıl sonuna
kadar da hangi formülasyonun etkin olduğunu ortaya

çıkartmayı hedefliyoruz"
diye konuştu.

1 yıl içerisine 
gelişecek

Laboratuvarda hem
çalıştıkları koronavi-
rüs aşısını hem de
diğer projelerdeki aşı
geliştirme

çalışmalarını gerçekleş-
tirdiklerini kaydeden

Doç. Dr. Okay, "Biz koro-
navirüse ait çok küçük pro-

teinleri alıp bunları
aşıyı geliştirme amaçlı kullanı-

yoruz. Bizim projemiz haziran
ayında kabul edildi. Haziran ayından

bu yana çalışıyoruz. Normalde bir aşı ge-
liştirme en az 5 yıllık bir sürece dayanmakta. 5

yıldan önce bunun klinik öncesi çalışmalarını ve klinik ça-
lışmaları tamamlamak çok mümkün olmuyor. Ancak bu
Covid-19 sürecinde çok hızlı bir aşı geliştirme ihtiyacımız
olduğu için biz gece gündüz çalışıp, ben de laboratuvara
girip saatlerce deney yaparak süreci mümkün olduğu
kadar kısaltmaya çalışıyoruz. Mümkünse 1 yıl içerisinde
aşı geliştirmeyi, tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini
kullandı. DHA

Türkiye'de koronavirüs 
aşısı üzerine çalışma yapılan
13 merkezden biri olan
Hacettepe Üniversitesi Aşı 
Enstitüsü'nde yürütülen
çalışmalar görüntülendi.
Hacettepe Üniversitesi Aşı 
Enstitüsü Öğretim Görevlisi
Doç. Dr. Sezer Okay, 
"Covid-19 sürecinde çok 
hızlı aşı ihtiyacımız olduğu
için gece gündüz çalışıp,
saatlerce deney yaparak
süreci mümkün olduğu 

kadar kısaltmaya 
çalışıyoruz" dedi

KULAK Burun Boğaz Uzmanı Dr. Emel Peru Yücel,
ağzı açık uyuyan çocuklarda geniz eti problemi bulu-
nabileceğine dikkat çekerek, "Geniz eti, çocuklarda

işitme kaybına ve kulak akıntısına yol açabilir" dedi.Medicana
Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Emel Peru Yücel
çocuklarda rastlanan burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, hor-
lama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetlerinin geniz
eti belirtisi olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu. Burnun
gerisinde geniz denilen bölgede yer alan lenf dokusu kümesi
olarak nitelendirilen geniz etinin, bademcikler ve dil kökü ba-
demcik dokusu ile birlikte bir koruyucu lenf halkası meydana ge-
tirdiğini ifade eden Yücel, bu durumun çocukların sık
hastalanmasına neden olduğunu ve tedavi edilmediği takdirde
ise işitme kaybına yol açabildiğini dile getirdi.

Beslenmeleri bozulabilir

Yücel, geniz eti ve bademcik hastalıklarının toplumda sık görü-
len sağlık problemleri olduğunu belirterek, "Özellikle geniz eti
çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz.
Bakterilerle, enfeksiyonlarla solunum sistemiyle alakalı anomin-
lere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde ço-
cuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst
solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon
geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur.
İşitme azlığı olur. Kulak akıntısı olur. Geniz etinde fizik muayene
yapıyoruz. Burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze ba-
kıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi ya-
parak, değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir.
Ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla
ise altın kural, geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa,
beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedavi-
ler verilerek hasta takip edilir" dedi.

Ağzi AçiK 
UyUmAK iyi değil

KoronA Asisi icin
gece gUndUz mesAi

HACeTTePe

çAlIŞIYoR

Aşı bilinci
çok önemli

Doç. Dr. Okay, şu an aşı enstitüsünün önemli görevlerinden birisi-
nin yeniden piyasadaki aşı bilimi uzmanlarının sayısını artırmak oldu-
ğunu vurgulayarak, "Biz kendi aşımızı ürettikçe, daha fazla bilgi sahibi
olan insan daha fazla tecrübesi olan araştırmacı sayısı artacak bu da
ilerleyen yıllarda kendi yerli aşımızı elde etmemize katkıda bulunacak.

Covid-19’a iyi tarafından bakacak olursak Türkiye açısından böyle bir iyi
tarafı oldu. Aşı bilinci daha vurgulandı. Aşı yaptırmak istemeyen insan sa-

yısı gün geçtikçe artıyor. Ancak bu Covid ile birlikte aşının ne kadar
önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Bundan sonra yerli aşı

çalışmalarının da hızlanacağını düşünüyorum. Birçok özel şirkette
altyapısını aşı geliştirme yönünde artırdılar, o yüzden ilerleyen yıl-

larda kendi aşılarımıza daha çok sahip olacağımızı düşünüyo-
rum. Veteriner aşıların üretimi Türkiye’de yapılıyor, insan

aşısı üretiminde bir eksiklik vardı. Bu aşamadan
sonra insan aşılarını geliştirme yolunda da

ilerleyeceğimizi düşünüyorum"
dedi.

Fazla A vitamini 
karaciğeri yorar
A vitamininin bağışıklık fonksiyonu, görme, üreme ve hücresel iletişimde rol oynadığına dikkat çeken Prof.
Dr. Onur Yaprak, “Ancak çok fazla A vitamini alımı yorgunluk, kemik erimesi, kas ve eklem ağrıları ile
karaciğer hasarına yol açabilir. A vitaminin karaciğerde fazlaca depolanması karaciğerde yağlanma ve
sertleşme ile karakterize bir hasara yol açar. Bu hasar devam ederse karaciğerde siroz gelişir” dedi

Medipol Mega Üniversite
Hastanesi Organ Nakli Bölü-
münden Prof. Dr. Onur Yap-

rak, vücudun temel fonksiyonlarında ve
hastalıklarla mücadelede önemli rol oy-
nayan vitaminlere ilişkin açıklamalarda
bulundu. Prof. Dr. Yaprak, vitaminlerin
kimyasal yapılarına göre suda ve yağda
çözünenler olmak üzere iki temel gruba
ayrıldığını belirterek “A, D, E, K vitamin-
leri yağda çözünürken, B ve C suda çö-
zünen vitaminlerdir. Suda çözünen
vitaminler idrar ile atılarak vücutta sınırlı
oranda biriktiği için toksik doz oluştur-
ması çok büyük dozlarda alınmasına
bağlıdır. Ancak A vitamini gibi yağda çö-
zünen vitaminlerin fazlası vücutta depo-
lanarak istenmeyen yan etkilere yol
açabilir” dedi.

Kabak ve kavuna dikkat çekti

Özellikle gıdalarda bulunan A vitamini-
nin preformed yani önceden oluşturul-
muş ve provitamin olmak üzere 2 ayrı
formda bulunduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Onur Yaprak, şöyle devam etti: “Ön-
ceden oluşturulmuş A vitamini, süt
ürünleri, balık ve et (özellikle karaciğer)
dahil olmak üzere hayvan kaynaklı gıda-
larda bulunur. Provitamin A ise bitkiler-
den karoten halinde alınır ve vücut bu
pigmentleri A vitaminine dönüştürür.

Yeşil yapraklı sebzeler olan
ıspanak ve brokoli, havuç,
patates, kabak, gibi diğer tu-
runcu ve sarı sebzeler,
kavun, kayısı ve mango gibi
meyveler provitamin A kay-
naklarıdır. A vitamininin
fazlası karaciğerde depola-
nır. A vitamini bağışıklık
fonksiyonu, görme, üreme
ve hücresel iletişimde rol
oynar. Korneaları ve diğer
epitel yüzeylerini korumak
için vücudun A vitaminine ihtiyacı vardır.
Beta-karoten tipi A vitaminleri antioksi-
dandır. Antioksidanlar hücreleri serbest
radikal adı verilen maddelerin neden ol-
duğu hasarlardan korur.”

Çocuklarda vitamin eksikliği yüksek

Prof. Dr. Onur Yaprak, gelişmiş ülkelerde
A vitamini eksikliğinin nadir göründü-
ğüne değinerek, şu bilgileri verdi: “Geliş-
mekte olan ülkelerdeki hamile kadınlar,
emziren anneler, bebekler ve çocuklar A
vitamini eksikliği riski taşırlar. A vitamini
eksikliğinde kuru cilt, saç dökülmesi, en-
feksiyonlara karşı direnç düşüklüğü, göz-
lerde kuruma, gece körlüğü, büyüme ve
gelişme geriliği ortaya çıkar. Gıda takvi-
yesi olarak alınan A vitaminlerinde önce-
den oluşturulmuş A vitamini ve karoten

yapısındaki provitamin A
düzeyleri farklılıklar gös-
terebilir. Bazı takviyelerde
A vitamininin bir kısmı
karoten formundadır ve
geri kalanı önceden oluş-
turulmuş A vitamini şek-
lindedir. Büyük
miktarlarda alınan beta-
karoten ve diğer provita-
min A karotenoidlerinin
ciddi yan etkiler oluştur-
mamasına karşın, önce-

den oluşturulmuş A vitamini fazlası
vücutta toksik etkilere yol açabilir. Bu du-
ruma hipervitaminoz A denilir. Hami-
lerde yüksek dozda A vitamini kullanımı
anne karnındaki bebeklerde bazı hasar-
lara yol açabilir.
Takviyelerden günde 10 bin ünitenin üze-
rinde önceden oluşturulmuş A vitamini
alan kadınlarda, 57 bebekten 1'inin
doğum kusurlu doğduğu tahmin edil-
mektedir. Hipervitaminoz A, aşırı diyet
alımlarına bağlı olmaktan ziyade takviye
edici ilaç şeklinde çok fazla önceden
oluşturulmuş A vitamini tüketmenin bir
sonucudur. İnsanlar çok fazla A vitamini
tükettiğinde, doku seviyelerinin alımı bı-
raktıktan sonra düşmesi uzun zaman
alır ve ortaya çıkan karaciğer hasarı her
zaman geri dönüşlü değildir.”

AygAz
ödül aldı

Türkiye’nin en çok tercih edi-
len LPG markası olan Aygaz,
kurumsal dergisi “Aygaz Dün-

yası” ile uluslararası ödüle layık görüldü.
2002 yılından bu yana dünya çapında ku-
ruluşların ve profesyonellerin başarılarını
ödüllendiren dünyanın en prestijli ödülle-
rinden ABD merkezli Stevie International
Business Awards’ta kazananlar belli oldu.
Yapılan değerlendirme sonucunda,
kurum içi haberlerin yanı sıra sosyal ve

kültürel yaşamdan kesitlerin
paylaşıldığı, LPG sektö-

ründe ulusal ve uluslar-
arası alandaki

gelişmelerin yer al-
dığı Aygaz’ın üç

aylık kurumsal
yayın organı Aygaz
Dünyası, Stevie
Awards’ta ‘gümüş

ödülün sahibi oldu.
Müşteri hizmetleri, iş

geliştirme ve satış uz-
manları alanında dünya-
nın önde gelen
ödüllerinden olan Stevie,
prestijli International Bu-
siness Awards® ve Ame-
rican Business
Awards®'ın yaratıcıları ta-
rafından düzenleniyor.
Dünyanın en gözde ödül-

lerinden biri haline gelen
Stevie
Ödülü
sekiz farklı
dalda 
organize
ediliyor.

Onur
Yaprak



Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen
Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya
göre gasp edilmek istendi. Herkesin gözü
önünde darp edilen ve gasp girişimine maruz
kaldığı ileri sürülen kadın, şüphelilere direndi
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GEçtİğİmİz aylarda yasa-
dışı yollarla ‘Makak’ cinsi
maymun sahiplenen sosyal

medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüp-
sultan’daki evine İstanbul Kaçakçılıkla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince
operasyon düzenlenmişti. Yapılan ope-
rasyonda maymun, İzgi’nin elinden alı-
narak hayvanat bahçesine teslim edildi.
Bu operasyonun ardından yine yasadışı
yollarla hayvan sahiplenen İzgi’nin
maymununa yine el konulmuş, may-
mun, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.
Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ta-

rafından hayvanat bahçesine teslim
edilmişti.

3'üncü kez sahiplenmişti

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, bu
ay içinde bir kez daha yasadışı yol-
larla  maymun aldı. 3'üncü kez aldığı
maymunla olan fotoğraflarını sosyal
medya üzerinden paylaşması sonu-
cunda Doğa Koruma ve Milli Park-
lar  (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü
ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri harekete

geçti. Arama kararı alınarak dün  İz-
gi’nin Sarıyer'deki evine gelen ekipler,
‘Makak’ cinsi maymuna el koydu.
Maymun, veteriner hekimler tarafından
yapılan kontrollerin ardından hayvanat
bahçesi yetkililerine teslim edildi.
DKMP ekiplerince, İzgi’nin sosyal
medya hesaplarının kapatılması için
savcılığa başvuru yapıldı.  Meriç İzgi ve
Elif Türkan E. gözaltına alındı. Elif
Türkan E. işlemlerinin tamamlanması-
nın ardından adli makamlarca serbest
bırakıldı, Meriç İzgi'nin  ise emniyette
işlemleri devam ediyor.  DHA

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

VAY MAYMUN VAY!

SurIyelI kadIn
gaSpCIlara dIrendI

Kırmızı
ışıkta darp!

ŞİŞlİ'dE kırmızı ışıkta duran oto-
mobile mendil satmak için yaklaşan
satıcı sürücü tarafından darp edildi.

O anlar bir başka aracın kamerasına saniye
saniye yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde
meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobilin
kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına mendil
satıcısı yaklaştı. Mendil satmak isteyen satıcı
ile sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle tartış-
maya başladı. Öfkeli sürücü otomobilinden
inerek mendil satıcısına tokat atıp, darp etti.
Saldırgan sürücüyü otomobilde bulunan ar-
kadaşı sakinleştirirken, olay anı bir başka ara-
cın araç içi kamerasına yansıdı.

Denizden
ceset çıktı

Emİnönü İDO iskelesinde denizde
erkek cesedi bulundu. Üzerinden
kimlik çıkmayan kişinin cesedi

otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kal-
dırıldı. Sabah saat 07.00 sıralarında Eminönü
İDO iskelesinde deniz üzerinde hareketsiz bi-
rini olduğunu görenler durumu polis ekiple-
rine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine
deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi.
Sahil güvenlik ekiplerine bağlı dalgıçlar suya
atlayarak cesedi bota aldı. Polis ekipleri 35'li
yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedin üze-
rinde inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkma-
yan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp
Kurumu Morgu'na götürüldü. 

Korkutan
yangın

EsEnlER'dE sandalye imalatı yapı-
lan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri yangına

müdahale ediyor. Yangın, Mimar Sinan Ma-
hallesi'nde gece yarısı meydana geldi. Rumeli
Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Camii'nin
altında bulunan sandalye imalatı yapılan iş
yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle
yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldi-
ğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye,
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üze-
rine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş
yerinin kapısını kırarak içeriye girdi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yasadışı yollardan
sahiplendiği 3’üncü

maymuna da el
konulan sosyal

medya fenomeni
Meriç İzgi (24),

gözaltına alındı, 
maymun ise 

hayvanat 
bahçesi yetkililerine

teslim edildi

O lay, Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Ce-
beci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya
göre, alışveriş yapmak için evden çıkarak yolda

yürüyen Suriye uyruklu R.G. (40)'nin yanına henüz kim-
liği belirlenemeyen iki kişi yaklaşarak ondan çakmak is-
tedi. Kadından olumsuz cevap alan iki şüpheli bir süre
sonra R.G.'yi takip etmeye baladı. Takip edildiğini fark
eden kadın, 1. Cebeci Caddesi'nde hediyelik eşya satan
bir iş yerine girdi. Bir süre içeride oyalanan kadın, kendi-
sini takip eden iki şüphelinin iş yerine girdiğini gördü.
Bunun üzerine korkup paniğe kapılan kadın, çantasın-
dan çıkardığı cep telefonu ile eşini aradı. Bu sırada du-
rumdan şüphelenen bir iş yeri çalışanı, iki şüpheliye
kadından ne istediklerini sordu. Bu kişilerden biri çak-
mak istediklerini söylemesi üzerine, iş yeri çalışanı "Bu-
rada neden istiyorsunuz?" sorusunu sordu. İki şüpheli,
telefonla görüşmeye devam eden kadının üzerine yü-
rüdü. Telefonla kocasından yardım istemeye çalışan
R.G., bir yandan da üzerine doğru yürüyen şüphelileri
eliyle iterek, uzaklaştırmaya çalıştı. 

Küçük oğlu da geldi

Şüpheliler daha sonra iddiaya göre, iş yerinde herkesin
gözü önünde kadını gasp etmeye çalıştı. Kadının ko-
lunda bulunan altın bilekliği almaya çalışan şüpheliler,
kocasıyla görüşmeye devam eden kadının telefonunu
alarak, dışarı fırlattı. Kadının altın bilekliğini alamayan
şüpheliler, bu sefer de çantasını almaya çalıştı. Kadını
çantasıyla birlikte iş yerinden dışarı doğru çeken şüpheli-
lerden birinin aldığı çanta elinden yere düştü. Çevredeki-
lerin araya girmesiyle iki şüpheli, olay yerinden koşarak
uzaklaştı. Suriyeli kadın yaşadığı korku ve panikle yere
yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan kadının
kocası da kısa sürede olay yerine geldi. Çalıştığı iş yerin-
den izin alarak olay yerine gelen eşi polise haber verdi.
Durumdan haberdar olan kadının küçük oğlu da olay
yerine geldi.  

2 kişiden şikayetçi oldu

Kısa sürede olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ve
R.G.'nin bilgisine başvurdu. Gasp edilmek istenen kadın
olay yerinde polise verdiği ilk bilgi de, şüphelilerin önce
kendisinden çakmak istediğini, daha sonra ise takip et-
tiklerini söyledi. Daha sonra hediyelik eşya satan iş ye-
rine girdiğini, şüphelilerin kısa bir süre sonra buraya
geldiğini ve gasp etmeye çalıştıkları sırada kendisini darp
ettiklerini söyledi. R.G., ifadesine başvurulmak üzere
polis merkezine götürüldü. Kendisini gasp etmeye çalı-
şan ve darp eden iki kişiden şikayetçi oldu. Kadının
Türkçe bilmediği için çevredekilere yaşadıklarını anlata-
madığı, bundan dolayı da kocasını aradığı öğrenildi. 

Darp etmek istediler

Olay anını anlatan iş yeri çalışanı Muhammet Akkoyun,
"İçeri bir bayan girdi. Ardından 1 dakika sonra iki tane
şahıs geldi. Şahıslar bayanı takip ediyormuş. Bayan po-
lisi aramaya kalkınca, şahıslar yanıma kasaya geldi.
Kendilerine ne olduğunu sordum. Onlar da, bayandan
çakmak istediklerini söyledi. Bayandan neden çakmak
istediklerini, neden içeri girip takip ettiklerini ve amaçla-
rının ne olduğunu sordum. Onlar da bana bu sefer,
'Kendi ülkemizde içeri giremez miyiz?" dediler. Bayan
polisi aramaya çalışırken, bu sefer bayanın üzerine yürü-
meye kalktılar. O anda kargaşa çıktı. Kargaşa esnasında
bayanı darp etmeye çalıştılar. Bizim elemanlar araya
girdi. Sanırım künyesi vardı. Künyeyi almaya çalıştılar.
Telefonu ve çantası vardı. Kapkaç yapmaya çalıştılar
ama yapamadılar. İçeri de baya bir müşteri var. Güven-
lik kameraları kayır yapıyor. Direk böyle yapmaları biraz
tuhafıma gitti" dedi. DHA

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş ye-
rine giren kadının ürünleri incelediği görülü-
yor. Kısa bir süre sonra ise iki şüphelinin içeri
girdiği kameraya yansıyor. Şüphelileri gören
kadın, çantasından cep telefonunu çıkararak
polisi arıyor. O sırada iki şüpheli kadının ya-
nına geliyor. Kadın şüphelileri işaret ederek,

iş yeri çalışanlarından yardım istiyor. Türkçe
bilmediği için kadının ne dediğini kimse anla-
mıyor. Şüphelilerin iş yeri çalışanları ile ko-
nuştuğu ve kısa bir süre sonra kadının
üzerine yürüdükleri, kadının şüphelilerden bi-
rini eliyle iterek, kendinden uzaklaştırmaya
çalıştığı görülüyor. Kadının cep telefonunu
alarak, dışarı fırlatan şüphelilerden biri çan-

tasından tuttuğu kadını dışarı çıkartıyor.
Çanta yere düşüyor. Çevredekilerin araya gir-
mesiyle iki şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor.
Kadının ise yere yığıldığı, kısa bir süre sonra
ayağı kalktığı kameraya yansıyor. 

saniye
saniye
izlendi

Olay anı kameralarda

Jest mi gasp mı?
Beyoğlu'nda yüzde 50 zihinsel engelli bir gencin cep telefonunun, sokakta
tanıştığı bir şahıs tarafından mezarlıkta bıçak tehdidiyle gasp edildiği iddia
edildi. Dehşeti yaşayan gencin şikayeti üzerine yakalanan gaspçı şahıs ise
“Jest olsun diye telefonunu tamir ettirmek istedim” dedi

Olay, geçtiğimiz 22 Haziran
Pazartesi günü saat 17.30 sıra-
larında Beyoğlu Halıcıoğlu

Mahallesi Tokaç Sokak üzerindeki Mus-
evi Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre Okmeydanı Fatih Sultan
Caddesi üzerindeki bir kafeteryanın
önünde bekleyen 20 yaşındaki Emir Şefta-
lioğlu'nun yanına bir şahıs geldi. Şahıs ar-
dından Şeftalioğlu'nu kafeteryaya davet
ederek çay ikram etti. Şahısla yaklaşık 2
saat sohbet eden Şeftalioğlu ardından bir-
likte kafeteryadan çıktı. Daha sonra şahıs,
genci Halıcıoğlu Yanyolu Caddesi üzerin-
deki bir tekel bayiine götürdü. Şahıs ardın-
dan dolaptan 2 adet alkol kutusu alarak
kasaya geldi ve gençten ücreti ödemesini
istedi. Gencim “param yok” demesi üze-
rine şahıs belindeki bıçağı göstererek teh-
dit etti. Bunun üzerine korkan genç,
alkollerin ücretini ödeyerek şahısla bera-
ber tekel bayiinden çıktı. O anlar ise gü-
venlik kameralarına yansıdı.

Seni öldürürüm dedi!

Bayiiden çıkmalarının ardından şahıs,
genci “alkol alalım” diyerek Halıcıoğlu
Tokaç Sokak üzerindeki Musevi Mezarlı-
ğı'na götürdü. Burada alkol almalarının
ardından şahıs, müzik dinleyen gencin 2
bin 500 lira değerindeki telefonunu bir

anda elinden alarak “telefon artık benim”
dedi. Telefonunu geri almaya çalışması
üzerine şahıs, belinden bıçağı çıkardıktan
sonra gencin boğazına dayayarak, “Kim-
seye bir şey söyleme yoksa seni öldürü-
rüm” tehdidiyle gasp etti. Olayın ardından
korkan Emir Şeftalioğlu olay yerinden
uzaklaşırken, şahısta kayıplara karıştı.

Gözaltına alındı

Gasp dehşetini yaşayan genç ardından
emniyete giderek şikayette bulundu. Şika-
yetin ardından harekete geçen Beyoğlu
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,
gencin ifadesi doğrultusunda çalışma baş-
lattı. Çalışmalar kapsamında polis, şahısla
gencin girdiği tekel bayiinin güvenlik ka-
mera görüntülerini inceledi. Görüntüler-
den eşkalini tespit eden polis, şahsın cep
telefonunu gasp ettikten sonra Piyalepaşa
Mahallesi Akman Sokak üzerindeki bir te-
lefon tamircisine gittiğini belirledi. 

Polis kimseye
göz açtırmadı

İstanbul ge-
nelinde işledik-
leri çeşitli suçlar

nedeniyle önceden kesin-
leşmiş hapis cezası bulu-
nan ve mahkemelerce
aranan kişilere yönelik
operasyon düzenlendi.
Operasyonda polis ekipleri
önceden belirlenen adres-
lere baskın yaptı. Çok sa-
yıda kişi de gözaltına
alınırken, adreslerde yapı-
lan aramalar sürüyor.
Birçok adrese baskın yapıl-
dıİstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğü ekipleri il ge-
nelinde işledikleri çeşitli
suçlar nedeniyle önceden
kesinleşmiş hapis cezası
bulunan ve mahkemelerce
aranan kişilere yönelik
operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında;
başta Bayrampaşa, Gazi-
osmanpaşa ve Sultangazi
ilçeleri olmak üzere önce-
den belirlenen çok sayıda
adrese baskın yapıldı. 
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KALAMIŞ PARKI
DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

KADIKÖY Belediyesi; onarma, üretme ve
paylaşmayı odağına alan gönüllülük hare-
keti Onaranlar Kulübü ve spor markası

Nike işbirliği ile gerçekleştirilen projede, Kadıköy Be-
lediyesi Kalamış Parkı’ndaki basketbol ve voleybol
sahaları ile kaykay parkı geri dönüşüm malzemeleri
kullanılarak yenilendi. Sahanın zemininde ve oturma
gruplarında üretim ve tüketim sonrası geri dönüştü-
rülmüş atıklardan üretilen Nike Grind malzemeler
kullanıldı.

Odabaşı basketbol oynadı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı
parkı ziyaret ederek, yapılan değişiklikleri yerinde in-
celedi. Basketbol sporuna ilgi duyan Odabaşı parkta
spor yapan gençlerle birlikte basketbol oynadı. Yeni-
lenen park hakkında gençlerin düşüncelerini soran
Odabaşı, “çok güzel olmuş” yanıtını aldı. Kalamış
Parkı’nda geliştirilen proje için her gün bu alanı kul-
lanan sporcuların ve gençlerin fikirleri alındı. “Atma,
onar”, “saklama, paylaş”, “tüketme, üret” sloganıyla
hareket edilen bu proje farklı spor dallarının ihtiyaç-
ları gözetilerek tasarlandı.

Kaykaycıların yeni ‘mekanı’

Kalamış Parkı’ndaki kaykay parkı, kaykaycıların ta-
lepleri doğrultusunda yeniden tasarlandı. Daha önce
eşyalarını koyabilecek alan bulamayan gençlerin is-
teği üzerine eşyalarını koyabilecekleri kilitli dolaplar
yapıldı. Kaykaycıların kaykaylarını tamir edebileme-
leri için bir tamir masası da eklendi. Kalamış Parkı
sadece sporcu ve gençlerin yeni adresi değil, denizin
ve sahilin tadını çıkarmak isteyenlerin de uğrak yeri
olacak. Parkta güzel vakit geçirmek ve kaykaycıları
izlemek isteyenler için alanlar da oluşturuldu. Parkın
en keyifli noktası ise ‘gökyüzü hamakları’ oldu.
Parka gelenler hamaklara uzanarak denizin eşsiz
manzarasının tadını çıkarabilecek.

P lakası sıfır dokuz
Bugün varız yarın yokuz
Ye inciri hele bir sus

Aydın'a has havası var
Kısa kes Aydın havası olsun diyorlar, o

sözün dorusu ne havası ne abası o sözün 
doğrusu.

Mustafa Kemal Atatürk 25 Ağustos 1935
yılında Nazilli basma fabrikasını yaptırmaya
karar verir. İlk iş arsası tahsis edilir ve giri-
şine inşaatı takip için paşa kendine bir ev
yaptırır.

Tamamı Türk işçilerden oluşan fabrika 
binası, ardından işçilerin kalabilecekleri 
konutlar, sonra fabrika, konutlar arası ula-
şımı sağlayacak tren, trenin adı şimendifer
hayır buradaki adı Gıdı Gıdı tren küçük ve iri
yapıla olmadığı için halk arasında adı gıdı
gıdı olarak söylenir.

Nazilli Basma Fabrikası denince akla
Okulu, Kreşi, spor sahaları futbol basketbol
voleybol, tenis masası ve müzik odası ARGE
(tohum ve kumaş için) kurulur.

Sinema, Tiyatro, Bale, Dans yabancı dil
kursları yemekhane ve bu ortak alanlarda
Türk sanat eserleri anlaşılır tonda müzik 
yayınları sağlık merkezi inşa ettirir.

Hani kısa kes Aydın havası olsun diyoruz
ya, işte o sözün doğrusu Nazilli basma Fabri-
kasında çalışan işçilere yılda bir kez tapon
bedava mal dağıtılır.

Nazilliler terziye gittiğinde alt takımın
boyu ne olsun der,   Aydın Efeleri gibi diz
üstü yaptırsalar baldırı gözükecek Nazilli
gibi uzun yaptırsa hacet gidermeye çömeldi-

ğinde paça yere değecek ne Aydınlının gibi
diz üstü ne Nazilinin gibi uzun olmasın ikisi-
nin arası olsun, lafı doğrusu bu olduğu
bilinmektedir.

Mustafa Kemal bu fabrikanın inşaatını %
100 Türk işçilerine yaptırır makinalarını ve
makinalarını kuracak mühendislerini Rus-
ya’dan getirtir işçilik ve fabrikanın makine
bedellerini mühendislerin maaşlarını naren-
ciye karşılığı öderler.

Nazili Fabrikası Basma, Pazen, Patiska,
Poplin, Amerikan bezi üretir en kaliteli ürünü
halk arasında adı yandım alamadım komşum
aldı ben alamadım koyarlar.

Aydın deyince efeleri gelir akla onlar zey-
bek oynarlar harmandalı da oynarlar, har-
mandalı sekiz figür sekiz oyuncu ile oynanır
nedeni cennetin sekiz kapısı vardır. Karade-
nizli öğle bende düşüne düşüne oynasam
bende güzel oynarım der, onlar oyunlarını da
işlerini de düşüne düşüne yaparlar yapmasa-
lardı büyük şehirlere göç eden illerimizden
olurlardı.

Aydın iline ziyarete giden biri manava ora-
dan bana yiyecek bir şey ver der manavda
ona incir verir,  adamın çok hoşuna gider bir
yıl sonra aynı manava gider, arkadaş geçen
sene sen bana çok güzel yiyecek vermiştin
ben yine ondan isterim deyince manav,  arka-
daş ben sana bir yıl önce ne verdiğimi nerden
bileyim, onu bana tarif eder misin deyince
alıcı dışı deri gibi içi darı gibiydi deyince 
satıcı ona patlıcan verir. 

Alıcı patlıcanı ısırınca satıcıya, arkadaş
sen bunun boyunu uzatmış tadını da kaçır-
mışsın, yetkililere sesleniyorum, boyunu 
uzatmadan tadını kaçırmadan her ne 

yapacaksınız yapın ne havamızı
ne müziğimizi kesmeyin.

Yunanlı İzmir’e çıkınca,  Aydın da bir
kahvede gençler arkadaşlar Yunanlı İzmir e
çıkmış ortalığı yakıp yıkıyorlar talan ediyor-
lar kahvenin köşesinde bir yaşlı olayları ses-
sizce dinlerken oradakilerden biri kadına
kıza da saldırıyorlar deyince ihtiyar benden
herkese kahve yap. Dede sen ne diyorsun ço-
cuklar şimdi Yunan yandı oraya dokunmaya-
caklardı.

Kurtuluş savaşına baş koyanlar ant içerim
yemin ederim demezler vallah billah diye ant
içerlermiş.

Aydın halkı Türkmenlerden ve Yörükler-
den oluşmakta kendilerine has giyimleri şive-
leri olaylara bakış açıları yemekleri misafir
ağırlamaları gelenek ve görenekleri yörük yü-
rüyene denir onlar yürüyen göçebe yaşayan-
ları da vardır ama yürütenlerden değillerdir.

Andımızı yazan üç dönem Aydın vekilliği
yapan Mustafa Kemal Atatürk olmadan
Mustafa Kemal i ve arkadaşlarını masadan
kaldıran (  Makam almak için yalakalık ge-
rekmiyor)sonunda Milli Eğitim Bakanı olan
DR. Reşit Galip 1932  yılında Bakan iken
Konya Almanca Edebiyat öğretmeni bir ba-
loda bir şiir okur şiirin sonu, koca teres bu
İsmet hala kodese girmeyecek mi.

1933 Cumhuriyetin 10 yılı genel af çıkar

bu öğretmende Bakana gider görev istiyo-
rum. Bakan Reşit Galip gider Mustafa 
Kemal'e paşam size şiirle hakaret eden 
öğretmen genel aftan yararlandı hapisten
çıktı görev istiyor.

Mustafa Kemal sakıncası var mı yok
paşam neden bana soruyorsun paşam size
hakaret etmişti de, sen beni o kadar egoist mi
sandın o çocuğu takip edeceğim derhal görev
veriniz, o çocuk kurşun ata ata biter, dağlar
benim meskenim diyen 1907 Gümülcine’de
doğan 1948 Üsküp Sazara köyünde Ali Er-
tekin tarafından katledilen Sabahattin ALİ.

İşte bu Milli Eğitim Bakanı o dönemde li-
selere arkeolojiyi ders olarak koyan Dr. Reşit
Galip , bugün bu ders liselerde okutuluyor da
ben mi bilmiyorum tarih yaşamın arka odası-
dır arkayı görme ihtiyacımız olmasaydı 
arabalara arkayı görmek için 3 ayna koyar
mıydık.

Ali Adnan Ertekin Menderes 1889 
Yılında Aydında doğar, babasını erken
yaşta kaybeder.

Hacı Ali Paşa dedesinden Çakırbeyli çift-
liği miras kalır, küçük yaşta ağalıkla tanışır
zor iştir, ağalık varlıkla olmaz vermekle olu-
nur.

T.C. Başbakanlığı yapan Ali Adnan Erte-
kin Menderes istiklal madalyası alır

İyi bir eğitim alır Hukuk Fakültesi mezu-
nudur, Karşıyaka spor kulübünde futbol
oynar.

Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak
dört arkadaş parti kurarlar, İsmet Paşaya
bunlar parti kurmuşlar bir yolunu bulup tı-
kayalım içeri derler. İsmet Paşa, geç kaldık
varsınlar kursunlar onlara yalnız ben katla-

nabilirim.
Parti kurulur 1950 iktidar olurlar atılım-

ları halk tarafından hoş karşılanır ancak
İsmet paşa 2 eserimle övünürüm biri çok
partili siyaset diğeri Köy Enstitüleri der.

Köy ağası olan Adnan Menderes Van 
Vekili Kıyas Kartal Eskişehir vekili Emin
Sazak toprak reformu gündeme gelince
nokta koyarlar. Kıyas Kartala arkadaşları
bunlar komünist olmak istiyorlar deyince
onlar komünistliği nereden bilecekler ben
onlara öğretirim.

Van’da 100 kadar köyü olan ağa Köy
Enstitülerine karşı çıkar nedeni ona bağlı
iki köye,  köy enstitüsü bitirmiş iki öğret-
men tayin olur o zamana kadar işleri aşları
evlenmeleri hep ağaya danışılırken ona 
danışmazlar.

Neden karşı çıkıyorsun dediklerinde 
yaşarken ağalığımın elimden gitmesine 
gönlüm razı olmaz der.

Eskişehir’de Emin Sazak Van da Kıyas
Kartal Aydın'da Adnan Menderes ağalıkları
ellerinden gitmesin diye toprak reformuna
karşı çıkarlar, Cumhuriyetin kalkınma mo-
deli olan okulları kapatırlar.

Adnan Menderes Fatih Rüştü Zorlu
Hasan Polatkan idam edilirler bugün olsa
bu suçtan dolayı idam edilmezlerdi diye 
düşünüyorum.

Ülkemizde Kurtuluş savaşında öne çıkan
kadınlarımız Onbaşı Halide Edip Adıvar,
Erzurumlu Nene Hatun,  Kazanlı Satı
Kadın, İnebolulu Şerife Bacı Bakırköylü
Deli Raziye eşin Çanakkale de şehit düşen
iki kızı ile dul kalan Aydınlı Çete Ayşe 
ruhları şad olsun.

Korona Günlükleri (12)
Celal BİLGEN
BİLGENCE

Polonya’nın Türkiye Büyükelçisi Jakub
Kumoch, Avcılar’da sürdürülen ve bu yılki

kazılarda Viking izlerinin bulunduğu 
Bathonea Antik Yerleşkesi’ne gelerek

incelemelerde bulundu. "Buradaki Viking-
ler büyük ihtimalle bugünkü Polonya 

topraklarından gelmiş" diyen Kumoch,
"Böyle mükemmel bir yerin bugüne kadar 

duyulmaması bana göre çok garip" dedi

K ocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Şengül Aydıngün başkanlığında
Avcılar’da 75 kişilik bilim heyeti-

nin sürdürdüğü Küçükçekmece Gölü ke-
narındaki Bathonea kazılarında, bu yıl
9-11 yüzyıllarda Vikingler’e ait liman ko-
loni yerleşimine rastlanıldı. Bunun yanı
sıra 6 ve 11’inci yüzyıllardaki Büyük İs-
tanbul Depremlerine ait izler
bulundu.  Türkiye’de geçen Mart ayın-
dan bu yana görev yapan Polonya Bü-
yükelçisi Jakub Kumoch, Viking izlerinin
Avcılar’da bulunması üzerine gelerek ça-
lışmalar ile ilgili bilgi aldı. Kazı evindeki
incelemelerinin ardından Bathonea Antik
Yerleşkesi’ne geçen büyükelçi, Bizans ve
Viking tarihi uzmanı Prof. Dr. Blazej Sta-
nislawski’den bilgi aldı. Stanislawski, bü-
yükelçiye “Göl kenarında Vikinglere ait 7
arkeolojik kanıt bulundu” dedi. Kazılarda
elde edilen bilgilere dayanılarak,, Viking-
ler’in 8-11’inci yüzyıllar arasında İstan-
bul’da 300 yıl bulundukları, bunların Rus
kolu olan Varangianlar önceleri küçük
gruplar halinde ticaret ve paralı askerlik
için gelirken şehrin surları dışında kendi-
lerine yer buldukları ifade edildi.

7 kanıt buldular

Polonya Bilimler Akademisi Arkeoloji ve
Etnoloji Enstitüsü Geç Antik ve Erken
Ortaçağ Araştırmaları Merkezi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Blazej Stanislawski, Bü-
yükelçi’ye Bathohea’da Vikingler’in kaldı-
ğına dair 7 kanıt bulduklarını, bunlar
arasında en önemlisinin o dönemde sa-
dece Kuzey Avrupa’dan çıkartılan am-
berden haç ile bazilikal yapıda Viking
kralı Ragnar Lodbrok’un sembollerinden
biri olan Ourobos kolyenin olduğunu bil-
dirdi. Doç. Dr. Şengül Aydıngün, uzun
süre arazide çalışma yapamadıklarını, bu
yılki kazıların 1 Eylül’de tamamlandığını,
Küçükçekmece Gölü’nden o dönem yılda
150 bin ton balık elde edildiğini ve bunun
önemli ticaret hacmi oluşturduğunu
ifade etti. Büyükelçi Kumoch ve Başkatip
Maciej Kamieniak’ın Bathonea gezisine
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli
de katıldı. Büyükelçi Jakup Kumoch,
Başkan Hançerli ile sohbeti sırasında

geçmişte ağırlıklı olarak modern tarih ile
ilgilendiğini anlatırken, “Burası insanlık
tarihinin bir parçasıdır. Doğrusu; Türko-
loji okurken Bizans hakkında çok fazla
bilgi almadım. Ama şimdi oldukça çok
okuyorum” dedi.

İlk tarımın yapıldığı yer

Ziyaretin sonunda yapılan basın açıkla-
masında konuşan Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Bathonea’da insanlık ta-
rihine ışık tutacak önemli keşifler yapıldı-
ğını, bunlar arasında antik yerleşkede bir
Afrikalı’ya ait kemikler, günümüzde de
konuşulan depremin M.Ö. 600 yılların-
daki izlerini ve en son Viking izlerinin bu-
lunduğunu, büyükelçinin de bu nedenle
geldiğini söyledi. Hançerli, “Hocalarımı-
zın söylediği göre Bathonea’da Göbekli-
tepe’ye aynı döneme denk gelen bulgular
var. Bunun aydınlanması için daha fazla
bilgi için kazıya ihtiyaç var. Burası Avru-
pa’daki ilk tarım kenti. İlk tarımın yapıl-
dığı yerleşke” dedi. DHA

Sporcuların ve genç-
lerin Kadıköy’deki
buluşma
noktalarından biri
olan Kalamış Parkı,
geri dönüştürülen
atıklardan yapılan
malzemeler
kullanılarak kaykay
parkı ve sahaların
yer aldığı rengarenk
bir spor alanına
dönüştürüldü

GERCEKTEN 
COK GARIP!

TARİHİMİZİN BİR PARÇASI
Büyükelçi Jakup Kumonc yaptığı açık-
lamada Polonya Cumhuriyeti’nin
temsilcisi olarak Polonyalı uzmanların
bu büyük projeye katılmalarından
gurur duyduğunu vurgularken şöyle
konuştu: “Burası tarihimizin bir parça-
sıdır. Viking izleri burada uzmanlar ta-
rafından bulununca gördük ki
Polonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler
bilinenin aksine 600 yıldan çok daha
uzun bir geçmişe sahip. Buradaki Vi-
kingler büyük ihtimalle bugünkü Po-
lonya topraklarından gelmiş. Amber
izleri burada bulundu. Doğrusu bu
kadar etkileyici bir yer beklemiyordum.
Uzun zamandır böyle mükemmel bir
yerin kimse tarafından duyulmaması
bana göre garip. İşbirliğimiz bizim için
zevk. Arkeoloji Polonya’da çok geliş-

miş bir bilim. Ülkemizde böyle yerler
oldukça az. Akdeniz kolonisi popüler
ve gelişmiş bir bilim. Buraya katkı ver-
mek bizim için şans. Daha fazla nasıl
destek verebiliriz konusunu araştırıp
işbirliğimizi daha büyük düzeye getire-
biliriz. Bakanlık ile görüşeceğiz.”

Ahşap boyama dersi verildi
BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi
Halk Akademisi Güzel Sa-
natlar öğretmenleri Tepecik’te

ikamet eden çocuklara ahşap boyama
dersi verdi. Ücretsiz ahşap boyama
dersleri Corona virüs tedbirlerine uyu-
larak Tepecik Nejat Uygur Kültür Eği-
tim ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. 

Akgün’e teşekkür ettiler

Tepecik Erzurumlular Derneği işbirli-
ğiyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan
çocuklar seçtikleri objeleri özgürce bo-

yamanın mutluluğunu yaşarken, ço-
cuklara sağladığı imkanlardan ötürü
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün’e teşekkürlerini iletti. Ço-
cukları sanata yönlendirmek için çalış-
malara devam edileceğini söyleyen
Başkan Dr. Hasan Akgün, “Büyükçek-
mece kültür ve sanat seviyesi yüksek bir
ilçedir. Tepecik’te ikamet eden çocukla-
rımız sanatla buluşmanın keyfini sürdü.
Halk Akademisi eğitmenlerimiz ahşap
boyama sanatının inceliklerini çocukla-
rımıza anlattı. Emeği geçen herkese te-
şekkür ediyorum” ifadesini kullandı. 

Bağcılar’a ödül
Başarılı projelerin
ödüllendirildiği ve bu
yıl 11.’si düzenlenen

IDC CIO SUMMIT 2020’de
Bağcılar Belediyesi, “Müşteri
Deneyimi” kategorisinde “Akıllı
Başvuru ve Dijital Vatandaşlığa
Geçiş” projesiyle 3.’lüğe layık
görüldü. Özellikle Kovid-19 sü-

recinde çok tercih edilen bu
projeyle bugüne kadar 1 milyon
200 bin kişiye ulaşıldığı açık-
landı. Bu proje ile vatandaşların
etkileşime girdiği tüm kanallar-
dan verilerin toplanması, topla-
nan verilerin yapay zeka ve ileri
veri analitiği (İVA) ile işlenmesi
ve yorumlanması dikkat çekti.
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Adalet’siz

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talima-
tıyla bir yıldır üzerinde çalışılan toplu

ulaşım devrimi hayata geçti. İBB, IETT ko-
ordinasyonunda esnaf temsilcileri, meclis
üyeleri, hukukçularla birlikte 30’a yakın
toplantı ve çalıstay sonucunda, toplu ula-
şımdaki devrim niteliğindeki dönüşüm sis-
temini tamamlamış oldu. İBB
Meclisi'nin,dünkü oturumunda oy birliği ile
aldığı kararla, İstanbul’da özel halk oto-
büsü sistemi kaldırıldı. İstanbul'daki toplu
taşıma sistemini kökünden değiştiren sis-
temle, özel halk otobüsleri ve İstanbul ve
Ulaşım A.Ş, İstanbul Otobüs A.Ş, İETT
çatısı altında birleşti. Toplu ulaşım otobüs-
lerin mevcut kapasitesinin en verimli şekilde

kullanılması amacıyla işletme modelinin
yeniden yapılandırılmasını içeren kararla,
3.041 özel halk otobüsü ve 930 İstanbul
Ulaşım AŞ otobüsü, hizmet alımı ve araç
kiralama sistemiyle İETT tarafından işletil-
meye başlanacak. Karar, otobüslerde yapı-
lan toplu taşıma hizmetinde elde edilen
yolculuk gelirlerinin, işletme giderlerini kar-
şılamaması ve bazı hatlarda yoğun yolcu
taşınması sebebiyle alındı.

Tek tip kıyafet olacak

Yeni sistemle, bütün otobüsler tek renge
boyanacak. Seferler, metro güzergahlarına
uygun olacak şekilde tekrar şekillendirile-
cek. Böylece İETT ilave mali yükten kurtul-
muş olacak. Bütün otobüslerde tek tip

kıyafet olacak. Mesai saatleri ve sosyal hak-
lara iyileştirme gelecek. Bütün bu çalışma-
larla, İstanbul halkının toplu taşımadaki
şikayetleri azalacak. İBB Meclisi’ne konuyla
ilgili bilgi veren CHP Meclis Üyesi ve Grup
Sekreteri Mesut Kösedağı, “Pandemi süre-
cinde toplu taşıma bir belirsizliğe sürük-
lendi. Yeni sistemle İstanbul’un toplu
ulaşım kalitesi artacak ve İETT ek maliyet-
lerden kurtulacak. İETT, artık İstanbul’un
çok daha fazla noktasına sefer düzenleyebi-
lecek. Özel halk otobüsleri ile İstanbul Ula-
şım AŞ otobüsleri ile şoförler, İBB’nin
garantisine girerek, düzenli ve belirli bir ge-
lire kavuşacak” diye konuştu. İBB Meclisi
İyi Parti Grup Sözcüsü ve Ulaşım-Trafik
Komisyonu Üyesi Dr. Suat Sarı da bu ka-

rarın toplu ulaşımda bir devrim olduğunu
belirterek, “Sistemle, bir hattan geçen fazla
sayıda otobüsün önüne geçilecek. İstan-
bul’un her noktasına daha çok otobüs se-
feri düzenlenebilecek” dedi.

Metroya entegre sistem

İBB’nin İstanbul’daki raylı sistem ağının
büyütülmesi için yaptığı önemli çalışma-
larla, metroların bulunduğu hatlarda artık
otobüsler tercih edilmeyecek. Uzun hatlar-
daki yorucu ve uzun seferler yerine metro-
lara entegre olmuş, daha sıkve daha az
yolcuyla hizmet verecek ‘besleme’ otobüs
hatları konulacak. Yeni sistemde tüm araç-
lara bilgisayarı ve takip sistemi takılacak.
İETT, bütün otobüsleri onlin denetleyebile-
cek. Mobiett ve Atayol yazılım sistemiyle
vatandaşlar da araç doluluklarını önceden
görebilecek. Araç içerisinde yaşanan sorun-
lar anında İETT filo takip sistemine bildiri-
lerek otobüse online bağlanılarak
müdahale edilebilecek.

Sertifikalı şoförler geliyor

Yakin zamanda hayata geçirilecek İstanbul
Ulaşım Akademisi ile özel halk otobüsü şo-
förleri akademik eğitim alacak. Sadece eği-
timlerini tamamlayan şoförler otobüslerde
çalışabilecek. Her şoföre belirli bir puan sis-
temi getirilecek. Vatandaş memnuniyeti, gü-
venli sürüş ve diğer teknik kriterler ile
puanını yükselten şoförlere ilave ödüller ve-
rilecek. Vatandaştan yoğun şikayet alan,
trafik güvenliğini ihlal eden, yolcuyu tehli-
keye atan şoförler ise, berilli bir puanın al-
tına düştüğünde artik otobüs şoförü olarak
hizmet veremeyecek.

K adın programında ‘babam bana tecavüz etti’
diyen kızını öldüren baba, ‘babasını kamuo-
yuna mahçup etti’ diye indirim aldı.

Eşini öldüren koca, ‘kot giyiyordu, piercingi vardı,
çantasında doğum kontrol hapı buldum’ diye ifade ve-
rince indirimi aldı.

Tanımadığı birine sadece ‘saat soran’ eşini onlarca
bıçak darbesiyle öldüren koca ‘cilve yaptı’ indirimi aldı.

Kadına tecavüz edip hamile bırakan adam, ‘zaten
bakire değildi’ indirimi aldı.

Ormanda saldırıp, kadını döve döve soyan, ancak
astım krizi geçirdiği için bayılıp yakalanan adam ‘iste-
seydim yapabilirdim’ indirimi aldı.

Üvey kızına saldıran adam, ‘kızın ruh sağlığı bozul-
muş’ raporuyla indirim aldı.

Tecavüzü kameraya kaydeden erkek, ‘eski sevgilisi’
olduğu için indirim aldı.

Tecavüzcü erkek ‘kadın tecavüzde bağırmadığı için
rıza göstermiş sayılır’ indirimi aldı.

Tecavüz ederken suç üstü yakalanan erkek, henüz te-
cavüz gerçekleşmediği için ‘yarım kaldı’ indirimi aldı.

12 yaşındaki çocuğa tecavüz eden imam serbest bı-
rakıldı. Savcı imamın cezalandırılmasını istedi, mah-
keme ise anlam veremediğimiz bir şekilde reddetti.

7 yaşındaki bir kıza taciz eden adam hüküm giydi.
Ardından 'mahkemedeki terbiyeli tutumu' nedeniyle ce-
zası indirime gidilerek sonunda tahliye edildi.

Türk yargı sistemimizde, 'belirlenen suçlara indirim
uygulanmaz' diye bir hüküm olmadığından, hakim tak-
dir hakkını kullanıyor. Türkiye'de hakimlerin çoğu maa-
lesef saygıyı ‘kravat takma, duruşmada elini cebine
atmama’ gibi yerlerde arıyor. 

Suç işleniyor, suçlu tespit ediliyor, yakalanıyor, hak-
kında iddianame hazırlanıyor ve son olarak hakim kar-
şısına çıkarılıyor. Kişinin suçunun onanması ve hüküm
giymesi noktasında artık işleyişin son halkası olarak
kişi hakimin karşısına çıkıyor. Artık her şey hakimin  iki
dudağı arasında. Bu noktada hakimin bilgisi, tecrübesi,
vicdani hesaplaşması önem kazanıyor. Eğer hakimleri-
mizi doğru yetiştirebilirsek, tıpkı bir pilot gibi simülas-
yon ortamında

bilgi ve tecrübesini arttırıp, empati duygusunu geliş-
tirip baskı unsurlarından uzak bir karar verici duru-
muna getirebilirsek, koşullarını iyileştirip kimsenin üç
kuruşuna muhtaç etmezsek belki de hakim de karar ve-
rirken gerçekten kime, niçin indirim yapması gerekti-
ğini bilir, ona göre karar verir. 

Adalet toplumun nefes aldığı akciğerlerini oluşturur.
Kamu vicdanından uzak bir adalet ise  toplumu nefessiz
bırakır ve çok geçmeden ölürüz.

İlkeli Söz; Bozuk bir saate benzese yüreğin hep
bende dursa olmaz mı?

Yıllardır İBB’nin sübvanse ettiği
özel halk otobüsleri ile İstanbul
Ulaşım AŞ otobüsleri, İETT çatısı
altında birleşti. Artık İstanbul’da
tüm otobüsler tek renk olacak. 
İBB’nin sübvansiyon ödemeleri
yerine otobüslere gelir garantisi
sağlanacak. Toplu ulaşımın ve
şoförlerin kalitesini yükseltecek
sistemle, İETT’nin düzenlediği
sefer sayıları artacak
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İstanbul’da otobüslerinin 3 farklı iş-
letim sistemiyle yönetilmesi ve özel-
likle özel halk otobüslerinin 76 ayrı
dar bölgede çalışması nedeniyle, ih-
tiyaç olan bölgelere otobüs aktarıl-
masında zorluklar yaşanıyordu. Özel
halk otobüsü esnafının gelir odaklı
çalışması sebebiyle, zaman zaman
yolcu kapma yarışları,hat kavgaları
yaşanıyor; araç bakım ve konfor hizmetle-
rinden kaçınmak zorunla kalınıyordu. Pan-
demi sürecinin zorlukları da bu sıkıntıları
artırdı. İBB, bütün bu olumsuzlukları aşmak
için İETT hariç, özel otobüslere 71 milyon
lira sübvansiyon ve 11 milyon TL öğrenci

abonman desteği yaptı. Yeni sistemle, süb-
vansiyon ödemeleri kalkarak otobüs sahip-
leri ve şoförlere hizmet alımı karşılığında
gelir garantisi sağlanacak. Aylık ücretler, ki-
lometre üzerinden İETT tarafından ödene-
cek. Esnafın gelir kaygısı ve bu kaygı

nedeniyle yaşanan aşırı dolu otobüs
görüntüleri, yolcu kapma yarışları ve
bakımsız araç görüntüleri sona ere-
cek. Böylece, tüm otobüslerin her ay
ne kazanacağı belli olacak. İstan-
bul’da bir ayda otobüs ile yapılan
toplu taşımacılıkta, aylık ortalama 80
milyon yolculuk, 22 milyon kilometre
yol yapılıyor. İstanbul'da 814 otobüs

hattında toplam 6 bin otobüs ile günlük 3
milyon 785 bin yolculuk gerçekleştiriliyor.
İstanbul genelinde otobüsle toplu taşıma
hizmeti özel taşımacıları temsilen 5 tüzel ki-
şilik, 1 İBB iştiraki ile İETT otobüsleri tara-
fından sağlanıyordu.

3.7 MİLYON YOLCU OTOBÜSLE TAŞINIYOR

Gemiciler işbaşı yaptı
169 yıllık İBB Şehir Hatları’nda, ilk kez kadın gemiciler çalışmaya başladı. Yaşları 19-23 arasında değişen,
lise ve üniversitede denizcilik eğitimi almış beş genç kadın gemicinin hedefi,gemilerde kaptan olmak

her geçen gün daha fazla kadın istih-
dam eden İstanbul Büyükşehir Belediye-
sinde bir ilk daha gerçekleşti. İBB Şehir

Hatları Genel Müdürlüğü, beş kadın gemiciyi bün-
yesine kattı. Kadın gemiciler işe alınırken, denizcilik
meslek lisesi mezunu, stajlarını tamamlamış ve
deniz deneyimine sahip olmaları şartları arandı.
Ayrıca kişisel kariyer planlamaları, denizciliğe karşı
hevesleri, kurum kültürüne uyumlu olmaları gibi
kriterler de belirleyici oldu. Kadın gemiciler şimdi-
lik, 08.00-17.00 arasında gemilerde hizmet veriyor-
lar. Vapurlardaki yaşam alanları da düzenlendikten
sonra diğer denizciler gibi 24 saat gemilerde çalışa-
bilecekler.

İstekle yapılması fark yaratıyor

Cinsiyet faktörünü işe alım kriterlerinden çıkardık-
larını belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem
Dedetaş, “Şimdiye kadar kurumumuzda hiç kadın
gemici çalışmamış. Yeni arkadaşlarımız istekliydi.
Gemide çalışmayı kendileri tercih etti. Diğer gemi-
cilerimizle aynı prosedürlerden geçtiler. Hevesleri
ve liyakatleri olduğunu gördük, biz de memnuni-
yetle ekiplerimize kattık. İşin istekle ve severek ya-

pılması halinde, kadın-erkek ayrımı olmaması ge-
rektiğini düşünüyorum. Başarıda ve işin kalite-
sinde, işin severek ve istekle yapılması fark
yaratıyor” dedi. Şirketin ilk kadın Genel Müdürü
olan Dedetaş, şunları söyledi: “En güzeli‘Kadın
gemici olmaz’ algısını kırmamız oldu. Kadın gemi-
cilerimizin işe başlamasıyla, cinsiyetçi yaklaşımı or-
tadan kaldırdığımızı düşünüyorum.İş
başvurusunda yeterli ehliyet ve liyakat halinde, ka-
dınlığın herhangi bir engel teşkil etmeyeceği müj-
desini veriyorum. Kadınlar gönül rahatlığıyla
başvurabilirler.”

Hayallerinden vazgeçmediler

Gemicilerden Özge Alp 23 yaşında. Bir süre yat
sektöründe çalıştıktan sonra kariyer.ibb’ye baş-
vurdu. Alp, “Başvurumdan iki hafta sonra müla-
kata çağrıldım ve sonuçta işe alındım. Deniz
benim için çocukluğumdan beri tutku. Ayrıca sörf
yapıyorum, dalgıcım. Eğitimim boyunca, ‘Kadın-
dan denizci olmaz, uzun yola çıkamaz’ dendi, vaz-
geçmem beklendi. Bense hayalimin peşinde
koştum ve şimdi Şehir Hatları’nın gemilerinde ça-
lışmaktan gurur duyuyorum. Üniversitede uzak ve

yakın yol kaptanlığı eğitimi aldım. Buradaki
hedefim de ileride kaptan olmak” dedi.
Beyza Adıgüzel 20 yaşında. Henüz lisedeyken

stajını Şehir Hatları vapurlarında yapmış.
Adıgüzel, “Staj benim için büyük avantaj

ve deneyimdi. Hep kendimi burada gör-
mek istiyordum. Şehir Hatları bize bu

yolu açtı. Şu anda da çok mutlu ve
gururluyum. Gemide hepimiz eşit

şartlarda çalışıyor, aynı görevleri
yerine getiriyoruz. Sadece

halat atıp, almıyoruz. İhti-
yaca göre, kaptan köş-

künde de geminin
bakım ve tutumla-

rında da görev alıyoruz” diye konuştu. Aynur Avcı
21 yaşında. Avcı da lise stajını Şehir Hatları vapur-
larında yaparak gemiciliğe ilk adımları atmış. Ço-
cukluğundan beri deniz aşığı olduğunu anlatan
Avcı, “Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici
olma, hemşire, öğretmen, doktor ol’ deniyordu.
Mezuniyetim sonrası bazı yerlere iş için başvur-
dum. Ancak kadın olduğum için CV’me bile bak-
mıyorlardı. ‘Kadının gemide ne işi var, kadından
gemici olmaz’ deniyordu. kariyer.ibb’ye başvura-
rak, hayalime bir adım daha yaklaşabileceğimi dü-
şündüm. Öyle de oldu.Görev başındayken
yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum.Dua eden-
ler, ‘Maşallah’ diyenler, alkış tutanlar bile oluyor”
dedi.

Sanatçılar nefes alacak
Mustafa Saffet Kültür Merkezi’ni tam donanımlı bir stüdyo haline getirerek, etkinlikler ve
konserlerin gerçekleştirileceği E-Kültür Merkezi olarak tasarlayan Ataşehir Belediyesi 
pandemi nedeniyle zor günler geçiren kültür ve sanat dünyasını destekleyecek

ataşehir Belediyesi, pan-
demi nedeniyle zor günler
geçiren kültür sanat ca-

miasını desteklemek, Ataşehirlilerin
kültür ve sanat faaliyetlerinden kesinti-
siz yararlanmasını sağlamak için E-
Kültür Merkezi’ni hizmete açıyor. Bu
amaçla Mustafa Saffet Kültür Merke-
zi’ni tam donanımlı bir stüdyo haline
getiren, Ataşehir Belediyesi konser, ti-
yatro, söyleşi gibi etkinlikleri E-Kültür
Merkezi üzerinden yayınlayacak.
Ekim ayı içerisinde faaliyete başlaya-
cak olan E-Kültür Merkezi Youtube,
sosyal medya hesapları ve Radyo Ata-
şehir’den yayın yapacak. Ayrıca tüm
etkinlikler ve söyleşilerin podcastlerine
de yine bu mecralardan erişilebilecek.
Konserler, tiyatro oyunları, edebiyatçı-
larla söyleşilerin yanı sıra dijital sergi-
ler, “radyo tiyatrosu”, çağdaş sanat
buluşmaları da E-Kültür Merkezi ara-
cılığıyla gerçekleştirilecek. Özellikle
Ataşehir’de yaşayan tüm sanatçıların
“Ataşehir’in Sesleri” projesi ile izleyici-
lerle buluşması sağlanacak.

Yaratıcı çözümler

Pandemi sürecinin başlamasıyla özel-
likle eğitim ve sanat etkinliklerini dijital

ortama taşıdıklarını belirten Ataşehir
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, bu
süreçten en ağır etkilenen kesimlerden
birinin de sanatçılar olduğunu hatırla-
tarak, “Yerel yönetimler mağduriyetle-
rin önüne geçmek için yaratıcı
çözümler bulmak zorunda. Özellikle
böylesi büyük kriz dönemlerinin ya-
rattığı moral çöküntüsü sanat ve kül-
türün sağlatıcı etkisiyle aşacağımızın
da bilinciyle sanatçılarımızı destekle-
mek mecburiyetindeyiz. Ataşehir Bele-
diyesi E-Kültür Merkezimizin bu
sorunu aşmaya katkı sunacağına ina-
nıyorum” dedi.

Kılıç’tan denetim
Koronavirüs vakalarında
devam eden artış nedeniyle
harekete geçen Maltepe Bele-

diye Başkanı Ali Kılıç, denetimlerini sür-
dürüyor. Esenkent mahallesini ziyaret
eden Kılıç, maske, mesafe ve hijyen ku-
ralları konusunda esnafı ve vatandaşları
uyardı. Denetimler esnasında Maltepe
Belediye Başkanı Ali Kılıç’a Esenkent

Mahallesi Muhtarı Firu-
zan Çekerekli, belediye
başkan yardımcıları ve
birim müdürleri eşlik etti. Koronavirü-
sün etkisini giderek arttırdığını vurgula-
yan Başkan Kılıç, “Ne yazık ki çok fazla
yayılmaya başladı. Bu konuda hepimi-
zin üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmesi gerekiyor. Özellikle esnafımız

dükkanlarını iyi dezen-
fekte etmeli, belirli sayıda
müşteri kabul etmeli ve mas-
kesiz kimsesi almamalı. Vatan-
daşlarımız da maskesiz asla dışarı
çıkmamalı, kalabalık ortamlarda
bulunmamalı” dedi. 

Yeni düzenleme
sonrası otobüs
şoförleri sertifikalı
hale gelecek.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, Twitter hesabından, Türki-
ye'nin tarımsal üretimine ilişkin

değerlendirmede bulundu. Albayrak, “Türk ta-
rımı alınteriyle büyüyor” dedi. Sektördeki büyü-
meye işaret eden Albayrak, "Türk tarımı
üreticimizin alın teriyle büyüyor. 2002'den bu
yana ihracat rakamımız 3,7 milyar dolardan
19,4 milyar dolara ve kır-
mızı et üretimimiz 366
bin 658 tondan 1 milyon
201 bin 469 tona yük-
seldi." ifadesini kullandı.
Albayrak, paylaşımında,
"Tarımda yıllık ortalama
büyüme hızımız da
yüzde 2,7 ile OECD ve
AB ülkelerinin çok ileri-
sinde." bilgisine yer verdi.
Bakan Albayrak'ın payla-
şımında tarım sektörün-
deki gelişmelere ilişkin bir
video da yer aldı. Bura-
daki bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye'de yüzde
2,7 olan tarım sektörünün büyüme hızı OECD
ülkelerinde yüzde 1,3, AB ülkelerinde ise 0,5 ola-
rak gerçekleşti. Türkiye'deki beyaz et üretimi
2003'te 905 bin 220 ton iken geçen yıl sonu itiba-
rıyla 2 milyon 198 bin 90 tona çıktı. 1 milyon
201 bin 469 ton olan kırmızı et üretiminde, bü-
yükbaş et üretimindeki artış öne çıktı. Büyükbaş
et üretimi 1 milyon 75 bin 552 tona ulaştı. 

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren
Ballıca Mağarası yakınına 4 milyon liralık sağlık
yatırımı yapılacak. Kent merkezine 26 kilometre
uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde
bin 85 rakımlı tepede bulunan Ballıca Mağarası,
dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından
biri olarak gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 de-
rece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, mil-
yonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerinin
güzelliğiyle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bö-
lümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı
yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.
Mağaranın tedavi edici özelliği nedeniyle 
ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH 
rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor. 

Türk tarımı büyüyor

Ballıca için 4 
milyonluk yatırım

K urulan şirket sayısı, ağustosta bir
önceki aya göre yüzde 8,33 aza-
larak 9 bin 352 oldu. Aynı dö-

nemde kapanan şirket sayısı yüzde
17,54'lük düşüşle 1241 olarak kayıtlara
geçti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan
şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre,
ağustosta kurulan şirket sayısı temmuza
göre yüzde 8,33 azalarak 10 bin 202'den
9 bin 352'ye geriledi. Bu dönemde kapa-
nan şirket sayısı da yüzde 17,54 azaldı ve
1241 oldu. Temmuz ayında kapanan şir-
ket sayısı 1505 olmuştu. Ağustosta geçen
yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sa-
yısı yüzde 76,42, kapanan şirket sayısı ise
yüzde 28,6 arttı. Kurulan şirket sayısı
ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 20,65 artarak 63
bin 309, kapanan şirket sayısı da yüzde
11,78 artarak 8 bin 492 oldu.

Kooperatif sayısı azaldı

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre
kurulan şirket sayısı yüzde 8,33, koopera-
tif sayısı yüzde 25, gerçek kişi ticari iş-
letme sayısı yüzde 9,2 azaldı. Aynı
dönemde kapanan şirket sayısı yüzde
17,54, gerçek kişi ticari işletme sayısı
yüzde 39,21 azalırken, kooperatif sayı-
sında yüzde 611,11 artış kaydedildi.
Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ku-
rulan şirket sayısı yüzde 76,42, kooperatif
sayısı yüzde 61,8 ve gerçek kişi ticari iş-
letme sayısı yüzde 93,58 arttı. Bu dö-
nemde kapanan şirket sayısında yüzde
28,6, gerçek kişi ticari işletme sayısında
yüzde 13,58, kooperatif sayısında ise
yüzde 39,13 artış gerçekleşti.

Yüzde 38,17'si İstanbul'da kuruldu

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin
496 şirket ve kooperatifin yüzde
85,19'unu limited şirket, yüzde 13,26'sını

anonim şirket, yüzde 1,52'sini ise koope-
ratifler oluşturdu. Şirket ve kooperatifle-
rin yüzde 38,17'si İstanbul'da, yüzde
9,81'i Ankara'da, yüzde 6,60'ı İzmir'de
kuruldu. Ağustosta tüm illerde şirket ku-
ruluşu gerçekleşti. Geçen ay kurulan şir-
ket ve kooperatiflerin 3 bin 337'si ticaret,
1390'ı imalat ve 1188'i inşaat sektöründe
yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işlet-
melerinin 1080'i toptan ve perakende ti-
caret motorlu taşıtların ve
motosikletlerin onarımı, 776'sı inşaat,
267'si imalat sektöründe faaliyet göster-
mek üzere çalışmalarına başladı. Ağus-
tosta kapanan şirket ve kooperatiflerden
396'sının toptan ve perakende ticaret,
motorlu taşıtların ve motosikletlerin
onarımı, 240'ının inşaat, 166'sının imalat

sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Bu dö-
nemde kapanan gerçek kişi ticari işletme-
lerinin 420'sinin toptan ve perakende
ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletle-
rin onarımı, 161'inin inşaat, 132'sinin
ulaştırma ve depolama sektöründe faali-
yet gösterdiği belirlendi. Ağustosta 144
kooperatif kurulurken bunların 71'i konut
yapı, 25'i işletme, 15'i tarımsal kalkınma
kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1037 yabancı ortak
sermayeli şirketten 64'ü İran, 38'i Suriye
ortaklı olarak faaliyete başladı. İş başı
yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin
104'ünün anonim, 933'ünün limited şirket
statüsünde faaliyet gösterdiği görüldü.

Borsa İstanbul'da BIST
100 endeksi, güne yüzde
0,20 artışla 1.112,90 puan-

dan başladı. Açılışta BIST 100 en-
deksi, 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer
kazanarak 1.112,90 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve hol-
ding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kay-
detti. Sektör endeksleri arasında en
fazla kazandıran yüzde 0,95 ile tekstil,

deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07
ile spor oldu. Dün Avrupa borsaların-
dan pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da,
yüzde 0,32 değer kazanan BIST 100
endeksi, günü 1.110,66 puandan ta-
mamladı. Analistler, bugün yurt
içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın (TCMB) eylül ayı bek-
lenti anketi, yurt dışında ise ABD'de
tüketici güven endeksi ve cari işlemler

dengesi başta olmak yoğun veri gün-
deminin takip edileceğini belirtti.
Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve
yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin
haber akışının da gündemin odağın-
daki yerini koruduğunu söyleyen
analistler, teknik açıdan BIST 100
endeksinde 1.120 seviyesinin direnç,
1.090 puanın destek konumunda 
olduğunu kaydetti.

KURULAN VE KAPANAN 
SIRKET SAYISI AZALDI 
Kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,33 azalarak 9 bin 352, kapanan şirket sayısı yüzde 17,54 azalarak 1241 oldu

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin (KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli
olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yuka-
rıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/09/2020
1.İhale Tarihi : 16/02/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 16/03/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Yılmaz Otoparkı, Sultançiftliği, Ordu Cd.165/1 Sk.No:3 Sultangazi/İstanbul
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 30.000,00 1 %1 34FM372 Plakalı , 2005 Model , HYUNDAI Marka , 

ADMİRE 1,5 CRDI Tipli , D3EA4504501 Motor No'lu ,
NLHCG41WP5Z073504 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Satışa konu araç, 34 
FM 372 plakalı Hyundai marka Accent 1,5 CRDI
Admire tipinde 2005 model, gri renkil otomobil 
cinsinde, D3EA4504501 motor nolu, 
NLHCG41WP5Z073504 şasi nolu, otomobildir. araç 
dizel motorlu manuel vites, anarhtar ve ruhsatı yok, 
bagaj kapağında ezik var, arka park sönsörü mevcut, 
muhtelif yerlerinde pas çizik ve eziklermevcut. 
lastikleri vasat,anahtar olmadığından ve çalıştırılma
dığından elektronik aksamları bilinmemektedir. aracın
kullanım aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları 
bilinmemektedir. ihale katılımcıları aracı olduğu gibi 
alıp masraflar alıcıya aittir, İİK'nun 114. maddesi 
gereğince aracın belirleyici özellikleri bilirkişi 
raporundan ilana derc edilmiştir.

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve
akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya
aittir. (İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1223598)

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ
2019/13898 TLMT.
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Borsa güne yükselişle başladı

İhracata tam destek!
Ticaret Bakanı Pekcan, “Bakanlık olarak gerek ihracatta devlet destekleri gerekse diğer
çalışmalarımızla her zaman ihracatçılarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İs-
tanbul Demir ve Demir Dışı Metal-
ler İhracatçı Birliğinin (İDDMİB)
İhracatçın Metalik Yıldızları Ödül
Töreni'ne videokonferans ile ka-
tıldı. Açılışta konuşan Pekcan, sek-
törün inşaattan altyapıya,
ulaştırmadan otomotiv ve sa-
vunma sanayisine pek çok kritik
sektörü destekleyen oldukça strate-
jik bir sektör olduğunu vurguladı.
Sektörün, sağladığı istihdam boyu-
tuyla da çok kıymetli olduğuna dik-
kati çeken Pekcan, "Sizlerin
gerçekleştireceği profesyonel ve
titiz çalışmalar ile, yenilikçi üretim
ve ürün geliştirme stratejileri ile,
etkin pazar ve pazarlama politika-
ları ile, ülkemizin küresel metal ve
metalden eşya sektörü içindeki ko-
numunun her geçen gün daha da
güçlenmesini arzu ediyoruz.
Bunun için ilgili tüm aktörler ola-
rak hep birlikte işbirliği içinde çalış-
maya devam edeceğiz." diye
konuştu. Pekcan, Dünya Bankası
Küresel Ekonomik Beklentiler Ra-
poru'na göre bu yıl İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonraki en büyük kü-
resel ekonomik gerileme ile karşı
karşıya olunduğuna işaret ederek
altın hariç emtia fiyatlarının ocak-
temmuz döneminde yüzde 20 geri-
lediğini, petrol fiyatlarının da
Nisan ayında 20 doların altına
düştüğünü belirtti. Dünyanın zor
bir dönemden geçtiğinin altını
çizen Pekcan, Kovid-19 salgınının
küresel ekonomi üzerindeki etkile-

rine rağmen Türkiye'nin pek çok
ülkeyle kıyasla çok daha iyi bir du-
rumda olmaya ve pozitif ayrışmaya
devam ettiğini vurguladı. Pekcan,
"Bu yıl sonu itibarıyla ve özellikle
de 2021 yılında, dış pazarlarımız-
daki koşulların da iyiye gitmesi
beklentisiyle en etkin ve en hızlı to-
parlanma gerçekleştiren ülkeler
arasında olacağımızı öngörüyo-
ruz." ifadelerini kullandı. Pekcan,
Dünya Ticaret Örgütü’nün 1948
yılından bu yana dünya toplam ih-
racatına ilişkin verileri baz alındı-
ğında, Türkiye’nin ihracatının
dünya ihracatı içindeki payının ilk
defa Özel Ticaret Sistemi bazlı ola-
rak binde 9,1, Genel Ticaret Sis-
temi bazlı olarak ise binde 9,6 ile
en yüksek rakama ulaştığını söy-

ledi. Altın dış ticareti hariç olarak
bakıldığında ağustosta ihracatın it-
halatı karşılama oranının yüzde
82,9, Ocak-Ağustos dönemine ise
yüzde 83,6 seviyesinde olduğunu
aktaran Pekcan, şöyle konuştu: "Bu
çerçevede, gerek ulusal gerek küre-
sel ölçekte toparlanma sürecinin
hızlanması ile gerçek potansiyelle-
rimizi yansıtacak performanslara
en kısa sürede ulaşmayı öngörüyo-
ruz. Demir-çelik ve demir dışı me-
taller sektörümüze yakından
baktığımızda, sektörün toplam ih-
racatının geçtiğimiz sene yüzde 7
düşüşle 22,7 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini görüyoruz. Bir diğer
ifadeyle ülkemizin toplam ihracatı-
nın yüzde 12,5’ini sektörümüz tek
başına gerçekleştirmiştir. 22,7 mil-
yar dolarlık ihracatımızın 10 milyar
doları demir-çelik ürünlerinden, 6,6
milyar doları demir veya çelik bazlı
eşyadan, 6,1 milyar doları da diğer
metaller bazlı eşyadan gelmekte-
dir."

Bakanlık gerekeni yapıyor

Bakanlık olarak gerek ihracatta
devlet destekleri gerekse diğer çalış-
malarıyla ihracatçıların yanında ol-
duklarını ve olmaya devam
edeceklerine işaret eden Pekcan,
"Sektörümüzdeki tüm firmaları,
Bakanlığımızın desteklerinden ya-
rarlanmaya davet ediyoruz. destek-
lerimizden en etkin şekilde
faydalanmasını umut ediyoruz."
dedi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatis-
tikleri yayımlandı. Buna göre, 11 Eylül'de Merkez
Bankası brüt döviz rezervleri, 400 milyon dolar
artışla 45 milyar 281 milyon dolara çıktı. Brüt
döviz rezervleri, 4 Eylül'de 44 milyar 881 milyon
dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 243 milyon dolar artışla 42 milyar 665
milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara
çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezerv-
leri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 643
milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolar-
dan 88 milyar 189 milyon dolara ulaştı.

Dolar rezervi ne durumda?

Berat Albayrak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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Öztürk Yılmaz’ın sitemi...

Ö
ztürk Yılmaz bir dönem zebani oldukları,
cehennemden çıkıp geldikleri iddia edilen ve
oluşturulan kamuoyu ile başta güney sınırla-

rımızı olmak üzere tüm ülkeyi sarsan İş-İT'in görevini
yerine getirdikten sonra kenara çekilmesi ardından
Kılıçdaroğlu'nun ''Kontrollü Darbe'' diye iddia ettiği
ama benim mevcut iktidara birileri tarafından uyarı
yani yerel ağızla ''hizaya getirme'' olarak değerlendir-
diği nedense unutulan Feto'nun revaçta olduğu 
dönemlerde adını duyduğumuz bir hemşerim.

Hem bürokrat hem de siyasetçi olan ve İşİT tara-
fından kaçırılıp, 101 gün sonra serbest bırakılan o
dönemin iktidarının Musul Konsolosu, kurtarılmasın-
dan sonra aynı iktidar tarafından terfi edilip, Türki-
ye'nin Tacikistan nezdinde Duşanbe Büyükelçisi
olarak atandığı şu anki Yenilik Partisi Genel Başkanı,
Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz benim ''Güçlü
Lobi'' derken kendisini ve partisini görmek istemedi-
ğinden yakınıp, hem dostluğumuz hatırına, hem de
bir siyasetçi olarak kendisinin adının geçtiği yazıla-
rımda hiç iyi niyetli olmadığımı belirterek sitem 
etmekte.

Ve aynı Öztürk Yılmaz kendisinin hem iktidar ile
hem de başta kendisini siyasete davet edip, 2 dönem
milletvekili, ardından Genel Başkan Yardımcısı yapan
CHP olmak üzere muhalefet ile uğraşırken benim bir
gazeteci ve memleketim Ardahan stk'larının en üst
çatı örgütü ARDAFED'in ve Ardahan Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı olarak bunu takdir edeceğime eleştiri-
sel yazılarla kendisini üzdüğümü belirtirken ben ve
benim gibilerinin her ne kadar görmezden gelip, oralı
olmazlarsa da kendisinin ve partisinin kimsenin güdü-
münde, emrinde olmadığını ve örgütlenmesine başla-
dıkları partilerinin ilk hedeflerinin de iktidar olmak
olduğunu belirtmekteydi..

Evet, her insanın, her siyasi oluşumun ve her
stk'nın amaçladığı hedefinde başarılı olmak için ayra-
nına ekşi demediği şu dünyada yaşanan baş döndü-
rücü gündemin içinde kaybolmamak için direnen ve
görüşleriyle, ortaya attıkları iddia ve fikirleri ile top-
lumun kendilerini kabul etmesine çalışanların içinde
olan ve bana göre ben dahil bir çok Ardahanlının ya-
pamadığını yapıp, bir Ardahanlı olarak parti bile ku-
rulabileceğini ortaya koyan Ardahanlı Öztürk
Yılmaz, eski konsolos, büyükelçi olan Öztürk Yılmaz,
seçilmesinde büyük emeğimin olduğuna inandığım
CHP eski Milletvekili Öztürk Yılmaz, Bağımsız Ar-
dahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, memleket Arda-
han'ın da aralarında olduğu ve mazbatalarının
verilmek üzere olan 28 İl'de örütlenmelerinde sona
doğru getirdiği iddia edilen Yenilik Partisi Genel Baş-
kanı Öztürk Yılmaz, benimle tv hayatına başlayıp,
sonrasında CNN başta olmak üzere bir çok ulusal
kanal havasıyla bizi takmayan ama her şeye rağmen
yine de bana sitemli Öztürk Yılmaz çok ama çok id-
dialı bir siyasetçi, bir Ardahanlı Öztürk Yılmaz .. 

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, cuma namazını Üskü-
dar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üskü-
dar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şe-
nocak da eşlik etti.

Soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Hazreti Ali Camisi'nde cuma namazını
kıldıktan sonra basın mensuplarının gün-
deme ilişkin sorularını yanıtladı. Kovid-
19 vakalarının artmasıyla ilgili soru
üzerine Erdoğan, bu süreç başladığında
sürekli uyarılar, ikazlar yapıldığını belirte-
rek, "Fakat ne yazık ki uyarılarımıza hal-
kımız ciddi manada dikkat etmedi" diye
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dik-
kat edilen dönemlerde veya illerde vaka
sayılarının düştüğünün görüldüğünü,
biraz gevşetince başta Ankara ve İstanbul
olmak üzere bir anda vaka sayılarının
yükselmeye başladığını kaydetti.

İşi sıkmak durumundayız

Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artması-
nın önemli olduğunu belirten Erdoğan,
"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar
bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii mec-
buren şimdi tekrar işi sıkmak durumun-
dayız. Onun için de Bilim Kurulu, Sağlık
Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini ar-
tırmak durumunda. Bizler de özellikle
gerek toplum taşım araçlarında olsun
gerek düğün, nikah, restoran vesaire bu-
ralardaki yaklaşımlarımızı daha kararlı
bir hale getirdik. İçişleri Bakanlığımızın
da yapmış olduğu açıklamayla buralar-
daki uyarılarımız daha sıkı bir durumda.
Bunu yapmak konumundayız. Çünkü
bunları biz keyfi yapmıyoruz. Bunlar zev-
kimizden olan şeyler değil. Sadece halkı-
mıza olan özellikle duyarlılığımızdandır.
Halkımız bu noktada herhangi bir sıkıntı
yaşamasın, bundan dolayıdır" dedi. Er-
doğan, bazı illerde vakalarda olumlu bir
dönüşün başladığını ifade ederek, başta
büyükşehirler olmak üzere bunun tekrar
olumlu istikamette geri döndürülmesi te-
mennisinde bulundu.

Olumlu sinyaller var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta TÜBİ-
TAK olmak üzere aşı çalışmalarının
baştan beri sıkı bir şekilde devam etti-
ğini, bunun yanında özel sektörün, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığıyla çalışmalarını sürdüğünü
anlattı. "Yılbaşından sonra bazı olumlu
sinyaller alacağımızı görüyoruz" diyen
Erdoğan, firmalarla yaptıkları görüşme-
lerde kendilerine olumlu bazı işaretler

verildiğini kaydetti.

İstifa söylentisi üzücü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın gör-
evi bırakacağını açıklamasına ilişkin soru
üzerine, geçen hafta Serrac ile kabul etti-
ğini ve kendisiyle görüşmeler yaptığını
ifade ederek, ardından böyle bir gelişme-
nin, bu tür bir haber almanın kendileri
için üzüntü verici olduğunu söyledi.
Trablus'ta bir dönem çok olumsuz geliş-
meler yaşandığını dile getiren Erdoğan,

"Bizim oraya müdahalemizle orada
Sayın Serrac ve ekibi bir yerde adeta dar-
beci Hafter'in bu yaklaşımından, darbeci
Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma
durumuna geldiler. Şimdi ise darbeci
Hafter zaten her geçen gün kayba doğru
gidiyor. Negatif bir gelişme var. Eninde
sonunda darbeci Hafter bu defa bu işte
kaybedecek, bunu görüyoruz. Fakat
Sayın Serrac'ın bu aldığımız haberleri,
bizler de kendilerine bazı haberler ulaştır-
dık. Bu hafta içerisinde heyetlerimizin
Libya Milli Mutabakat Hükümetiyle bazı

görüşmeleri olabilir. Bu görüşmelerle bir-
likte de bu işi olması gereken istikamete
inşallah buluşuruz" ifadelerini kullandı. 

Görüşmemizde sorun yok

Erdoğan, "Deniz yetki alanlarının belir-
lenmesiyle ilgili Yunanistan ile müzakere-
ler konusunda bir takvim belirlendi mi?
Yunanistan Başbakanı ile bir görüşmeniz
söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru
üzerine, birçok devlet başkanı veya baş-
bakanın, bu konuda yaptıkları görüşme-
lerde aracı konumuna girdiklerini belirtti.
Erdoğan, "Başta Şansölye Merkel dönem
başkanı olarak, gerek komisyon başkanı
olarak Charles Michel, nitekim dün ken-
disiyle görüşmemiz olmuştu. İspanya
Başbakanı Sayın Sanchez, gerek İtalya
Başbakanı Conte, hepsiyle görüşmeler
yaptık, yapıyoruz. Bu görüşmelerde tabii
deniz yetki alanlarından öte başka bir
yaklaşım var. O da nedir? 'Yunanistan
Başbakanı Miçotakis ile bir görüşme sü-
reci olabilir mi?' Biz de kendilerine diyo-
ruz ki; bizim Miçotakis ile görüşme
yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Ne
görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz
aslolan budur. Eğer Miçotakis Meis'te
yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yap-
maya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok"
diye konuştu.

Çok farklı gelişmeler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la Libya
ile olduğu gibi deniz yetki alanlarının sı-
nırlandırılmasına yönelik temasların olup
olmadığına ilişkin bir soruya da "Burada
tabii çok çok farklı gelişmeler var. Örne-
ğin yani, Mısır ile istihbari görüşmelerin
yapılması farklıdır, yaparız, hiçbir bizim
açımızdan engel yoktur ama Yunanis-
tan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir an-
laşma bizi üzmüştür. Çünkü Yunanistan
ile Mısır'ın arasındaki bağlarla, bizim
Mısır arasındaki bağlarımız çok çok fark-
lıdır. Bunun ele alınması gerekir. Ama is-
tihbarat noktasında görüşmeler her an
yapılabilir" yanıtını verdi. 

YENI YASAKLAR YOLDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavi-
rüs (COVİD-19) önlemleriyle ilgili "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi" diyen
Erdoğan, "Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
aşı çalışmalarıyla ilgili de "Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz" diye konuştu

UCRETSIZ YUKLENECEK

İçİşlerİ Bakanı Süleyman
Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü'nde

düzenlenen sürücü belgesi bilgilerinin
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yük-
lenmesini içeren 'Hayat Kimliğinle Kolay'
projesinin tanıtımını yaptı. Bakan Soylu,
"Teknolojinin bütün haliyle birlikte vatan-
daşımızın işlerini kolaylaştırması konu-
sunda kullanılmasını sağlayan ve
hakikaten her yıl milyonlarca nüfus ve va-
tandaşlık işlerine giren, hizmet alan mil-
yonlarca vatandaşımızın memnuniyetini
sağlamak için çaba sarf eden, büyük bir
devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımı teb-
rik ediyorum" diye konuştu.

Bugünkü aklım olsa yapmam

Bakan Soylu, Türkiye'de çok kısa za-
manda çok büyük değişiklikler gerçekleş-
tirdiklerini vurgulayarak, "1995'te ben ilçe
başkanıydım. Bana her gelen 10 şikayetin
üçü, nüfus idarelerinin önünde günlerce
kuyruk bekleyen insanlardı. Şunu ifade
etmek istiyorum; nüfus idarelerimiz Tür-
kiye'nin teknolojik modern yüzünü temsil
etmektedir. Vatandaşımız bir günde ran-
devu alıyor. Özellikle biz bir sıralama yap-
mıştık. İşte 70 gün, 50 gün, 30 gün
randevu veren ilçeler. 20-25 gün randevu
veren ilçeler bizim için normaldi. '70'leri
90'ları nasıl aşağı düşüreceğiz' diye bir
gayret sarf ettik. Dedik ki, 'üçünü bir
araya getirelim'. Başladık, nedeni ne? Va-
tandaşımız emniyete gidip pasaportla

karşı karşıya kalmasın. Emniyetin işi pa-
saport vermek değildir. Veya trafik tescil
belgesi vermek değildir. Veya ehliyet ver-
mek değil. Neticede bir gün verdik. Dedik
ki 2 Nisan 2018. 'Üçünü bir arada verece-
ğiz'. Emniyetten oraya bir günde geçecek
bütün sistem, pasaport-ehliyet sistemi.
Entegre olacak ve aynı zamanda vatan-
daşa hizmet vermeye başlayacak. Bu deli
cesareti midir bilmiyorum. Bugünkü
aklım olsa yapmam.  Ve hakikaten vatan-
daşımıza yönelik bir kolaylaştırma sağ-
landı" dedi. 

Ömür boyu kalacak değil

Bakan Soylu, Pazartesi’den itibaren, yeni
tip sürücü belgelerinin Türkiye genelinde
Nüfus Müdürlükleri'nden randevu alın-
mak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına
yüklenmeye başlayacağını ifade ederek,
"Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgile-
rin yüklenmesi için herhangi bir ücret
alınmayacak. Kimliğimizin arkasında çip
var. Bunda 5 alan var, biz bunun dördünü
kullanmak istiyoruz. Pazartesi'den itiba-
ren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye ge-
nelinde Nüfus Müdürlükleri'nden
randevu alınmak suretiyle yeni nesil kim-
lik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır.
Bu işlem için; sürücü belgesindeki bilgile-
rin yüklenmesi için herhangi bir ücret
alınmayacak. Sürücü belgesinin geçerlilik
süresi dolduğunda tıpkı eski kartların ye-
nilenmesi gibi, kimlik kartlarından otoma-
tik olarak silinecektir. Yani bunu yükledik,

ömür boyu kalacak değil. Hepimiz gitmek
zorunda mıyız? Hayır. Yine Pazartesi'den
itibaren yeni kimlik almaya giden veya
yeni pasaport-ehliyet almaya giden müra-
caat edip yaptırabilecek zaten. Bundan
sonra yeni kimlik almaya gidenlere nüfus
müdürlüklerindeki memurlarımız şu so-
ruyu soracaklar. 'Kimlik kartınıza ehliyeti-
niz varsa yüklemek ister misiniz?' Artık
ondan sonra iki işlemi bir arada görecek
ve otomatik olarak yüklenmiş olacak.
Kart adresine gittiği andan itibaren hem

ehliyeti hem kimliği bu kartta bulunmuş
olacak. Elinde bir ehliyetle bir kimliği
olanlar, gidip yükletebilecekler. Sistemin
test edilmesi maksadıyla, nüfus müdürlü-
ğümüzdeki 3 bin 500 personelimizin kim-
lik kartlarına ehliyetleri yüklenmiş ve
uygulama gerçekleşmiştir. Bunun için her
türlü teknik önlem alınmış bulunmakta-
dır" ifadelerini kullandı. 

Doğrulama sistemi geliyor

Bakan Soylu, 2021 yılının ilk zaman dili-
minde elektronik kimlik doğrulama siste-
mini getireceklerini kaydederek,
"Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde
inşallah elektronik kimlik doğrulama sis-
temini getiriyoruz. Bu da bir devrim, deği-
şim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir
noktaya götüren husus. Ufak bir kimlik
doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini ora-
dan geçirecek, parmağını oradan koya-
cak. Karşı taraf da noterdeki şahsa
diyecek ki 'bu benim' bitti. Yüzüne baka-
cak, resmine bakacak. Bu sağlandığı
andan itibaren bir başka noktaya daha
geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın,
sahteciliğin engellendiği, işlem kolaylığı-
nın olduğu ve bütün kurumları bu ko-
nuda kontrol mekanizması açısından çok
ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya
ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, ya-
zılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi
atacağımız adımlar ile birlikte inşallah
2021'de; ehliyet-kimlik meselesinden
sonra inşallah adım atılmış olacak" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi lansmanında
konuştu. Bakan Soylu, "Pazartesiden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri Türkiye genelinde Nüfus Müdürlükler-
i'nden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlayacaktır" diye konuştu

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Ölüm sayılarının 64-65'e kadar artmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan,
"Vaka sayılarında 1700-1800'lere kadar bir çıkışın olduğunu gördük. Tabii
mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız. Onun için de Bilim Kurulu,
Sağlık Bakanlığımız bu konudaki tedbirlerini artırmak durumunda” dedi.

ORUÇ REİS GÖREVİNİN BAŞINA DÖNECEKTİR!
Oruç Reis'in şu anda bakım için bir li-
mana çekildiğini aktaran Erdoğan, şöyle
devam etti: "Biz Oruç Reis'i eğer bakım
için şöyle bir limana çektiysek, bunun
da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu an-
lamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye
bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir
olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yuna-
nistan bizim bu yaklaşımımızı o da
olumlu istikamette karşılasın ve buna

göre de bir adım atalım. Bunun için
yaptık ama bu demek değil ki Oruç Re-
is'in şu anda tamir, bakım için artık ta-
mamen bizim sismik araştırmalarımızın
durması anlamında değildir. Tamir,
bakım süreci bittikten sonra Oruç Reis
tekrar görevinin başına dönecektir ve
oradaki çalışmalarına aynen devam
edecektir. Kendilerine şunu da söyledik;
biz her zaman iyi niyet olduktan sonra

görüşmeye hazırız, görüşürüz, ister
üçüncü bir ülkede görüşme yaparız,
ister video konferansta yaparız ama gö-
rüşürüz. Bizim bu konuda herhangi
kaçma, kaçamak yapma böyle bir şey
yok ama kalkıp da yani Yunanistan
Cumhurbaşkanının hani adaya gelip,
adeta neyin gövde gösterisini yapıyorsa,
bu tür gövde gösterileri yapacaksa biz
çok daha büyüğünü yaparız."
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Radikal 
reform gerekli

KalKınma Politikaları Başkanı, Bursa
Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu,
Genel Merkez’de düzenlediği basın top-

lantısında gelinen noktada ekonomi yönetimine tav-
siyelerde bulundu.  İç piyasadaki toparlanmanın
toplum olarak beklentileri karşılamadığını, hizmet
sektöründe yetersizlik söz konusu olduğunu ve yeni-
den bir destek politikasına ihtiyaç duyulduğunun al-
tını çizen Tatlıoğlu, "Henüz ekonomideki
canlanmanın nisan dönemine gelmediğini görüyo-
ruz. Brezilya, Almanya, Fransa’ya baktığımızda
Nisan dönemine geldiğini görüyoruz. Türk Ekono-
misi hala Nisan seviyesine ulaşabilmiş değil. Yeniden
bir revize korona programı ortaya koyulmalıdır.  Mo-
ody’s’in kredi notunu düşürmesi
olumsuz bir hava yarattı. Bu Tür-
kiye’nin ödemeler bilançosundaki
durumunu yansıtan bir husus. Bu
açıdan baktığımızda Türkiye’nin
genel anlamda radikal bir reform
ortaya koyması gerekiyor. Son üç
yıldır toplam olarak ekside olan
bir ekonomik büyüme, Türki-
ye’nin büyüme kabiliyetini ciddi
anlamda sakatlamıştır" dedi. 

TBMM'ye sunulmalıdır

Yeni kalkınma planının Meclis’e sunulması gerektiğini
belirten Tatlıoğlu, "Bu çerçevede ekonomi yönetimi-
nin Türkiye’de uzun süredir yapması gereken bir şeyi
bir kere daha hatırlatıyoruz, kamu hem kendisinin he-
deflerini, politikalarını yeniden revize etmeli hem de
özel sektöre rehberlik etmelidir. Meclis açılır açılmaz
bir ek bütçe tasarısı getirmeli Meclis hem ekonominin
son geldiği noktayı tartışmalı hem kamu gelir gider
dengesi değerlendirmeli hem de yıl sonu itibarıyla
Türkiye’nin 2020 sonuçları revize edilmelidir. Tekrar 3
yıllık orta vadeli plan ortaya koyulmalıdır. Bundan
önceki plan anlamsızlaşmıştır. Dolar tahmini 2020
için 6 lira 2021 için 6.41 2022 için 6.75’tir ama an iti-
barı ile 7.55’tir ve bunun karşısında sessizliğe gömü-
len bir ekonomi yönetimi zaman zaman başka
yerlerden başka konularla ortaya çıkmaktadır.  Do-
larla mı maaş alıyorsunuz diyen Bakan’ın bu seferde
dolarla saadet olmaz çıkışı olsa yadırganacak değildir.
Türkiye için önemli 11. Kalkınma planı zaten eksiktir,
yetersizdir ve artık korona sürecinden sonra anlam-
sızdır bu çerçevede kalkınma planı meclise gelmelidir,
yenilenmelidir. Yeni bir kalkınma planı Meclis’e 
sunulmalıdır" ifadelerini kullandı. 



S ilivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın ilçenin tanıtımına yö-
nelik çalışmaları kapsamında

çekimleri Silivri’de yapılan MasterC-
hef Türkiye yemek yarışması, 12 Eylül
2020 Cumartesi günü Tv8 ekranla-
rında yayınlandı. Kalepark Sosyal Tes-
isleri, Alipaşa Mahallesi ve
Büyükkılıçlı Mahallesinde gerçekleşti-
rilen çekimlerin yer aldığı programda
Silivri’de üretilen ürünler kullanılarak
hazırlanan yemekler yarıştı. Program
sonrası özellikle yerel ürünlere Türki-
ye’nin dört bir yanından talep yağdı.
Silivri’de faaliyet gösteren yerel üretici-
ler MasterChef programının satışlarını
ikiye katladığını ifade ederek Silivri Be-
lediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve
MasterChef ekibine teşekkür etti.

Desteğimiz devam edecek

MasterChef programının Silivri’ye
sağladığı katkıyı ve üreticilerin mem-
nuniyetini değerlendiren Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz,
“İstanbul’un en verimli topraklarına
sahip olan Silivri’miz ve bu topraklara
bizler gibi inanan Silivrili üreticilerimiz
için tanıtım, yatırım ve desteklerimiz
devam edecek” diyerek şu ifadelere yer
verdi: “Göreve geldiğimiz günden iti-
baren Silivri’de tarımın, hayvancının,
esnafın ve üreticinin yanında olacağı-
mızı söylemiştik. İlçemizde faaliyet
gösteren tüm üreticilerimiz ve Siliv-
ri’mizin tanıtımı için Tv8 ekranlarında
yayınlanan ve izlenme rekorları kıran
MasterChef Yemek Yarışması progra-
mına Silivri’de ev sahipliği yaptık. Ka-
lepark Sosyal Tesislerimiz, Alipaşa
Mahallesi ve Büyükkılıçlı Mahalle-
sinde gerçekleştirilen çekimlerle Si-
livri’mizin yöresel yemeklerini ve
Silivri’de yetişen doğal ürünleri ta-
nıtma imkânı bulduk. Programın ya-
yınlanması ile birlikte birçok tebrik ve
teşekkür aldık. Bunun büyük çoğun-
luğu da Silivrili üreticilerimizden ve es-
naflarımızdan oldu. Bizi en çok mutlu
eden Silivrili üreticilerimizin memnu-
niyeti. İstanbul’un en verimli toprakla-
rına sahip olan Silivri’mize ve bu
topraklara bizler gibi inanan Silivrili
üreticilerimiz için tanıtım, yatırım ve
desteklerimiz devam edecek. Bizleri
kırmayarak şehrimizin tanıtımına çok
büyük katkı sağlayan Tv8 ve Mas-
terChef programının tüm ekibine yü-
rekten teşekkür ediyorum. Her şey
‘Marka Kent Mutlu Silivri’ için.”

ZERRİN OTMAN / ESNAF

Daha öncede se-
verek izlediğimiz
MasterChef yarış-
masının Silivri’de
çekilmesi Siliv-
ri’mizin tanıtımına
çok büyük katkı
sağladı. Türki-
ye’nin ve dünya-
nın birçok yerinde
ilgi ile izlenen bir programın Silivri’de
çekilmesi hem Silivri’nin hem de Siliv-
ri’de yetişen ürünlerin tanıtımı için çok
faydalı oldu. Yöresel ev yemekleri
yapan küçük bir lokantam var. Prog-
ramdan sonra adeta sipariş yağmu-
runa tutulduk. Çok yoğun bir şekilde
gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz.
Bu program esnafımızın da yüzünü
güldürdü. Silivri Belediye Başkanımız
Volkan Bey’e çok teşekkür ediyorum.
Biz böyle bir tanıtım görmedik.

NERMİN BEKÂR / ÜRETİCİ - ESNAF

Ben Silivri Köy Pazarında yöresel
ürünler satıyorum. Silivri Belediye
Başkanımız Volkan Yılmaz, köy pazarı
ile bizlere evlerimizde ürettiğimiz
doğal ürünleri satma ve aile bütçemize
katkı sunma imkânı sağlamıştı. Yaptığı
hizmet sadece bununla da kalmadı
bizim satışlarımızı artıracak, Silivri’yi

tanıtacak hizmet-
lerde yapıyor.
Tv8’de yayınlanan
MasterChef prog-
ramını Silivri’ye
getirdi. Programın
bitmesi ile telefon-
larımız susmadı.
Mardin’den, Ada-
na’dan, Edir-
ne’den birçok farklı yerden insanlar
yerel ürünlerimizden almak için bize
ulaşıyor, sipariş veriyor. Satışlarımız
inanılmaz derecede arttı. Çok mem-
nunuz. Başkanımızdan Allah razı
olsun. Çok teşekkür ederiz.

SERKAN ÇALIŞKAN / ÜRETİCİ – ESNAF

Ben Fenerköy ma-
hallesinde ikamet
ediyorum. Yıllar-
dır bahçemizde,
tarlamızda büyük
bir emek ve gay-
retle ürettiğimiz
ürünleri satarken
ayrı bir zahmet çe-
kiyorduk. Sağ
olsun Belediye Başkanımız Volkan Bey
hiçbir ücret almadan bize köy paza-
rında ürünlerimizi satma imkânı sağ-
ladı. Biz burada rutin bir şekilde
ürünlerimizi satarken aniden büyük
bir yoğunluk yaşamaya başladık.
Çevre il ve ilçelerden birçok insan gelip
ürünlerimizden almaya, siparişler ver-
meye başladı. Bunun sebebi de yine
Belediye Başkanımızın Silivri’ye getir-
diği MasterChef yemek yarışması
oldu. Satışlarımız arttığı gibi elimizde
ürün kalmadı ve bir sürü de sipariş al-
maya başladık. Silivri’de çiftçinin, üre-
ticinin yanında olan ve onları her
ortamda savunup destekleyen bir be-
lediye başkanımız olması bizim için
gurur verici. Kendisine çok teşekkür
ediyorum. 

RECAİ YALÇIN / ÜRETİCİ – ESNAF

MasterChef
programı Cumar-
tesi gecesi yayın-
landı. Biz Pazar
günü köy pazarı-
mızda tezgâhımı-
zın açar açmaz
müthiş bir yoğun-
luk yaşadık ve
hala da yaşıyoruz. Programda bizim
doğal ürünlerimizi gören herkes bi-
zimle irtibat kurmaya başladı. İstan-
bul’dan Kadıköy’den birçok farklı
yerden insanlar buraya geldi. Gele-
meyenler bir şekilde telefonla ulaşa-
rak siparişler veriyor. Elimizde ürün
kalmadı. Herkese yetişmeye çalışıyo-
ruz. Selimpaşa’da ürettiğimiz bam-
yaları ve eşimin evde yaptığı
tarhanaları, kışlıkları satıyoruz. Bu
program sayesinde çok güzel tanıtım
oldu. Başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz.

SERPİL DEMİROĞLU / ÜRETİCİ – ESNAF

Belediye Başkanı-
mız Volkan Bey’e
biz ev hanımlarına
olan katkısı ve
desteği için çok te-
şekkür ediyoruz.
Burada sattığımız
ürünleri köyde
kendimiz üretiyo-
ruz. Bu Master Chef programından
sonra taleplerimiz arttı. Özellikle tar-
hana ve makarna çok satıyoruz.  Bir
sürü sipariş de aldık. Bizim arkamızda
duran destekleyen bir belediye başka-
nımız var. Sağ olsun onun sayesinde
evimizin ekonomisine katkı sağlıyoruz.
Silivri’mize, Silivrili üreticiye, ev ha-
nımlarına hep sahip çıkan değerli baş-
kanımıza çok teşekkür ediyoruz.

NAGİHAN AYTAÇ / ÜRETİCİ – ESNAF

Silivri’de 10 yıldır
esnafım. 4 yıldır
da erişte, tarhana
ve organik köy
ürünleri üretiyo-
rum. 4 yıldırı bu işi
yapıyoruz. Sadece
eşimizin dostu-
muzun tavsiyeleri
ile gelen müşterilerimiz vardı. Silivri’de
çekimleri yapılan MasterChef prog-
ramı ile satışlarımız inanılmaz arttı.
Hatta daha program yayındayken in-
sanlar bizlere ulaşmaya başladı. Sos-
yal medya aracılığı ile Mardin’den,
Edirne’ye birçok ilden bize yazmaya
başladılar. Şaşırtıcı derecede siparişler
almaya başladık. Daha o gece 21 kg
tarhana sattım. Biz kendi imkânları-
mız ile asla böyle bir reklam, böyle bir
tanıtım yapamazdık. Bizim yapamadı-
ğımızı Volkan Başkanımız bir gecede
yaptı. Çok mutluyuz. Siparişlere yeti-
şemiyoruz. Önceden tek başımaydım,
şimdi işleri yetiştirmek için birkaç ki-
şiye daha iş imkânı sağlıyorum. Ürün-
lerimiz için birçok malzeme temin
ediyoruz. Bu programın herkese kat-
kısı oldu. Bizim gibi kadın girişimcileri,
üreticileri gören diğer ev hanımları
beni arıyor ve biz de yapmak istiyoruz
diyorlar. Ben tereddütsüz bir şekilde
hepsine cesaret veriyorum. Çünkü bili-
yorum ki Silivri’de üreten ev hanımla-
rının çiftçinin, esnafın yanında olan bir
belediye başkanımız var. Üretmekten
korkmuyorum, ürünüm elimde kalır
mı diye korkmuyorum. Üreten kadının
yanında olan bir başkan varken bizim
sırtımız yere gelmez. Korkarak adım
atan kadın yok. Volkan Bey’in saye-
sinde ben varım diyen kadın var. Bu
yüzden Belediye Başkanımız Volkan
Yılmaz’a şahsım ve üreten kadınlar
olarak çok teşekkür ediyorum.

AYSUN SUBAŞI / ÜRETİCİ -ESNAF

Program yayın-
lanmasının ardın-
dan bu sabahtan
itibaren (13
Eylül) çiftliği-
mizde yoğunluk
yaşıyoruz. Tele-
fonlarımız sus-
maz oldu,
telefonda adres
tarif ediyoruz. Çiftliğimize gelen
müşterilerimize ürün yetiştirmekte
zorlanıyoruz. Manda sütümüz,
manda yoğurdumuz, kaymak ve bir-
çok ürün şu an kalmadı. Birçok mi-
safirimiz aksam 18.00'i bekliyor
manda sütü almak için, her şey için
belediye başkanımız Volkan Yılmaz'a
çok teşekkür ederim.  
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Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toksikoloji Labora-
tuvarı Yapım İşi 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 : 2020/480987
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri 

Başkanlığı-1 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 - MALTEPE / 
İSTANBUL - MALTEPE / İSTANBUL MALTEPE /İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2164212626 - 2164210016
c) Elektronik Posta Adresi : kuzeysatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Toksikoloji Laboratuvarı Yapım İşiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Başkanlığımıza bağlı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer 
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 01.10.2020 - 10:00
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 yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu 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 hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
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 % 50 oranın-
dan 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 mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu ihalede benzer iş olarak, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan,
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan ve (B) ÜSTYAPI (BİNA)İŞLERİ ana başlığı altında
bulunan II  GRUP : BİNA İŞLERİ VE /VEYA  III  GRUP :  BİNA İŞLERİ   grubundaki işler kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ VE/VEYA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VE/VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhale yerli ve yabancı tüm is-
teklilere açıktır.
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 Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34854 Maltepe / İSTANBUL (Satı-
nalma ve İhale Uygulama Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-
liyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ TOKSİKOLOJİ LABORATUVARI YAPIM İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1223373)

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın girişimleri ile çekimleri Silivri’de
gerçekleştirilen MasterChef Yemek Yarışması üreticilerin yüzünü güldürdü. Üreticiler 
program sonrası gelen taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade ederken, Başkan
Yılmaz, "Silivrili üreticilerimiz için tanıtım, yatırım ve desteklerimiz devam edecek" dedi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
İBB meclisinde gündeme getirdiği Sey-
men Katı Atık Bertaraf Merkezine Çöp
Suyu Artıma Tesisi yapılması için İBB’ye
10 milyon Euro borçlanma yetkisi verildi.
Başkan Yılmaz, “Yaptığımız çağrılar neti-
cesinde Silivri'miz adına önemli bir kararı
daha İBB Meclisinde almış
bulunmaktayız" dedi. Yıl-
maz, “287 no’lu rapor, İs-
tanbul Avrupa Yakası’nın
tüm evsel atığının yani çö-
pünün depolandığı Siliv-
ri’deki alanda oldukça
zehirli olan ve yer altı sula-
rına karıştığında de çevre
felaketlerine yol açacak çöp
suyunun arıtılması için İs-
tanbul Büyükşehir Belediye-

sine bir dış borçlanma imkânı tanıyor. Si-
livri Belediye Başkanı olarak tüm siyasi
partilere, tüm meclis üyelerine teşekkür
etmek istiyorum. Daha önce pandeminin
en hızlı olduğu dönemde bu atık depo-
lama merkezinde Enerji A.Ş.’ye çöpten
enerji üretmesi için bu meclis borçlanma

yetkisi vermişti. Çevre için
doğa için doğru projelerle
bize geldiğinizde Cumhur
İttifakının bütün paydaşla-
rının her zaman İstan-
bul’un yanında olacağını,
İstanbul’daki hizmetler
için sizin önünüzü açaca-
ğını söylemiştik. Bu da
esasında onun en önemli
göstergesidir" açıklama-
sını yaptı. 

İBB’YE BORÇLANMA DESTEĞİ!

Kamu kurumlarında

HES kodu dönemi
Geçen hafta hizmete açılan Bağcılar Hükümet Konağı’nda işlemler HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasıyla
yapılıyor. Nüfus Müdürlüğü’nden Milli Eğitim Müdürlüğü’ne kadar birçok kurumu barındıran hükümet
konağına gelen vatandaşlar HES kodu sorgulandıktan sonra binaya giriş yapabiliyor

Bağcılar Belediyesi tarafın-
dan arazisi temin edilen ve
yapımına 5 yıl önce başlanan

Bağcılar Hükümet Konağı hizmete açıldı.
Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan ve 3
kattan oluşan binada; Kaymakamlık,
Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdür-
lüğü, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Tarım
Müdürlüğü, İlçe Seçim Müdürlüğü, çok
amaçlı salon, yemekhane, arşiv ve sığınak
bulunuyor. Ayrıca yerleşkede 95 araçlık
otopark da yer alıyor.

Sosyal mesafe ön planda 

Yeni binada koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınıyla mücadele kapsamında önlemler
alındı. Sosyal mesafenin ön planda tutul-
duğu binaya ilçe sakinleri tek tek alınıyor.
“Açık Kapı” adı verilen danışma bölü-
münde karşılanan vatandaşların Hayat
Eve Sığar uygulamasından, SMS veya E

Devlet üzerinden edindikleri HES kodu
sorgulanıyor. Risk taşımadığı tespit edi-
lenler x-ray cihazından geçtikten sonra
işlem yapacakları kurumun bulunduğu
kata çıkıyor. HES kodu olmayanlar ise
kamu binalarındaki hizmetlerden fayda-
lanamayacak. Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı da vatandaşlar
kod uygulaması konusunda hassasiyet
göstermeleri konusunda ricada bulundu.

Okullar eğitime hazır
Zeytinburnu Belediyesi koronavirüs
tedbirleri kapsamında ilçede bulunan
tüm okulları 21 Eylül’de başlayacak
eğitim-öğretim dönemi öncesinde 
temizleyerek dezenfekte etti

Okulların açılış tarihi 21 Ey-
lül’ün yaklaşması ile birlikte
Zeytinburnu Belediyesi il-

çede bulunan ana sınıfı, ilkokul, orta-
okul ve liselerde temizlik ve
dezenfeksiyon çalışması başlattı. Zey-
tinburnu Belediyesi Temizlik İşleri ekip-
leri tarafından okullar yüz yüze
eğitim-öğretime hazır hale getirildi. İl-
çedeki tüm okullarda sınıflar, koridorlar,
lavabolar yıkandı ve aynı zamanda
derslikler, sıralar, giriş kapıları ve kapı
kolları dezenfekte edildi. Belediye yetki-
lileri çalışmaların hassasiyet içerisinde
devam edeceğini belirterek, “Çocukla-
rın sağlığını önemsiyoruz. Bu konuda
taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.
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ZAYİ İLANLARI
Oulabi Mir Teksil İhracat İthalat ve Sanayi Tic. Ltd. Şti. Beko 

TR-300 marka AT0000154484 seri numaralı pos cihazı ruhsatı
kaybolmuştur. VD Kilis/6490517411

VOLKAN ÇİFÇİ - ORHAN NAKLİYAT TC: 51499792488 
ESENYURT V.D13843 YEVMİYE NUMARALI A SERİ 1-50 ARASI

FATURA DEFTERİM KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 

S evgili okuyucular, dört hafta önce başladığı-
mız bu yazı dizimizde, dünyamızda teknolojik
gelişmelerin yaşamımızı çok kolaylaştırırken

nerdeyse koynumuza giren evsel tehlikeli maddeler,
kimyasallar, bunların tehlikeli bileşenleri, bunların
potansiyel tehlikeleri nelerdir, zarar görmeden nasıl
kullanmalıyız, atıklarını nasıl bertaraf edeceğiz,
bunları kullanmazsak tehlikesiz alternatifleri var
mıdır? Konusuna bu hafta da devam ediyoruz.

ÇAMAŞIR SULARI: Tehlikeli bileşenleri: Hidro-
jen peroksit, okzalin asit, sodyumhipoklorit, sodyum
perborat, sodyum perkarbonat. Potansiyel tehlike-
leri: Klorlu çamaşır suları reaktif olup, diğer temiz-
lik malzemeleriyle karıştırıldıkları zaman oksit gaz
çıkışına neden olur. Gözleri ve cildi tahriş eder. Ko-
roziftir. Kullanımı: Cildin direk temas etmemesi ge-
rekir. Koruyucu eldiven giyilmelidir. Kullanımı
esnasında ortam iyi havalandırılmalıdır. Ambalajı-
nın ağzı sıkıca kapatılmalı, çocukların ve ev hayvan-
larının ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır.
Atıklarının bertarafı: Ürün tamamen tüketilip, am-
balajı suyla çalkalanarak geri dönüşüm kutusuna
atılabilir. Alternatifi: Klorlu çamaşır sularının tüke-
timini azar azar yapabilirsiniz. Oksijenli çamaşır su-
ları ya da boraks tercih edilebilir. Hidrojen peroksit
bazlı çamaşır sularını tercih edebilirsiniz.

DETERJANLAR (ÇAMAŞIR VE BULAŞIK
İÇİN): Tehlikeli bileşenleri: Katyonik ve anyonik de-
terjanlar, fosfatlar, sodyum karbonat, farklı yüzey
aktif maddeler. Potansiyel tehlikeleri: Yutulması ha-
linde zararlıdır. Ciltle ya da gözle direk teması ha-
linde yanma hissi verir. Ciltte kaşınma ya da tahriş
yapabilir. Sıvı bulaşık makinesi deterjanları daha
aza tehlikelidir. Kullanımı: Kullanımı hususunda eti-
ket bilgilerine uyulmalı ve dikkatle uygulanmalıdır.
Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı yer-
lerde saklanmalıdır. Atıklarının bertarafı: Ürün ta-
mamen tüketilip, ambalajı suyla çalkalanarak geri
dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Alternatifi: Bulaşık-
lar için sıvı deterjanlar, çamaşırlar için ise sabun
tercih edilebilir. Çamaşır son durulama suyuna 1-2
fincan sirke eklenmesi halinde çamaşırda kalan ba-
kiye sabunlar da yok edilmiş olur. Sirke aynı za-
manda ürik asidi de yok eder. Bebek çamaşırlarının
son durulama suyuna 1 fincan sirke koyulabilir.

FIRIN TEMİZLEYİCİLERİ: Tehlikeli bileşenleri:
Glikol eterler, sodyum ve potasyum hidroksitler, me-
tinel klorür ve petrol distile ürünleridir. Potansiyel
tehlikeleri: Cilt, göz ve iç organlar için oldukça ko-
roziftir. Kullanımı: Kullanımı hususunda etiket bilgi-
lerine uyulmalı ve dikkatle uygulanmalıdır. Sprey
tüpü şeklindeki temizleyicilerin kullanımından kaçı-
nılmalıdır. Koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Orta-
mın iyice havalanması sağlanmalı çocukların ve ev
hayvanlarının ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı-
dır. Atıklarının bertarafı: Ürün tamamen tüketilip,
ambalajı suyla çalkalanarak geri dönüşüm kutusuna
atılabilir. Ürün tamamen tüketilmemişse; kendi am-
balajında saklanarak belediyenin evsel tehlikeli atık-
ların yönetimi çalışması kapsamında toplanması ve
bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderilmesi sağ-
lanmalıdır. Evet, sevgili okuyucular. Bunları okur-
ken sıkılacağınızı, yarıda bırakacağınızı tahmin
ediyorum. Ama 01.09.2014 tarihli gazetelerde ve
televizyonda 4 haftadır süren ve birkaç hafta daha
sürecek bu araştırma yazımda haklılığım belirlendi.
Konu şöyleydi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde ça-
maşır suyu ve tuzruhu ile ev temizliği yapan Mer-
yem Kasap (34) zehirlenerek öldü. Bu hali
yaşamamak için önerim, aldığınız her malzemenin,
yiyeceğin etiketini dikkatle okumanız, yazılanlara
riayet etmenizdir. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

20 yıllık büfeci olduğunu söyle-
yen Mehmet Sarıoğlu,
“Yüzde 500 zam yaptılar.

Hakkımızı savunmak için geldik. Gazete,
dergi satışı yapıyoruz. Bizi toplantıya ça-
ğırdılar. Herkesi ayrı ayrı toplantıya aldı-
lar. Orada elimize şartlarımızı sundular.
O şekilde haberdar olduk, herhangi bir
evrak falan gelmedi. Normalde enflasyon
oranında zam yapılıyordu. Ortalama
yüzde 500 oranında zam yaptılar” dedi.
Mehmet Sarıoğlu’nun engelli kızı Damla
Sarıoğlu ise, “Babamın hakkını savun-
maya geldim. Haksızlık yapıyorlar. Yanı-
mızda olsunlar, haksızlık yapmasınlar.
Herkes burada, hak için burada. Bunu
demek istiyorum” şeklinde konuştu.

Adalet ve vicdana aykırı

Bayi sahipleri adına konuşan İstanbul
Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı
Ferihan Karasu, adalet ve vicdana aykırı
bir zam yapıldığını belirterek, "Her yıl iş-
letmecisi olduğumuz büfeler için düzenli
olarak enflasyonun üzerinde kira zammı
yapılmasına rağmen, yönetim kamuo-
yunu 2015 yılından beri zam yapılmadığı
iddiası ile yanıltmaktadır. 2020 yılının ilk
9 ayı için de kiralarımıza yüzde 15 zam
yapılmıştır. Şimdi 1 Ekim itibarı ile kirala-
rımıza yüzde 500-600 oranlarında artış
yapılmak istenmektedir. 'Büfe İstanbul'
markası altında değiştirilmesi düşünülen
büfeler için çok yüksek bedeller belirlen-
miş olup, bu büfeler 4 tip olarak fiyatlan-
dırılmıştır. 1 yıl sonra teslim edilecek
büfeler için 2020 Ekim ayı itibarı ile biz-
lerden 12 aylık bir dönemde ödeme yap-
mamız talep edilmektedir. 12 ay sonra
kara geçecek bu işletmecilerin aylık 6 bin
500 ile 25 bin TL taksitleri bu pandemi
döneminde nasıl ödeyeceği hesaba katıl-
mamıştır. Ülkemizin ve dünyamızın

içinde bulunduğu pandemi ortamında,
bundan kaynaklanan ekonomik daral-
maya ve cirolarımızın yüzde 50 ile 70
oranlarında düşüklüğüne rağmen, böyle
bir ortamda bizlerden bu parayı istemek,
hak, hukuk, adalet ve vicdana aykırıdır"
ifadelerini kullandı. 

Açlık grevi yapabiliriz 

"Kültür A.Ş. yönetimi, sıraladığı bu şartla-
rın 7 gün içinde kabul edilerek sözleşmeyi
imzalamamızı, aksi takdirde 1 Ekim iti-
barı ile büfelerimizi boşaltmamızı iste-
mektedir" diyen Karasu, şöyle devam etti:
"Bizlere dayatılmak istenen bu sözleşme

şartlarıyla ilgili olarak, sıkıntılarımızı ve
beklentimizi anlatmak daha insani ve
kabul edilebilir bir zemin bulabilmek için
günlerdir İBB yönetimi ile ve ilgili kurum
veya şahıslarla temas kurmaya çalışmak-
tayız. Ancak bir türlü olumlu sonuç ala-
madık. Oysa ki taleplerimiz
reddedilemeyecek kadar basit ve masum-
dur. 1 Ekim tarihi itibarı ile yürürlüğe kon-
mak istenen yeni sözleşmenin pandemi
süreci bitene kadar askıya alınması, pan-
demi süreci bittikten sonra yeni durumun
ve şartların tekrar karşılıklı değerlendirerek
yapılmak istenen yeni sözleşmenin şartla-
rının her iki tarafı da mağdur etmeyecek

şekilde yeninden belirlenmesi, bizler yine
16 milyon Başkanı olan Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun, bu gelişmelerden haberi
olmadığı veya yanlış bilgilendirildiğine,
çalışanları ile 300 civarındaki ailenin mağ-
duriyetini gidereceğine olan inancımızı
koruyoruz. Ayrıca Sayın Ekrem İma-
moğlu sesimizi duyana kadar taleplerimiz
haykırmaya devam edeceğiz. Başkanlığını
yaptım, ekmek kavgası veren meslektaşla-
rımın önderi, sesi olarak haklarını sonuna
kadar savunmak için gerekirse oturma ey-
lemi ve süresiz açlık grevine başlamaktan
da kaçınmayacağımı belirtmek isterim."
DHA

İstanbul Tekel ve Gazete Bayileri Odası’na bağlı esnaflar, İBB'nin iştiraki Kültür A.Ş.’nin kira ücretlerine yüzde 400 ve
600 arasında zamlar yaptığını belirterek, belediyenin yanındaki Saraçhane Parkı'nda protesto eylemi yaptı. "Büfeme
dokunma", "Büfeler yenilensin işletmeciler değil" yazılı dövizler taşıyan esnaf, taleplerinin yerine getirilmesini istedi

Macka Parkı
koruma altında
Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet
İnönü’nün atlı heykelinin de bulunduğu, İstanbul Maçka’daki parkı korumaya alan, imar planı
değişikliği teklifi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

Evimizdeki tehlikeli maddeler

İBB TARAFINDAN YAPILAN YÜZDE 500 ZAMMA BÜFECİ ESNAFINDAN SERT TEPKİ

BUFEME DOKUNMA!

Esnafımızın 
arkasındayız

aklın ve bilimin ışığında; kardeş-
lik, cömertlik, fedakarlık ile doğru-
luk ve dürüstlüğün, esas alındığı

Ahilik kültürü Beylikdüzü’nde yaşatılmaya
devam ediyor. 14-20 Eylül tarihleri arasında
gerçekleşen 33. Ahilik Haftası Kutlamaları her
yıl olduğu gibi bu yıl da Beylikdüzü Belediyesi
ve Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği
işbirliği ile düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenk
bırakılması ile başlayan programa; Beylik-
düzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Ser-
dal Mumcu, Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar
Derneği Başkanı Cengiz Ataseven, meclis
üyeleri, muhtarlar ve Beylikdüzü esnafı ka-
tıldı. Programdaki konuşmasında Ahilik Haf-
tası ve kültürü hakkında bilgiler paylaşan
Cengiz Ataseven, “Her zamankinden daha
çok dikkat etmemiz gereken bir salgın duru-
muyla karşı karşıyayız. Özellikle bu dönemde,
sağlık emekçilerinin emeklerini baş tacı etme-
miz gerektiğini hepimizin adına ortak duygu
olarak ifade etmek istiyorum. Ahilik yaşatıl-
ması gereken bir kurum, bir müessesedir. Siz-
ler de yanımızda olduğunuz ve bu kültürü
yaşattığınız için teşekkür ediyorum. İstan-
bul’da bu kültürü bu kadar yoğun yaşayan bir
ilçe olduğunu zannetmiyorum. Bize bu ko-
nuda destek olan yerel yönetimimize ayrıca
teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.  

Şed Kuşama töreni

Esnaflığın ticari müesseseden ziyade çok eski-
lere dayalı Anadolu kültürünün yansıması ol-
duğunu hatırlatan Serdal Mumcu ise "Kelime
anlamıyla bile birçok şeyi ifade eden, tamamı
bu topraklara ait bir kültürden bahsediyoruz,
Ahilik kültürü. Gerek ahlaki, gerek sosyal, ge-
rekse ekonomik manada… Bizlerin, yerel yö-
netimler olarak Büyükşehir Belediyemizin de
bize katacağı güçle esnaflarımızın arkasında
olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu se-
beple Ahilik Haftası’nın bölgemize, kentimize
ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyo-
rum" ifadelerini kullandı. Günün önemine
ilişkin konuşmaların ardından Ahilik geleneği
olan Şed Kuşama töreni gerçekleştirildi. 

İsTanbul 3 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kuru-
lu’nun, geçen yıl mayıs ayında

aldığı karar doğrultusunda, İBB tarafından
hazırlanan imar planı değişikliği, belediye
meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Söz
konusu değişiklikle ilgili olarak hazırlanan
İmar Komisyonu raporunda şu ibareler
yer aldı; “23 Aralık 2019 tarihli İBB Baş-
kanlık oluru doğrultusunda hazırlanan
1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım
İmar Planı değişikliği kapsamında; koruma
alanı sınırlarında bütünlük oluşturulması
amacıyla 13.09.2013 onaylı Nazım İmar
Planının onama sınırları genişletilerek 684
ada 5 parseli de içine alacak şekilde revize
edilmiş ve koruma alanı sınırı alınan Kurul
kararı doğrultusunda söz konusu parselin
sınırından geçecek şekilde düzenlenmiştir."

Plan revize edildi

Koruma Bölge Kurulu’nun geçen yıl aldığı
kararda, söz konusu parkın bulunduğu
parselin koruma sınırlarına dahil edilmedi-
ğine vurgu yapılarak, "684 ada 5 parselin,
Dolmabahçe Sarayı, Saat Kulesi ve Bezmi
Alem Valide Sultan Camii korunma alanı

sınırlarına dahil edilmediği görüldüğünden
ilgili belediyesince korunma alanı sınırının
684 ada 5 parseli kapsayacak şekilde mer’i
planlara işlenmesine, parselde yapılacak
her türlü uygulama öncesinde kurulumuz-
dan izin alınmasına karar verildi" denil-
mişti. 

Akpolat teşekkür etti

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş
Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "İBB Baş-
kanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte ince-
lemelerde bulunduğumuz tarihi mirasımız
İsmet İnönü Parkı’nı sonsuza kadar koru-
maya alan imar planı değişikliği İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birli-
ğiyle kabul edildi. Meclisimize ve değerli
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşek-
kürlerimi sunuyorum. Cumhuriyetimizin
kurucu liderlerine, önderlerimize ve onla-
rın eserlerine ödünsüz bir şekilde sahip çı-
kacağız. Beşiktaş ulusal bağımsızlığa ilk
adımın atıldığı bir ilçe olarak bugün de
aynı kararlılıkla bağımsızlığımıza, Ata-
türk’e, İsmet Paşa’ya ve cumhuriyetimizin
kazanımlarına sahip çıkmaya devam ede-
cektir" ifadelerini kullandı. DHA

Tek kullanımlık plastik çatal,
kaşık ve tabakların ardından
Covid-19 salgınından korun-

mak için kullandığımız maske ve eldi-
venler de çevre sorunlarına bir yenisini
ekledi. Dünya genelinde giderek büyü-
yen bir atık sorununa dönüşen bu mad-
delerden korunmak için Sarıyer
Belediyesi bir çözüm üreterek insanların
yoğun olarak kullandığı bölgelere yeni
maske - eldiven atık kutuları koydu.
Ancak vatandaş bu atık kutularını amacı
dışında kullanınca ortaya çok da hoş ol-
mayan görüntüler çıktı. Sarıyer Beledi-
yesi bu problemin önüne geçebilmek
için hem yapılan temizlik çalışmalarına
hız verdi hem de vatandaşların yoğun
olarak kullandığı 50 noktaya sadece
maske ve eldivenlerin atılması için
maske - eldiven atık kutuları koydu.

Her ay 129 milyar maske

Çevresel Bilim ve Teknoloji’nin çalışma-
sına göre, pandemi boyunca her ay dün-
yada yaklaşık 129 milyar tek kullanımlık
maske ve 65 milyar tek kullanımlık eldi-

ven tüketiliyor. Bu durum bir yandan
çevre kirliliğine yol açarken diğer yandan
halk sağlığını da tehdit ediyor. Çünkü
atıklar virüs taşıyor… Türkiye’de de
maalesef durum farklı değil, sokaklara
atılan maskeleri bir süre sonra deniz-
lerde yüzerken görüyoruz. Konuyla ala-
kalı röportaj yaptığımız Greenpeace
Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan
Temiz Ataş, yerel yönetimlere büyük
görev düştüğünü dile getirerek, “Yerel
yönetimlerin yapabileceği çalışmalar
arasında; bilimin ışığında vatandaşları
bilgilendirmek, atölyeler düzenlemek,
sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini ar-
tırarak projeler geliştirmek olabilir” dedi.

Büyük tehlikenin
farkında mısınız?

BEŞİKTAŞ
BU KARARA

SEVİNDİ

Tekel ve Gazete Bayileri Odası Başkanı Ferihan Karasu, “Söz konusu fiyat artışlarının adil ve makul olduğu söylenemez” dedi.
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Atina yönetimi, Yunanistan ile
Türkiye arasında sınır bölgesi
köylerinden biri olan Yeni Bos-

na’ya (Nea Vissa) dev haç dikerek, yeni
bir provakasyona imza attı. Yunanistan
dün Meriç Nehri sınır bölgesinde bir
provokasyona daha imza attı. Doğu Ak-

deniz’de gerilimi tırmandıran Atina yö-
netimi, Yunanistan ile Türkiye arasında
sınır bölgesi köylerinden biri olan Yeni
Bosna’ya (nea vissa) dev haç dikildi.
Haçın açılışı ise papazların duaları eşli-
ğinde törenle yapıldı. Haç, Türkiye’den
görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandı-

rıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de
katıldığı törende papazlar eşliğinde haça
dualar okundu. Batı Trakya bölgesindeki
Yunan medyası olaya geniş yer verirken,
törende kısa konuşma yapan papazlar
“Türkler bunu her gördüklerinde bizi
hatırlayacak” dedi.

Her şey mal
mülk için!

israil ve Dubai Elmas Borsaları'nın nor-
malleşme anlaşması çerçevesinde iki borsa
arasında diyaloğu teşvik etmek amacıyla iş-

birliği protokolü imzaladığı duyuruldu. İsrail ile Birle-
şik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında
varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaş-
malar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde
Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İsrail ve
Dubai Elmas Borsaları'nın normalleşme anlaşması
çerçevesinde iki borsa arasında diyaloğu teşvik etmek
amacıyla işbirliği protokolü imzaladığı duyuruldu.

Karşılıklı temsilcilik açılacak

İki ülke arasında yapılan anlaşmaya ilişkin, anlaşma-
nın bir parçası olarak, İsrail Elmas Borsası Dubai'de
bir temsilcilik ofisi açacak. Dubai Çoklu Emtia Merke-
zi'nin de iki ülke arasındaki ticareti teşvik etmek ve iş
gereksinimlerine yardımcı olmak için İsrail’in Ramat
Gan'da bir ofis açacağı bildirildi. Ramat Gan kenti,
dünyanın en büyük Elmas Değişim Borsası’na ev sa-
hipliği yapan kent olarak biliniyor. Öte yandan, İsrail
ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin nor-
malleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, Beyaz Saray'da
imzalanmıştı. 

Hindistan’da ölü
sayısı hızla artıyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, ülkede 1174 kişinin daha
yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin

sayısı 84 bin 372'ye yükseldi. Hindistan'da son 24 sa-
atte 96 bin 424 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken,
eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka ar-
tışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 mil-
yon 214 bin 677'ye çıktı. Nüfusu 1,3 milyarı aşan
Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 4 milyon
112 bin 551 kişi iyileşti.Kovid-19 verilerinin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri
arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayı-
larının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında
2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alı-
yor.

Brezilya da aynı durumda

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 829 kişi-
nin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü
sayısı 134 bin 935'e, vaka sayısı da 36 bin 303 artarak
4 milyon 455 bin 386'ya yükseldi. Virüsten iyileşenle-
rin sayısı ise 3 milyon 753 bin 82 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindis-
tan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü
3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika zorda

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede
son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 201 artarak
72 bin 179'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı
da 3 bin 182 artışla 684 bin 113'e çıktı. Ülkede, bugüne
kadar Kovid-19 tespit edilen 488 bin 416 kişi iyileşti.
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin
günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede
ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1
kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

B elarus Cumhurbaşkanı Alek-
sandr Lukaşenko, Minsk-
Arena’da düzenlenen Kadınlar

Forumu’nda yaptığı konuşmada, ülke-
deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yö-
nelik protestolar ve komşu ülkelerden
gelen baskılarla ilgili değerlendirmelerde
bulundu. Seçimlerden sonra yurt dışı
destekli protestocuların ülkede karmaşa
çıkarmak için her türlü yöntemi kullan-
dığını ancak başarılı olamadığını belirten
Lukaşenko, şimdi de yurt dışından eko-
nomik ve diplomatik baskı kurulmaya
başlandığını ifade etti. Komşu ülkelerin

Belarus’taki seçim sonuçlarını tanımadı-
ğını anımsatan Lukaşenko, ülkesinde Ve-
nezuela senaryosunun uygulanmaya
çalışıldığını kaydetti. Lukaşenko, Bela-
rus’a yönelik dışardan müdahalenin Po-
lonya, Litvanya ve Ukrayna’dan
geldiğini öne sürdü.

Seçimleri tanımanıza ihtiyacımız yok

Avrupa Parlamentosu’nda Belarus’taki
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının
tanınmamasına yönelik alınan kararı da
eleştiren Lukaşenko, "Biz, ülkemizde se-
çimleri anayasa ve yasalara göre ger-

çekleştirdik. Bizim, sizin, seçimleri tanı-
manıza ihtiyacımız yok. Seçimler yasal
olarak yapıldı." diye konuştu. Dışardan
Belarus’a müdahale edenlerin bundan
sonraki süreçte ne yapabileceklerini bil-
mediklerini dile getiren Lukaşenko,
şöyle devam etti: "Sıcak bir savaşa baş-
lamadan önce cephaneliklerinde çok az
taktikleri kaldığını biliyoruz. Bu yüzden
birlikleri taşımak, ordunun yarısını sa-
vaşa hazır hale getirmek zorundayız.
Başta Polonya ve Litvanya olmak üzere
batıya devletin sınırlarını kapatmak zo-
rundayız. Büyük bir üzüntüyle kardeş

Ukrayna ile olan sınırların güvenliğini
güçlendirmek zorundayız." Sıcak bir sa-
vaşa karşı olduğunu vurgulayan Luka-
şenko, "Korkunç bir felaketin
eşiğindeyiz. Eğer onlar (Avrupa) bu-
raya gelirse cevap vermek zorunda ka-
lacağız. Yalnız kalsak bile diz
çökmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Be-
larus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhur-
başkanlığı seçimlerini mevcut
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşen-
ko'nun kazanması üzerine seçimlere
hile karıştırıldığı iddiasıyla protesto
gösterileri başlamıştı.

Yunanistan iyice zıvanadan çıktı!

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkesine Batı'dan gelen tehlikeler yüzünden orduyu savaşa hazır hale getirmek zorunda
olduklarını belirterek, "Başta Polonya ve Litvanya olmak üzere batıya devletin sınırlarını kapatmak zorundayız." dedi

Karayipler’de bir ülke olan
Barbados'ta İngiltere Kraliyet Ai-
lesi'ni temsil eden ve Barbados'un

Valisi olan Sandra Mason'dan kritik hamle
geldi. Barbados'un Valisi Mason, dün yap-
tığı açıklamada, bölgenin İngiliz İmpara-
torluğu’ndan bağımsızlığının 55’inci yıl
dönümü olan 30 Kasım 2021’de tam tam
bağımsız olarak cumhuriyet sistemiyle yö-
netileceğini duyurdu.

Sömürge geçmişi bitti

Barbados Başbakanı Mia Mottley'in tali-

matıyla açıklama yapan Vali Mason,
"Yarım asır önce yarı bağımsızlığına kavu-
şan ülkemiz, kendi kendini yönetme kapasi-
tesinden şüphe duyulmayacak
noktadadır. Sömürge geçmişimizi tama-
men geride bırakmanın zamanı geldi. 
Barbadoslular Barbados bir devlet başkanı
istiyor. Bu, kim olduğumuza ve neyi başa-
rabileceğimize dair nihai güvenin ifadesi-
dir” dedi. Buckingham Sarayı
Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 
kararın, Barbados hükümeti ve halkının
meselesi olduğu ifade edildi.  DHA

Karayipler’de bir ülke olan Barbados, 2021 yılında "tam
bağımsız bir cumhuriyet devlet" sistemine geçiş için İn-
giltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten onay alındığı duyuruldu

Barbados bağımsızlık istiyor
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Kurallara uymayan hapse girer
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti'nde (KKTC) koronavirüs
(Covid-19) önlemlerine uymayan

kişilere bir yıl hapis cezası verileceği du-
yurdu. KKTC'de son dönemlerde artan ko-
ronavirüs vakalarındaki, yeni tedbirleri de
beraberinde getirdi. Cumhuriyet Meclisi'nin
bugünkü oturumunda koronavirüs (Covid-
19) önlemleri kapsamında "Bulaşıcı Hasta-
lıklar Yasa Önerisi'ni görüşüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kural-
lara uymayanlara bir yıl hapis cezası öngö-

ren yasa tasarısı kabul edildi. Yasa tasarı-
sına göre maske ve sosyal mesafe kuralla-
rına uymayanlara da 300 lira para cezası
verilecek.

15 bin liraya varan ceza

KKTC'de Sağlık Bakanlığı tarafından imza-
lattırılan taahütname ve karantina kuralla-
rına uymayanlara 15 bin liralık para veya bir
yıl hapis cezası verilebilecek. Mahkeme
uygun bulursa iki cezayı da aynı anda uygu-
layabilecek. Ülkede koronavirüs kurallarına

uymayan işletmelere ise 18 bin lira para ce-
zası verilecek. Kurallara uymamaya devam
eden işletmeler kapatılacak. Para cezasını
30 gün içerisinde ödemeyenler ise bir yıl
hapis cezasına çarptırılabilecek.

Madrid’den İspanya hükümetine çağrı
İspanya’nın Madrid Bölgesi
Başkan Yardımcısı Ignacio
Aguado, İspanya hükümetini

koronavirüs (Covid-19) ile ilgili uyarıda
bulunarak, “Madrid salgında iyiye gitmi-
yor. Kötüye gidiyor. Artık daha büyük ça-
balar göstermemiz gerekecek” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
(Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor.
Salgında son günlerde kritik vaka artışla-
rının yaşandığı İspanya’nın Madrid Böl-
gesi Başkan Yardımcısı Ignacio Aguado,
İspanyol hükümetine koronavirüs
(Covid-19) salgını konusunda daha aktif
rol oynaması konusunda çağrıda bu-
lundu. Aguado, “Madrid'de salgının du-

rumu iyiye gitmiyor. Daha da kötüye gi-
diyor. Artık daha büyük çabalar göster-
memiz gerekecek. İspanya hükümetinin
Madrid'deki salgının kontrolüne güçlü
bir şekilde dahil olması gerekiyor” dedi.
Aguado, salgınla bölgesel yönetimin
başa çıkamayacağını ifade ederek, “Böl-
gesel yönetimin bu tür bir salgını tek ba-
şına ortadan kaldırması kesinlikle
imkansızdır” ifadelerini kullandı. İspan-
ya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ül-
kede son açıklanan verilere göre 24 saatte
11 bin 193 kişide daha virüs tespit edildi,
239 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam
vaka sayısı 614 bin 360’a, toplam can
kaybı ise 30 bin 243’e ulaştı.

Aleksandr
Lukaşenko
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KÜLTÜR SANAT
CUMARTESİ 19 EYLÜL 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-
19'dan korunmanın öne-

mine de işaret eden
Lambaoğlu, şöyle devam

etti: "Sosyal mesafemizi ko-
ruyalım. Gülümseyi eksik etmeye-

lim. İnsanlarla temasta olmak için aslında
sarılmaktan ziyade daha fazla kelimeye ihtiya-
cımız olacak. Sevdiklerimize karşı hislerimizi
göstermek için daha fazla kelime kullanalım
ki, sarılamıyor olmanın oluşturduğu eksik-

liği hissetmeyelim." Lambaoğlu'nun
"Halim Ortada" adlı yeni şarkısının

sözü ve müziği kendisine ait. Düzen-
lemelerini ve müziklerini Hakan

Kurşun'un üstlendiği şarkının
klip yönetmenliğini ise

Erbay Aras yaptı.

SOSYAL
mesafeyi
koruyalım

Sanatçı Bülent Ersoy'un, mide
rahatsızlığı şikayetiyle başvur-
duğu İzmir'deki özel hastanede

tedavi altına alındığı bildirildi.  Medicana
International İzmir Hastanesi Genel Mü-
dürü Dr. Ulvi Ünal, gazetecilere yaptığı
açıklamada, Ersoy'un dün sabah mide ra-

hatsızlığı nedeniyle hastanelerine başvur-
duğunu belirtti. Ünlü sanatçının hastane-
nin acil servisinden giriş yaptığını anlatan
Ünal, şunları kaydetti: "Mide ülserinden bir
kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol
altında. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık.
Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri

devam ediyor. Birkaç gün içerisinde ta-
burcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eski-
den de ülser şikayeti varmış. Bu
muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı.
Küçük bir kanamaydı. Şu anda hiçbir ka-
naması yok. Her şey normal. İlaç ve destek
tedavisi görüyor."

13

Bülent Ersoy tedavi
ALTINA ALINDI

“ İçinde Aşk Var", "Zarf Tümleci",
"Başka Türlü Bir Şey" ve "Rüyala-
rıma Gir" albümlerine imza atan

caz sanatçısı Şenay Lambaoğlu, "Biz
birçok topluma göre daha fazla müziğin
içindeyiz. Genetik kodlarımızda müzik
var ve müziğin ulaşılabilirliği çok kolay
bir şey." dedi.
Yaklaşık 20 yıldır müzik dünyasında ça-
lışmalarını sürdüren Lambaoğlu, son
olarak "Halim Ortada" ve "Müzik İyileş-
tirir" adlı eserlerini müzikseverlerin be-
ğenisine sundu. Lambaoğlu, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kap-
samında evde kalınan günlerde yaşanan
olumsuzluklara karşı müziğin iyileştirici
gücünü vurguladığı "Müzik İyileştirir"
projesini, yaşamında müziğin yerini ve
yeni çalışmalarını anlattı.

Hem sanat hem eğitim

Çocukluğunu 12 yaşına kadar Alman-
ya'da geçirdiğini belirten Lambaoğlu,
İstanbul'a döndükten sonra klasik gi-
tarla müzik hayatına adım attığını söy-
ledi. Genç sanatçı, lise döneminde okul
koroları ve orkestralar, üniversitede ise
müzik kulüplerinde sahne aldığını dile
getirerek, "Pera Güzel Sanatlar'da, mü-
zikal drama dersleri ve özel olarak da
şan eğitimi aldım. İlk bitirdiğim üniver-
site, okumak istediğim bir bölüm de-
ğildi. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi'ne girdim.
Burada da Yıldız Dağdelen'den 4 yıl şan
eğitimi aldım. Bir dönem ABD'de atöl-
yelere katıldım. Döndüğümde Aydın
Esen'in eşi Randy Esen'den özel dersler

aldım. Yani caz kulüpleri, big bandlar ve
orkestralarda şarkı söylerken, bir yan-
dan da eğitimimi sürdürdüm." diye 
konuştu. 

Hala aynı heyecanı duyuyorum

İlk kişisel albümünü 2012'de müzikse-
verlerle buluşturduğuna işaret eden
Lambaoğlu, şunları kaydetti: "Aslında
20 yıldır şarkı söylüyorum. Ama insan-
lar beni 2012 yılından itibaren tanıyor.
Yaptığınız albümler, sizi bir şekilde daha
kalıcı hale getiriyor ve insanlar tarafın-
dan tanınma konusunda önemli bir yer
arz ediyor. Şarkılarımı kendim yazıyor,
kendi bestelerimi yapıyorum. Çok sevdi-
ğim grup arkadaşlarımla birlikte olabil-
diğince konser yapmaya çalışıyoruz.
İçinde bulunduğumuz şartlar bu an-
lamda ciddi bir şekilde önümüzü kesmiş
durumda. En büyük hayalimiz, tekrar
sahnelerde dinleyicilerimizle aynı şarkı-
ları, aynı duyguları, aynı heyecanı payla-
şabiliyor olabilmek." Şenay Lambaoğlu,
çocukluktan beri şarkıcı olmak istediği-
nin altını çizerek, "3 yaşındayken de, şu
anda da şarkı söylüyorum. Benim ha-
yatta istediğim tek bir şey oldu, o da
şarkı söylemek ve müziğin içinde ol-
maktı. Tabii Almanya'da yaşadığım için
bir gurbetçi çocuğu olmamdan dolayı
çok fazla buna imkanım yoktu. Bir Av-
rupa ülkesinde olmama rağmen bu ko-
nuda beni yönlendiren ya da 'Bu kızda
bir ışık var.' diyen biri olmadı. Fakat ben
her zaman bu konuda kendime inan-
dım. İçimdeki ses bana her zaman şarkı
söylemem, bu yolda ilerlemem gerektiği

konusunda en büyük kılavuz oldu." ifa-
delerini kullandı.

Biz müzikle iç içeyiz

Karantina sürecinde ailesiyle vakit geçir-
diğini anlatan Lambaoğlu, söz ve müzi-
ğin yanı sıra prodüktörlüğünü de
üstlendiği "Müzik İyileştirir" şarkısına
dair şunları söyledi:
"Karantinada, artan zamanlarda yeni
besteler yaptım. Tekrar gitar çalmaya
başladım. Uzun bir süre ara vermiştim.
Hayatta kalmaya çalıştım. Hepimiz için
aslında kolay bir süreç olmadı. Daha
önce deneyimlediğimiz bir süreç değildi.
Haberleri izlediğim o kadar çok olum-
suz şey üzerine gitarı elime aldım ve
şarkı söylemenin bana ne kadar iyi gel-
diğini hatırladım. 'Müzik İyileştirir',
böyle bir zamana denk geldi ve hayatta
ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gel-
sin, aslında umuda sarılabiliyor olmak,
tünelin ucundaki ışığı görüyor olmanın
ne kadar kıymetli bir şey olduğunu ha-
tırladım." Genç şarkıcı, herkesin mutlaka
çocukluğundan itibaren ezberinde bir
şarkı tuttuğuna işaret ederek, "Aslında
bizler annemizin kucağında, onlardan
dinlediğimiz ninnilerle şifalanarak, bü-
yüdük. O yüzden müzik aslında bize hiç
de uzak bir şey değil. Günde 5 defa ezan
sesi duyuyoruz. 
Bunun da aslında bir şifa veren 
durumu var. O yüzden biz birçok top-
luma göre daha fazla müziğin içindeyiz.
Genetik kodlarımızda müzik var ve 
müziğin ulaşılabilirliği çok kolay
bir şey." dedi.

Ortak duyguları 
paylaşmak gerek

Mix ve mastering çalışmalarını Hakan
Kurşun'un gerçekleştirdiği, dijital plat-
formlarda yayınlanan "Müzik İyleştirir"
şarkısının klibinin Bora Balar yönet-
menliğinde çekildiğini aktaran Şenay
Lambaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Klibin çekimi, sokağa çıkma yasağının
olduğu bir güne denk geldi. Evde kendi
kostümlerimi giyip, saçımı, makyajımı
kendim yaptım. Evin bahçesinde, ke-
dimle, köpeğimle bir klip ortaya çıkar-
dık. Şarkıyı çok beğenenler oldu. Klip
de, müzik de ev yapımı. Ev yapımı bir iş,
bana göre daha çok samimiyet barındı-
rıyor. İnsanların evlerinde kalırken, on-
larla aynı duyguları paylaştığımı, onların
yanında olduğumu ve onlar gibi hisset-
tiğimi anlatmak için aslında bu şarkıyı
ortaya çıkardık. Gelen tepkiler de bu an-
lamda çok olumlu oldu. Dinleyicilerimle
aynı duygularda buluşabildiğim için çok
şanslıyım."

İnsan biriktirmek önemli

Sanatçı Lambaoğlu, yeni projeler ha-
yata geçireceğini ve koşullar elverdikçe
konser vermeye  devam edeceğini söyle-
yerek, "En büyük hayalim, şarkılarımın
insanların dilinde pelesenk olması, kalp-
lerine dokunabilmek, şarkılarımla gülüp,
şarkılarımla ağlayabiliyor olmaları, her
geçen gün, kumbaraya para biriktirir
gibi, insan biriktiriyor olmak, kalp kaza-
nabilmek ve şarkı söylemek." diye 
konuştu. HABER MERKEZİ 

Sayı : 2020/432 Esas     16/09/2020
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Şarkıcı Şenay Lambaoğlu, 
"Biz birçok topluma göre 
daha fazla müziğin içindeyiz. 
Genetik kodlarımızda 
müzik var ve müziğin 
ulaşılabilirliği çok kolay 
bir şey" dedi

Müzik biziM 
ruhuMuzda var

Türkiye tarihine
sahip çıkıyor
Tarihe şahitlik etmiş eserlerin sergilendiği, insanların geçmişle
bağını güçlendirmek adına ülke genelinde açılan müzelere ilgi
her geçen gün artıyor. Türkiye'de son 10 yılda müzeleri ziyaret
edenlerin sayısı 30,6 milyondan 51,3 milyona çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen
bilgiye göre, 2010-2019 yıllarını kapsayan son 10
yıllık dönemde Türkiye'de bulunan müzelerde, bu-

ralardaki eserlerde ve ziyaretçi sayılarında artış oldu. 2010 yı-
lında 185'i Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 149'u özel
olmak üzere 334 müze bulunuyordu. 2019'da bu sayı yüzde
39,8 artarak 467'ye yükseldi. Bu müzelerin 199'u Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı bünyesinde, 268'i özel müze kategorisinde yer
alıyor. Söz konusu dönemde, müzelerdeki eser sayısında da
artış gerçekleşti. 2010'da müzelerde 3 milyon 382 bin 226 eser
bulunurken geçen yıl sonu itibarıyla bu sayı yüzde 8,6 artışla 3
milyon 671 bin 900 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı
müzelerdeki eser sayısı, söz konusu 10 yılda yüzde 5,4 artarak
3 milyon 96 bin 599'dan 3 milyon 263 bin 251'e yükseldi. Özel
müzelerde mevcut eser sayısı da söz konusu dönemde yüzde
43,07 artışla 285 bin 627'den 408 bin 649'a ulaştı. Müze ve
ören yeri ziyaretçi sayısı ise söz konusu 10 yılda artış kaydetti.
2010'da 30 milyon 638 bin 655 olan müzelerin toplam ziya-
retçi sayısı geçen yıl itibarıyla yüzde 67,46 yükselerek 51 milyon
306 bin 549'a çıktı. Ziyaretçiler bu dönemde bakanlığın müze-
lerine daha çok ilgi gösterdi.

Tabiat parkı sayısı 247 oldu

Bu dönemde korunan alanların sayısı da arttı. 2010'da milli
parkların sayısı 41 iken geçen yıl 44 olarak kayıtlara geçti. Ta-
biat parklarının 2010'da 40 olan sayısı 2019 sonu itibarıyla
247'ye ulaştı. 2010'da 105 olan tabiat anıtı sayısı da geçen yıl
sonu itibarıyla 116 oldu. Son 10 yıla ilişkin müze, müzedeki
eser, müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları şöyle:

Ressamlar iyilik peşinde
Sosyal medyada bir araya gelen ressamlar, "Bulaşıcı olan iyiliktir" sloganıyla yaptıkları resimlerin satışından elde
edecekleri geliri, koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin çocuklarının eğitimi için bağışlayacak

Sosyal medyada bir araya gelen
ressamlar, "Bulaşıcı olan iyiliktir"
sloganıyla yaptıkları resimlerin satı-

şından elde edecekleri geliri, yeni tip koronavi-
rüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin
çocuklarının eğitiminde kullanacak. Portakal Çi-
çeği Uluslararası Plastik Sanatlar Kolonisi
(UPKS) ve Türk Eğitim Vakfı üyeleri, Kovid-19
sürecinin yaşandığı bugünlerde insanlara fay-

dalı olmak için bir şeyler yapmaya karar verdi.
Yapılacak resimlerin satışından elde edecekleri
geliri, Kovid-19'dan hayatını kaybeden kişilerin
çocuklarının eğitimine harcamak için "Bulaşıcı
olan iyiliktir." projesi hayata geçirildi. Sosyal
medyadan duyurusu yapılan projeye çok sayıda
ressam destek verdi. Bir ay önce tuvallerinin
karşısına geçen ressamlar, boya ve fırçalarla
gece gündüz demeden çalışmaya başladı. Ço-

cukların hayatına dokunma heyecanıyla bir aylık
sürede ortaya çıkarılan eserler, internetten açık
artırmayla 15 Eylül'de satılmaya başlandı.

İnsanlara faydalı olalım

Antalya'da yaşayan ressam Deniz Karakurt Şe-
kerci, bu süreçte herkesi gibi kendilerinin de bir
şeyler yapmak istediğini söyledi. Sanatıyla in-
sanlara faydalı olmak istediğini aktardı.



SPOR14 CUMARTESİ 19 EYLÜL 2020

SP  R

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın
yeni transferlerinden Cansu Köksal, se-
zona hazır olduklarını söyledi. Galatasa-
ray Kadın Basketbol Takımı, sarı
kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata
geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın villa bah-
çelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını
kutlamak üzere bir araya geldi. Barbekü
etkinliği öncesinde basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan Cansu Köksal,
Düşler Vadisi'ni çok beğendiğini dile ge-
tirerek, "Gezdim, gerçekten çok güzel bir
proje olmuş. Yer de çok güzel, Riva'da.
Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Burası
bizim evimiz" ifadelerini kullandı.

Bir şeyler olacak

Antrenmanların iyi geçtiğini kaydeden
Köksal, "Tabii ki ilk defa hepimizin bu
kadar aradan sonra bir araya geliyoruz.
Covid döneminde antrenman yaptık
evde ama takım sporundan uzak kaldık.
Antrenmanlarda çok bir şey yok, gayet
iyiyiz. Birkaç sakatlanan arkadaşımız
oldu, onların yerine de tekrar oyuncular
gelecek. İnşallah onlar da bir an önce
iyileşip bize katılırlar. Gayet iyi oluyor
antrenmanlarımız. Şu süreçte biraz ha-
zırlık maçlarına ara verildi. Sağlık her
şeyden daha önemli. Çok az bir vaktimiz
kaldı, ben hazır olduğumuzu düşünüyo-
rum. Birkaç eksiğimiz var, onlar geldik-
ten sonra her şeyin daha güzel olacağını
düşünüyorum" dedi.

Değişim sporun bir parçası

Işıl Alben'in takımdan ayrılması ve yeni
bir kadro kurulmasıyla ilgili gelen soruya
Cansu Köksal, şu yanıtı verdi: "Bence
hazırız, hepimiz profesyoneliz. Sezon
sonunda takım değiştirmek sporun bir
parçası. Bir sıkıntımız yok, hazırız. Tabii
ki Işıl olsun isterdik takımda. Ama onun
için böylesi daha iyi olacakmış demek ki,
bu kararı verdi. Biz gayet hazırız."

Destek bekliyoruz

Son olarak Cansu Köksal, sarı kırmızılı
taraftarlara mesaj göndererek, "Bildiğim
kadarıyla ilk devre seyircisiz olacak ama
biz her zaman bizi desteklemelerini ve
izlemelerini istiyoruz. Onları çok seviyo-
ruz zaten onlar için buradayız" dedi ve
sözlerini noktaladı. 

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Ba-
şantrenörü Efe Güven, hiç kimsenin bekle-
mediği işleri başarıp, formaya ve armaya
layık bir takımı sahaya yansıtmak istedikle-
rini söyledi. Galatasaray Kadın Basketbol
Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazi-
sinde hayata geçirilen Düşler Vadisi Riva'nın
villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun
açılışını kutlamak üzere bir araya geldi. Bar-
bekü etkinliği öncesinde Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan
Güven, ilk dileğinin sezonun sağlıklı bir şe-
kilde başlayıp bitmesi olduğunu dile getire-
rek, "Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz
durum gerçekten çok zor ve sıkıntılı. Önü-
nüzü çok fazla göremiyorsunuz. Seyirci yok,
her hafta teste giriyorsunuz. Testten sonra
oyuncunuz pozitif çıkacak mı, siz pozitif çı-
kacak mısınız, oyuncu kaç hafta oynamaya-
cak, bir sürü bilinmezin içine giriyoruz. Zor
bir sezon olacaktır, çok daha farklı olacak.
Sonunda da mutlu bir şekilde, istediğimiz
bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz, tabii ki se-
yircilerimizle birlikte" ifadelerini kullandı.

MillileriMiZ tUrnUVa için roManya’Da

Aslan potada
sezona hazır

Hedef formaya layık olmak

Türkiye Atletizm Milli Takımı, 19-20 Eylül tarihle-
rinde Cluj’da düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm
Şampiyonası için Romanya'ya geldi. Dünyanın en
eski şampiyonalarından biri olan Balkan Atletizm
Şampiyonası’nın 73’üncüsü Romanya’nın Cluj-Na-

poca kentinde 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
12 ülkeden 300’ün üzerinde atletin katılmasının bek-
lendiği organizasyonda, ay yıldızlılar 36 atletle ma-
dalya arayacak. Atletizm Federasyonu, şampiyonayı
Athletics Başkanı Coe’nun da izleyeceğini açıkladı.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıy-

metlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat

ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin

malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına

rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya

çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artır-

madan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna

kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, bi-

rinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan

sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün so-

nuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-

rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış

şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartna-

menin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yu-

karıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/09/2020

1.İhale Tarihi : 04/11/2020 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.

2.İhale Tarihi : 26/11/2020 günü, saat 10:00 - 10:10 arası.

İhale Yeri : BAŞARAN YEDİEMİN OTOPARKI - OSMANİYE MH.ÇIRPICI

KOŞU YOLU SK.NO:5/1 BAKIRKÖY / İSTANBUL

No    Takdir Edilen Değeri TL. Adedi  KDV   Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 116.000,00 1 %1 34R6622 Plakalı , 2011 Model

CHEVROLET MARKA CAPTİVA 

LT 2.0 2011 MODEL GRİ 

RENK DİZEL

(İİK m.114/1, 114/3)
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DUSler VaDiSi’nDe
Sahane bir aCiliS
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, sarı kırmızılı kulübün Riva arazisinde hayata geçirilen Düşler
Vadisi Riva'nın villa bahçelerinde 2020-2021 sezonunun açılışını kutlamak üzere bir araya geldi

D ün gerçekleştirilen barbekü etkinliğinde Gala-
tasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri
Oytun Özer ve Dorukhan Acar'ın yanı sıra Yıl-

maz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz
ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantre-
nörü Efe Güven ile teknik heyet ve oyuncular yer aldı.
Başantrenör Efe Güven yaptığı açıklamada, Hakan
Yılmaz'a teşekkürlerini ileterek, "Ben bu yemekten ve
bu misafirperverlikten dolayı Hakan Bey'e çok teşek-
kür ediyorum. Bizim için de çok güzel bir organizas-
yon oldu. Burası da bizim evimiz sayılır zaten, bizim
de bir evimiz burası, böyle bir yapı, böyle bir yer...
Çok güzel bir yer, ben çok etkilendim. Ben buradan
tekrar Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum, hem
kendi evinde hem de bizim evimizde bizi ağırladığı
için" ifadelerini kullandı.

İlk etabı teslim edeceğiz

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıl-
maz ise projeye başlayalı 2 sene olduğunu hatırlata-
rak, "Kısmetse önümüzdeki senenin sonunda ilk
etabımızı teslim edeceğiz ve yaşamı başlatacağız. Ga-
latasaray'ın futbol takımını ağırlamıştık, onun peşine
şampiyonluk gelmişti. Bugün de Galatasaray Kadın
Basketbol Takımı'nı konuk ediyoruz, inşallah onlar da
bize şampiyonluğu getirirler bu sene" diye konuştu.

760 milyon lira gelir söz konusu

Düşler Vadisi projesini Emlak Konut öncülüğünde
hayata geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Galatasaray

arsa sahibi. 3 milyar 800 milyon TL bir hasılat bedeli
öngörmüştük. Kısmetse o bedeli geçeceğiz gibi gözü-
küyor. Şu anki gidişat öyle. 3 milyar 800 milyon
TL'lik hasılatın yüzde 20'si Galatasaray Kulübü'ne,
yüzde 5'i Emlak Konut'a gidiyor. Yani 760 milyon
TL'ye yakın Galatasaray'a bir gelir söz konusu. 3 mil-
yar 800 milyon TL'yi geçtiğimiz zaman da her gelen
rakamın üstüne yüzde 20 artı bir gelir daha elde ede-
cek Galatasaray Kulübü" ifadelerini kullandı. Satışla-
rın iyi gittiğini kaydeden Hakan Yılmaz, "İlk etapta
biz 300 villayı satışa çıkardık. Yaz döneminde bir
kampanya gerçekleştirdik Emlak Konut ile beraber,
onun akabinde faizler de düşmüştü. O dönem 300
villanın üzerine 200 tane daha açtık. Şu anda 480 ta-
nesini sattık. Kısmetse bu ayın sonunda veya ay ba-
şında 200 villa daha satışa çıkaracağız. İnşaat da hızlı
bir şekilde ilerliyor, bu şekilde devam ediyoruz" açık-
lamasını yaptı.

Şampiyon olmak istiyoruz

Son olarak Galatasaray ile ilgili dileklerini paylaşan
Yılmaz, "Futbola baktığımızda iyi bir giriş yaptılar,
fena da oynamadılar. 1-2 takviye daha olacak bildi-
ğim kadarıyla. Onlar da geldiği zaman şampiyonlu-
ğun en önemli adaylarından biri olacağız. Basketbola
da baktığımızda inşallah güzel bir sezon geçirecekler.
Maçlar seyircisiz olduğu zaman tatsız tuzsuz oluyor.
İnşallah Covid-19 sürecini bir an evvel atlatıp seyir-
ciyle bütünleşerek tüm branşlarda şampiyonluğu 
alırız" diyerek sözlerini noktaladı. DHA

Potada Beşiktaş’ın yüzü güldü
TOFAŞ - BEŞİKTAŞ: 95-99 SALON:
TOFAŞ Spor Salonu HAKEMLER: Zafer
Yılmaz, Duhan Köyiçi, Polat ParlakTO-
FAŞ: Berk Uğurlu 13, Semaj Christon 16, Dj
White 12, Jeremy Simmons 7, Sean Kilpat-
rick 28, Muhsin Yaşar 8, Batın Tuna 5, Ber-
kan Durmaz 3, Nuni Onot 3
BEŞİKTAŞ: Şehmus Hazer 2, Ercan Osmani
7, Markell Johnson, Egehan Arna 23, Alpe-
ren Şengün 19, Sedat Karagülle 8, Eray
Akyüz 2, Ömer Yasir Küçük 8, Furkan Haltalı
5, Sadık Emir Kabaca 10, Isaiah Blackmon
9, De’jon Davis 6 1’İNCİ PERİYOT: 14-33
DEVRE: 38-58 3’ÜNCÜ PERİYOT: 65- 73
Günün ikinci mücadelesinde TOFAŞ ile Be-
şiktaş karşı karşıya geldi. Maça Beşiktaş etkili
başlarken, ilk 3 dakikayı 7-0 önde geçti. Peri-
yodun sonlarına doğru farkı çift hanelere ta-
şıyan Beşiktaş, 7 oyuncusundan skor katkısı
aldığı bu bölümü 33-14’lük üstünlükle ta-
mamladı. Savunma ribauntlarını alan,
hücum da ritim bulan İstanbul ekibi, Sedat
Karagülle’nin basketiyle 13’üncü dakikada
farkı 25’e çıkardı: 15-40. Mola alan TOFAŞ,
sonrasında Killpatrick ve Christon’ın dış atış
isabetleriyle farkı bir nebze azaltsa da, so-
yunma odasına Beşiktaş 58-38 üstün girdi.
Dönüşte bambaşka bir görüntü çizen
TOFAŞ, Killpatrick’in dış atış isabetiyle bir-

likte farkı tek hanelere kadar
indirdi: 51-60. Bu bölümde
savunmasını da sertleştiren
TOFAŞ, rakibine kolay atış
şansı vermezken; Christon’ın
sayılarıyla da etkili olmaya
devam etti. Beşiktaş, final
periyoduna 73-65 üstün baş-
ladı. 33’üncü dakika içeri-
sinde önce Dj White,
ardından Kilpatrick’in üst
üste dış atış isabetleri sonrası
skora denge geldi: 79-79.
Sonraki bölüm de Beşiktaş
geriye düşse de maçı bırakmadı ve parkeden
99-95'lilk skorla galip ayrıldı.

Bahçeşehir de kazanmayı bildi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - FRUTTI EXTRA
BURSASPOR: 93-96SALON: TOFAŞHA-
KEMLER: Can Mavisu, Çağrı Hekimoğlu,
Ali Köseoğlu BAHÇEŞEHİR KOLEJİ:
Jamal Avery Jones, Alex Daniel Perez 3,
Erick Obrien Green 6, Burak Can Yıldızlı,
Joshua Colton Owens 8, İsmet Akpınar 15,
Rıdvan Öncel 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 9,
Thomas Akyazili 12, Peyton James Aldridge
11, Erkan Yılamz 10FRUTTI EXTRA BUR-
SASPOR: Tyler Jerome Munford 21, Perry

Jones 12, Can Maxsim
Mutaf, Kenneth Kadji 21,
Daniel Domonique Hamil-
ton 5, Malik Ti Derrious
Newman 22, Birkan Batuk
12, Oğuz Savaş 2, İzzet
Türkyılmaz, Tevfik Akdamar,
Ömer Can İlyasoğlu 11’İNCİ
PERİYOT: 18-28İLK YARI:
45-473’ÜNCÜ PERİYOT:
63-76 Günün ilk mücadele-
sinde Bahçeşehir Koleji ile
Frutti Extra Bursaspor karşı-
laştı. Mücadelenin ilk bölüm-

lerine tutuk başlayan Frutti Extra Bursaspor,
sonrasında oyunda hakimiyeti ele geçirdi ve
Birkan Batuk’ın son saniye üçlüğü ile peri-
yodu 28-18 önde tamamladı. Dönüşte özel-
likle Rıdvan Öncel’in sayılarıyla etkili olan
Bahçeşehir Koleji, farkı da yavaş yavaş azalt-
maya başladı. Bu bölümde durgunlaşan
Frutti Extra Bursaspor, buna karşın soyunma
odasına 47-45’lik skor avantajıyla girdi. İkinci
yarının başıyla birlikte Bahçeşehir Koleji
uzun bir aranın ardından öne geçerken, Frutti
Extra Bursaspor’da sahneye yabancılar çıktı.
Kadji, Hamilton ve Newman’ın sayılarıyla
yeniden ritim bulan Bursa temsilcisi, peri-
yodu 76-63 üstün bitirdi.

20'nci Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda ikinci gün geride kaldı. Günün kazananları
Bahçeşehir Koleji’ni 96-93 yenen Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ’ı 99-95 yenen Beşiktaş oldu

Cansu Köksal

Efe
Güven



UeFA Avrupa Ligi 2. ön eleme tu-
runda Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-

1 yenerek tur atlayan Galatasaray'ın
teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardın-

dan düzenlenen basın toplantısında yaptığı
açıklamada, oyunun ilk yarısına iyi başladık-

larını, iyi mücadele ettiklerini ve bol pozisyon
bulduklarını ifade etti. Fatih Terim, oyuncula-
rından ve mücadelelerinden memnun oldu-

ğunu söyledi. Neftçi'nin de iyi bir takım
olduğunu, Galatasaray'a yüksek tempoda

cevap verdiklerini belirten Terim, "Kutlu-
yorum, başarılar diliyorum. Bizim on-
lardan daha iyi olmamız, oyunu
kontrol etmemiz kadar doğal bir şey
yok. Burada eğer başka bir netice
olsa sürpriz olurdu. Bizim yenme-
miz sürpriz değil. Karşımızda ciddi
ve dişli bir takım bulduk." şeklinde
konuştu. Terim, Azerbaycan'ın
misafirperverliğine de teşekkür
ederek "Kardeş Azerbaycan'dan
kardeşçe ayrılıyoruz." ifadelerini
kullandı.

Teknik direktör olarak
500. maçına çıktı

Galatasaray'da teknik di-
rektör olarak 500'üncü
maçına çıktığını aktaran
Fatih Terim, "Bunu keli-
melerle anlatmak çok
zor. Ne kadar gururlu
olduğumu anlata-
mam. En kısa tanım
şu olabilir. İyi ki ha-
yatımda Galatasa-
ray var. Ne kadar

gurur duysam az.
Kolay rakamlar

değil." diye ko-
nuştu. UEFA Av-

rupa Ligi 3. ön
eleme turundaki

rakibi Hırvatis-
tan'ın Hajduk Split

takımını da değer-
lendiren Terim,

"Hajduk Split
dünya futbolunda
bir yeri olan ülke-
nin, Hırvatistan'ın
köklü takımı.

Dikkat etmemiz gerekecek. Artık seyirci avanta-
jımız var da diyemiyoruz. Her maç her şeye
açık. Pandemi dönemi geçiriyoruz. Döner dön-
mez daha rahat bir analiz yapacağız. İstan-
bul'da turları geçeceğimizi inanıyorum. İlk
hedefimiz gruplara kalmak." şeklinde konuştu.

Memmedov üzüldü

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov ise
oyuna kazanmak için çıktıklarını, rakibin hata-
larından faydalanarak kontratak yapmayı plan-
ladıklarını fakat başaramadıklarını kaydetti. Gol
attıktan hemen sonra gol yemenin üzücü oldu-
ğunu belirten Memmedov, "Galatasaray düze-
yindeki rakipler en ufak hatayı bile affetmiyor.
Daha dikkatli ve konsantrasyonlu olmalıydık.
Takımım çok uğraştı. Fakat yaptığımız yanlışlar
nedeniyle kaybettik. Kaba ve çocukça hataları-
mız nedeniyle mağlup olduk. Böyle hatalar
yapmamalıydık." diye konuştu.
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Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 49. kez
karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u mağlup eden
siyah beyazlılar, Akdeniz temsilcisini de yenerek 3 puan almak istiyor

B eşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında
Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İs-
tanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlü-

ğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana
yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını
Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar bir-
birlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı
105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.
Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İs-
tanbul'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antal-
yaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise
deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük
kurmuştu.

Son iki maçı Antalyaspor kazandı

İki takım arasında İstanbul'da oynanan son iki
maçı Fraport Antalyaspor kazandı.
Akdeniz temsilcisi 2018-2019
sezonunda Vodafone
Park'ta oynanan kar-
şılaşmadan 3-2
galip ayrılır-
ken,
Süper

Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan
takım olmuştu. Antalyaspor, geçen sezon ise rakibine
2-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, evindeki maçlarda raki-
bini son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 mağlup 
etmişti.

Beşiktaş açık ara üstün

Beşiktaş, evinde Antalyaspor'a son 2 maçta yenilse de
rakibine İstanbul'daki karşılaşmalarda büyük üstün-
lük kurmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsil-
cisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir'de yaptığı iç
sahadaki 24 karşılaşmanın 18'inde sahadan galibi-
yetle ayrılırken, 3 kez rakibine yenildi, 3 defa da bera-
bere kaldı. Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda
kırmızı-beyazlıların filelerini 49 kez havalandırırken,

kalesinde 12 gol
gördü.

kara karTal
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Fatih Terim’in

yüzü güldü
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda

Azerbaycan'ın Neftçi takımını 3-1 yenerek
tur atlayan Galatasaray'ın teknik direktörü

Fatih Terim, oyuncularından ve 
mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi

amatör sporculara 

desTek geldİ
Kağıthane’de Sporcuhane Projesi kapsamında çocuklar ve gençler için yenilenen

Hasbahçe Stadı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt 
Öztekin, “Gençlerimiz için Kâğıthane’de bulunan tüm sahaları yeniledik. İlçemizde toplam 

80 sahamız var. İhtiyaç halinde tüm sahalarımızı baştan aşağı yenilemeye başlayacağız” dedi
ÇocukLAr ve gençler için Sporcuhane projesi kap-
samında faaliyetler yürüten kağıthane Belediyesi,
Merkez Mahallesi’nde bulunan Hasbahçe Stadı'nın
açılışını gerçekleştirdi. Açılış programına kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kağıthane kayma-
kamı Hasan Göç, Ak parti kağıthane İlçe Başkanı Ser-
kan cantürk ve vatandaşlar katıldı. Hasbahçe
Stadı’nın yenilenme çalışmalarında 10366 metre eba-
tındaki sahanın 9.400 metrekarelik alanına FIFA stan-
dartlarına uygun suni çim yapıldı. kale direkleri
yenilendi. Aynı zamanda tribünlerin tamamı elden ge-
çirilerek, 548 kişi kapasiteli koltuk yapıldı. 1750 met-
rekarelik alanda ise tartan pist bakımı gerçekleştirildi.

Soyunma odaları, mescit, lavabolar, kulüp odaları ye-
nilenerek kullanıma hazır hale getirildi. Hakemler için
yapılan odalar tadilattan geçirilerek bay ve bayan ola-
rak ayrıldı. Saha içerisinde kale arkalarına top kaç-
masını engellemek için file yapıldı. Ve saha içerisinde
bulunan eskiyen bayrak direkleri kaldırılarak yenileri
monte edildi.

Bütün sahaları yenileyeceğiz

Gençler için kâğıthane’de bulunan tüm sahaları yeni-
lediklerini belirten kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin sözlerine şöyle devam etti: ‘’Sporcuhane pro-
jesi kapsamında; çocuklarımız, gençlerimiz ve ilçe-

mizdeki spor kulüplerimiz için Hasbahçe Stadımızın
yenileme çalışmalarını tamamladık. Burası çocukları-
mıza güzel bir saha oldu. Sahada bulunan tribünleri,
soyunma odalarını, alanları yeniledik. Çocuklarımız
özellikle pandemi döneminde zor bir süreç yaşıyorlar
ama bu süreç sonrası yeni sahaları onları bekliyor
olacak.  Gençlerimiz için kâğıthane’de bulunan tüm
sahaları yeniledik.  İlçemizde toplam 80 sahamız var.
İhtiyaç halinde tüm sahalarımızı baştan aşağı yenile-
meye başlayacağız. Sporda ulusal ve uluslararası ba-
şarıların elde edilmesi için amatör sporun
desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de
sporcularımıza modern tesisler sunmalıyız.”

Trabzon, denizli'de
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor,
2. hafta mücadelesinde bugün
Trabzonspor'u konuk edecek. Ligin
ilk haftasında deplasmanda Gözte-
pe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlis-
por, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1
mağlup olan Trabzonspor'la yarın
Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşa-
cak. Hakem Volkan Bayarslan'ın
düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-
Trabzonspor maçı saat 16.00'da
başlayacak. Yeşil-siyahlı ekibin son

olarak kadrosuna dahil ettiği Brezil-
yalı Fabiano Leismann'ın lisans iş-
lemleri tamamlandı. Geçen sezon
ligin ilk devresinde rakibini 2-1
mağlup eden Yukatel Denizlispor,
32. hafta mücadelesinde konuk et-
tiği Trabzonspor'u yine aynı skorla
yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme
hattının üzerinde bitirmek için
avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip,
şampiyonluk yarışındaki rakibine
puan vermemişti.

Ne yaptın
Cavcav
başkan!

Ne yaptın
Cavcav
başkan!

Ne yaptın
Cavcav
başkan!
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Cavcav
başkan!

Ne yaptın
Cavcav
başkan!
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Cavcav
başkan!
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Cavcav
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Ne yaptın
Cavcav
başkan!
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, fikir ayrılığı ya-
şadığı başkan vekili Arif Ölmez’i WhatsApp üzerinden yö-
neticilerden yetki isteyerek görevinden aldı. Başkan Murat
Cavcav, bugün yapmış olduğu uygulama ile skandal bir
karara imza attı. Başkan vekili Arif Ölmez ile fikirsel ayrı-
lığa düşen Cavcav, tarihte görülmemiş bir karar alarak
yöneticilere WhatsApp’tan mesaj atıp, Arif Ölmez’i gö-
revden almak için yetki istedi. Ardından yapılan oylama
ile karar defteri yöneticilere tek tek gönderilerek Arif
Ölmez’in görev alındığı tebliğ edildi ve karar defterine
yazıldı. Karar defterini tüm yöneticiler imzalarken,
kulüp görevlisi karar defterini Arif Ölmez’e gö-
türdü. Arif Ölmez de görevden alındığını karar
defterinde gördü ve altına imzasını attı. Ölmez
böylece, kendi görevinden alınma kararına im-
zasını atmış oldu. Ölmez’in yerine başkan ve-
killiği görevine Mehmet Emin Gür getirildi.

Ne yaptın
Cavcav
başkan!

zafer pesınde
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G elecek Partisi Esenyurt İlçe
Başkanlığı binasında gerçek-
leşen toplantıda Veysel Kara-

tay, Esenyurt ilçesinin sorunlarına
değindi. Yerel yönetimlerin amacının
vatandaşa kaliteli ve hızlı hizmet
sunmak olduğnu belirten Karatay,
“Bilindiği üzere hizmet binamız çok
katlı olduğu için vatandaşlarımız bi-
rimlere ulaşırken zorluk çekmektedir.
Bina girişinden asansörlere ve oto-
parkına kadar rahat bir şekilde ulaşı-
labilir bir bina değildir. Bir milyon
nüfuslu ilçemizde yaşayan hasta,
yaşlı ve engelli vatandaşlarımız daha
hızlı ve rahat hizmet alabilecekleri
bir bina talep etmektedir. Yoğun bi-
rimlerin daha rahat ulaşılabilecek
yeni bir hizmet binasına alınması da
geçici bir çözüm olacaktır. Eski bele-
diye binasının bu anlamda kullanıl-
ması düşünülmelidir” diye konuştu.

Halkımıza soru sormadılar

Günümüzde bazı işletmelere ve ku-
rumlara verilen isimlerin toplum ta-
rafından kabul görmüş bilim
insanlarına, üstün hizmetleri olmuş
siyasetçilere, şehit ve gazilere öncelik
verildiğini ama Esenyurt’ta bu duru-
mun pek öyle olmadığını dile getiren
Veysel Karatay, “Mevcut isimlerin
çoğu henüz hayatta olup meclis ka-
rarı ile toplumun oluru alınmadan
verilmiştir. Bu durum Esenyurtlular’ı
rahatsız etmiştir. Bu isimlerin ma-
halle bazında tespit edilerek yine
mahalle halkının referandumuna su-
nulmak kaydı ile değiştirilmesi Esen-
yurt halkının talebidir” dedi.

Hepimiz şeffaflık bekliyoruz

Esenyurt belediyesi bünyesindeki
tüm işletmelerin, Esenyurt halkının
işletmeleri olduğnu savunan Kara-
tay, “Bu işletmelerin nasıl ve kimler
tarafından işletildiğini bilmiyoruz.
Kar mı zarar mı ediyor öğrenmek is-
tiyoruz. Bizler bu işletmelerin açıl-
dığı ve hizmet verdiği günden
bugüne kadar tüm belgeleri ile bir-
likte Esenyurt halkının bilgisine su-
nulmasını, şeffaf yönetim ilkesi
uyarınca talep ediyoruz” şeklinde
konuştu.

Ciddi bir uygulama bekliyoruz

Ulaşım ve trafiğin İstanbul’un ve
Esenyurt’un kanayan yarası oldu-
ğunu belirten Karatay önceliğin
bölgesel bazlı çözüm üretmek oldu-
ğunu belirtti. Örnek olarak iyi 

eğitimli trafik zabıtalarının yer al-
dığı bir trafik müdürlüğü kurulma-
sını gösteren Karatay “İlçedeki tüm
eksik trafik levhalarının güncellen-
mesi ve yolların yeniden trafik akı-
şına uygun şekilde düzenlenmesi
yapılabilir. Ayrıca ilçede hizmet
veren servis, taksi ve dolmuş sürü-
cülerinin belli zaman aralıkları ile
eğitimden geçirilmesi ilçenin imajı
için büyük önem arz etmektedir”
ifadelerini kullandı.

İhaleler şeffaf yapılmalı

Esenyurt halkının ödediği vergiler-
den yıllık olarak ayrılan bütçedeki
hizmet için yapılan harcamaların
nereye ve hangi şartlarda verildiği
ve karşılığında hangi hizmetlerin
alındığını bilmenin halkın en doğal
hakkı olduğunu belirten Karatay 

“Tüm ihalelerin doğrudan, temin-
lerin şeffaf bir şekilde açıklanma-
sını talep ediyoruz” ifadelerini
kullandı.

Yönetim sözünü tutmalı

Belediye bünyesinde, kamuya ait
menkul, gayrimenkul, taşınır veya
taşınmaz malların kalem kalem
açıklanmasını istediklerini söyleyen
Karatay, “Mazlumların hakkını 
koruyacağım’ diyerek seçilen yöne-
timin bu çalışmayı yapacağını ve
sözünü yerine getireceğini 
düşünüyoruz” dedi.

Okul maalesef yok

İlçede nüfusun giderek arttığını;
0-4 yaş grubu çocukların 100 bine,
ortaokul ve lise çağındaki çocukla-
rın sayısının 165 bine yaklaştığını
vurgulayan Karatay, “Sınıf mevcut-
ları 70 kişilere dayandı. Acilen bu
soruna el atılması lazımdır. Bu so-
runun çözülmesi çocuklarımızın
geleceği için büyük önem arz et-
mektedir. Pandemi yüzünden özel
okullara olan talep devlet okulla-
rına kaymaktadır. Bu gerçeği de göz
önüne alarak her mahalleye mut-
laka okul öncesi ve ilköğretim okulu
yapmak zorundayız” diye konuştu.

GOP’ta anlamlı imza
Gaziosmanpaşa Kültür Sanat Mer-
kezindeki imza törenine, Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gül-
fettin Çelik ile İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Yaşar Bülbül'ün yanı sıra çok sa-
yıda davetli katıldı. İmza töreni ön-
cesi akademi öğrencilerinin
çalışmalarını takip eden ve bilgiler
alan heyet, akademide 2 yıldır pi-
yano eğitimi alan Cemre Uysal ve
keman eğitimi alan Elif Meriç'in icra
ettiği eserleri dinledi. Protokole göre
Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat
Akademisi öğrencilerinin, lisans dü-
zeyindeki konservatuvarların yetenek
sınavlarına hazırlanması, bu doğrul-
tuda hazırlık sınavlarının yapılması,
bilimsel ve akademik destek sağlan-
ması konularında üniversite ile bele-
diye ortak çalışmalar yürütecek.

Gençler için hazırız 

Gaziosmanpaşalı gençlerin sanatta

her daim yanında olduğunu belirten
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, “Biz millet ola-
rak köklü bir medeniyetin mensubu
olmaktan hep iftihar ederiz. Kökleri
sağlam olan bir medeniyete yeni 
fideler ekmek gerekiyor. Burada 
belediyemizin imkanlarıyla Gazios-
manpaşalı gençlerimizi yeşertmeye
hazırız. Medeniyet Üniversitesi ile
bugün sanatta iş birliği protokolü

imzalayarak, yetenekli gençlerimizin
yanında olarak, geleceğe taşımayı
hayal ettik” ifadelerini kullandı.
Usta, İstanbul Medeniyet Üniversi-
tesi'nin akademik gücü ve tecrübe-
sinden faydalanmak adına iş birliği
protokolü imzaladıklarını vurgulaya-
rak, gençlerin yeteneklerini ortaya çı-
karmayı ve medeniyet değerleriyle
yetişen bir nesle öncülük etmeyi 
hedeflediklerini ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında
kültür, sanat ve eğitim konularında iş birliği protokolü imzalandı

ESENYURT 
ICIN YAPICIYIZ!
Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, bir basın toplantısı düzenleyerek ilçenin güncel
sorunlarını masaya yatırdı. Karatay ‘Esenyurt için yapıcıyız’ sloganı ile kendi çözüm önerilerini sundu

Hadise, uzun süredir üzerinde çalıştığı,
üç şarkıdan oluşan EP’sinin merakla
beklenen ilk teklisi Küçük Bir Yol'u
Pasaj Müzik etiketiyle 3 Eylül Per-
şembe tüm dijital platformlarda ya-
yımladı. Küçük bir yol için şarkıyı ve
videoyu tamamlayan 'Artist's Cut'
isimli uzun bir versiyon yapıldı. Bu
versiyon 18 Eylül'de Apple Mu-
sic'te exclusive olarak yayınlan-
maya başladı. Yayımlandığı
andan itibaren dijital müzik
platformlarının zirvesine yerle-
şen Küçük Bir Yol'un video
klibi 1 hafta içinde youtu-
be'da 15 milyondan fazla iz-
lenme oranına ulaştı.

HADIsE
KUcUK bIR
YoLA cIKTI!

İlçe genelinde yaşanan
sorunları en iyi muhtar-
ların bildiğini ifade eden
Karatay, “Muhtarları-
mız ile koordineli çalışıl-
ması çok verimli
olacaktır. Yapılacak
projeler başta olmak
üzere tüm sosyal yar-
dımlar konusu dahil,
muhtarlar ile birlikte or-
ganize edilmesi halkın
lehine olacaktır” dedi.

Muhtarlar ile 
koordinasyon gerek EYUpsULTAN’DA

sEfERbERLIK
Eyüpsultan Belediyesi, covid-19
vak'alarının artmasıyla birlikte 17
Mart tarihinde ilçe genelinde Te-
mizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği
başlatmıştı. Son günlerde vak'alar-
daki artış nedeniyle Eyüpsultan'da
Temizlik ve Dezenfeksiyon Sefer-
berliği yeniden başladı. Bu kap-
samda Eyüpsultan Belediyesi
Temizlik İşleri, Veteriner İşleri ve
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiple-

riyle mahallelerde koordineli bir şe-
kilde dezenfeksiyon ve temizlik ça-
lışması yaparken, Zabıta
Müdürlüğü ekipleri de esnaf ve
maske denetimi gerçekleştiriyor.
Ekipler bugün Emniyette ve Güzel-
tepe Mahallesi'nde cadde ve sokak-
ları süpürüp, tazyikli suyla yıkadılar.
Ayrıca bina girişleri, iş yerleri, park-
lar ve çöp konteynerleri ekipler tara-
fından yıkanarak dezenfekte edildi. 

Üniversiteli olma şansı sürüyor
Üniversiteyi kazanamayan
adaylar için Ek Yerleştirme
tercihleri dün başladı. Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM), 2020 Yükseköğre-
tim Kurumları Sınavı (YKS)
YKS Ek Yerleştirme Kılavu-
zu’nu yayımlandı. Adaylar,
bugünden itibaren 23 Eylül'e
kadar tercih yapabilecek. Ek

yerleştirmede iyi bölümlerin
bulunmadığı düşüncesinin
yanlış olduğunu belirten Tek-
noloji ve İnsan Kolejleri
(TİNK) Kurucusu Zeynep
Dereli, “Öğrenci ve velilerde
ek yerleştirmede fazla tercih
edilmeyen bölümlerin kaldığı
düşüncesi var. Bu kısmen
doğru olsa da öğrenciler tara-

fından çok tercih edilen tıp,
hukuk, mühendislik gibi bö-
lümlerde de boş kontenjanlar
kalıyor. Yine Boğaziçi, Orta
Doğu Teknik, İstanbul, An-
kara gibi gözde üniversite-
lerde de boş kontenjanlar var.
Öğrenciler, kılavuzu iyi incele-
yerek kendilerine uygun bö-
lümleri bulabilirler” dedi.
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