
İçişleri Bakanlığınca 81 il 
valiliğine 'Koronavirüs Salgını'

konulu ek genelge gönderildi. 
Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde 
en geç 48 saat içerisinde Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak.
Hıfzıssıhha 
kurullarında,
Kovid-19'la mü-
cadelede 'takip',
'denetim' ve
'uyarı' ekseninde
mevcut durum
analiz edilerek
denetimler de-
ğerlendirilecek.
I SAYFA 7

ç

48 saat içerisinde
toplantı yapılacak

81 VALİLİĞE YENİ GENELGEKARA PARA AKLANIYOR!

HiÇ KiMsE UMUrsaMIYOr!
Her gün binlerce kişinin gittiği Esenyurt
Meydan’da bonzai içmiş bir genç yere 
yığıldı, bu durumu kimse umursamadı. 

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, TBMM'ye su-

nulan İşsizlik Sigortası Kanunu'nu
eleştirdi. Özel, “Daha bir yıl bile
geçmeden benzer bir düzenlemenin
getirilmesi, Türkiye'de ekonominin
içler acısı halinin göstergesidir”

dedi. Özel,
“Kaçan yabancı
yatırımların,
kara paranın ge-
tirilmesini teşvik
eden bu tür dü-
zenlemelerle 
telafi edilmesi
mümkün değil-
dir” diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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Bu düzenlemeyle 
asla telafi olmaz
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Son yıllarda aşırı nüfus artışı ile gündeme gelen
Esenyurt'ta adli olaylar da büyük artış gösterdi.

Her gün ayrı bir uyuşturucu operasyonu yapılan ilçede
vatandaşlar tarafından kaydedilen son görüntüler ise
kan dondurdu. Birçok gencin katili olan uyuşturucu
maddesi bonzai kullandığı iddia edilen kişiler, vatandaş-
lar tarafından görüntülendi. Görüntülerde Fatih 
Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde 
bonzai kullandığı iddia edilen genç yolun ortasına yattı.
Dakikalarca yolun ortasında kullandığı maddenin etkisi
ile yuvarlanan gence kimse müdahale etmedi. 
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YÜZLErCE KiŞi GEÇTi 
MÜDaHaLE EDEn OLMaDI

Kullandığı maddenin etkisinde olduğu iddia 
edilen bir başka genç ise Esenyurt Meydanı'nda

görüntülendi. Meydanda bulunan bir bankta oturan
genç, dakikalarca düşüp kalktı. En sonunda yere düşen
bu gence de kimse müdahale etmedi. Esenyurt'tan gelen
bir diğer haberde polisten kaçan motosikletli uyuşturucu
satıcısı, boş bir arazide elindeki uyuşturucu maddeyi
toprağa gömmek isterken yakalandı. Şüphelinin 
üzerinden 43 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu
madde çıktı. Polis çevrede yaptığı çalışmalarda metruk
bir bina içersinde 2 kişiyi daha yakaladı. 
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BOnZaiYi TOPraĞa GÖMErKEn
POLis EKiPLEri YaKaLaDI
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Esenyurt'ta, Meydan ve 19 Mayıs Bulvarı'nda bonzai kullandığı iddia edilen gençlerin içler
acısı hali görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde
bağımlı gençlerin yerde yattığı, etraftan geçenlerin de bu durumu umursamadığı görüldü

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7.
Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, “Size

en ufak bir ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını sor-
mak boynumun borcudur” dedi. “Dünya Azerbaycan'ın
yanında değil” diyen Erdoğan, Minsk üçlüsüne tepki gös-
terdi. Erdoğan, “30 yıldır bir sorunu çözemediler Bunlar
Ermenistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'a her türlü
silah desteğini veriyorlar. Azeri kardeşlerimiz çok ciddi
bir mücadele içinde” tepkisini gösterdi. I SAYFA 7
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

GENCLIK YERDE
SuRuNuYOR!

Özgür Özel

KIZIM TRAVMA GEÇİRDİ

Şişhane metro durağında 10
yaşındaki kızı R.K için akbil

basmadığı gerekçesi ile istasyondaki
güvenlik görevlileri tarafından şid-
dete uğradıklarını iddia eden Umut
K., şikayetçi oldu. Kızında travma

oluştuğunu söy-
leyen Umut K.,
psikolojik destek
aldıklarını söy-
ledi. İstasyon
amiri olarak
gören yapan
B.G. ise Umut
K.'nin kendilerini
tehdit ettiğini sa-
vundu. I SAYFA 5

ç

Artık psikolojik 
destek alıyoruz

Umut K.

ALIN TERİNE KATKI 

İBB, Gemlik’teki dolu 
yağışından etkilenerek mah-

sulünün çoğunu kaybeden zeytin
üreticisine destek oldu. Gemlik 
Belediyesi’nin üreticinin zararını
karşılamak için piyasanın iki katı 
fiyatına aldığı ve işlediği 40 tona
yakın zeytin yağının bir kısmını
İBB satın aldı. CHP Parti Meclis
Üyesi Gökhan Günaydın, “Gem-
likli köylümüzün, alın terinin karşı-
lığını almasına İBB böylece katkı
sağladı” dedi. I SAYFA 5
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İBB, Gemlik’ten
zeytinyağı aldı

Süleyman Soylu

Çatalca'da İsmail İp Yaşam
Alanı törenle açıldı. Açılışta 

konuşan Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Bırakalım siyaset mecrasında
yapılsın. Bu ilçede taş üstüne taş
koyan herkesten Allah razı olsun. 
Hayalim buranın güzel bir hale gel-
mesiydi ve bugün güzel bir meydan
haline geldi” dedi. Eski Başkan İsmail
İp ise Mesut Üner ve belediye Meclis
üyelerine teşekkür etti. I SAYFA 5
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Hizmet edenden
Allah razı olsun

İSMAİL İP YAŞAM ALANI AÇILDI

YASAM SAVASI!
Sultanbeyli'de etkili olan sağanak yağış sonrası üç katlı bir binanın zemin katı suyla doldu.
İçeride bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla camdan çıkarak kurtuldu. Maltepe'de bir taksi
sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı
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30 YILDIR
SORUNU
ÇÖzEMEDiLER! Cephede Azerbaycan ordusu

karşısında tutunamayan 
Ermeni ordusu, sivilleri hedef 
almaya devam ediyor. Ermeni 
güçlerinin füze saldırısı gerçekleş-
tirdiği Gence şehrinde yaşayan 
siviller yakınlarını defin sırasında
Ermenistan'a ateş püskürdü. 
Gence'ye SCUD füzesi saldırısı
sonucunda, yıkım enkazı arasında
genç Nigar Asgarova'nın kimlik
kartı bulundu. I SAYFA 11
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Semt derbisinde

KAzANAN
ÇIKMADI

Süper Lig’in 5’inci haftasında Fatih
Karagümrük, Kasımpaşa ile 1-1 

berabere kaldı. Fenerbahçe Ülker Stadı’nda
oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük
45+1’inci dakikada Sobiech’in golüyle
devreyi 1-0 önde kapattı. 47’nci dakikada
Aytaç Kara’nın kafa golüyle skora denge
geldi. İki takımın da karşılıklı atakları
sonuç vermedi ve mücadele 1-1’lik
skorla tamamlandı.
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Başakşehir Belediyesi, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı koordinas-

yonunda, Emine Erdoğan’ın himaye-
sinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne
düzenlediği kampanyayla destek 
veriyor. Belediye Başkanı Yasin 
Kartoğlu, İstanbul ortalamasında
1,22 kilogram olan kişi başı çöp 
miktarının yapılan son çalışmalarla
Başakşehir’de 0,77 kilograma kadar
düşürdüklerini söyledi. I SAYFA 6

ç

Çöp miktarı 
50 gram düştü

PROJE İŞE YARADI

SOKAK 
ORTASINDA

YIĞILIP
KALDILAR

İstanbul Anadolu Yakası'nda
etkili olan sağanak yağış ne-

deniyle Sultanbeyli Battalgazi Ma-
hallesi Yazar Sokak üzerindeki üç
katlı binanın zemin katı suyla doldu.
O sırada evde bulunan 25 yaşındaki
Uğur Demirci, kendi imkanlarıyla
pencereyi açarak dışarı çıktı. Yakın-
larda bulunan bir kuru gıda sanayi
sitesinin rögar hortumunun da pat-
lamasıyla sokak sular altında kaldı.
Maltepe'de bir taksi sürücüsü sağa-
nak yağış nedeniyle su basan alt ge-
çitte aracıyla birlikte mahsur kaldı.
Bir süre yardım bekleyen sürücü,
kepçe yardımıyla kurtarıldı. I SAYFA 3

KEnDi ÇaBasIYLa 
CanInI KUrTarDI

ç

2021 BÜTÇESİ 
MECLİS’TE

AK Parti iktidarlarının 19. bütçesi
TBMM’ye sunuldu. 2021 yılında

bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira,
gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi 
gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245
milyar lira olarak öngörüldü.  Milli Eğitim
Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer
kurum ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1
milyar lirası yatırım olmak üzere toplamda
211,4 milyar lira kaynak ayrıldı. MEB'in
2020'deki ödeneği 5,8 milyar liraydı. Bu
rakam yüzde 94 artışla 11,3 milyar liraya
çıkarıldı. I SAYFA 6

ç

LÜTFEN BENİ TACİZ ETMEYİN!
Uluslararası model Burhan Sır-
mabıyıkoğlu, Damga'ya konuştu.

“Ben evliyim, kadınlardan aldığım ta-
cizlere artık dur demelerini istiyorum”

diyen Sırmabıyıkoğlu, “Edebimden
bu kadarını anlatabiliyorum. Herke-
sin anladığını düşünüyorum” dedi. 

Müge Yücetürk’üN söYleşi saYfa 13'te 

ç

Ersin TaTar
seçimi kazandı

KKTC’de 199 binden fazla seçmen gele-
cek beş yıl için yeni Cumhurbaşkanını

seçmek için sandığa gitti. Resmi olmayan so-
nuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimini, Baş-
bakanlık görevini yürüten Ersin Tatar yüzde

51,74 oyla kazandı. Mevcut Cumhurbaşkanı
olan Mustafa Akıncı ise seçimde yüzde 48,26
oy aldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da
sandıkların yüzde 100’nün açıldığını belirterek,
Ersin Tatar’ın seçimi kazandığını açıkladı.
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Bonzai kullandığı
iddia edilen genç,
sokak ortasında
yere yığıldı. 

Recep Tayyip 
Erdoğan

MİNSK
ÜÇLÜSÜNE
ÇOK SERT

TEPKİ

BEBEKLERI
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İ ltihaplı romatizma, vertigo, tansiyon,
şeker, kolesterol, guatr gibi birçok
hastalığı olan 92 yaşındaki

Zehra Çalık, birden bire sırt ağrısı
yaşamaya başladı. Torunlarıyla
birlikte İstanbul’da yaşayan ve
koronavirüs salgını nedeniyle
hastaneye gitmekten çeki-
nen yaşlı kadın, yaklaşık 2
ay boyunca sırt ağrısına
direndi. Kalp hastalığı
olabileceği aklına gel-
meyen Zehra Çalık,
kolları da ağrımaya
başlayınca doktora
başvurdu. Yaşından
dolayı anjiyo olmayı
kabul etmeyen ve
hekimler tarafından
ilaç tedavisi uygula-
narak eve yollanan
Zehra Nine, 1 hafta
sonra ağrılara daya-
namayınca tekrar
hastanenin yolunu
tuttu. Doktorlar anji-
yonun ardından kalbi
besleyen 4 damarında
yüzde 70 tıkanıklık ol-
duğu görülen Zehra Ni-
ne’ye, tek çaresinin bypass
ameliyatı olduğunu söyledi.
Yaşanabilecek her risk anla-
tılmasına rağmen ameliyat ol-
mayı kabul eden Zehra Nine,
İstinye Üniversite Hastanesi Medi-
cal Park Gaziosmanpaşa Hasta-
nesi’nde bacaktan damar alınarak
gerçekleşen bypass ameliyatı ile yeniden
sağlığına kavuştu.

Masadan kalkamayabilirdim

Yaşadığı zorlukları anlatan Zehra Çalık,
“Koronavirüsten dolayı doktora gideme-
dik. Torunum da ‘her yerde hastalık var,
hastaneye nasıl gideceğiz’ dedi. Akşa-
mında ağrılarım arttı. Sol koluma vurdu,
öyle olunca hemen hastaneye geldik. Bu-
rada anjiyo olacaksın dediler. Ancak da-
marım anjiyoda da açılmadı, bu nedenle
daha sonra ameliyat oldum. Ancak ameli-
yat kararını vermeden önce çok çekindik
ve düşündük. Bu kadarına da şükür. Ma-
sadan kalkamayabilirdim, ayılmayabilir-
dim. Böyle şeyler hep oluyor. Sırtımın
ağrıları geçti. Çok kötü bir ağrıydı. Sızılar
dururdu. Sanki boğazımda bir şey vardı,

yutkunmakta zorlanıyordum, boğazım-
dan hiçbir şey geçmiyor gibiydi. Ağrılarım
geçmezken torunlarım havlu ısıtır, arkama
koyardı. Bunu bir iki kez daha yaptık,
fayda etmedi. Torunlarım bana iyi baktı”
dedi.

Hem dostum hem çocuğum gibi

Doğduğundan beri babaannesi Zehra

Çalık ile yaşayan torunu Hanife Güle-
baş,  ameliyat kararını almaktan kork-
tuklarını ancak kalp krizi geçirerek vefat
edebilmesi ihtimalini duyduklarında
hemen karar verdiklerini belirtti. Baba-
anne-torun ilişkisinden ziyade arala-
rında daha sıkı bir bağ olduğuna vurgu
yapan torun Gülebaş, “O benim baba-
annem değil; annem, babam, yeri geldi-

ğinde de çocuğum, arkadaşım, dostum,
o benim her şeyim. Babasız büyüdüğü-
müz için her zaman kol kanat oldu.
Hiçbir zaman eksikliğini hissettirmedi,

her zaman elimizden tuttu. O bana
hep ‘kızım’ der, ben ona ‘sevgilim’

derim, böyle bir ilişkimiz var. Biz
hastalığını öğrendiğimizde çok

üzüldük çünkü babam ani
kalp krizinden vefat etti.
Kalp bizim için çok büyük
bir sorun. Kalp krizi ge-
çirme durumundan çok
etkilendik. Bekledik, uyu-
yamadık. 1-2 ay da uyu-
masam hiç önemli değil,
yeter ki babaannem iyi
olsun” diye konuştu.

En önemli risk 
ileri yaş

Koroner bypass ameli-
yatlarının Türkiye’de
artık rutin olarak yapıla-
bilen, riski çok yüksek ol-
mayan bir ameliyat

olduğunu ancak Zehra
teyzenin yaşı gereği yüksek

risk grubu altında oldu-
ğunu söyleyen Kalp ve

Damar Cerrahisi Uzmanı
Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdo-

ğan, “Özellikle ileri yaş olduğu
zaman hem biz hekimler hem de

hasta yakınlarının bu konuda çekin-
cesi oluyor. İleri yaş, bypass ameliyat-

larında riski artıran bir faktördür.
Hastamız geldiğinde durumu biraz
acildi ve bir karar vermek gerekiyordu.
Anjiyo sonrasında da kalbi besleyen 4
damarında çok ciddi tıkanıklık olduğu
görüldü. Stent veya balon takmaya mü-
sait değildi. Bu nedenle tek çaresi ame-
liyattı. Bu durumu ailemize ve
hastamıza anlattık. Beraber karar ver-
dik ve riski alarak bu ameliyatı gerçek-
leştirdik. Hastamızın da isteği ve
motivasyonuyla, hasta yakınlarımızın
da desteğiyle başarılı bir şekilde bu sü-
reci atlattık. Bu yaşta bir insanın olabi-
leceği en büyük ameliyatlardan biriydi.
Bizim açımızdan da mutlu bir şekilde
sonuçlandı. Bu ameliyatlar teknik açı-
dan kolay olmasına rağmen hasta açı-
sından oldukça büyük ameliyatlardır.
Bu süreci atlatmak her zaman için
kolay olmayabiliyor” dedi. DHA
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İstanbul’da yaşayan 92 yaşındaki Zehra Çalık, 2 ay boyunca şiddetli sırt
ağrısı çekti. Koronavirüs salgını nedeniyle tedavisini erteleyen Zehra
Nine, ağrıları dayanılmaz bir hal alınca doktora başvurdu. Yapılan

tetkiklerde yaşlı kadının damarlarının yüzde 70 tıkalı olduğu belirlendi.
Yaşı gereği yüksek risk taşıyan Zehra Nine, bacağından damar alınarak

yapılan bypass ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Hastanın ameliyat olmasa kalp krizi
geçirme olasılığının çok yüksek oldu-
ğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, “Yap-
tığımız işlemle bunu engellemiş
olduk. Bypass ameliyatı hastanın
yaşam konforunu artıran bir ameli-
yattır. Bypass ameliyatı hastanın

daha çok bacaktan ya da göğüs atar-
damarından alınan damarlarla yapı-
lan bir ameliyattır. Yapılan işlemde
tıkalı damarların ön kısımlarına yeni
damar takılır. Bu hastamızda damarı
bacaktan aldık. Bu damarlar da ya-
şına göre gayet iyi çıktı. Bundan son-

raki süreçte yazdığımız kan sulandı-
rıcı ilaçları kullanması, diyetine dik-
kat etmesi ve hareket etmesi
gerekiyor. Bunları hastalarımıza rutin
olarak öneriyoruz. Bunlara dikkat et-
tiği sürece de sıkıntı yaşamayacağını
umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DiYETiNE DiKKAT EDECEK

Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, meme
kanseri konusunda bilgi vererek,

"Tüm kadınlar her ay adet 
dönemini takip eden hafta

içerisinde mutlaka kendi 
kendine meme muayenesi

yapması gerekir" dedi

DÜNYA Sağlık Örgütü tarafın-
dan her yıl Ekim ayı “Meme
Kanseri Farkındalık Ayı” ola-

rak kabul ediliyor. Bu kapsamda tüm
dünyada düzenlenen etkinliklerle meme
kanseri konusunda bilinç oluşturulması
amaçlanıyor. “Yapılan kampanyalar sa-
yesinde meme kanseri vakalarında artış
olmasına rağmen erken tanı sayesinde
hayatı kaybetme oranın azaldığını görü-
yoruz” açıklamasında bulunan Prof. Dr.
Tuğbay Tuğ, "Kanserden korkma, geç
kalmaktan kork sloganı meme kanseri
için de geçerlidir. Meme kanserinde de
başarılı tedavinin ilk koşulu erken tanıdır.
Kişinin meme kanseri açısından bireysel
riskinin bilinmesi, düzenli takip, düzenli
hekim muayenesi, tarama testlerinin dü-
zenli yapılması ve kadınların kendi ken-
dine meme muayenelerini doğru ve
düzenli olarak uygulamalarıyla erken
tanı mümkün olmaktadır. Kadınlarda en
sık görülen kanser tipi olan meme kan-
seri, meme hücrelerinin kontrolsuz ço-
ğalması ve özelliklerini değiştirmeleriyle
ortaya çıkan bir hastalıktır ve her 8-10
kadında bir görülmektedir" dedi. 

Yılda bir kez muayene

Tüm kadınların her ay adet dönemini
takip eden hafta içerisinde mutlaka kendi
kendine meme muayenesi yapması ge-
rektiğini söyleyen Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
“Belirtilen risk faktörlerine sahip olan ka-
dınlar, en az yılda bir kez hekim muaye-
nesinden geçmeli, meme ultrasonografisi
ve mammografi gibi ilk basamak tarama

testlerini yaptırmalıdır. Meme kanseri ta-
nısı alan bir kadına hekimi tarafından
mutlaka tüm vücut tarama incelemeleri
yapılmalı ve hastalığın hangi evresinde
olduğu belirlenmelidir. Hastalığın tekrar-
lamadan ve vücuda yayılmadan başarılı
bir şekilde tedavi edilebilmesi için evre-
leme şarttır” ifadelerini kullanıyor.

Beliritleri mneler?

Memem kanserinin "Meme derisinde çe-
kinti. Deride renk değişikliği. Meme başı
çekintisi. Kanlı meme başı akıntısı. Me-
mede ele gelen sertlikler. Koltukaltında
lenf bezi büyümeleri" gibi belirtilerinin ol-
duğunu belirten Tuğ risk grubunu da
"Geç menapoza girerek uzun süre kadın-
lık hormonuna (östrojen) maruz kal-
mak. Hiç doğum yapmamak. İlk
doğumu 35 yaşından sonra yapmak.
Bebek emzirmemek. Dışarıdan uzun sü-
reli kadınlık hormonu kullanmak. Ailede
meme, rahim ya da yumurtalık kanseri

bulunması. Fibrokistik meme yapısında
görülen bazı doku değişiklikleri. Kilolu
olmak. Yağlı beslenme. Stresli hayat
tarzı. Alkol ve sigara kullanımı olarak be-
lirtilebilir" şeklinde açıkladı. 

Tedavi edilebilir hastalıktır

Hastalığın ileri evrelerinde tanı konulan
hastalarda, tümör hücrelerini öldüren
ilaç uygulamalarıyla tedaviye başlama-
nın gerektiğini aktaran Prof. Dr. Tuğbay
Tuğ “Günümüzde meme kanseri tedavi-
sinde kullanılan ilaçların gelişmesi tedavi
olabilme şansını da arttırmaktadır. İlaç
tedavisiyle hastalık kontrol altına alınıp
tümör geriletildikten sonra cerrahi teda-
viler uygulanabilir. Meme kanseri tedavi-
sinde uygulanan cerrahi yöntemler
hastanın içinde bulunduğu evreye, 
tümörün büyüklüğüne ve meme içerisin-
deki yerleşim yerine göre değişebilmekte-
dir” ifadelerini kullandı. 
ZEYNEP VURAL

Kendi kendine muayene şart

Faydası saymakla

BİTMİYoR
Mersin'de üreticilerden yoğun ilgi gören
avokado, şehirde narenciye üretimine rakip
oldu. Uzmanlar ise Türkiye’ye üretimi günden
güne yaygınlaşan bu meyvenin kalpten cilde
kadar pek çok faydası olduğunu belirtti

ANA vatanı Meksika ve Orta Amerika böl-
gesi olan avokado meyvesi, son yıllarda
Türkiye’de de talep görüyor. Bu talebin

karşılığı olarak Mersinli üreticiler, tarlalarına avo-
kado ekmeye başladı. Hatta bu meyve şehirde na-
renciye ürünlerine bile alternatif oldu. Avokadonun
C, B, E ve K vitamini, folik asit, demir, magnezyum
ve potasyum yönünden çok zengin olduğunun altını
çizen Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, “Bu meyve
omega 3 ve 6 içerdiği nedeniyle kalp dostu. Kişiyi
kalp kapağı kireçlenmeleri, kalp damarlarındaki
sertleşmelere karşı korur. Yüksek potasyum içeriği
nedeniyle tansiyon hastalarında tansiyonu 
dengeler” dedi.

Antikanserojen etkisi mevcut

Avokadonun kozmetik amaçlı da kullanıldığına dik-
kat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile
Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat
Koran, “Cilt rahatsızlıklarında sık tercih ediliyor.
Kolajen sentezini artırdığı için C ve E vitamini içer-
diği için sedef ve egzama hastalıklarında kullanıyo-
ruz. Cilt kırışıklığı ve lekeler için maske halinde
koruyucu amaçlı kullanılabiliyor. Antioksidan içeriği
sayesinde antikanserojen etkisi mevcuttur. Özellikle
rahim içi ve meme kanserlerine karşı koruyucu özel-
liği var. Demir oranı yüksek olduğu için kansızlığı
olan kişiler, vejetaryen kişiler kullanabilir. İçeriğinde
K vitamini yüksek olduğu için de kemiklerde kalsi-
yum deposunu artırır. Özellikle yaşlılıkta görülen
osteoporoza karşı koruyucu etkisi söz konusu”
ifadelerini kullandı.

Her gün yarım avokado

Avokadonun kalorisi yüksek bir meyve olduğunu da
hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran “Omega 3
ve 6 içerdiği için az miktarda tüketildiğinde koleste-
rolü düşürür, yüksek miktarda kullanıldığında koles-
terolü yükseltebilir. İdeal olan normal büyüklükte
avokadonun yarısını sofranızdan eksik etmemeniz.
Saklarken mümkünse bir streç filmle ya da üstüne
zeytinyağı sürerek saklayabilirsiniz. Bir de avokado
eğer sertse yumuşamasını bekleyin. Yumuşadığında
eğer patates püresi kıvamına geldiğinde tüketme-
mizde fayda var. Kabuğunu cilt lekeleri için maske
olarak kullanabilirsiniz. Tüketim mevsimi eylülde
başlar çeşidine göre kasıma kadar uzar. Kasım ve
sonrasındaki 1-2 ayı daha düşündüğümüzde 6 aylık
sürede her gün yarım avokado tüketmemizde fayda
var” diye konuştu. DHA

BACAKTAN KALBE
HAYAT DAMARI!



İ stanbul Anadolu Yakası'nda etkili 
olan sağanak yağış nedeniyle Sultan-
beyli Battalgazi Mahallesi Yazar 

Sokak üzerindeki üç katlı binanın zemin 
katı suyla doldu. O sırada evde bulunan 
25 yaşındaki Uğur Demirci, kendi imkan-
larıyla pencereyi açarak dışarı çıktı. Yakın-
larda bulunan bir kuru gıda sanayi 
sitesinin rögar hortumunun da patlama-
sıyla sokak sular altında kaldı. O anlar cep 
telefonu kameralarına kaydedildi. Olayda 
yaralı ve can kaybı bulunmazken binada 
hasar meydana geldi. 

Evin alt katı komple su aldı 

Bina sahibi Ali Demirci, "Ben üst katta ya-
tıyordum, sabah sağanak yağışla birlikte 
sanayi sitesinin sular geldi. Aşağıya inip 
bakayım dedim. Çocuğum camdan 'Baba, 
baba' diye bağırmaya başladı. Çocuğun 
camdan çıktığını gördüm. Evin alt katı 
komple su aldı. Oğlum 25 yaşında olma-
sına rağmen camdan kendisini zor kurtar-
mış. Çocuk olsaydı nasıl çıkacaktı" dedi.
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ESENYURT İlçe Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Büro Amirliği Narko-
tik ekipleri, uyuşturucu satışını 
ve kullanımını önlemek ama-
cıyla Dereyolu Caddesi üzerinde 
çalışma yaptı. Polis, şüphe üze-
rine bir motosiklet sürücüsünü 
durdurmak istedi. Ancak moto-
sikletli şüpheli, polis ekiplerin-

den kaçmaya başladı. Uzun bir 
süre yaşanan kovalamaca so-
nunda şüpheli, boş bir arazide 
tespit edildi. Elinde bulunan 
uyuşturucu maddeyi toprağın al-
tına saklamaya çalışan şüpheli 
yakalandı. Şüphelinin üzerinden 
43 gram bonzai tabir edilen 
uyuşturucu madde çıktı. Polis 

ekipleri çevrede yaptığı çalışma-
larda bir metruk bina içersinde 
2 kişiyi daha yakaladı. Metruk 
binada yakalanan kişilerin üze-
rinde de satışa hazır bir miktar 
uyuşturucu madde çıktı. "Tor-
bacı" diye tabir edilen 3 sokak 
satıcısı ele geçirilen maddelerle 
birlikte gözaltına alındı. 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

Gömerken yakalandı

YAGMUR FELC ETTIOLAY Bahçelievler'de bulunan bir 
anaokulunda meydana geldi. Tadi-
lat halindeki anaokulunun kapıları 

bakım için sökülerek bahçeye bırakıldı. Okul 
içinde çalışmaya devam eden ustalar bir süre 
sonra bahçeye çıktıklarında kapıların yerinde 
olmadığını fark edince durumu hemen ana-
okulu sahibine haber verdi. 

Kameralara yansıdı 

Anaokulunun güvenlik kameralarını incelen-
dikten sonra hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güven-
lik kamerasının kaydettiği o anlarda, okul 
duvarındaki demir parmaklıkları aşan bir kâğıt 
toplayıcısı bahçeye bırakılan bir kapıyı duvarın 
diğer tarafında bekleyen arkadaşına veriyor. 
Daha sonra yerdeki diğer demir kapıyı duvara 
yaslayan kâğıt toplayıcısı tekrar duvardan 
bahçe dışına çıkarak duvara yasladığı demir 
kapıyı da alıp olay yerinden uzaklaşıyor. 

Çalınacağını söylemiştim 

Anaokulu sahibi Engin Öder de koronavirüs 
tedbirleri kapsamında okulu baştan aşağı ta-
dilata soktuklarını söyledi. Tadilat yapan us-
talara bahçedeki kapıların çalınabileceği 
uyarısını yaptığını ifade eden Öder, "Okul ta-
dilatta olduğu için içerideki bazı eşyalarımızı 
dışarı çıkarıyoruz, temizliyoruz daha sonra 
kullanalım diye. Kapılarımızı da dışarı çıkar-
dık. Daha sonra bunları değerlendirecektik. 
Duvar dibine koyduğumuz kapıların çalına-
cağını ben ustalara söylemiştim. Onlar bir 
şey olmaz dediler. Israrla söyledim, bir gün 
sonra kapılarımızı çaldılar. Burada önemli 
olan kapıların çalınması değil, bu hırsızlar 
daha sonra evimizin içine girip başka bir şey 
de çalar" dedi. DHA 

Anaokulunun 
kapıları çalındı

TALATPAŞA Mahallesi Ersoy So-
kak'ta dün gece saatlerinde, yoğun 
alkol kokusu nedeniyle rahatsız 

olan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. 
İhbar edilen adrese gelen Kağıthane Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı 
ekipler, yoğun kokunun bir binanın giriş ka-
tındaki depodan geldiğini tespit etti. Nöbetçi 
savcılıktan alınan iznin ardından itfaiye ekip-
lerinin yardımıyla kepenk kilidini kırarak de-
poya giren polis, içeride kaçak nargile tütünü 
ve tütün yapımında kullanılan malzemeler 
bulunduğunu gördü. 

Gözaltına alındılar 

Depoda yapılan aramada, 50'er kilogramlık 
2 hamur yoğurma makinesi, nargile tütünle-
rini paketleme makinesi, içinde nargile yapı-
mında kullanılan sıvı maddesi bulunan 65'er 
kilogramlık 7 bidon, 25'er kilogramlık 10 te-
neke kutu içerisinde glukoz-fruktoz şurubu , 
3 tartı , 4 kepçe, 1 kutu renklendirici , 6 kutu 
içerisinde hazır nargile tütünü , 2 siyah paket 
içerisinde nargile tütünü, nargile tütünü ya-
pımında kullanılan 19 aroma, 1.5 kilogram 
limon tuzu, 4 mutfak tüpü, 2 ocak ve 10 nar-
gile bulundu. Depoyu kiraladığı öğrenilen 
Enes K. ile depo sahibi İbrahim B. De polis 
tarafından gözaltına alınarak Çağlayan Polis 
Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan 
operasyon anları kameraya yansıdı. DHA 

Kaçak tütün operasyonu

MALTEPE'DE bir taksi sürücüsü sağanak 
yağış nedeniyle su basan alt geçitte ara-
cıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yar-
dım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla 
kurtarıldı. Olay saat 11.30 sıralarında Bü-
yükbakkalköy Mahallesi’nde meydana 
geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, 
aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten 
sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt 

geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak 
yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte 
aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üze-
rine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekip-
leri sevk edildi. Aracında bir süre yardım 
bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe 
yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu 
kameralarına yansıdı. 
Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, “10 da-

kika önce geçtim bu yoldan, problem 
yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine 
düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Ara-
badan kepçeyle almak istediler. Kepçe 
bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidan-
jör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe 
yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı 
yok" dedi. Alt geçitte sular altında kalan 
taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı. DHA 

OLAY, Kağıthane, Cendere 
Caddesi üzerinde dün 
öğlen saatlerinde yaşandı. 

Cendere Caddesi üzerinde giden mo-
tosiklet sürücüsüyle halk otobüsü 
arasında yol verme nedeniyle tar-
tışma çıktı. Motosiklet sürücüsü ken-
disini sıkıştırdığını iddia ettiği halk 
otobüsünün önünü keserek motosik-
letinden indi. Halk otobüsü şoförüyle 
tartışmaya başlayan motosiklet sürü-
cüsü öfkesine yenik düşerek otobü-

sün camına yumruk atıp kırdı. 

Şoför yaralandı 

Cam parçaları halk otobüsü şoförü-
nün yüzüne isabet ederek yaralanma-
sına neden oldu. Yüzünden yaralanan 
otobüs şoförüyle motosiklet sürücüsü 
tekrar kavga etmeye başladı. Vatan-
daşların araya girmesiyle sürücüler 
sakinleştirilerek kavga sona erdi. Şika-
yetçi olduğunu belirten otobüs şoförü 
durumu polise bildirdi. Bu sırada mo-

tosiklet sürücüsünün babası olay ye-
rine gelerek halk otobüsü şoförünün 
üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaş-
lar bir kez daha araya girerken gergin-
lik büyümeden sona erdi. 

Aralarında anlaştılar 

Halk otobüsü şoförü, motosikletin 34 
DIB 985 olan plakasının bantla 34 
DIB 885 olarak değiştirildiğini fark 
ederek durumu polise aktardı. Moto-
siklet sürücüsü ise suçu kabul etme-
yerek, "Sen mi yaptın ağabey bunu" 
demesi ise kameraya yansıdı. Öte 
yandan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 
motosikletlinin sol elinden engelli ol-
duğu da görüldü. Halk otobüsü şofö-
rünün şikayeti üzerine olay yerine 
polis ekibi geldi. Motosiklet sürücü-
sünün babasının halk otobüsünün 
zararını karşılayacağını belirtmesi 
üzerine otobüs şoförü şikayetinden 
vazgeçti. Tarafların anlaşmasıyla mo-
tosiklet sürücüsü ve halk otobüsü şo-
förü arasında yaşanan problem 
çözüldü. DHA 

Kağıthane'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü 
kesip yumruk atarak camını kırdı. Cam parçaları nedeniyle halk otobüsü şoförü yüzünden yaralandı

Koca otobüse yumruk attı

Esenyurt'ta polisten kaçan motosikletli uyuşturucu satıcısı, boş bir arazide 
elindeki uyuşturucu maddeyi toprağa gömmek isterken yakalandı

Sultabneyli'de etkili olan  
sağanak yağış sonrası üç katlı 
bir binanın zemin katı suyla 

doldu. İçeride bulunan bir kişi 
kendi imkanlarıyla camdan 
çıkarak kurtuldu. Maltepe'de 
bir taksi sürücüsü sağanak 
yağış nedeniyle su basan  
alt geçitte aracıyla birlikte  

mahsur kaldı. Bir süre yardım 
bekleyen sürücü, kepçe 
 yardımıyla kurtarıldı

KEPÇEYLE KURTARILDI 

Bahçelievler'de tadilat halindeki bir anaoku-
lunun tadilat için bahçeye konulan kapıları 

kâğıt toplayıcıları tarafından çalındı. Hırsızlık 
anları ise güvenlik kamerasına takıldı

Kağıthane'de polis tarafından bir depoya yapılan bas-
kında kaçak nargile tütünü ile tütün yapımı için kulla-
nılan malzeme ele geçirildi. Polisin itfaiye yardımıyla 

içeri girmesi ve aramaları kameralara yansıdı 

Olayda yaralı  
ve can kaybı  
bulunmazken 
binada hasar 
meydana geldi. 

ESENYURT'TA, meydan ve 19 Mayıs 
Bulvarı'nda bonzai kullandığı iddia 
edilen gençlerin içler acısı halini vatan-

daşlar cep telefonlarına kaydetti. Esenyurt'ta, 
birçok gencin katili olan uyuşturucu maddesi 
bonzai kullandığı iddia edilen kişiler, vatandaş-
lar tarafından görüntülendi. Görüntülerde 
Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs 
Bulvarı üzerinde bonzai kullandığı iddia edilen 
genç yolun ortasına yattı. Dakikalarca yolun or-
tasında kullandığı maddenin etkisi ile yuvarla-
nan genci, vatandaşlar saniye saniye kaydetti. 
Gence kimse müdahale etmedi. Kullandığı mad-
denin etkisinde olduğu iddia edilen bir başka 
genç ise Esenyurt Meydanı'nda görüntülendi. 
Meydanda bulunan bir bankta oturan genç, da-
kikalarca düşüp kalktı. En sonunda yere düşen 
gence kimse müdahale etmedi. Kullandığı bon-
zainin etkisinde kalan genci bir vatandaş ise sa-
niye saniye görüntüledi. DHA 

İçler acısı bir durum



Ş ile Belediye Baş-
kanlığı tarafından
organize edilen

çevre temizliği etkinli-
ğinde, Korucuköy Ma-
hallesi sınırları
içerisinde Darlık Barajı
kıyılarında piknik ve
kamp yapmak üzere
bölgeye gelen vatandaş-
ların bıraktıkları çöpler
toplandı. Şile Kayma-
kamı Mehmet Nebi
Kaya, Belediye Başkanı
İlhan Ocaklı, AK Parti
İlçe Başkanı Erdoğan
Akgül, Şile Çevre Gö-
nüllüleri Dernek Baş-
kanı Nabi Evren, Kamu
Kurum Amirleri ve va-
tandaşların katılımıyla

gerçekleşen çöp top-
lama faaliyetinde kısa
zamanda toplanan ve
çok sayıda torbada top-
lanan çöplerle "Şile'yi
Kirletme" yazıldı. Çöp-
lerle dolu torbalar hava-
dan da görüntülendi.

Çöplerini torbaya
koysunlar

Şile Belediye Başkanı
İlhan Ocaklı "İstan-
bul'un hemen yanında
olan doğal güzellikleri-
nin iç içe olduğu böyle-
sine güzel bir ilçenin
nimetlerinden yararlan-
mak elbette her insanın
hakkı. Ancak böylesine
hor kullanılmaması ge-

rekiyor. İlçemize davet
çağrılarımızı yaparken
ekonomik anlamda tu-
rizme katkı olsun arzu-
sundayız. Ancak arzu
ettiğimiz durum burada
gördüğümüz manzara
değil. Özellikle belirt-
mek isterim ki bu alan
açık bir alan insanlar bu
alanlarda yaşadıkları
keyfin sonunda çöple-
rini torbalarına koysalar
ve yol güzergahında bu-
lunan çöp kovalarına
atsalar ne olur? En
azından bir sonraki gel-
işlerinde kendi temizle-
dikleri yerden yine
kendileri istifade etsin-
ler" dedi. DHA
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sıLE’Yı KıRLETME!
Şile'de ormanlık
alana bırakılan 

çöpler, gönüllüler
tarafından 
temizlendi.

Toplanan çöplerle
hazırlanan, 

"Şile'yi kirletme"
yazısı havadan
fotoğraflandı.

Fotoğraf çekimi için
buraya gelen gelin

ve damat da 
çöp toplama

etkinliğine katıldı

ŞEHİTLER İÇİN GIYABİ NAMAZ
Anadolu Gençlik Derneği (AGD)

üyeleri, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a
yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda

hayatını kaybeden siviller için kılınan
gıyabi cenaze namazının ardından

basın açıklaması düzenledi

AGD üyesi bir grup, yatsı
namazının ardından
Fatih Camii bahçesinde

toplanarak Ermenistan'ın Azerbay-
can'ın Gence ve Mingeçevir kentle-
rine yaptığı füze saldırısı sonucu
hayatını kaybeden siviller için gı-
yabi cenaze namazı kıldı. Kur'an ti-
laveti ve duaların ardından AGD

İstanbul Şubesi Başkanı Yunus
Genç basın açıklaması yaptı. Genç,
"İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'ın
sivil yerleşim yerlerine saldırarak
masum Azeri kardeşlerimizi çoluk
çocuk demeden şehit etmektedir.
Bu hain saldırılar, barış ahlakından
uzak olan Ermenistan'ın, savaş ah-
lakından da yoksun olduğunu gös-

termektedir. Bu saldırılar karşı-
sında Azerbaycan Devleti ve mille-
tinin haklı davasında yanlarında
olduğumuzu, Azerbaycan'ın ulus-
lararası hukuktan kaynaklanan
haklarının her platformda destek-
çisi ve savunucusu olacağımızı bu-
radan bildirmek istiyoruz" diye
konuştu. DHA

Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya da
"Temiz olmak nasıl marifetse temiz tut-
mak da bir o kadar marifettir. Bu doğa
harikası ilçemizi lütfen kirletmeyelim.
Bizlere velinimet olarak sunulan bu gü-
zelliklerde vaktimizi değerlendiriyorsak
o zaman bu güzelliklerin kıymetini bil-
memiz lazım. Ayrıca kolluk kuvveti ar-
kadaşlarıma talimatımızı verdik.
Özellikle hafta sonu bu alan veya ilçe-
nin genelinde doğaya zarar veren, farklı
davranışlar sergileyen silah atma vs
bunun gibi yasalara aykırı hareket eden
herkese gereken işlem yapılacaktır"
diye konuştu. Fotoğraf çekimi için bu-
raya gelen gelin ve damat da çöp top-
lama etkinliğine katıldı.

TEMİZ TUTMAK DA MARİFET

Evinden aldı evine bıraktı

esenyurt Belediyesi Sağ-
lık İşleri Müdürlüğü, iki
gündür karantinada olan

COVİD temaslı vatandaşı sınav günü
yalnız bırakmadı. Koronavirüs şüphe-
lisi 35 yaşındaki İbrahim Ağın’ı Hasta
Nakil Ambulansıyla Mehterçeşme
Mahallesi’ndeki evinden alan ekipler,
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Top-
tancılık Sınavı’na gireceği Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Davutpaşa
Kampüsü’ne getirdi. Koronavirüs
testi pozitif çıkan abisiyle temas kur-
duğunu ve 29 Ekim tarihine kadar ka-
rantina olacağını söyleyen Ağın,
“Sağlık bakanlığına bağlı kurumları
aradım ancak bana sadece Esenyurt
Belediyesi olumlu dönüş yaptı. Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt ve onun ekibine çok teşekkür
ediyorum. Onların sayesinde sınava
girebildim. Benim gibi mağdur olan
bir sürü öğrenci var. Sağ olsun benim
belediyem bu konuda çok duyarlı”
diye konuştu. Ağın, sınavın ardından
yine aynı ambulansla evine bırakıldı.

Müdürlük oyaladı

Esenyurt Belediyesi’nin sayesinde sı-
nava girebildiğini belirten COVİD
şüphelisi İbrahim Ağın şöyle konuştu,
"Ben ziraat teknikeriyim. Ankara üni-
versitesinin açmış olduğu bir sınava
gelecektim. Maalesef sağlık sorunları
yüzünden gelemedim. Abimin Koro-
navirüs testi pozitif çıktı, ben de te-
mastan dolayı karantinadaydım.

Abimin testinin pozitif çıktığından bir
gün öncesinden haberim oldu. Sabah
Sağlık Bakanlığı’nı aradım İl Sağlık
Müdürlüğüne yönlendirdiler. İl Sağlık
Müdürlüğü İlçe Sağlık Müdürlüğüne
yönlendirdi. 112’yi aradım, ‘ilçe sağ-
lığı arayın’ dediler. Sabah sekiz bu-
çuktan saat ikiye kadar ilçe sağlığa
ulaşmaya çalıştım ama ulaşmadım.
Tekrar 112’yi aradım, ‘Bakanlık tara-
fından gelen bir yazı olmadığı için
maalesef size yardımcı olamıyoruz’
dediler. En sonunda İlçe Sağlık’tan bi-
rine ulaştım. Onlarda, ‘Sınava gire-
meyeceksiniz maalesef’ dediler.
Sonra, oradan biri Esenyurt Belediye-

si’ni arayın dedi. Belediyeyi aradım, il-
gili birimlere ulaştı durum onlarda ge-
rekli tüm alt yapıyı oluşturdu. Onların
sayesinde bugün sınava gelebildim."

24 saat kesintisiz hizmet

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt ve ekibine bu hizmet-
ten dolayı teşekkür eden Ağın, "Benim
gibi mağdur olan bir sürü öğrenci var.
Sağ olsun benim belediyem bu ko-
nuda çok duyarlı. Karantina sürecim
29 Ekim’de bitiyor. Önümüzdeki
hafta tekrar sınavım var ama o ko-
nuda içim rahat çünkü belediyemin
arkamda olduğunu biliyorum. Sıkıntı

yaşadığım takdirde telefon açabilece-
ğim bir belediyem var en azından"
dedi. Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü Acil Tıp Teknikeri Ulaş
Taç ise "Vatandaşımız İbrahim Ağın’ı
sınavına götürmek için adresinden
aldık. Öncesinde il sağlık, ilçe sağlık
ve 112 gibi kurumlara başvuru yapmış
ancak herhangi bir cevap alamadığı
için belediyemizin Hasta Nakil Mer-
kezi’ne bir talepte bulundu. Merkezi-
miz bu duruma olumlu bir dönüş
yaptı. Biz de vatandaşımızı Esen-
yurt’taki ev adresinden alıp Yıldız
Teknik Üniversitesi’ndeki sınav yerine
getirdik. Ardından sınav bittikten
sonra sınav yerinden alıp ev adresine
bırakacağız. Esenyurt Belediyesi ola-
rak COVİD pozitif ve COVİD temaslı
vatandaşlarımıza da bu hizmeti veri-
yoruz. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde
mağdur etmemek için 7 gün 24 saat
kesintisiz çalışıyoruz" diye konuştu. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde sınava girmesi gereken Koronavirüs şüphelisi İbrahim Ağın, Esenyurt Belediyesi’nin Hasta Nakil
Ambulansı ile evinden alınarak sınav salonuna götürüldü, sınavın ardından da yine aynı ambulansla evine getirildi

Kuyruğa
girdiler
Avcılar'da bir işyerinde satışa
çıkarılan uçakta unutulan bavul ve
eşyaları görüp almak isteyenler,
mağazada kuyruk oluşturdu

Özellikle dış hat yolcularının
unuttuğu, THY'nin kayıp eşya de-
posunda bekletilen, 1 yıl içerisinde

başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dö-
nemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı. 7 TIR
dolusu koli ve bavulu Avcılar’daki deposuna
indiren Aziz Korkmaz, bunları kademeli ola-
rak satışa çıkardı. Yapılan duyuruların ardın-
dan Korkmaz’a ait Marmara Caddesi’ndeki
bir işhanındaki mağazanın önünde uzun
kuyruk oluştu. Kuyrukta yaklaşık 1 saat bek-
ledikten sonra içeriye 5’er kişilik gruplar ha-
linde alınan müşteriler özellikle cep telefonu,
tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi. Kontrolleri
yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el
piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken
bunlar için belli döneme kadar garanti de ve-
rildiği ifade edildi.

3’te 1 fiyatına satıyoruz

İki iş yerinde THY’nin ihalelerinden satın al-
dıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrük-
lerde el konulan eşyaları satan Aziz
Korkmaz, bu işi 1995’ten itibaren yaptıkla-
rını, 13 yıldır da Avcılar’da faaliyet gösterdik-
lerini belirtirken, "Bavuldan giysilerin yanı
sıra kaliteli, tanınmış markaların hiç kullanıl-
mamış eşyaları da çıkıyor. Uçağa biniş sıra-
sında acele ile alınmayan cep telefonu, tablet
ve bilgisayarlar büyük ilgi görüyor. Bavuldan
aklınıza gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bun-
ları 3’te 1 fiyatına satıyoruz” dedi. DHA

Tarih ve doğa
yürüyüşü
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kültür
ve Turizm Derneği ve Çatalca Belediyesi işbirliğinde dü-
zenlenen tarih ve doğa yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşe

Mesut Üner'in yanısıra Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı
Ahmet Rasim Yücel, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan, Başkan
yardımcıları, Meclis Üyeleri, Kültür ve Turizm Derneği Üyeleri ve
çok sayıda sporsever vatandaş da iştirak etti. 

9 km yürüdüler

Belediye önünde toplanarak araçlarla Kalfaköy Mahallesi'ndeki yü-
rüyüş başlama noktasına hareket eden kafile, 9 km’lik yürüyüşle Ku-
marlıdere ve Keçigerme su kemerlerine ulaştı. Katılımcılar
tarafından bol bol fotoğraf çekilen yürüyüşte Dernek Başkanı
Ahmet Rasim Yücel tarafından su kemerleri hakkında geniş bilgi ve-
rildi. Yücel yaptığı konuşmada doğa yürüyüşlerine ulaşım ve ikram-
lar gibi birçok konuda destek veren ve katılım gösteren Belediye
Başkanı Mesut Üner’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ayrıca
yepyeni bir projenin de müjdesini veren Dernek Başkanı ve Meclis
Üyesi Ahmet Rasim Yücel, Çatalca’nın Dünya Mirası eserleri olan
Su Kemerleri ve Avrupa’nın en uzun savunma duvarı olan Anasta-
sios Surları’nın Avrupa Birliğince kabul edilen proje ile tanıtım çalış-
malarının başladığını belirtti. Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner,
doğa ve tarih yürüyüşünü düzenleyen Çatalca Kültür ve Turizm
Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel’e, dernek üyelerine ve katılım
sağlayan tüm sporseverlere teşekkür etti. 



Ç atalca Ferhatpaşa Mahallesi Ulus
Caddesi'nde yıllarıdır atıl bir şekilde
duran alan, yeni bir yaşam alanı

haline getirildi. Belediye Başkanı Mesut
Üner tarafından 10 yıl ilçeye belediye baş-
kanlığı yapan İsmail İp’in isminin verildiği
yaşam alanı, düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine eski Belediye Başkanı İs-
mail İp, Başsavcı Hakan Akbal, Meclis
üyeleri, siyasi parti başkanları,  muhtarlar
ve STK temsilcileri katıldı. Işıklandırmaları
ve tasarımıyla dikkat çeken İsmail İp
Yaşam Alanı'nın açılış töreni saygı duruşu
ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Benim için çok anlamlı

Törenin açılış konuşması ilçeye uzun yıllar
Belediye Başkanı olarak hizmet veren İs-
mail İp tarafından yapıldı. İp, "Benim için
böylesine anlamlı bir günde buraya teşrif-
leriniz için teşekkür ediyorum. ‘İnsanlar
yaşarken de anılmalıdır’ diyen çok kıymetli
Belediye Başkanımıza ve Meclis üyeleri-
mize, teşekkür ediyorum. 1999-2009 yılları
arasında 2 dönem, güzel Çatalca’mıza de-
ğerli hemşerilerimizin bir hizmetkârı ola-
rak, onlara gönülden bağlı bir kardeşleri
olarak hizmet etmek şerefine nail olduk.
İlk dönemimizde ilk işimiz buraya bir ad-
liye binası kazandırmak olmuştu. Bugün
bu anlamda ilçemizdeki adalet sarayımızla
da gurur duyuyorum. Bütün bunların öte-
sinde çok kıymetli Belediye Başkanımıza,
Başkan yardımcılarımıza oy birliği ile ismi-
min verilmesi kararını alan Meclis üyeleri-
mize ve emeği geçen herkese minnet
duygularımı bir kez daha ifade ediyor, te-
şekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli Be-
lediye Başkanımızın ve Meclis üyelerimizin
bugün yaptıkları güzel hizmetleri ve yarın-
larda yapacakları hizmetleriyle, Rabbim-
den inşallah bugün bana lütfedip layık
gördükleri şekilde onlarında isimlerinin
ebediyen anılacağı günler görmelerini, on-
larında sağlığında böyle güzel yerlere isim-
lerinin verilmesini diliyorum" ifadelerine
yer verdi.

Siyaset mecrasında yapılsın

Seçildiği ilk gün siyaset yapmak için değil
sadece ilçeye hizmet için çalışacağını ifade
ettiğini dile getiren Belediye Başkanı
Mesut Üner ise birlik ve beraberlik vur-
gusu yaptı. Pandemi nedeniyle az katılımlı
bir tören hazırlandığını belirten Üner, "Bı-
rakalım siyaset mecrasında yapılsın. Bizler
göreve gelmeden öncede bu güzel ilçemize
hizmet eden meclis üyesi ağabeylerimiz,

başkanlarımız, kaymakamlarımız, savcıla-
rımız oldu.  Taş üstüne taş koyan herkes-
ten Allah razı olsun. Burası adliyeye
giderken Çatalca’mızın bir yüzüydü. Hep
hayalim buranın güzel bir hale gelmesiydi
ve bugün güzel bir meydan haline geldi.
Ben emeği geçen başta Park ve Bahçeler
Müdürümüze ve ekibine teşekkürlerimi
sunuyorum. İlçemizde eşit hizmet anlayı-
şımızla her mahallemize hizmet vermeye
çalışıyoruz. Ben 5 yıl sonunda vatandaşla-
rımıza verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın
mutluluğunu yaşayacağım. Hayatta yarın
ne olacağı belli olmuyor bu nedenle
önemli olan kimseyi kırmadan bu yolda

yürümek ve arkamızda güzel hizmetler,
eserler bırakmak. Bir kişi bile olsa bir ‘Allah
Razı Olsun’ demesi bizim için en büyük
kazançtır" dedi.

Meclis üyelerine teşekkür

"Bazen gece 11 gibi geliyorum buraya,
oyun oynayan çocuklarımızla sohbet edi-
yoruz, hatta bana Çatalca’mız hakkında o
en masum ve temiz duygularıyla o kadar
güzel görüşlerini anlatıyorlar ki" diyen
Üner, "Bu çevrede yaşayan vatandaşları-
mızla sohbet ediyoruz, bizlere pandemi
süresinde bu tür yaşam alanlarının daha
da önem kazandığını belirtiyorlar. Akşam-

ları çaylarını burada içiyorlar, bir yaşam
alanı oluştu bu alanda. Uzun yıllar Çatal-
ca’mıza hizmet eden, İlçemize Adliye bina-
mız, futbol sahamız, çevre yolumuz,
okullarımız gibi birçok önemli hizmetleri
bulunmuş İsmail Başkanımıza bugün bu-
rada bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.
Cem Başkanımızın ismini Yaşam Vadi-
mize, bu güzel meydanımıza da İsmail
Başkanımızın ismini oy birliği ile veren
CHP’li, İYİ Parti’li, MHP’li, AK Partili
tüm meclis üyelerimize çok teşekkür edi-
yorum. İsmail İp Yaşam Alanımız ilçemize
hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bu-
lundu. 
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Çatalca'da İsmail İp Yaşam Alanı törenle açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mesut Üner, “Bırakalım siyaset
mecrasında yapılsın. Bu ilçede taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Hayalim buranın güzel bir hale
gelmesiydi ve bugün güzel bir meydan haline geldi. Çatalcalılara hayırlı olsun”  açıklamasını yaptı

BAHADIR SÜGÜR

HIZMET EDENDEN
ALLAH RAZI OLSUN

Kızım travma geçirdi

OlAY, 29 Eylül Salı günü saat
12.00 sıralarında Şişhane
metro durağında meydana

geldi. Umut K., 10 yaşındaki kızı R.K. ile
beraber metroya binmek için durağa geldi.
İddialara göre, 12 yaş altındaki çocuklara
ulaşımın ücretsiz olduğunu sanarak kızını
geçirmek isteyen Umut K'ya görevliler
engel oldu. Geçiş yapan kızı için akbil bas-
masını isteyen görevliler ve Umut K. ara-
sında tartışma başladı, baba kız görevliler
tarafından şiddete uğradı. Cep telefonu ka-
merasına yansıyan olayın ardından polis
ekipleri, her iki tarafı da ifadelerini almak
üzere karakola götürdü. Metro A.Ş. avukat-
ları, Umut K'dan "Görevliyi Tehdit" ve "Kar-
şılıksız Yararlanma" suçlarını işlediği,
Umut K. da kendisine ve kızına şiddet uy-
gulandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Durdurun da görelim

İstasyon amiri olarak gören yapan B.G.'nin
ise karakolda Umut K. hakkında verdiği
ifade ortaya çıktı. B.G.'nin iddiasına göre
baba Umut K., kızı için ücret ödemesi ge-
rektiğinin söylenmesinden sonra "Ben ge-
çiyorum, durdurun da görelim" dedi. B.G.
ifadesinin devamında ise Umu K. tarafın-
dan "Bunun hesabını size soracağım, siz
görürüsünüz" şeklinde tehdit edildiğini

iddia etti
Umut K. ise "Kızım için akbil basmama
rağmen beni bırakmadılar. Yaklaşık 30 da-
kika boyunca kızımı ve beni duvar köşe-
sine sıkıştırarak çıkmamızı engellediler.
Bizi baskı altına alıp, kızımın korkmasına
neden oldular" dedi. 

Nefes almak istedik

Kızının 30-40 dakika boyunca orada
travma yaşadığını ifade eden Umut K.,
"O sırada B. G., tekrar üzerimize gelmeye
başladı. Bağırarak geldi ve şiddete devam
ediyordu. Ben defalarca uyardım kendisini.
Çocuğun çok rahatsız olduğunu, travma
yaşadığını ve korktuğunu, üzerimize gel-
memesini istedim. Daha sonra köşeye
doğru çekilmeye başladık. B.G., hala şid-
dete devam etti. Bu arada kızımın şoku
daha da artmaya başladı tabii. Ben olay
yerinden uzaklaşmak istememe rağmen
bizi orada kilitlediler ve metronun köşe ala-
nında kaldık. Uzaklaştırmadılar. Hava,
nefes almak istedik, çocuğumun rahatla-
masını istememe rağmen çocuğum yakla-
şık 30-40 dakika kadar orada travma
yaşadı. Annesi geldikten sonra kızımızı
oradan uzaklaştırabildik. Aynı zamanda
polisler de gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.
DHA

Şişhane metro durağında 10 yaşındaki kızı R.K için akbil basmadığı gerekçesi ile istasyondaki
güvenlik görevlileri tarafından şiddete uğradıklarını iddia eden Umut K., şikayetçi oldu. Kızında
travma oluştuğunu söyleyen Umut K., psikolojik destek aldıklarını söyledi

İBB, Gemlik’ten
zeytinyağı aldı
İBB, Gemlik’teki dolu yağışından 
etkilenerek mahsulünün çoğunu 
kaybeden zeytin üreticisine destek oldu.
Gemlik Belediyesi’nin üreticinin zararını
karşılamak için piyasanın iki katı fiyatına
aldığı ve işlediği 40 tona yakın zeytin
yağının bir kısmını İBB satın aldı

İnsan sağlığının önemli bir parçası zeyti-
nin en tanınan markasına sahip olan
Gemlikli üreticiler, dolu yağışının da etki-

siyle bu yıl mahsulünün çoğunu kaybetti. Piyasa fiya-
tının 2 TL’ye düşmesiyle birlikte toplama giderini dahi
karşılamakta zorlanan üreticinin imdadına Gemlik
Belediyesi koştu. Zeytin üreticisinin elinde kalan 200
tona yakın ürünü Gemlik Belediye Başkanı Uğur Ser-
taslan,4 TL’ye satın aldı. Bu ürünün işlenmesi sonucu
40 ton zeytinyağı elde edildi. Ancak ortaya bir önemli
maliyet de çıktı. Gemlik Belediyesinin bu mali yükünü
hafifletmek amacıyla İBB devreye girdi.

Alın teri ödendi

Bursa CHP İl Başkanı İsmet Karaca’nın daveti üze-
rine bölgeye giden CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan
Günaydın, Gemlikli zeytin üreticileri ile köy kahvele-
rinde buluştu. Gemlikli zeytin üreticisi, yakın za-
manda etkili olan yoğun dolu yağışı sebebiyle
ürününün yüzde 50 ile yüzde 85’ini kaybettiğini belir-
ten Günaydın, bu durumun müdahaleyi mecburi kıl-
dığını anlatarak, Gemlik Belediye Başkanı Uğur
Sertaslan’ın da kamu yöneticisi sıfatıyla bu doğru iş-
lemi yaptığını söyledi. Davet üzerine bölgeye gittiğini,
üreticilerle buluştuğunu, durumu yerinde incelediğini
de sözlerine ekleyen Günaydın, "Üretilen zeytin yağı-
nın bir bölümünü İBB uygun fiyatlarda almaya karar
verdi. Ödemesi de yapıldı. Gemlikli köylümüzün, alın
terinin karşılığını almasına İBB böylece katkı sağladı.
Onların sevincine tanık olmaktan büyük memnuniyet
duydum. Doğrusu İBB ve Gemlik Belediyesi böylece
kır ve kent dayanışmasının iyi bir örneğini sergilemiş
oldular. Bu tür dayanışmalar Türkiye’mizi güzelleşti-
riyor" dedi. 

Online satışı da olacak

Günaydın’ın verdiği bilgiye göre, Gemlik Belediyesi,
üreticiden satın aldığı zeytini soğuk sıkım işlemine
tabi tutarak elde ettiği 40 ton zeytinyağının asit oranı
0,8 düzeyinde. Bu kalitedeki yağın 3 tonunu satın
alan İBB, hem Gemlik Belediyesinin mali yükünü ha-
fifletti hem de kendi destek hizmetlerinde bu ürünü
kullanma şansı yakaladı. İBB, kendi kullanımından
fazlasını ise kurulmak üzere olan online platformda
satışa çıkaracak. İBB, bu satışların seyrine göre, ge-
rektiğinde daha çok miktarda zeytinyağını Gemlik
üreticisinden almaya da devam edecek.  
HIDIR ULAĞ

Kamu vicdanı ağır yaralandı
Pendik’te Aile Sosyal Politikalar Bakan-
lığı'na bağlı bir bakım ve rehabilitasyon
merkezinde yatılı olarak kalan otizmli

çocuğun görevlilerce nöbet geçirdiği bahanesiyle
kurum bahçesinde ellerinin bağlanmasına tepki
gösteren, Samyeli Engelsiz Yaşam Derneği Baş-
kanı Bahattin Demir, "Bu olay özel eğitim ve kamu

vicdanında derin bir yara bırakmıştır" dedi. Demir,
"Otizmli çocukların erken tanı ve müdahale imka-
nından yararlandırılmadığı ve yaşama etkin bir şe-
kilde katılımları sağlanamadığı için 12-20
yaşlarından itibaren aileler tarafından tek çare ola-
rak bakım merkezlerine yerleştirmek kalıyor" diye
konuştu. 

Onlar topluma emanet

"Otizm bir engel değil farklılıktır. Bilimsel dayanaklı
uygulamalarla eğitilip yaşama etkin katılımları
sağlanabiliyor" diyen Demir, "İyi eğitim alamamış
çocuklar 18-20 yaşlarına vardığında öfke nöbetleri
veya olumsuz davranışlar sergileyebiliyor. Görün-
tülerde ortaya çıkan sebep ve sonuç budur. Özel
bir bireyi bağlayarak çözüm aranması kadar üzücü
bir durum yoktur. Orada görevli personelin bu tür
konu ve benzeri durumlara karşı gerekli eğitimini
almış olması gerekmektir. Her ne kadar olumsuz
davranışlar sergilese de bir evladımızı kardeşimizi
bağlamak işkence yapmak dahası özgürlüğünden
mahrum bırakmak alıkoymaktır. Bu bir hak gaspı-
dır ceza ehliyeti olmayan özel gereksinimli bir va-
tandaşınıza bu yapılan davranışı şiddetle
kınıyorum. Tohum toprağa engellililer topluma
emanettir. Emanete ihanet edenlerin gerekli ceza-
lara çarptırılması kamuoyu vicdanında hem rahat-
lama sağlayacak hem de benzer durumların
yaşanmasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Özel çocuklara sahip çıkmak her bireyin yegane
görevidir. Söz konusu hak istismarcıları için yargı
kurumlarını göreve davet ediyorum" ifadelerini 
kullandı.  BARIŞ KIŞ

Bağımsız 
Türkiye Partisi 

(BTP)'nin 5.
büyük olağanüstü 

kongresinde
Hüseyin Baş

oyların tamamını
alarak BTP Genel

Başkanı seçildi

BTP 5. Olağanüstü
Büyük Kongresi Ankara
Sincan Harikalar Di-

yar'ındaki afi tiyatroda gerçekleşti-
rildi. Tüm illerden gelen
delegelerin katıldığı kongre,
nisan ayında hayatını kay-
beden BTP Genel Başkanı
Prof. Dr. Haydar Baş'ın
anlatıldığı sinevizyonla
başladı. Haydar Baş'ın ar-
dından partinin genel baş-

kanlığını yürüten oğlu hukukçu
Hüseyin Baş, seçime tek aday ola-
rak girdi.

Haydar Baş'ın oğluyum

Oylama öncesi delegelere sesle-
nen Hüseyin Baş, "Gururla söy-
lüyorum, ben Haydar Baş'ın
oğluyum. Bu koltuğun hayrını
görmeye değil hakkını vermeye
geldim. Ben Türkiye'nin en genç
genel başkanıyım. Ben Türki-

ye'nin yüzde 40'ı olan gençlerin
temsilcisiyim. Ben ve sizler o genç-
lerin tamamına ulaşacağız. Onları
bu davanın merkezine koyacağız.
Önümüzdeki 20 yılda muhtemelen
bambaşka sabahlara uyanacağız.
Çağ iletişim çağı, çağ bilişim çağı,
çağ teknoloji çağı ve bu çağın çark-
larını döndürebilecek yegâne sis-
tem var elimizde. İnsanımızın
potansiyelini ortaya çıkarabileceği,
vatanına milletine topyekûn top-
raklarına hizmet edebileceği bir an-
layışı artık uygulamamız gerekiyor"
dedi. 

Hüseyin Baş yeniden seçildi
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B u yazımızda Yargıtay kararları ışı-
ğında kıdem tazminatına esas hiz-
met süresi hesaplanırken dikkat 

edilmesi gerekin hususlara değinilecektir. 
Konu detaylandırılmadan önce güncel ol-

ması ve birçok soru gelmesi nedeniyle kısa 
çalışma dönemi ile işverence verilen ücret-
siz izin dönemine ilişkin sürelerin kıdem 
tazminatına esas hizmet süresine dahil edi-
lip edilmeyeceğine kısaca değinmenin ye-
rinde olacağı düşünülmektedir. 

Yargıtay kararlarına göre kısa çalıma 
dönemi kıdem tazminatına esas hizmet sü-
resine dahil edilecek olup ücretsiz izin süre-
leri ise dahil edilmeyecektir. Ancak 
yerleşmiş Yargıtay kararlarında belirtilen 

ücretsiz izin işçinin talebi ve işverenin onayı 
ile uygulanan ücretsiz izinlere ilişkin olup, 
işverence 17.04.2020 tarihinden itibaren 
işçinin onayı yada talebi olmaksızın verilen 
ücretsiz izinlere ilişkin bir karar henüz bu-
lunmamaktadır. Bu bakımdan Covid 19 ne-
deniyle 4857 Sayılı Yasanın geçici 10. 
Maddesi ile mevzuatımıza giren işverence 
verilen ücretsiz izinlere ilişkin Yargıtay’ın 
tutumu şu aşamada bilinmemektedir. Yargı-
tay daha önceki kararlarında mevzuatta bir 
hüküm bulunmadığı için işverenlikçe verilen 
ücretsiz izinleri iş akdinin feshi olarak de-
ğerlendirmekteydi. Buradan Yargıtay’ın ko-
nuya bakışını yakalamak mümkün olsa 
gerek zira işverence tek taraflı kararla uy-

gulanan ücretsiz izni iş akdi-
nin feshi olarak değerlendiren ve kısa ça-
lışma döneminin kıdem tazminatına esas 
hizmet süresine dahil edilmesi gerektiğini 
belirten Yargıtay işçinin onayı alınmaksızın 
uygulanan işveren ücretsiz iznine ilişkinde 
aynı sonuca varabilir. 

Kısa çalışma ve işverence verilen ücretsiz 
iznin kıdem tazminatına ilişkin etkileri kı-
saca değerlendirildikten sonra konuyla ilgili 
aşağıdaki hususları da hatırlatmak gerekir. 

1475 sayılı yasanın 14. Maddesine göre 
kıdem tazminatına hak kazanabilmek için 
işçinin işverene ait işyerinde en az bir yıl ça-

lışmış olması gerekir. Ancak toplu ya da bi-
reysel iş sözleşmeleri en az bir yıl çalışma 
koşulu işçi lehine azaltabilir. 

İş sözleşmesinin imza tarihi yerine, fiilen 
iş ilişkisinin kurulduğu tarih, tazminatına 
hak kazanma ve hesap yönünden dikkate 
alınması gereken süreyi başlatacaktır. İşçi-
nin çıraklık ilişkisinde geçen süreler de 
kıdem tazminatına esas alınacak süre yö-
nünden değerlendirilemeyecektir. Buna kar-
şın deneme süresi, kıdem süresine eklenir. 

İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış ol-
duğu istirahat raporları kıdem süresine 
dahil edilir.  Ancak işçinin çalıştığı sırada 
bir defada ihbar önelini 6 hafta aşan istira-
hat raporu süresinin (aşan kısım) kıdem 
tazminatı hesabında dikkate alınmaz.   

İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu sü-
reler de, kıdem süresinden sayılmamalıdır. 
(Ücretsiz izin, mevsimlik işler, karşılıklı an-
laşma ile askıya alma durumları) 

1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçi-
nin aynı işverene bağlı olarak bir ya da de-
ğişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem 
hesabı yönünden birleştirileceğini hükme 
bağlamıştır. O halde kıdem tazminatına hak 
kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında 
da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları 
dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih 
şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak 
şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi 
için gerekli bir koşuldur. İşçinin önceki ça-
lışmaları sebebiyle kıdem tazminatı öden-
mişse, aynı dönem için iki defa kıdem 
tazminatı ödenemeyeceğinden tasfiye edilen 
dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate 
alınması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek 
suretiyle işyerinden ayrılan işçi kıdem taz-
minatına hak kazanmayacağından, istifa 
yoluyla sona eren önceki dönem çalışmaları 
kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz. 

Saygılarımla... 

Kıdem tazminatına esas hizmet 
süresinin hesaplanması

omermese@gmail.com

Ömer MEŞE

2 021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
Teklifi, TBMM Başkanlığına su-
nuldu. Bütçe teklifinde geçmişte de 

sık sık gündeme getirilen hedefler yer aldı. 
Eğitimde reform yapılacağı, Ekonomide iç 
ve dış dengenin sağlanacağı, Refahın toplu-
mun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacağı, 
para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdü-
mün sağlanacağı, sürekli ve kalıcı gelir kay-
nakları oluşturulacağı, mali disipline önem 
verileceği, kamu kaynaklarının verimli kulla-
nılacağı, sağlık sisteminin daha etkin hale 
getirileceği, tarımda üretim ve verimliliğin 
arttırılacağı vurgulandı. 

Açık öngörüsü 245 milyar 

AKP hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş sonrası da 
hazırlanan 3'üncü bütçe olan 2021 yılı büt-
çesinde bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar 
lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar 
lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, 
vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 
245 milyar lira olarak öngörüldü. Vergi gelir-
leri de şu şekilde tahmin edildi: 
“Gelir vergisi 195,3 milyar lira, Kurumlar 
Vergisi 105,2 milyar lira, Özel Tüketim Ver-
gisi 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 
70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 
milyar lira, Motorlu Taşıtlar Vergisi 18,5 mil-
yar lira, BSMV 28,5 milyar lira, Damga Ver-
gisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, 
diğer vergiler 37,9 milyar lira.” 

Faiz giderlerine 179,5 milyar 

Teklifle, genel bütçe kapsamındaki kamu 
idarelerine 1 trilyon 223,5 milyar lira, özel 
bütçeli idarelere 119,9 milyar lira, düzenle-
yici ve denetleyici kurumlara da 2,7 milyar 
lira ödenek verildi. 
Personel giderlerine 326,6 milyar lira, sos-
yal güvenlik prim ödemelerine 54,5 milyar 

lira, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve 
hizmet alım giderlerine 89,1 milyar lira, 
cari transferlere 536 milyar lira, sermaye 
giderlerine 103,7 milyar lira, sermaye 
transferlerine 8,8 milyar lira, borç verme 
giderlerine 38 milyar lira, yedek ödeneklere 
9,9 milyar lira, faiz giderlerine de 179,5 
milyar lira ayrıldı. 

Eğitim birinci sırada 

Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti 
veren diğer kurum ve kuruluşlara 2021 yı-
lında 19,1 milyar lirası yatırım olmak üzere 
toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrıldı. 
MEB'in 2020'deki ödeneği 5,8 milyar li-
raydı. Bu rakam yüzde 94 artışla 11,3 mil-
yar liraya çıkarıldı. 2020 yılı bütçesinde, 
sağlık sektörü yatırımlarına 11,6 milyar lira 
kaynak ayrılmışken, 2021 yılı bütçesinde 
20,1 milyar liraya yükseldi.

AK PARTİ milletvekilleri tarafından hazırla-
nan yeni istihdam ve af paketiyle milyarlık de-
vasa holdinglere büyük vergi avantajı geliyor. 
Teklife göre, yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi 
oranı Cumhurbaşkanı'nın yetkisiyle yüzde 
15'e kadar düşürülebilecek. Bu yetkinin kulla-
nılması halinde holding ve şirketler asgari üc-
retliden dahi daha düşük oranda vergi 
ödeyecek. Yüzde 15'lik oran halen yılda 22 
bin liranın altında kazanç elde eden toplumun 
en düşük gelirli kesimine uygulanıyor.

‘SIFIR Atık Güzel Gelecek’ pro-
jesi kapsamında geri dönüşüm 
tesislerinde incelemelerde bulu-

nan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kar-
toğlu, tesis yetkililerinden bilgi aldı. İstanbul 
ortalamasında 1,22 kilogram olan kişi başı 
çöp miktarının yapılan son çalışmalarla bir-
likte Başakşehir’de 0,77 kilograma kadar dü-
şürdüklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, 
hedeflerinin bu oranı 0,50’nin altına indir-
mek olduğunu söyledi. 

Dönüşümü evlere taşıdık 

Hayata geçirilen projenin kamu kurum ve 
kuruluşlarından evlere kadar yaygınlaştırdık-
larını belirten Kartoğlu, “Özel olarak tasar-
lanan ve ilçe genelindeki vatandaşlarımıza 
ücretsiz olarak dağıtılan atık toplama apa-
ratları ve askıları sayesinde geri dönüştürüle-
bilen atıkları kategorilere ayırarak 
topluyoruz. Geri dönüşüm ünitelerimizde 
biriken atıklar, ekiplerimiz tarafından topla-
narak geri dönüşüm tesislerine götürülüyor. 
Kampanya kapsamında site yönetimleriyle 
de iş birliğine giderek ilçemiz genelinde geri 
dönüşebilen atık miktarını mümkün olan en 
üst seviyede toplamayı amaçlıyoruz” dedi. 

Teknolojiyle harmanlandı 

Başakşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, 
"Hazırlık sürecinin ardından hayata geçir-
diği, geri dönüşümü teknolojiyle harmanla-
nan projeler sayesinde geleceğin teminatı 
çocuklara daha güzel ve daha yaşanabilir bir 
dünya bırakılması amaçlanıyor. Modern ve 
örnek kent olma yolunda hayata geçirilen 
‘Atık Nakit’ projesi ile site ve konutlardan 
toplanan geri dönüşüm atıkları puana dönü-
şüyor. Biriken puanlarla site sakinleri ister 
market alışverişlerini isterlerse de sitenin ihti-
yaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor. 
‘Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi’ proje-
siyle yeraltı çöp konteynerlerine yerleştirilen 
akıllı çöp toplama sistemi sayesinde, çöp 
miktarı konteynere gitmeden araçtan veya 
merkezden tespit edilerek araçların rotaları 
belirleniyor. Böylece yakıt tasarrufu sağlanı-
yor. Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemi ile 
çöp ve atıklar yer altında izole ediliyor. Bu 
sayede koku, bakteri, hastalık ve benzeri is-
tenmeyen sonuçların önüne geçerken görsel 
kirlilik de tamamen ortadan kaldırılıyor."  
ifadelerine yer verdi.

Çöp miktarı 
düştü 

AK Parti iktidarlarının 19. bütçesi TBMM’ye sunuldu. 2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, gelirleri  
1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü

2021 BUTCESI MECLIS’TE

BÜTÇEDE 2021 hedefleri de şöyle sıra-
landı: "Yeni Ekonomi Programları ile 
elde edilen kazanımları koruyup geliştir-
mek, iç ve dış dengeyi yeniden sağlamak, 
bu denge üzerine inşa edilecek stratejik 
reformlarla kapsayıcı, sürdürülebilir ve 
istihdam odaklı büyümeyi hedefleyen 
politikalarla küresel ekonomide ortaya 
çıkan yeni normalin oluşturduğu iktisadi 
fırsatları da kullanarak üretime, ihracata 
ve finansal istikrara dayalı ekonomik dö-
nüşümü ve değişimi gerçekleştirmek. Be-
şeri sermayeyi güçlendirmek, kapsayıcı 
büyüme yaklaşımını belirgin bir biçimde 
hayata geçirmek ve refahın toplumun 
tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yö-
nelik politikaların uygulanmasına devam 
etmek. Para ve maliye politikalarının 
güçlü eşgüdümünü sürdürmek, Kamu 
borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir 

düzeylerde tutmak. Süreklilik arz etme-
yen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluş-
turduğu geçici kaynaklara karşılık olarak 
kalıcı mahiyette harcama yaratmamak, 
bütçenin gelir performansının yükseltil-
mesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kay-
nakları oluşturmak, vergi tahsilatında 
etkinliği artırmak ve ekonomide kayıt dı-
şılığı azaltmak. Mali disipline kararlılıkla 
devam etmek, harcama önceliği geliş-
tirme konusunda toplumun beklentile-
rine daha fazla odaklanan, kamu 
kaynakları ile kamu hizmetleri arasın-
daki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap 
verebilirliği artıran program bütçe siste-
mine geçilerek kaynakların daha verimli 
kullanılmasını sağlamak.  
Kamu kaynak kullanımında; temel poli-
tika belgelerinde belirlenen politika, ted-
bir ve öncelikler doğrultusunda hareket 
etmek, kamu idarelerinin kendilerine 
tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullan-
masını sağlamak. Harcama gözden ge-
çirmeleri sonucunda verimsiz harcama 
alanlarını tasfiye etmek, bu yolla oluştu-
rulacak mali alanın öncelikli harcama 
alanlarına tahsis edilmesini sağlamak. 
Eğitim sisteminde yapılacak köklü re-
formlar ile eğitimin kalitesinin artırılma-
sını sağlamak, rekabetçi üretim ve 
verimlilik için gerekli olan becerilere 
sahip işgücü yetiştirmek. Sağlık harca-
malarında etkinliğin sağlanması için arz 
ve talep yönlü düzenlemeleri hayata ge-
çirmek, birinci basamak sağlık hizmetle-
rini güçlendirerek sağlık sistemi 
içerisindeki etkinliğini artırmak. Tarımda 
üretim ve verimlilik artışını; yeni nesil gi-
rişimciler, teknolojiler, girdi bazlı destek-
leme ve sözleşmeli tarımla sağlamak." 

2021 HEDEFLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer kurum 
ve kuruluşlara 2021 yılında 19,1 milyar lirası yatırım olmak 
üzere toplamda 211,4 milyar lira kaynak ayrıldı.

Başakşehir Belediyesi, Çevre ve  
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, 

Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen 
Sıfır Atık Projesi’ne düzenlediği kampa-
nyayla destek veriyor. Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu, İstanbul ortalamasında 

1,22 kilogram olan kişi başı çöp  
miktarının yapılan son çalışmalarla 

Başakşehir’de 0,77 kilograma kadar 
düşürdüklerini söyledi 

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, "Sıfır Atık 
Güzel Gelecek projesi kapsamında or-
ganik gübre üretimine de başlandı. 
Yemek artıklarının komposta dönüştü-
rülmesiyle elde edilen organik gübre, 
hem ilçe genelindeki parklarda hem de 
organik tarımda kullanılıyor. Kompost 
gübre üretiminin yanı sıra özel olarak 
yetiştirilen ve organik atıkla beslenen 
solucanlar ile yüksek kalitede organik 
gübre üretimi de yapılıyor. Üretilen 
gübre, yine park ve organik tarım yapı-
lan bahçelerde kullanılıyor" bilgisini 
paylaştı. DHA

YÜKSEK KALİTEDE 
ORGANİK GÜBRE 

Holdinglere yoksul vergisi
TBMM’ye sunulan yeni torba yasa teklifi yasalaşırsa 

şirketlerin ödeyeceği Kurumlar Vergisi asgari ücretlinin 
ödediği vergi oranının bile altında kalacak. Holdingler 

adeta yoksul vergisine tabi olacak 
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ÇOK SERT TEPKİ
A K Parti Şırnak 7. Olağan İl Kon-

gresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Şırnak'a özel şükranla-

rımı iletmek istiyorum. 11 Mart'ta buraya
geldiğimde verdiğiniz sözü tuttunuz, Bele-
diye Başkanlığı'nı AK Parti'ye emanet etti-
niz. Şırnak, Rize'nin ardından ikinci sırada
yer aldı. Şırnak'a elimiz boş gelmedik. 591
projenin resmi açılışını yapacağız. Eser ve
hizmetlerin şimdiden şehrimize hayırlı ol-
masını diliyorum. AK Parti il kongrelerinin
ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Biz so-
rumluluklarımızın ağırlığına ve çokluğuna
rağmen halkımızla muhabbetimizi yakın
tutarken muhalefet milletimizle mesafesini
uzak tutuyor. Siyasetin gerçek er meydanı
81 vilayetimizin tamamıdır. Şehirlerimize
gidip milletimizle kucaklaşmadan siyaset
yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil
başka yerlerden alıyor. Milletimizin karşı-
sına çıkıp bu ülke için yaptıklarını açık yü-
reklilikle ortaya koyamadan siyasetçi
olmaz" dedi. 

Milletimizle beraber aştık

"Bizim en büyük gıdamız milletimizle kur-
duğumuz gönül bağıdır" diyen Erdoğan,
"Bu öyle tek taraflı değil iki taraflı bir mu-
habbettir. Tüm hayatımızı milletimize hiz-
mete vakfettik. Milletimiz de girdiğimiz hiç
bir mücadelede bizi yalnız bırakmadı. Sı-
nırlarımızı korumak için terör örgütlerinin
üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı.
Darbeciler üzerimize gelirken milletimiz ya-
nımızdaydı. Hakkımızı, hukukumuzu her
platformda cesaretle savunurken milletimiz
yanımızdaydı. Gerektiğinde yedi düvele
meydan okumaktan çekinmedik, ülkemizin
dört bir yanını eserlerle donatırken önü-

müze çıkan engelleri milletimizle beraber
aştık. Bölgemiz ve dünyamız nice krizlerle
boğuşurken Türkiye'nin dimdik ayakta kal-
ması güçlü birliğimiz sayesindedir. Her kim
milletimizi bölmeye yönelik söylem, eylem
ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en
büyük düşmanıdır" ifadelerini kullandı. 

İlk kongre Şırnak'ta

AK Parti'nin ilk il kongresi için Şırnak'ı be-
lirlemesinin rastgele bir tercih olmadığını
dile getiren Erdoğan, "Geçen yıldan kalan
Şırnak'a bir sözümüz vardı. Ahmed-i Ha-
ni'nin, El Cezeri'nin şehri Şırnak'a seçme-
miz aynı zamanda dünyaya bir mesajdır"
açıklamasında bulundu. Konuşmasında
Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşa-
nan savaşa değinen Erdoğan, "Irak'ta, Suri-
ye'de, geçmişte Balkanlar'da, şu anda
Libya'da, Karabağ'da olanlar ayrımcılığın
kan ve gözyaşından başka bir netice getir-
mediğini göstermiştir.  Biz niye Azerbay-
can'da varız? Ne deniyor, Minsk üçlüsü.
Amerika, Rusya, Fransa... Bunlar Ermenis-
tan'ın yanında yer aldı. Ermenistan'a her
türlü silah desteğini veriyorlar. Azeri kar-
deşlerimiz çok ciddi bir mücadele içinde.
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını
Ermeniler'den kurtarmak için bu mücade-
leyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne ola-
bilir? Rabbim yardımcıları olsun.
İnanıyorum ki işgal altındaki toprakları Er-
meniler'den kurtaracaklar" dedi. 

Hafter'e destek veriyorlar

Konuşmasını, "Libya'da da Wagner denilen
Rusların paralı askerleri var. Bu paralı as-
kerlerle kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e
destek veriyorlar" şeklinde sürdüren Erdo-

ğan, "Bize 'Sizin orada ne işiniz var?' diyor-
lar. Biz zulüm neredeyse oradayız. Suri-
ye'de ne işiniz var diyorlar. 911 km bizim
sınırımız var. Bu neden birilerini rahatsız
ediyor. Kusura bakmasınlar orada da varız
ve olacağız. ABD'nin 24 üssü var orada.

ABD'nin buraya gelip üs kurmasının an-
lamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat
getiriyor ABD... Dünya Azerbaycan'ın ya-
nında değil. Ateşkes ilan edildi gece, ateş-
kesi Ermeniler yine bozdu" tepkisini
gösterdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl 
Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, “Size en ufak bir ayrımcılık 

yapılıyorsa failinden hesabını sormak boynumun borcudur” dedi.
“Dünya Azerbaycan'ın yanında değil” diyen Erdoğan, Minsk 

üçlüsüne tepki gösterdi. Erdoğan, “Bunlar Ermenistan'ın yanında 
yer aldı. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Azeri

kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele içinde” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nerede ça-
tışma çıkmışsa kaybeden Müslümanlar
olmuştur" diyerek konuşmasını şöyle sür-
dürdü; "Ölenin de öldürenin
de bu toprakların insanları ol-
duğu yerde, kazananlar
başka coğrafyadan çıkıyorsa
hep birlikte durup düşünme-
miz lazım. Canı yanan biziz,
kanı dökülen biziz, evlat acısı
çeken biziz ama kazanan
başkaları. Böyle bir çarpıklığa
nasıl göz yumabiliriz? 18 yıl-
dır ülkemizi herkes için de-
mokrasi diyerek gece gündüz
hizmet ediyoruz. Herhangi bir
yerde aksaklık varsa muhata-
bınız burada. Size en ufak bir
ayrımcılık yapılıyorsa failinden hesabını
sormak boynumun borcudur. Bundan 5-6
yıl önce biz akan kanı durdurmak için de-
mokratik yolları kullanıyorduk. Terör örgü-
tünün marifeti şehirlerimizi çukurlara
bölmek olmuştu. Ağızlarından demokra-
siyi düşürmeyenler bizim değil alçak

terör örgütünün yanında yer aldı.
Hükümetlerimiz döneminde de atığımız
her adımda engellerle karşılaştık. Aklı-

mıza hiçbir zaman terör ör-
gütü kurmak gelmedi.
Kadınları, çocukları katlederek
kendimize hakimiyet alanı
tesis etmeye çalışmak gel-
medi. Bizim derdimiz hakkımız
olan özgürlüklere ve hizmet-
lere ulaşabilmekti. 
Fatih gemimiz önümüzdeki
aydan itibaren yeni bir kuyuda
sondaja başlayacak. Elimiz-
deki veriler önümüzde keşfe-
decek çok daha zengin
kaynaklar bulunduğunu göste-
riyor. Zenginlikleri 81 vilayetin

tamamının kalkınması için kullanacağız.
Dedelerimizin ömrü cephelerde savaşa-
rak geçti. Bizim ömrümüz hak ve özgür-
lüklerin alanını genişletmek, şehirleri ve
ülkemizi geliştirme mücadelesiyle geçti.
Torunlarımıza hayal ettiğimiz büyük ve
güçlü Türkiye'yi miras bırakacağız."

CANI YANAN BİZİZ
KANI DÖKÜLEN BİZİZ
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48 saat içerisinde toplantı yapılacak
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 'Koronavirüs Salgını' konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre tüm il ve
ilçelerde en geç 48 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulları toplanacak. Hıfzıssıhha kurullarında, Kovid-19'la
mücadelede 'takip', 'denetim' ve 'uyarı' ekseninde mevcut durum analiz edilerek denetimler değerlendirilecek

İçİşlerİ Bakanlığınca, 81 il valiliğine
"Koronavirüs Salgını" konulu ek genelge
gönderildi. Bakanlıktan yapılan açıkla-

maya göre, genelgede yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınının etkilerinin ve vaka artışlarının  tüm
dünyada devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında sal-
gının seyrinde yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ül-
kesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine
yönelik yeni tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

Ek kurallar ve önlemler

Genelgede, Türkiye'de de Kovid-19 salgınının top-
lum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesa-
feyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol al-
tında tutma amacıyla, kontrollü sosyal hayat
döneminin temel prensipleri, temizlik, maske ve me-
safe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası risk-
ler göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına
yönelik ek kurallar ve önlemlerin hayata geçirildiği
kaydedildi.     

7 gün 7 ayrı konu

Salgınla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Ba-
kanlığı ile değerlendirilmesi ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine bazı ka-
rarlar alındığı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer
verildi: "Tüm il ve ilçelerde  en geç 48 saat içerisinde
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması sağla-
nacak. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin
uygulanmasına dair 'takip', 'denetim' ve 'uyarı' ekse-
ninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbir-
lerle yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirilecek.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla
mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel
yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha
fazla katkı sunmalarına yönelik hususlar görüşürüle-
rek karara bağlanacak. 19 Ekim Pazartesi gününden
itibaren 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il ve ilçe-
lerde  genel denetimler  yapılacak."     

Nereler denetlenecek?

Genelgede bu kapsamda, 19 Ekim Pazartesi
umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta
olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme
mekanlarının, 20 Ekim Salı şehir içi ve şe-
hirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her
türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri
dahil) ile havalimanı, gar, otogarların, 21
Ekim Çarşamba organize sanayi bölgeleri
başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fab-
rika, işletme ile personel servislerinin, 22 Ekim
Perşembe tanılı ya da temaslı olması ne-
deniyle izolasyona tabi tutulan kişile-
rin, 23 Ekim Cuma AVM'ler, cami ve
mescitler, halı sahalar/spor tesisleri-
nin, 24 Ekim Cumartesi kamuya
açık alanların (cadde, sokak, park
ve bahçeler, piknik alanları, pazar
yerleri, sahiller), 25 Ekim Pazar
berber/kuaför/güzellik merkez-
leri, internet kafe/salon ve elek-
tronik oyun yerleri, düğün
ve/veya nikah salonları ile
lunapark/tematik parkların

denetleneceği bildirildi.     

Üst seviyede planlama

Denetimlerin, etkinliği ve görünürlüğü en üst sevi-
yede planlanacağı ve uygulanacağı aktarılan genel-
gede, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da
mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurula-
rak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yö-
netimler, il/ilçe müdürlükleri), köy/mahalle
muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden olu-

şacağı ifade edildi. Havaların soğumaya baş-
lamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların

artacağının öngörüldüğü, fiziki mesafenin
hayatın her alanında ve tüm mekanlarda

uyulması gereken bir kural olduğu kay-
dedilen genelgede, kapalı alanlarda ka-
labalık şekilde toplanılmasının halk

sağlığı açısından risk oluşturduğu ve
kapalı mekanların sık sık ha-

valandırılması gerek-
tiği hususlarının
her türlü duyuru
vasıtasıyla vatan-
daşlara hatırlatı-
lacağı aktarıldı.
Genelgede, bu
konuda duyar-
lılığı artırmak
amacıyla ülke
genelinde bazı
anonsların ya-
pılacağı 

belirtildi.     

Ekonomi içler acısı

CHP
Grup
Başkan-

vekili Özgür Özel,
TBMM Başkanlı-
ğına sunulan İşsizlik
Sigortası Kanunu ile
Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Teklifi'ne ilişkin ya-
zılı açıklama yaptı.
Teklifle yurt dışında
bulunan sermaye pi-
yasası araçlarını
Türkiye'deki banka
veya aracı kuruma
bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, bu
varlıklarını serbestçe tasarruf etmesine
imkan tanındığına dikkat çeken Özel,
"Henüz Temmuz 2019'da, bu düzenle-
menin aynısı 31 Aralık 2019'a kadar
süre tanınarak TBMM'den geçiril-
mişti. İktidar, son 12 yılda 6'ncı kez
kara para düzenlemesi getiriyor. Daha
bir yıl bile geçmeden benzer bir düzen-
lemenin getiriliyor olması, Türkiye'de
ekonominin içler acısı halinin göster-
gesidir" görüşünü savundu. Bu tür dü-
zenlemelerin sıklığı ve adeta bir
alışkanlık haline getirilmesinin, ülke-
deki vergi sistemine, kayıt dışı ekono-

miyle mücadeleye ve
kara paranın aklan-
masının önlenme-
sine zarar verdiğini
öne süren Özel, eko-
nomideki sorunlara
bu tür geçici düzen-
lemelerle çare bulu-
namayacağını ifade
etti.

Telafisi
mümkün değil

CHP Grup Başkan-
vekili Özgür Özel,
"Kaçan yabancı yatı-
rımların, kara para-

nın getirilmesini teşvik eden bu tür
düzenlemelerle telafi edilmesi müm-
kün değildir. Son verilere göre son 5
yılda yabancı sermayenin Türkiye'ye
doğrudan yatırımları yüzde 54 azal-
mıştır. 2017 yılında 117 milyar dolar
olan yabancıların Türkiye'deki port-
föyü, Ekim 2020'de 57 milyar dolara
kadar gerilemiştir. Son 3 yılda 60 mil-
yar dolarlık doğrudan yabancı yatırım
ülkeden kaçmıştır. Böylesi bir ortamda
pansuman tedbirler yerine ekonomide
yapısal reformlar ve adalete duyulan
güvenin sarsılmadığı bir yönetim anla-
yışı şarttır" dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan 
İşsizlik Sigortası Kanunu'nu eleştirdi. Özel, “Daha bir yıl bile
geçmeden benzer bir düzenlemenin getirilmesi, Türkiye'de
ekonominin içler acısı halinin göstergesidir” diye konuştu

Özgür Özel

Azerbaycan'a destek talebi

CHP Lideri Kılıçda-
roğlu, Twitter hesabın-
dan paylaştığı videolu

mesajında, bugün Azerbaycan'ın
bağımsızlık günü olduğunu
anımsattı. Ankara'dan CHP
Genel Merkezi'nden bütün Azer-
baycanlıları selamlayan Kılıçda-
roğlu, şunları kaydetti:
"Bağımsızlık gününüz kutlu
olsun. Bu vesileyle şunu da söyle-
mek isterim. İşgal edilen toprakları için mücadele
eden bütün Azerbaycanlı kardeşlerimi, saygıyla sev-
giyle selamlıyorum. O yiğit insanlar kendi ülkeleri-
nin, insanlarının haklarını koruyorlar. Sadece bizim
değil aslında. Bütün demokrat dünyanın Azerbay-
can'a destek vermesi lazım. Kaldı ki Sayın Aliyev çok
güzel bir tanımlama yaptı; 'Biz Ermeni halkına düş-
man değiliz, Ermeni yönetiminden şikayetçiyiz' Dost
olarak iki halk yan yana gelebilir ama Ermeni yöne-
timinin Azerbaycan topraklarını işgal etmesi asla
kabul edilmez. Biz onların her zaman yanındayız.
Bağımsızlık gününüz tekrar kutlu olsun." DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Azerbaycan
Bağımsızlık Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada,
"Sadece bizim değil aslında. Bütün demokrat
dünyanın Azerbaycan'a destek vermesi lazım" dedi

Omuz omuza mücadele sözü

Kalın, Twitter hesa-
bından 'Azerbaycan
Bağımsızlık Günü' do-

layısıyla paylaşımda bulundu.
Kalın mesajında, “Tek millet iki
devlet düsturuyla Azerbaycan Ba-
ğımsızlık Günü kutlu olsun. Tür-
kiye ve Azerbaycan ele ele, omuz
omuza, kalp kalbe her türlü tehdite
karşı mücadeleye devam edecek.
Hem sahada hem de masada hak-
kını ve hukukunu kimseye yedirtmeyecek" ifadelerini
kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Can
Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun! Tek mil-
let iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'ın toprak bütün-
lüğü ve egemenliği için yürüttüğü haklı mücadelesini
sonuna kadar destekliyoruz. Ermenistan işgali ve katli-
amları karşısında Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanın-
dayız" dedi. DHA

Canım gözüm; Azerbaycan

MSB Yönetim Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gös-

teren Türk Armoni Yıldızları Or-
kestrası tarafından '18 Ekim
Azerbaycan Devlet Bağımsızlık
Günü' dolayısıyla TRT Genel Mü-
dürlüğü'nün katkısıyla klip hazır-
landı. Sözleri Ahmed Cavad'a,
müziği Emin Sabitoğlu'na, orkes-
tra düzenlemesi Bando Yüzbaşı
Aziz Diker'e ait olan 'Can Azerbaycan' adlı eser, sa-
natçı Azerin tarafından seslendirildi. Klipte Türkiye ve
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından müşterek ger-
çekleştirilen askeri tatbikatlardan görüntüler ile Nuri
(Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordu-
su'nun 1918 yılındaki Bakü'ye giriş görüntülerine yer
verildi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye
ve Azerbaycan ele ele, omuz omuza, kalp kalbe her
türlü tehdite karşı mücadeleye devam edecek" dedi

Milli Savunma Bakanlığı'nca '18 Ekim Azerbaycan Devlet
Bağımsızlık Günü' dolayısıyla 'Can Azerbaycan' adlı klip
hazırlandı. Klip, 'Canım, gözüm; Azerbaycan' notuyla paylaşıldı

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-
ğan partisinin Şırnak
7. Olağan İl Kongre-
si’nde konuştu. 

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu



D oğal deniz yaşamı için büyük 
öneme sahip olduğu belirtilen 
mercanların ekimi için dalgıç-

ların aylar süren çalışmalarını Demirö-
ren Haber Ajansı (DHA) ekibi yerinde 
görüntüledi. Mercanlar bir yılda sadece 
5-10 milimetre büyüyebilen, “denizlerin 
yağmur ormanları” olarak adlandırılan 
çok önemli canlılar. Küresel ısınmayla 
birlikte Akdeniz’deki mercanların ya-
şamı da tehdit altında.. Marmara 
Deniz, yapısı sayesinde Akdeniz suyu 
barındırdığı için orada yaşayan canlı-
lara ve mercanlara da ev sahipliği yapı-
yor. 

Yüzde 70’i yaşayabildi 

Mercan ekimi projesi ilk olarak geçen yıl 
başladı. Bir grup çevreci dalgıç, Adalar 
Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği 
(ADYSK) ve İstanbul Üniversitesi’nin 
desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alı-
nan izinlerle mercanları korumak için 
ekim çalışmasına başladı. Sivriada ve 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki 
Akdeniz endemiği olan kırımızı, sarı, 
beyaz, siyah, çalı mercanlar tek tek alı-
narak, halk arasında Tavşan Adası ola-
rak bilinen Neoandros adasına ekildi. 
Geçen yıl yapılan çalışmada mercanla-
rın yüzde 70’i yaşamayı başardı. Bu 
oran dünya ise yüzde 20. 

Zorlu çalışma gerektiriyor 

Marmara Denizi 3 katmandan oluşu-
yor. Üstte Karadeniz suyu bulunuyor, 
orta kısmında kristal tabaka var. Aşa-
ğıda ise Akdeniz suyu bulunuyor. Bu 
nedenle bu özel mercanlar burada yaşa-
yabiliyor. Bu işlemi yapmak ise çok 
zorlu bir çalışma gerektiyor. Dünyada 
mercan ekimi 5-10 metrelerde yapılır-
ken, Marmara Denizi’ndeki katmalar-
dan dolayı ekimler 27-30 metrelerde 
yapılıyor. ADYSK Başkanı Volkan Narcı 
ve ekibi aynı gün içinde mercanların ol-
duğu bölgeye dalıyor, oradan aldıkları 
parçaları aşağıda içi Akdeniz suyu dolu 
kavanozlara koyarak kapatıyor. Bu nok-
tada sıcaklık 15 derece. Kavanozlar, dal-
gıçlar tarafından tekneye çıkarılarak 
burada 15 derecelik ısıyı korumak için 
özel dolaplara konuluyor. Dalgıçlar 1.5 
saat uzaklıktaki Tavşan Adasına yola çı-
karak burada tekrar aşağıya iniyorlar. 
Özel bir macunla mercan parçaları ka-
vanozlardan çıkarılarak zemine sabitle-
niyor. Ekipte yer alan İsmail Cem 
Odabaşı ve Ferhan Coşkun da çalışma-
ları adım adım fotoğraflıyor, kaydediyor. 

Bütün bu çalışmalar ortalama 10 kişilik 
bir dalgıç ekibi tarafından yapılıyor. 

280 mercan ekimi yapıldı 

Projede ilk turda 2 aşamalı olarak 280 
mercan ekimi yapıldı. Bu kez ise 200 
mercan ekimi yapılması planlanıyor. 
Mercanları ekme süresi ise bütçe ve 
hava şartlarına göre değişiklikler göste-
riyor. Tavşan Adası 10 bin metrekarelik 
yüzölçümüyle Prens Adaları’nın en kü-
çüğü ve Büyükada’nın 2 kilometre açı-
ğında yer alıyor. Ada çorak olduğu için 
burada yerleşim bulunmuyor. Bu ne-
denle mercanlar bu bölgeye ekilerek bir 
rezerv alanı oluşturuluyor. Adanın ko-
ruma alanı ilan edilmesi için de ayrıca 
çalışmalar yapılıyor. Bölgede mercanla-
rın yanı sıra pek çok balık türünün ve 
deniz canlısının da yuvası bulunuyor. 

Koruyacak yer burası 

Volkan Narcı, “Amacımız Sivriada’da 
bulunan mercanları, Neoandros gibi in-
sana kapalı bir alana getirip, tekrardan 
burada yaşamlarını artırmak ve burada 
bir mercan resifi oluşturmaya çalışmak. 
Bu son proje başladığında fark ettik ki 
İstanbul’da burada yaptığımız mercan 
transplantasyon çalışması sayesinde 
belki de Akdeniz’in bir korumasını, kale-
sini inşa ediyoruz. Global anlamda su-
ların zaten ısınmasıyla beraber Akdeniz 
türleri de buraya yavaş yavaş gelmeye 
başladı. Marmara Denizi’nin muhteşem 
iki katmanından kaynaklı aşağıdaki su 
kristal altında olan mercan yataklarının 
bulunduğu alan sabit 15 derece sıcak-
lığa sahip, birçok Akdeniz türü buraya 
geliyor. Biz farkında olmadan mercan-
ları ayrı kuzenleriyle bir araya getirerek 
daha DNA’sı kuvvetli olan yeni mercan-
lar yaratmaya çalışıyoruz. Bu sayede 
burada bir habitat oluşuyor. Buraya 
gelen Akdeniz türleri de belki de burada 
bir yatak yapacak. Yani birkaç yıl sonra 
Akdeniz’i koruyacak tek yer burası ola-
cak. O yüzden biz de Tarım Bakanlığı 
Su ürünleri Genel Müdürlüğü’nün ver-
diği izinle bu projeyi yapıyoruz. İkinci 
aşamada da Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı Tabiat Varlıkları’ndan bu alanın ge-
lecek çeşitliliği için inşa ediyoruz, 
onlarında bunu korumasını istiyoruz” 
dedi. 

Esas türler orada duruyor 

Narcı, mercan ekimini nasıl yaptıklarını 
ise şu sözlerle aktardı: “Birinci aşama 

Sivriada’da 27 metrede bulunan mer-
canları her bir mercandan tek bir pay 
alıyoruz, yani tamamını alıp buraya ge-
tirmiyoruz. Bir ekim gibi bu çünkü esas 
türler orada duruyor. Onlardan parçalar 
alarak kavanoza koyarız, aşağıda Akde-
niz suyuyla kavanozu mühürleriz. 
Sonra yukarı çıkarıp teknede bulunan 
buz dolu bir dolapta yani 15 derece sı-
caklıkta tutabileceğimiz bir alana alarak 
1.5 saatlik bir mesafeden Sivriada’dan 
buraya Neoandros Adası’na geliriz. 
İkinci dalışımıza hazırlanıp kavanozla 
beraber onları yeni yuvalarına 25 metre-
deki Akdeniz’e tekrar indirip mührü 
orada açarız. Bu aslında bir yarışma. 
Organ nakli gibi her gün Sivriada’ya git, 
onları al, buraya gel, tekrar in ve ek. Tek 
tek ekilen bir şey. Her bir dalışınızın sü-

resi var. Bir günde yapabileceğiniz dalı-
şın bir adeti var, günde 2 dalış yapabili-
yoruz, maksimum 20-22 dakika aşağıda 
kalma şansımız var. bu oldukça meşak-
katli ve zor bir iş. Sonrasında onların ta-
kibi ve sürekliliği olması lazım. Aslında 
bir kasa yaratıyoruz biz burada, gelecek 
Akdeniz ve Marmara türlerinin tamamı 
için burada bir kasa yaratıyoruz. 
Nuh’un gemisi, bir biyo çeşitlilik havuzu 
hazırlıyoruz. Yaptığımız şeyin ne kadar 
önemli olduğunun biz farkındayız, ba-
kanlıklarımız da destek veriyor ama bir 
kitleye yayabilirsek o zaman burada bir 
etki yaratabiliriz. bu etkiyle koruma 
alanlarını yaratabilirsek de bizim belki 
10-20 yıl sonra anahtar türleri barındır-
dığımız bir kasamız olacak.  
Aynı ata tohumları gibi.” 
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Büyükada açıklarında bulunan Tavşan adası kıyılarında suyun 30 metre altında suni mercan 
tarlası oluşturuldu. Akdeniz endemiği mercanların korunması için Sivriada inşaat sahasında  

bulunan mercanlar tek tek sökülerek yeni yerlerine taşındı. Projede geçen yıl yapılan ilk turda  
2 aşamalı olarak 280 mercan ekimi yapıldı, bu kez ise 200 mercan ekimi planlanıyor

DENIZIN DIBINDE  
MERCAN EKIMI

VOLKAN Narcı, “Bu projeyi biz yurt-
dışında yapış şeklini öğrendiğimizde, 
yüzde 20’nin oldukça iyi, yüksek bir 
başarı olduğunu söylenmişti. Biz ilk 
ekimlerde yüzde 70 başarı sağladık. 
Bu yaptığımız şeyi günlük olarak 
yapmamızdan kaynaklı, oksijenle 
buluşturmamamız, aşağıda mühür-
lemek, aynı ısıda korumak daha 
sonra buraya gelmek, burada tekrar 
denize inmek, ekmek. Dünyada ör-
nekleri aslında 5-10 metrelerde çok 
rahat alanlarda görüşlerle çalışılıyor. 
Marmara Denizi dünyadaki denizler 
gibi değildir, 40 metre görüşü olan 
bir yer değildir. Buradaki 27 metreye 
indiğiniz anda yukarıda Karadeniz’i 
aşıyorsunuz, kristal tabakayı aşıyor-
sunuz sonra Akdeniz’e iniyorsunuz 
ve 27 metrede çalışıyorsunuz. As-
lında bizim yaptığımız işi dünyada 
yapan çok bir kurum yok çünkü or-
talama hep 1-5 metre civarlarındaki 
derinliklerde büyütüp kaya mercan-
larını diğer taraflarda restorasyon 
yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

27 METREDE ÇALIŞIYORUZ 

PROJENİN görüntülenmesinden so-
rumlu olan Ferhan Coşkun ise “Her 
şeyden önce bir canlının yıllar bo-
yunca yaşamını sürdüreceği bir yu-
vaya yerleştiriyorsunuz mercanları. 
Orada başka canlılarla, kendi türün-
den diğer canlılarla beraber çoğala-
cağı yeni bir yuva oluşturuyorsunuz. 
Bunu koruyabilmek, bunu kontrol 
altında tutabilmek bizlerin görevi. 
Eğer Tavşan Adası ve çevresi bir ko-
ruma alanına, koruma bölgesine dö-
nüşecek olursa bunların üzerine 
atılacak tek bir ağ bile, üzerlerine dü-
şecek herhangi bir şey bir anda 
bütün emeği yok edebilir. O yüzden 
buranın mutlaka korunması hem 
Marmara için çok çok önemli, Mar-
mara’nın korunması Akdeniz için 
çok çok önemli.

BÜTÜN EMEĞİ YOK EDEBİLİR

Dünyada mercan ekimi 5-10 metrelerde  
yapılırken, Marmara Denizi’ndeki katmalardan 
dolayı ekimler 27-30 metrelerde yapılıyor.

SABANCI Holding ve Carrefour Grup işti-
raki CarrefourSA, İstanbul’un simgelerin-
den Galata Köprüsü’nde balıkçılarla bir 

araya geldi. Sonbaharla birlikte yağmurlu günler 
yaklaşırken, balıkçılara özel yağmurluk, balıkçı ko-
vası ve maske dağıtımı gerçekleştirdi. Organizasyona 
ilişkin bilgi veren ve kurum olarak balıkçılığa bakış 
açılarını anlatan CarrefourSA Taze Gıda Su Ürün-
leri Müdürü Mükerrem Onan, “Türkiye olta balıkçı-
lığının kalbinin attığı yer Galata Köprüsü. Kurum 
olarak ‘doğru balıkçı ve doğru balık’ sloganıyla sür-
dürülebilir balıkçılığı destekliyoruz. O yüzden köprü 
üstünde balık tutan arkadaşlara yağmurluk ve kova 
dağıtarak destek olmak istedik. Hedefimiz insanların 
balık konusunda bilinçlendirilmesidir” dedi. 

Yasağa dikkat ediyoruz 

En uygun fiyata en taze balığı tüketiciye ulaştırmayı 
hedeflediklerini söyleyen Onan, “Türkiye genelinde 
202 şubede taze balık satışı yapıyoruz. Tek noktadan 
sevkiyat yapabilmek için balık platformumuz var. 25 
su ürünleri, 30 gıda mühendisi ile soğuk zincir araç-
larımızla zamanında taze balığı Türkiye’nin her nok-
tasında insanlara yetiştiriyoruz. Amaç çok balık 
satmak değil, kişi başı balık tüketimini artırmaktır. 
En uygun fiyata, en taze balığı en kısa sürede tüketi-
ciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Av, boy ve tür yasa-
ğına çok dikkat ediyoruz, olmazsa olmazlarımız- 
dandır” diye konuştu.  

Güzel bir sürpriz oldu 

Perakende sektöründe çalışan 35 yaşındaki Neşe 
Şenöz de çocukluğundan beri balık tuttuğunu söyledi. 
Balık tutmayı hobi olarak yaptığını aktaran Şenöz, 
“Babamdan bana kalan bir özellik, her hafta sonu İs-
tanbul’un farklı noktalarına ailecek balık tutmaya gi-
deriz. Stresten uzaklaştığımız, kafamızı boşalttığımız, 
ailecek güzel vakit geçirip rahatladığımız bir hobi. 
Ama Galata Köprüsü’nde balık tutmanın tadı çok 
ayrı, bizim için de güzel bir sürpriz oldu. Yağmur var 
hazırlıksız gelmiştik. Kova, yağmurluk ve maske verdi-
ler, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

35 yıldır balık tutuyorum 

35 yıldır Galata Köprüsü’nde üzerinde balık tutuğunu 
söyleyen emekli 65 yaşındaki Erdinç Asyalıoğlu, “İlk 
başlarda hobi olarak başladım, sonra profesyonel 
olarak bu işi yapmaya başladım.Geçimimi buradan 
tuttuğum balıklardan sağlıyorum. Böyle jestler güzel, 
balık tutmaya gelen birçok kişinin yağmurluğu yok. 
Balık tutmak isteyen kişinin suyu çok iyi tanıması 
lazım, derinliğini, mesafesini bilmek gerekiyor. Sadece 
pazartesi günleri gelmiyorum onun dışında sürekli 
buradayım. Şu anda istavrit yakalıyorum, palamut 
gelirse suya göre değişiyor tutuyorum olmazsa da ak-
şamları çinekop var” dedi. DHA 

Balıkçılara kova ve maske
İstanbul’un simgelerinden Galata Köprüsü’nde 

balık tutmaya gelen balıkçılara yağmurluk, balıkçı 
kovası ve maske dağıldı. Sürdürülebilir balıkçılığın 

geliştirilmesi hedefliyle yapılan etkinlikte  
yağmurlu havaya rağmen köprüde saatlerce balık 

tutmayı bekleyen balıkçılar, böyle bir şeyi hiç  
beklemediklerini ve mutluk olduklarını söyledi

ÜNİVERSİTE 
öğrencilerinin 
düzenlediği 

‘Yerel Yönetimler Akade-
misi 11’ programında ko-
nuşan Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
“Ben hesap verebilir 
olmak zorundayım. Bu-
rası bana emanet edilmiş 
bir ilçedir, emanetçiyim 
ve bir vekilim” dedi. Bah-
çeşehir Üniversitesi Hü-
kümet ve Liderlik 
Okulu'nun sosyal medya 
üzerinden düzenlediği 
‘Yerel Yönetimler Akade-
misi 11’ programının bu 
haftaki konuğu Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Ya-
zıcı oldu. Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. 
Dr. Burak Küntay moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
programda Başkan Yazıcı, Tuzla’da hayata geçirilen 
teknolojik yenilikleri, belediyecilikte sosyal medyanın 
önemi ve akıllı şehirler konularında açıklamalarda 
bulundu. İnstagram ve Youtube üzerinden gerçekle-
şen canlı yayına katılım yoğun oldu.

Ben sadece 
emanetçiyim
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 
corona virüsü salgını nedeniyle ya-
şanan yeni can kaybını ve hasta sa-
yısını açıkladı. Dün yapılan 101 
bin 403 testle birlikte toplam test 
sayısı 12 milyon 408 bin 312 oldu. 
Son 24 saatte bin 815 yeni hasta 
tespit edilirken toplam hasta sayısı 
347 bin 493’e çıktı. 72 kişinin daha 

hayatını kaybetmesiyle beraber can 
kaybı 9 bin 296’ya yükseldi. Top-
lam iyileşen hasta sayısı bin 504 
artarak 304 bin 3’e ulaştı. Öte yan-
dan ağır hasta sayısının bin 427, 
hastalardaki zatürre oranının da 
yüzde 5.9 olduğu açıklandı. Veri-
lere göre Türkiye genelinde yatak 
doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin 

yoğun bakım doluluk oranı yüzde 
65.4 ve ventilatör doluluk oranı 
yüzde 32.7 olarak duyuruldu. 

Bin 815 yeni hastamız var 

Sosyal medya hesabından güncel 
verilere ilişkin paylaşımda bulunan 
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: 
"Bugün (dün) bin 500'den fazla 
iyileşen hastamız var. Yeni tespit 
edilen 1.815 hastamız var. Ağır 
hasta sayısı durağan seyrine 
devam ediyor. Aktif ve ağır hasta 
sayılarını azaltmak zorundayız. 
Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç 
birliği ile sürdürmeye devam ede-
lim." Sağlık Bakanlığı, corona vi-
rüsü salgını nedeniyle önceki gün 
71 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 
723 yeni hastanın tespit edildiğini 
ve bin 401 kişinin sağlığına kavuş-
tuğunu duyurmuştu. 

HDP’NİN 8’nci kuruluş yıl 
dönümünde HDP Eş Genel 
Başkanları Pervin Buldan ve 

Mithat Sancar’a mesaj gönderen İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''barışı ve 
kardeşliği büyütmekten asla vazgeçme-
yeceğimizin bir kez daha altını çiziyo-
rum'' ifadelerini kullandı. İmamoğlu, 
mesajında,  
"Daha adil ve eşit bir İstanbul için çık-
tığımız yolculukta adaletsizliğe ve hak-
sızlığa karşı demokrasiden yana 
iradesini ortaya koyan tüm partilileri-
nize bir kez daha teşekkürlerimi suna-
rım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği 
büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimi-
zin bir kez daha altını çiziyor, tüm katı-
lımcılara en içten selam ve sevgilerimi 
gönderiyorum" açıklamasını yaptı.  

KEÇİÖREN Taha Akgül Spor 
Salonu'nda yapılan kongrede, 
genel başkanlık için Destici ve 

eski Genel Başkan Yardımcısı Haşim 
Yanar aday oldu. Genel başkan adaylığı 
için Destici 641, Haşim Yanar ise 209 
delegenin imzasını topladı. Aday Haşim 
Yanar salona girdiğinde delegeler ara-

sında gergin anlar yaşandı. Divan Baş-
kanı Üzeyir Tunç, delegelerden yerlerine 
oturmalarını ve sakinliği sağlamalarını 
istedi.  Adayların seçim konuşmasının 
ardından oylamaya geçildi. Destici, ge-
çerli 836 oyun 584'ünü alarak genel baş-
kanlığa yeniden seçildi. Haşim Yanar ise 
252 oy aldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
HDP’nin 8’nci kuruluş yıl dönü-

münde HDP Eş Genel Başkanları 
Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a 

kutlama mesaj gönderdi
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A dalar Platformu belediyeye ait 
çöp kamyonlarının karıştığı ka-
zalara dikkat çekerek, "Bir süre 

önce Büyükada'da, adamızın maskotu 
halini almış Sofi adlı köpeğimizin bir 
çöp kamyonu tarafından ezilmesinin ar-
dından bir basın açıklaması düzenlemiş 
ve yetkilileri bu tür olayları engellemek 
üzere önlemler almaya davet etmiştik. 
Belediyenin bu meseleyi ciddiye alma-
dığı anlaşılıyor.  
Zira yine bir çöp kamyonu, yine bir ca-
nımızı aldı. Adamız çarşısının süsü, 
Yumi adlı köpeğimiz de geçtiğimiz gün-
lerde daracık çarşımıza sokulan devasa 
bir çöp kamyonu tarafından ezilerek öl-

dürüldü. Aynı türden bir araç, yaşlı bir 
ada sakinimizi de ezerek katletti. Değil 
bir ada sakinine, buraya hayatında ilk 
kez gelmiş bir misafirimize bile Recep 
Koç Caddesi'ni gösterip, buraya 800'lük 
bir çöp kamyonu sokuluyor deseniz, 
size güler! Ancak belediyemiz, temizlik 
hizmetini bu bilinçsiz ve sorumsuz sis-
temle sunmaya çalışıyor" açıklamasında 
bulundu.  

Buna bir son verilsin! 

Açıklamanın devamında, "Buna bir son 
verilmesini talep ediyoruz. Bu tür kam-
yonlar, esas olarak, uzun yolda büyük 
yükleri taşımak üzere tasarlanmış araç-
lardır. Kontrolleri güçtür; görüş açıları 
dardır; şoförün gece vakti önünü ya da 

arkasını görmesi imkansızdır; bu ne-
denle, bu araçlar kamera sistemine sa-
hiplerdir" denilerek, "Belediye'nin, 
araçların düzenli bakımını ihmal etmesi 
nedeniyle, kamera sistemleri çalışma-
yan, düzenli temizlikleri de yapılmayan 
bu devasa araçlar; dünya kentinin bib-
losu adamızın dar sokaklarına sokul-
maktadır" ifadelerine yer verildi.  

İşletimi durdurulsun 

Platform üyeleri, "Adaların fizikî nitelik-
lerine ve adalıların yaşama alışkanlıkla-
rına uygun olmayan bu araçları 
mahallelerimize ve çarşımıza sokma 
emri verenler, şoförlerle birlikte, öl-
dürme ve mala zarar suçlarından olası 
kast ile sorumludur" diyerek, "800'lük 

araçların Adalarda işletimi derhal dur-
durulmalıdır. Eğer belediye, bu işi gere-
ğinden az işçi ile yapmaya çalışıyorsa, 
bunun da karşısındayız. Bu hizmet 
daha küçük araçlarla ve gerekiyorsa 
daha fazla görevli ile verilmelidir. Bele-
diyeden, bu hizmeti adalarımıza uygun 
bir biçimde yerine getirmek üzere ön-
lemler almasını, hayvanlarımızı ezenler 
hakkında işlem yapmasını ve bu işlem-
lerin sonuçlarını adalılar ile paylaşma-
sını talep ediyoruz.  
Bizler, ayrıca, kendi hukuki girişimleri-
mizi de başlatmış bulunuyoruz. Ayrıca, 
Adalara girişine ve dolaşımına izin veri-
len tüm motorlu araçların hız sınırına 
riayetinin denetlenmesini talep ediyo-
ruz" isteğinde bulundu. 

ÖZGÜR TOPUZ 

Adalar Platformu yaptığı 
açıklamada, belediyenin 
çöp kamyonlarının can 
almaya devam ettiğini 
belirterek, "Belediye'nin, 
araçların düzenli bakımını 
ihmal etmesi nedeniyle, ka-
mera sistemleri çalışmayan, 
düzenli temizlikleri de yapıl-
mayan bu devasa araçlar; 
dünya kentinin biblosu 
adamızın dar sokaklarına 
sokulmaktadır" 
eleştirisinde bulundu

ŞİŞLİ'DE koronavirüs tedbirlerini hiçe sa-
yanlar sosyal mesafe kurallarını unutup 
dansöz eşliğinde göbek atıp halay çekti. O 

anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. 
Görüntüler, Cuma akşamı Şişli, Fulya Mahallesi'nde 
bulunan eğlence mekanında kaydedildi. Dünyayı et-
kisi altına alan koronavirüs sal-
gını nedeniyle yapılan 
onlarca uyarıya kulak tıka-
yan bir grup eğlence me-
kanında doyasıya eğlendi. 
Dansözün de sahne al-
dığı gecede buradakiler, 
göbek atıp halay çekti. 
Maske takan tek kişinin ol-
madığı gruptakiler sosyal me-
safeyi de hiçe saydı. Koronavirüse 
davetiye çıkaran dansözlü eğlenceyi, gruptakilerden 
biri telefonu ile kaydetti. Bu anlara ait görüntüler sos-
yal medya platformlarında da yayınlandı. DHA 

Tanrının verdiği 
güzellikler ve biz

Sevgili Okuyucularımız, notlarımdan bulduğum bu 
konuyu daha çok araştırıp iki haftalık yazı haline 
getirdim ve sizinle paylaşıyorum. Beğeneceğinizi 

umuyorum. Bakın ne güzellikleri biz ne yapıyoruz. 
Salda Gölü, Burdur'da, doğa harikası tektonik krater 

gölü, Türkiye'nin en temiz, dünyanın en temiz beşinci 
gölü, 1989 yılında doğal SİT alanı ilan edilerek koru-
maya alındı, yüksek magnezyum içeren bakteriyel kö-
kenli bembeyaz stromatolit kayaçları, sadece burada, 
Kanada'da ve Mars gezegeninde var, bu yüzden dibi de 
kıyıları gibi bembeyaz görünüyor, turkuaz suyu ve bem-
beyaz sahiliyle Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor, 
yazın sular çekilince gölün ortasında yedi tane bembe-
yaz küçük adacık ortaya çıkıyor, herhangi bir akarsu çı-
kışı yok, 185 metreyle Türkiye'nin en derin, dünyanın en 
derin üçüncü gölü, endemik bitki, balık ve kuş türleri 
barındırıyor. İki milyon yaşında, bilimsel ve arkeolojik 
çalışmalar dışında el değmemesi gerekiyor. 

Millet bahçesi ayaklarıyla, Toki ihalesiyle etrafına 
bina yapmaya çalışıyorlar. 

Kazdağları, Balıkesir ve Çanakkale arasında yeralı-
yor, Homeros'un İlyada Destanı'nda geçer, Zeus'un dün-
yaya geldiği dağdır, Zeus'un sevgilisi İda'nın adını taşır, 
mitolojide İda Dağı'dır, sonra biz Türkler geldik, yörük 
kültüründe çok önemli yeri olan "kaz" nedeniyle burası-
nın adı Kazdağları oldu, tüm dünyada Alpler'den sonra 
oksijen oranı en yüksek bölgedir, 32 farklı endemik 
bitki türü barındırıyor, Kazdağları göknar'ı dünyada sa-
dece burada yetişiyor, 1993 yılında milli park ilan edi-
lerek koruma altına alındı. 

Emperyalist şirket siyanür kullanarak altın madeni 
işletsin diye, şimdilik 195 bin ağaç kestiler, zümrüt or-
manlar çöle döndü. 

Alpu Ovası, Eskişehir'de, tarımsal SİT alanı, "tarım 
ve hayvancılık amaçları dışında hiçbir yatırım yapıla-
maz" diye koruma kararnamesi var, Türkiye'nin en 
verimli bölgelerinden biri, buğday deposu, dünyada 
sadece orada bulunan lületaşı yataklarını barındırıyor. 

Termik santral dikmeye çalışıyorlar. 
Kuzey Ormanları, İstanbul'daydı, asrın liderimiz 

İstanbul büyükşehir belediye başkanıyken "üçüncü 
köprü cinayettir, intihardır, şehrin kuzeyinde kalan 
akciğerimizin yok edilmesi demektir, böyle bir teşebbüs 
İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, ayrıca, bunu 
bekleyen bazı mahfillere yeni rant alanları sağlama 
olayıdır" diyordu. 

Kendisinin başbakanlığında ve cumhurbaşkanlı-
ğında, o cinayet işlendi, o intihar edildi, o rant alanları 
sağlandı, 13 milyon ağaç kesildi, 13 milyon, kuşların 
göç yolları bile bozuldu. 

Cerattepe, Artvin'de, dünyanın 100 doğal ormanın-
dan biri, Kafkas ekosisteminin Türkiye'deki tek uzantısı, 
bir yanı Kafkasör Yaylası, bir yanı Hatila milli parkı, 
dünyanın en yaşlı bitki örtüsüne sahip 25 bölgesinden 
biri, sadece endemik değil, relikt tabir edilen türler ba-
rındırıyor, yani buzul çağından beri orada yaşayan bit-
kiler var, insan bu güzelliğe adeta bakmaya bile 
kıyamıyor. 

Milletin orasına koyacağını izah eden yandaş müte-
ahhit, ormanı katledip, siyanür kullanarak bakır ma-
deni işletsin diye dayatıyorlar. 

İğneada, Kırklareli'de, longoz ormanlarından oluşan 
milli parkı var, bu tip ormanlar dünyada sadece 
Amazon'da, Kongo'da ve İğneada'da bulunuyor, kuş cen-
netidir, Türkiye'de varolan 454 kuş türünün 200'den 
fazlası İğneada'da görülebiliyor... Termik santral dike-
ceklerdi, vazgeçtiler, nükleer santral dikecekler. 

Sinop, teee 2 bin 400 yıl önce Büyük İskender'e 
"güneşimi kesiyorsun, gölge etme başka ihsan istemez" 
demiş Diyojen... Komple Türkiye'nin güneşinin kesilme 
ihtimali var, nükleer santral dikiyorlar. 

Akkuyu, Akdeniz'in incisi Mersin'de, denizi güneşi 
havası öylesine eşsiz ki, dile kolay 10 bin yıldır insan 
yaşıyor orada... Nükleer santral dikiyorlar. 

Munzur Dağları, Tunceli'yle Erzincan arasında yera-
lır, beş milyon yaşındadır, Munzur Vadisi Milli Parkı'nı 
bünyesinde barındırır, meşe ormanlarıyla kaplıdır, üze-
rinde çok sayıda buzul gölü vardır. 

3 bin 300 metre yüksekliğe, 60 kilometre uzunluğa 
sahip olan Munzur Dağları'nın tamamını, komple, 
maden sahası ilan ettiler. Doğaya ve oralarda yaşayan 
insanlara büyük zulüm bu. Akıllı olmak mecburiyetin-
deyiz sevgili okuyucularım.  

Sağlıklı kalmanız dileklerimle.  
*Arşiv 

Dansözlü korona eğlencesi yaptılar 

KAMYONLAR 
CAN ALIYOR!

İmamoğlu’ndan  
HDP’ye kutlama

Mustafa Destici yeniden seçildi

ZAYİ İLANLARI 

Özel Esenşehir Tıp Merkezine ait  
Personel Çalışma Belgem kaybolmuştur.  

Hükümsüzdür. Ali Koç

Son 24 saatte 
72 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'nın açıkla-
dığı 18 Ekim Pazar gününün 
corona tablosuna göre son 24 
saatte 72 kişi hayatını kaybe-

derken bin 815 yeni hasta 
tespit edildi. Verilere ilişkin 

açıklama yapan Bakan Koca, 
"Ağır hasta sayısı durağan 

seyrine devam ediyor. Aktif ve 
ağır hasta sayılarını azaltmak 
zorundayız" ifadesini kullandı

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11. Olağan Kongre'sinde Genel 
Başkan Mustafa Destici, ilk turda yeniden seçildi
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E rmenistan'ın önceki gece saatlerinde 
Gence'ye gerçekleştirdiği bombardı-
manında şehit düşen siviller Şehitler 

Mezarlığı'nda toprağa verilmeye başlandı. 
Saldırıda komşularını kaybeden Feride İbra-
himova, "Her gece bekliyorduk ki saldıra-
caklar, niye gece saldırıyorlar, niye korkup 
gece saldırıyorlar, niye gece uyuyanlara sal-
dırıyorlar? diyerek isyan etti. Saldırıda akra-
balarını kaybeden Seyyare Sadıkova ise 
Ermenistan'a öfke kustu. "Ermenilerin güç-
leri Azerbaycan ordusuna yetmiyor, bize ye-
tiyor" diyen Sadıkova "Bizimkiler Ermeni 
vatandaşını vurmuyor ama Ermeniler uyku-
sunda bizim bebelerimizi vuruyor. Bebeği 
anne kucağında uyurken vuruldu, hem kom-
şum hem yakınımdı. Şimdi yine anasının 
kucağında aynı tabutta gömüyorlar. Bir evin 
ocağı söndü" diyerek isyan etti. 

10 aylık bebek katledildi 

Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybe-
den 5 ferdi, yakınları tarafından Gence'deki 
4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sa-
rılı şekilde toprağa verildi. Baba Suluddin 
Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Es-
kerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 
aylık olan Narin Eskerova'nın enkaz altın-
dan cansız çıkarıldığı belirtildi. Mezarlıkta 
bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından 
Vugar Şerifov, yaptığı açıklamada, "Yarın 
Nigar Eskerova'nın doğum günüydü. 16 ya-
şına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün 
defnedildi" dedi. Füzenin müstakil evlerinin 
üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, "Halen 

şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden 
bir anda yok oldu" diye konuştu. 

Bu ölüm onlara yakışmadı 

Füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan 
ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şah-
nezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 
5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kala-
rak hayatını kaybetti. 
Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları 
Hatice'nin sağ kurtulduğu belirtildi. Royal'ın 
yakın akrabası Feride Botanova, "Royal 
bankacıydı. Geçen hafta Gence'ye yapılan 
saldırıda birlikte olay yerini ziyaret etmiş, 
orada hayatını kaybedenler için karanfil bı-
rakmıştık" ifadelerini kullandı. 
Füzenin doğrudan üzerine düştüğü evin Ro-
yal'ın ailesine ait olduğunu aktaran Bota-
nova, "Maalesef tek bir kızı Hatice sağ 
kalabildi. Bu ölüm onlara hiç yakışmadı" 
dedi. "Ermenistan tekrar kente saldırır mı?" 
sorusuna Botanova, "İkinci defa vuran, 
3'üncü defa da saldırır. Biz başka bir saldırı 
da bekliyoruz. Yine gece, yine uykudayken" 
diye konuştu. Zuleyha'nın annesi Sevinç 
Ağayeva da kızını son yolcuğuna uğurlarken 
ayakta durmakta zorlandı. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacı-
yev, Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğ-
raf sosyal medyanın gündemi haline geldi. 
Hacıyev, "Ermenistan'ın Gence'ye SCUD 
füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı ara-
sında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı 
bulundu. Yarın onun doğum günüydü" pay-
laşımında bulundu. 
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AZERBAYCAN Savunma Bakanlığından 
yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 
12.30 civarında, Ermenistan ordusuna ait 
Su-25 savaş uçağının, Cebrail yönünde 
Azerbaycan ordusuna saldırı girişiminde 

bulunduğu bildirildi. Açıklamada, uçağın 
Azerbaycan hava savunma güçlerince 
imha edildiği belirtildi. Azerbaycan ordusu 
dün de aynı yönde Ermenistan ordusuna 
ait bir Su-25 savaş uçağını düşürmüştü. 

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenis-
tan’a ait mevzilerde son kuvvet olarak sa-
vaşan Ermenistan özel güçlerinin, 
Azerbaycan ordusunun karşısında siper-
lerden geri çekildiğini açıkladı. 

Ermenilerin uçağı düşürüldü

PERU Kültür Bakanlığı 
Nazca bölgesinde yapılan 
keşifle ilgili geçen hafta 

yaptığı açıklamada, arkeologların ko-
ronavirüs önlemlerini fırsat bilerek 
antik sit alanında bakım yaparken 
yamaçta yatay olarak görülen bir 
kedi figürü keşfetti. Figürün, üslup 
özelliklerine göre Paracas dönemine 
ait olduğunu belirtti. Günümüzden 2 
bin yıl öncesine dayanan kedi figürü-
nün, Paracas toplumunda sık sık 
kullanılan bir figür olduğunu belirten 
Kültür Bakanlığı, kedigillere ait figür-
lerin seramik ve tekstil ikonografi-
sinde sıkça görüldüğünü ifade etti. 
Nazca’da rastlanan figürlerin çoğu, 
yer seviyesinde zorlukla görülebildiği 
için ancak gökyüzünden bakıldı-
ğında tespit edilebilen dev figürler 
olarak biliniyor. Bölgede bulunan 
eski çağlara ait figürlerin çoğu uzay-
dan çekilmiş fotoğraflar sayesinde 
keşfedilmişti. 

Keşifler devam edecek 

Kültür Bakanlığı Nazca-Palpa yöne-
tim planının direktörü Jhony Islas, 
keşfedilmeyi bekleyen daha da fazla 
tasarım olduğunu söyledi. Islas “Bizi 
şaşırtmaya devam eden şeylerden biri 
de, daha fazla keşfedilmemiş figürler 
var ve onları keşfetmeye devam ede-
ceğiz” dedi. Direktör Islas, "Son yıl-
larda havadan görüntüleme, modern 
teknolojinin kullanılmasıyla çok ge-
lişti, artık Drone’larla çok düşük irti-
fada çekim yapabiliyoruz ve bu 
durum keşiflerimizde çok yardımcı 
oluyor” dedi. DHA 

GEÇEN yıl içinde Türkiye ile ABD 
arasında tansiyonun yükselmesine 
sebep olan ve NATO müttefiki 

üyelerin de tepkisini çeken S-400 hava 
savunma sisteminin Rusya’dan alınmasıyla 
ilgili son günlerde sıcak gelişmeler peş peşe 
yaşanıyor. NATO’nun itirazlarına rağmen 
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 
savunma sisteminin denemelerinin Sinop’ta 
yapıldığına dair haberlerin ortaya çıkmasının 
ardından NATO dün e-posta yoluyla bir bil-
gilendirme açıklaması yaptı. ABD merkezli 
medya kuruluşu Bloomberg’in haberinde 
NATO’nun bu gelişmeden duyduğu rahatsı-
zlık belirtildi. NATO’nun e-posta yoluyla yap-
tığı açıklamada, “Türkiye’nin S-400 hava 
savunma sistemi ile ilgili yaptığı herhangi bir 
test talihsizdir. Türkiye’nin diğer müttefiklerle 
alternatif çözümler bulmak için çalışması 
önemli” ifadesi kullanıldı. Yapılan açıkla-
mada, “Bu sistem NATO müttefiklerinin 
uçak filosu sistemine ciddi bir risk oluştura-
bilir ve NATO müttefiklerinin ilişkisini etk-

ileyebilir. Bu Türkiye’nin ulusal bir kararı 
fakat S-400’ler NATO’nun hava ve füze 
savunma sistemine entegre edilemez” denildi. 

Geçen hafta nakledildi 

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarih-
lerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üz-
erinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle 
Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tat-
bikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) 
mesajı yayımlamıştı. Geçen hafta Rusya'dan 
satılan alınan S-400'ler Sinop'a nakledilmiş ve 
hava savunma sistemlerinin sevkiyatıyla ilgili 
görüntüler basına da yansımıştı. 

Trump’ın imzasını bekliyor 

NATO’nun en eski üyelerinden biri olan ve 
asker gücü bakımından ABD’nin ardından 
en kuvvetli ikinci orduya sahip üyesi olan 
Türkiye’nin Rusya’dan askeri teknoloji satın 
alması büyük tepki çekmişti. Özellikle son 
yıllarda Avrupa’nın doğusundaki etkisini 
artıran Rusya’nın bu hamlesine tepki 

gösteren ABD, S-400 satın alındığı için 
Türkiye’ye yaptırımı gündeme getirmişti. Bu 
durum ikili ilişkilerin gerilmesine sebep ol-
muştu. Türkiye'nin S-400'lerden 
vazgeçmemesi üzerine ABD, Türkiye'yi F-35 
programından çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi 
S-400'leri kullanılmaya başlaması duru-

munda da yaptırımla tehdit etmişti. Sena-
to'da kabul edilen yaptırım kararı, ABD 
Başkanı Donald Trump'ın imzasını bekliyor. 
Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar dolarlık S-400 
anlaşmasını 2017'de imzalamış, Haziran 
2019'da da hava savunma sistemleri 
Türkiye'ye nakledilmişti. 

NATO’dan S-400 bilgilendirmesi
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışmanın da fitilini alevleyen S-400 savunma sistemi ile ilgili  
bir açıklama da NATO'dan geldi. Önceki gün Sinop'ta S-400'ün deneme atışının yapıldığına dair haberler ile ilgili NATO bir bilgilendirme geçti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağını düşürdü. Öte yandan Azerbaycan yaptığı bir diğer 
son dakika açıklamasında ise Ermenistan'ın cepheye gönderdiği özel kuvvetlerin geri çekildiğini duyurdu

AZERBAYCAN’DA 
BEBEK KATLIAMI
Cephede Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermeni güçleri-
nin füze saldırısı gerçekleştirdiği Gence şehrinde yaşayan siviller yakınlarını defin sırasında Ermenistan'a ateş püskürdü. 
Gence'ye SCUD füzesi saldırısı sonucunda, yıkım enkazı arasında genç Nigar Asgarova'nın kimlik kartı bulundu

Peru'daki arkeologlar, bir yamaçta 
2 bin yıllık bir kedi taslağı keşfetti. 
Koronavirüs salgını sırasında tarihi 

sit alanında bakım yapan  
arkeologlar, 37 metre uzunluğunda 

bir kedi figürüne rastladı

AZERBAYCAN ordusu, Ermenistan or-
dusunun sivil yerleşim birimlerine ateş 
açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı 
başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Erme-
nistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerle-
şim birimlerine top ve füzelerle saldırısını 
sürdürmüştü. Ermenistan ve Azerbay-
can, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 
10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli 
olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cena-
zelerin ve esirlerin değişimini öngören 
insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı. 

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üze-
rinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın 
Gence kentine füzelerle saldırması so-
nucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. 
15 Ekim'de de Terter kentinde defin tö-
reni için mezarlığa giden sivillere yönelik 
düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kay-
betmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Gence'ye 
füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş,  
13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üze-
rinde sivil yaralı olarak enkaz altından 
çıkartılmıştı.

SÜREKLİ SİVİLLERE SALDIRIYOR 

2 bin yıllık 
kedi figürü 

YENİ Zelanda’daki bugün 
yapılan genel seçimleri Baş-
bakan Jacinda Ardern li-

derliğindeki İşçi Partisi kazandı. 
Sandıkların yüzde 96'sının sayımının 
tamamlandığı seçimlerde, kesin ol-
mayan sonuçlara göre oyların yüzde 
49'unu alan İşçi Partisi, 120 üyeli par-
lamentodaki 64 sandalyeye sahip 
oldu. Ana muhalefetteki Ulusal Parti 
oyların yüzde 26,9'unu kazanarak 35 
sandalyeye sahip olurken, geriye 
kalan 21 sandalye, 4 parti arasında 
paylaşıldı. Ulusal Parti lideri Judith 
Collins, sonuçların ardından Başba-
kan Ardern'i arayarak tebrik ettiğini 
duyurdu. 

Yerli diliyle konuştu 

Destekçilerine yaptığı zafer konuşma-
sına Yeni Zelanda yerlileri Maori di-
linde başlayan Ardern, "Yeni Zelanda, 
İşçi Partisi'ne son 50 yıldaki en büyük 
desteği gösterdi" dedi. İşçi Partisi 
kampanya gönüllülerine ve destekçi-
lerine teşekkür eden Ardern, "Hem 
kentlerde hem de kırsal bölgelerde 
destek gördük, kazanmayı umduğu-
muz ama kazanmayı beklemediğimiz 
sandalyeleri kazandık." ifadelerini kul-
landı. Ardern, daha önce İşçi Parti-
si'ni desteklemediği halde bu 
seçimlerde oy veren insanlara, "Des-
teğinizin değerini bileceğiz, tüm Yeni 
Zelandalıların taleplerini gözeten bir 
parti olacağız." sözleriyle teşekkür etti.

Jacinda Ardern 
seçimi kazandı
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Soldan Sağa:
1. Düşünce. - Olumsuz, menfi. 2. Tutumsuzluk, savur-
ganlık, israf. 3. Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya 
dört bölümden oluşan müzik eseri. - Gösteriş, çalım. 4. 
Eksilti. 5. Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın be-
yaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin. - Olun-
ca, olursa. 6. Kalkma işi veya biçimi. 7. Çarşılarda veya 
alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bir arada 
bulunduğu bölüm. - Kilometre (Kısaca). 8. Çok çevik 
bir köpek türü. - Parça. 9. Bir şeyin yüzünü alevden ge-
çirmek, aleve tutmak.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Oruca başlama zamanı. - Baba. 2. İkili. - Benzerlerin-
den farklı olan. 3. Görüş ve tutumlarında katı olmayan. 
- Üye. 4. Sürekli, aralık vermeden. 5. Güven, güvenç, 
emniyet. 6. Bağışlama. - Şehzadelerin özel eğitmenleri. 
7. Sanatta kuralcı. - Alamet. 8. İthalatta bir malın bede-
li, sigortası ve navlunu giderleriyle birlikte olmak üzere 
maliyeti. - Bir tür pantolon veya şalvar. 9. Sayısı ikiye 
çıkmak.
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çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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K ültür- sanat ve magazin köşe-
mizde bugün Fashion model,
uluslararası reklam yüzü,

uluslararası model, manken, aktör ve
Brad Pitt’e olan benzerliği ile dikkat-
leri çeken Burhan Sırmabıyıkoğlu ile
güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. 

lReklam yüzü ve modellik arasın-
daki fark nedir? 
Reklam yüzü olmak benim için çok özel
bir şey. Çünkü artık o marka sizin ve siz
marka ile bütünleşiyorsunuz. Hem ül-
kemde hemde uluslararası arenada
çok reklam yüzü olmak benim için
büyük bir övünç kaynağı.
Fashıon modelliğe gelir-
sek, özellikle ben bilin-
mesini çok isterim ki, bu
işi yapacak olan genç kız-
larımızın ve erkeklerimizin

yalnızca bir model yüzü ol-
malarını ben istemiyorum.

Fashion model olmak ayrıca-
lıktır. Bu da dünyada çeşitlere

ayrılır. Süper model, top model
gibi. Fashion model, modelliğin
üzerinde bakışlarla mimiklerle,
insanı kendi bütünüyle ve içeri-
den gelen duygularıyla kamera
ve fotoğraf makinalarının karşı-
sındaki yaptığı hareketlerin tarz
biçimine fashion modellik
denir. Bu anlatılamaz, öğretile-
mez bu tamamen modelin için-
deki duyguları ışığı ile beraber
karşı tarafa yansıtma şeklidir. 

lErkek güzeli seçildiğiniz yıllar-
dan itibaren uluslararası man-
ken ve model olmak için neleri
aşmak zorunda kaldınız? 
Biliyorsunuz, ülkemizde ve dün-
yada güzel kavramı kadınlara ait
bir şeydir. Bir erkeğin bunu ba-
şarması da çok büyük mücadele
gerektirir. Ve bu yol gerçekten
çok dikenli bir yoldur. Karşınıza
her çeşit insan çıkabilir. Bu nok-

tada akıllı hareket etmek ve ken-
dini iyi kontrol etmek gerekir. Her
şeyden önce manevi yönü çok
kuvvetli bir insan olduğum için,
her şeye Allah’ın adı ile başlarım.
Avcılar’da küçük bir mahallede
doğdum. Hatta bu da bütün gaze-
telerde çıkmıştı. Çünkü o küçük ma-
hallenin kendi gelenek ve
göreneklerinin arasından sıyrılıp,
dünyanın en büyük markalarının seni
bulması kolay bir şey değil. Hele o yıl-
larda teknoloji şimdiki gibi değil. Me-
sela gençlere şöyle izah edelim; o
yıllarda cep telefonları yok, bilgisayar-
lar yok, internet yok. Gelip beni bulma-
ları benim başarım ile ilgiliydi. Kendime
hep vakit ayırdım. Devamlı spor yaptım,
beslenmeme, uyku düzenime dikkat
ettim ve hayatta hep pozitif düşündüm.
Şu an özellikle sosyal medyada arkamda
çok büyük bir kitle var. ilk önce Türk marka-
larıyla çalışmaya başladım. Ben manken kö-
kenli bir aktörüm. 

lSizi etkileyen birisi oldu mu?
Bizim kuşakta mankenlikten aktörlüğe geçiş çok
az. Yaşar Alptekin’in mesela bana hep olumlu bir
dokunuşu olmuştur. Bunu söylemeden geçemem. Ken-
dime özgüvenim hep çok yüksekti ve inanıyordum. Bir
gün İtalyan markalarının trendlerini benim üzerimde

deneneceğini ve bunları benim tanıtacağımı biliyordum.
Enerji, enerjiyi çağırıyor. Ayrıca Türkiye’de fashion week
oldum. 2020 yılı için yine beni aday göstermişler, sağol-
sunlar. Birçok uluslararası platformlarda da hep Türki-
ye’yi temsil ettim. Bundan özellikle gurur duyuyorum.
Çünkü milliyetçi bir yapım var. Her fırsatta Türklü-
ğümü dile getiriyorum.  Hatta İtalya’da podyumda
iken, bir İtalyan muhabinin ‘son olarak ne söylersiniz?’
sorusuna bir süre susup salonun tüm konsantrasyo-
nunu sağladıktan sonra ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’
dedim.

lBiraz da özel hayatınızdan bahsedecek olursak; neler
anlatmak istersiniz? 
Evliyim ve çok değerli bir eşim var.  Eşime çok teşek-

kür ediyorum. Kadınlar tarafından bu kadar ilgi
görüp, bu kadar hoşgörülü olabilmek her kadının
harcı değildir. Ayrıca üç tane çocuğum var. 
Hepsini güzel yetiştirdiğime inanıyorum. Atatürk’ün
yolunda birer Türk milliyetçisi olarak yetiştiler. Ço-
cuklarımın isimleri çok özeldir. Aziz, Tibet, Azra. Baş
harfleri ATA dır. Ayrıca namazımı da kılarım. Ben Se-
lanik’liyim. Çocuklarımla ve eşimle gurur duyuyorum.  

lOynadığınız filmlerden ve dahil olduğunuz projeler-
den konuşacak olursak?
Dört tane sinema filminde aktörlük yaptım ve hepsi
iyi filmlerdi. Türkiye’nin en büyük sanatçıları ile oyna-
dım. Çok memnunum bundan. İMDB gibi yerlerde
yüz puan üzerinden yüz alan bir oyuncuyum. Arkam-

dan gelen nesile de kendimce doğruları
vermeye çalışıyorum. Güzelliğin ya da
yakışıklılığım geçici olduğunu insanlara
ruh güzelliğini ve vicdanlı olmaları ge-
rektiğini vurguluyorum. Türkiye’de 2017
yılında ilk defa ‘Sokağın Çocukları’ isimli
hayvanlar üzerine bir sinema filmi ya-
pıldı. Hem başrol oyuncusuydum ve bu-
raya Türkiye’nin Brad Pitt’i olarak
katılmıştım. Uzun metraj bir filmdi ve
hayvanların konuşacağı söylenmişti. Bu
teklif geldiğinde ben sonsuz bir mutlu-
lukla kabul ettim. Bana kaşemi sordukla-
rında, ben bu projeden asla para
almayacağımı söyledim. Tüm gelirimin
hayvanlara bağışlanmasını istedim. Ka-
mera arkası da dahil iki yüz kişiyi yöne-
terek, yol paramı bile cebimden ödeyerek
ben bu filmi gerçekleştirdim. Bu benim
en büyük gururlarımdan bir tanesidir. E
tabii bu film vizyona girdiği anda otuz
milyon hayvanseverin ilgi ve coşkusunu
ben bile hayal edemezdim. Bu filmden
sonra ABD’deki Youtube benimle görüş-
meye Türkiye’ye geldiler. Bunu da Türki-
ye’de yaşayan ilk sanatçı benim diye
biliyorum. Burada bir canlı yayın yapıldı.
Bu da beni çok mutlu etmişti. 

lBir sanatçının sevgiye bakış açısı
nasıldır? 
Klişe laflarla anlatmaya çalışmayacağım.
Sanatçı her şeyi sever. Mesela şu kayalık-
ların içinden çıkan küçücük bir sarı pa-
patyaya kilitlenir, üç saat bakar. Ama
bunu karşı tarafa anlatamazsınız.  De-
nize baktığınızda bile onunla bir roman-
tizm yaşayabilirsiniz. En ufak bir şeyden
etkilenebilirsiniz. Orada bir nüans vardır
ya da mimiği, biz bunu yakalarız. Bize
verilen sevgiyi kat kat göğüsleriz. Böyle
bir ruh hali. İnsanlar hep yüzüme bakı-
yor, saçlarıma bakıyor, gözlerimin ren-
gine bakıyor.. Kalbime bakmıyor

lSon olarak söylemek istediğiniz bir 
şey var mı? 
Evet özellikle değinmek istediğim bir
konu var. Şu anki yaşadığımız toplumda
maalesef kadınlar bazı konularda erkek-
leri geçtiler. Buna özellikle değinmek isti-
yorum. Lütfen kendilerine rica
ediyorum, toplumda beraber yaşıyoruz
ama daha önce kendi hemcinslerimin
yaptığı hataları genç kızlarımız

yapıyor. Eşim var ve bende bir kız çocuk
babası olduğum için kadınlardan aldığım
tacizlere artık dur demelerini istiyorum. 

Bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyo-
rum ama edebimden bu kadarını anlatabili-

yorum. Bunu herkesin anladığını
düşünüyorum. 

lProjelerinizi takip etmek üzere bu güzel söyleşi
için teşekkür ediyorum. 

Ben teşekkür ederim. Yayın hayatınızda başarılar 
dilerim. 

SÖYLEŞİ
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Uluslararası model Burhan
Sırmabıyıkoğlu, Damga'ya
konuştu. “Eşim var ve bende
bir kız çocuk babası olduğum

için kadınlardan aldığım 
tacizlere artık dur demelerini

istiyorum” diyen
Sırmabıyıkoğlu, “Bu konuya

özellikle dikkat çekmek 
istiyorum ama edebimden 

bu kadarını anlatabiliyorum.
Bunu herkesin anladığını
düşünüyorum” ifadelerini

kullandı
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lGenç arkadaşlarımıza gerek mankenlik, gerek modellik, gerek oyunculuk ile ilgili
herhangi bir eğitim vermeyi düşünür müsünüz?
İnanamıyorum sana, şu anda tam enerjinin içindesin. Şu anda bir okul hazırlığındayım.
Daha hiç kimse bilmiyor. Patentli bir sanatçıyım biliyorsun ve bunu İHA sordu, henüz o
dönem tam olgunlaşmadığı için söylemedim. Ama siz bu enerjiyi yakaladığınız için bu
sorunun cevabının hakkınız olduğunu düşünüyorum. Evet kendi alanlarında çok usta
isimler ile birlikle dijital platformda bir okul kuruyoruz. Burada mankenlik, modellik,
oyunculuktan tutun, senaryo yazarlığına kadar kendi dallarını öğrencilerin seçebileceği
bir platform olacak. Bende onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek istiyorum.
Yani öğrencinin akışını ben belirlemek, yol gösterici olmak benim hedefim. Canlı yayın
şeklinde, soru cevap olanaklarıyla bunu gerçekleştireceğiz. 

ŞU ANDA BİR OKUL
HAZIRLIĞINDAYIM

lSadece Türkiye'de değil diğer ülkelerde de tanınıyorsunuz...
Bir sanatçının sadece kendi ülkesinde değil, tüm dünyada sevil-
mesi gerekiyor. Türk cumhuriyetlerinde büyük bir sevgi gösteri-
yorlar. En son pandemi sürecinde mesela Ganap Tv denilen,
Hollywood’ da da yayın yapan canlı bir platformda yer verilen
tek Türk sanatçı benim. Bunlar sonra Google’a düşüyor.
Dünya çapında bir web sitem var. Doksan yedi dilde çevirisi
var. Yani ben bu takdirleri kişisel olarak değil, ülkem adına alı-
yorum ve her yerde ülkemin bayrağını sallıyorum. Misyonum
bu. Yani beni sadece bir moda izleyicisi takip etmiyor. Her-
kese hitap ediyorum. Yine sokak çocukları ile ilgili gelen film
teklifini senaryonun yarısını okurken kabul ettim. Sosyal
projeler hayatımda hep var oldu. Ve bunlardan elde ettiğim
gelirleri hep bağışlamışımdır. En son Gemlik’te ‘Bir iyilik
yap’ adlı sosyal projenin sanatçısı idim. Altı yaşından yirmi
beş yaşına kadar sokak çocuklarının hayallerini gerçekleş-
tirmekti. Onlar bir hayalini yazacak ve sandığa atacak ve
bu projeden gelen gelirle o çocuğun hayalini gerçekleştir-
dik. Daha sonra her köye bir kütüphane projemizi ger-
çekleştirdik. Bunlar beni manevi olarak besliyor. 

SOSYAL PROJELERİ
ÇOK ÖNEMSEDİM

3 Ağustos 1973 tarihinde İstanbul Avcılar’da doğdu. Aslen Se-
lanikli. Aslan burcu. Matbaacı bir Babanın üç çocuğundan en büyük
oğlu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Avcılar’da bitirdi. Liseyi Edebiyat me-

zunu olarak bitirdi. İstanbul Üniversitesi, Turizm ve İşletme mezunu. Üni-
versite hayatı boyunca birçok Aktivitenin içinde bulundu ve Spor hayatını

devam ettirdi. Sinema Filmlerinde ve dizilerde Kamera Arkası olarak görev
yaptı, rol aldı, Reklamlarda oynadı. Uluslararası Projelerde Ana Cast olarak
rol aldı. Dünyaca ünlü markaların modelliğini yaptı ve Fashion model olarak

dünyada tanınıyor. Reklam Yüzü olarak Birçok Uluslararası Firmaların
Reklam Yüzü oldu. Yurtiçi ve yurtdışı ünlü markaların mankenliğini yaptı.

Türkiye’de yapılan Sosyal Projelerde defalarca gönüllü sanatçı olarak
en başta yer aldı. Magazin basını tarafından Türkiye’nin Brad Pitt’i

unvanı verilen sanatçımızdır. Ünlü markaların modelliğini
yapan ve birçok reklam filminde yer alan Burhan Sırma-

bıyıkoğlu ayrıca “Sokağın Çocukları”, “Karımı Gör-
dünüz Mü?”, “Fetih 1453” gibi yapımlarda

rol aldı.

AVCıLAR’DAN
BAŞLAYAN SERÜVEN

MügE 
YücEtürk

SÖYLEŞİ
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Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta karşılaş-
masında Fenerbahçe Opet Kadın Voley-
bol Takımı, kendi sahasında Galatasaray
HDI Sigorta’yı 26-24, 25-16, 25-21'lik set-
lerle 3-0 mağlup etti ve ligdeki 8'inci galibi-
yetine uzandı. Sarı lacivertli ekipte kaptan

Eda Erdem Dündar ile Kübalı smaçör
Melissa Vargas kaydettikleri 15’er sayıyla
takımın en skorer isimleri olurken; Galata-
saray HDI Sigorta'dan Olesia Rykhliuk 21
sayıyla maçın en skorer ismi olmayı ba-
şardı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salo-

nu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe
Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Kara-
çam, yönetim kurulu üyeleri Simla Türker
Bayazıt, Metin Sipahioğlu ve İlker Dinçay
ile 75 yıllık Yüksek Divan Kurulu Üyesi 95
yaşındaki Turan Demirel de takip etti.

SÜPER Lig’in 5. haftasında Trabzonspor
ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadı’nda oynanan müca-
deleyi konuk takım 2-0 kazanmayı ba-
şardı. Geçen sezonun şampiyonu
Başakşehir ilk galibiyetinin yanı sıra ilk
golünü de bu maçta buldu. İlk 4 haftayı 1
puan ve golsüz geçen Okan Buruk’un öğ-
rencileri, milli aradan sonra lige iyi bir geri
dönüş yaptı. 32. dakikada İrfan Can, Ba-
ker’ın ayağından çaldığı topa ceza saha-
sına yöneldi. Çizgi üzerinden sol ayağıyla
şık bir şut çeken İrfan, kaleci Uğurcan’ı
çaresiz bıraktı: 1-0. 54. dakikada ise bu
kez Visca sahne aldı. Ceza sahasının sağ
köşesinde topla buluşan tecrübeli fut-
bolcu, sert bir şut çekerek üst direğe de
çarpan topu filelere göndermeyi başardı:
2-0.

4 puana yükseldi

Geride kalan dakikalarda skor değişmez-
ken, Trabzonspor’un son transferi forvet
Djaniny oyuna 60. dakikada Safa Kı-
nalı’nın yerine dahil oldu. Bu sonucun ar-
dından Trabzonspor 5. haftayı 1 galibiyet
ve 5 puanla tamamladı. İlk galibiyetini
alan Başakşehir ise 4 puana yükseldi.
Ligin 6. haftasında Trabzonspor, Pazar
günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.
Başakşehir ise Cumartesi günü Antalyas-
por’u konuk edecek.

SP  R

ilK Golü ATTI
3 PuAn AldI

T FF Başkanı Nihat Özdemir, Le Guen'in
şube açılışına katıldı. Burada basın
mensuplarına açıklamalarda bulunan

başkan Özdemir, “Bu pandeminin sadece
Türkiyemizi değil tüm dünyada sporun üze-
rinde etkisi hepimiz tarafından bilinmekte. Biz
4 haftayı geride bıraktık ligde. Bu hafta be-
şinci haftayı oynuyoruz. Bu arada da milli
maçlar arası verdik 15 gün. Tabii bizi üzen şu
anda en büyük olay Hatayspor’un maçlarını
ertelememizdir. Hatay’da çok sayıda Covid-
19 olayı çıktı, hatta teknik direktörleri de pozi-
tif. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Üzülerek
maçlarını ertelemek zorunda kaldık. Neden
üzülerek söylüyorum çünkü hepimizin bildiği
gibi bizim 2020-2021 çok sıkışık bir sezon.
2021’in 16 Mayıs’ında bütün ligleri bitirmek
istiyoruz. Çünkü hemen arkasından Avrupa
Futbol Şampiyonası başlamakta. Bundan do-
layı sıkışık bir takvim bizi bekliyor. Bir maçı
ertelediğimiz zaman koyacağımız yer yok. Er-
teleme maçını oynatacağımız yer o kadar sıkı-
şık ki bundan dolayı çok
zorlanıyoruz. Bütün ta-
kımlardan hem Süper Lig
hem 1’inci Lig, 2’nci Lig,
3’üncü Lig, bu işe çok
önem vermelerini istirham
ediyorum" uyarısını yaptı. 

Çok dikkat etsinler

"Bu takvim sıkışıklığından
dolayı bütün oyuncularına
ve teknik direktörlerine
çok dikkat etsinler" diyen
Özdemir, "Bakıyorum
tabii bazı futbolcularımız
kendi memleketlerine git-
mişler milli maçlardan do-
layı. Oradan gelenlerde
pozitif neticeler çıktı.
Onlar bu hafta takım-
larında oynamaya-
caklar. Onun için
herkesin bu işe
çok önem 
vermesi gerek-
tiğine inanıyo-
rum. Biz
gerekli önemi
verelim ama
böyle olaylar
tabii ki karşı-
mıza çıkacak.
Biz de o zaman
gerekli tedbirleri
alarak veya ertele-
meyi hiç istemediği-
miz halde mecbur
kalıyoruz. Bunu yapmama-
mız gerektiğine de ben inanıyo-
rum ama başka çaremiz yok. Bütün takımlara
kendilerine, oyuncularına, teknik direktörle-
rine, çalışanlarına önem vermelerini rica edi-
yorum" ifadelerini kullandı. 

Kararı Bakanlık verir

Nihat Özdemir, tribünlere seyirci alınmasıyla
ilgili ise “Biliyoruz ki TFF bundan 1,5 ay evvel
1 Ekim’den itibaren locaların serbest ve seyir-
cilerin de yüzde 30 kapasiteli kullanılması ka-
rarını aldık ve bunu ilan ettik. Bu işte en
önemli etken, karar verici olan Sağlık Bakan-
lığı ve Bilim Kurulu’dur. Fakat Kurban Bayra-

mı’ndan sonra hepimizin bildiği gibi Covid’de
bir artış oldu. Sağlık Bakanlığı haklı olarak
Bilim Kurulu’nun da tavsiyesiyle liglerin seyir-
cisiz oynanması gerektiğini açıkladılar. Biz de
federasyon olarak bu kararımızdan vazgeçtik.
Yapacak başka bir şeyimiz yoktu. Sonra tek-
rar görüşmelerimiz devam etti. Bu sefer bil-
hassa Gençlik ve Spor Bakanlığımızın çok
olumlu girişimleri neticesinde artık sadece lo-
caların yüzde 50 kapasiteyle kullanılması ka-
rarını aldık. Bu milli maçımızda da uygulandı,
çok dikkat ettik. Bu hafta liglerimiz oynanıyor,
orada da locaları olan takımların yüzde 50
kapasiteyle localarını kullanma kararını aldık.
Tabii bütün kulüpler, yalnız Süper Lig değil,
1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüpleri de dahli olmak
üzere hepsi seyirci kapasitesinin belli oranda
kullanılmasını istemektedir. Bu yüzde 10, 20,
30 olabilir. Bunun için gerekli girişimlerde bu-
lunduk. Sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum
Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizle beraber bu
girişimlerde bulunuyor. İnşallah en kısa za-

manda Sağlık Bakanlığı
ve Bilim Kurulu’ndan bir
ışık alabilirsek seyirci kap-
asitesini arttırarak uygu-
lamaya çalışacağız”
açıklamasında bulundu.

Bize müracaatları var

Başakşehir ve Sivass-
por’un Avrupa maçla-
rında sahalarında
oynayacakları müsabaka-
lara seyirci alınabilmesi
için TFF’ye yazılı başvur-
duklarını söyleyen Özde-
mir, “Yalnız Göksel beyin
değil, aynı zamanda Si-
vasspor’un da bize bir
müracaatları var. Birisinin

Şampiyonlar Ligi maçı
var, birisinin de Av-

rupa Ligi maçı
var. Şampiyon-
lar Ligi ma-
çında bu hafta
salı günü Ba-
şakşehir, Le-
ipzig’e
gidecek ve se-
yircilerin işti-
rakiyle bir

maç oynana-
cak. Haklı ola-

rak kendilerinin 1
hafta sonra oyna-

yacakları Paris Saint-
Germain maçının

seyircili olması gerektiğini
bize ifade ettiler ve bir yazıyla

müracaat ettiler. Aynı şekilde Sivas’ın da
böyle bir talebi var. Bu hafta deplasmanda
Villarreal ile oynuyor, sonra evinde oynaya-
cak. Çok haklılar, kendilerini haklı görüyo-
rum. Çünkü futbol seyirciyle güzel, taraftarla
güzel, taraftarların maçta olmasıyla güzel.
Onun için biz de gerekli girişimlerde bulun-
duk. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve
Spor Bakanlığı’na bu dilekçelerini biz de
kendi görüşlerimizi ilave ederek müracaat
ettik. İnşallah ondan da salı veya çarşamba
günü bir netice elde edeceğimizi tahmin edi-
yorum” dedi. DHA

Derbinin kazananı Fenerbahçe Opet
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “En kısa
zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek
seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız” dedi. 
Virüs tehdidine dikkat çeken TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Herkesin
bu işe çok önem vermesi gerektiğine inanıyorum. Dikkat 
edilmeyince biz de gerekli tedbirleri alarak veya ertelemeyi hiç
istemediğimiz halde mecbur kalıyoruz” ifadelerini kullandı

TFF Başkanı Nihat Özdemir son olarak da transfer döne-

minin uzamasıyla ilgili talep aldıklarını belirterek şunları

söyledi: “Evet bize gerekli başvurular geldi. Ama bu yalnız

TFF’nin vereceği bir karar değil. Bu FIFA ve UEFA nez-

dinde bazı izinleri almamız gerekiyor. Bunun yetişmesi

mümkün değildi, ayrıca transferin uzamasında her-

hangi bir neden göremedik. Zaten uzun bir dönem

vardı. onu da takımlarımız gördüğümüz kada-

rıyla ihtiyaçları olan transferi yaptılar. Bu

hafta da maçlarını oynuyorlar, kendi-

lerine başarılar diliyorum.”

YETERli 

ZAMAn VARdI

3 GALiBiYET 
TAM 9 PUAN!
Misli.com 3. lig 3. grup 3. karşılaşmasında Tepecik Şenol Güneş sahasında
konuk ettiği Çarşambaspor’u mağlup eden Çatalcaspor, zirve yarışına
3 maç, 3 galibiyet 9 puanla dahil oldu.  Karşılaşmada ev sahibi
Çatalcaspor’un gollerini 12. dakikada Önder Akdağ ve 52. dakikada Bora
Yelken atarken, konuk ekibin tek golü M. Karakan'dan geldi
Misli.coM 3. lig'de mücadele veren Ça-
talcaspor, Tepecik Şenol Güneş sahasında
Çarşambasporu konuk etti. Çarşamba kar-
şısında maça temkinli başlayan Çatalcas-
por orta sahada üstünlüğünü kurduktan
sonra ataklarını sıklaştırdı. Maçın 12. daki-
kasında geliştirdiği atakta Önder Akdağ,
attığı golle takımını öne geçirmeyi başardı.
1-0. Bu golle oyun üstünlüğünün yanı sıra
skor üstünlüğünü de eline alan Çatalcas-
por rakibinin baskı kurmasına izin vermez-
ken, orta sahada rakibinin de
organizasyonlarını bozarak pozisyon yaka-
lamasına izin vermedi. Maçta ilk yarıda
başka gol olmayınca,  ilk yarı ev sahibi Ça-
talcaspor’un üstünlüğü ile bitti. 

2. gol rahatlattı

Karşılaşmanın ikinci yarısında,  ilk yarıda
attığı golün morali ile başlayan ev sahibi
Çatalcaspor, 52. dakikada Bora Yelken’in
attığı golle farkı ikiye çıkartarak, rakibi

Çarşambaspor karşısında iyice rahatlayan
taraf oldu 2-0.  Maçta kalesinde gördüğü
iki golden sonra oyunda etkisini iyice his-
settiren konuk ekip Çarşamba spor rakibi-
nin açıklarını iyi kullanmaya başladı.
Karşılaşmada 90. dakikada M. Karakan’ın
attığı golle farkı bire indirdi 1-2. Kalan da-
kikalarda başka gol olmayınca karşılaş-
madan ev sahibi Çatalcaspor haftayı üç
puandan ayrılmayı başardı. 

Ligde 4. sırada 

Misli.com 3. lig 3. Grupta mücadele eden
Çatalcaspor grupta diğer takımlar 4 ve 5.
karşılaşmalarını oynarken, Çatalcaspor bir
ertelenen, bir de bay kalmasından dolayı
3. karşılaşmasını oynadı. Grupta ilk sekiz
sıradaki takımlar 5. karşılaşmalarını oy-
narken, Çatalcaspor 3. karşılaşmasını Çar-
şambaspor karşısında oynadı. 3.
karşılaşmada 3. galibiyetini alarak 9 pu-
anla grupta 4. sıraya yerleşti. 

Çatalca
3’te 3 
yaptı

İlk 4 haftada gol atamayıp sadece 
1 puan alabilen son şampiyon Medipol
Başakşehir, Trabzonspor'u deplasmanda
2-0 yenerek ilk galibiyetiyle tanıştı. Goller
İrfan Can ve Visca'dan geldi

TOPRAK Razgatlıoğlu, Pata Yamaha ile
geçirdiği ilk sezonunun son durak noktası
Estroril’de birinci yarışta zirveye çıktı.
2020 Dünya Superbike Şampiyonası tak-
viminin son yarışı 1993 senesinden sonra
ilk defa Estoril Pisti’nde gerçekleşti. Nefes
kesen mücadelede dün doğum gününü
kutlayan Toprak Razgatlıoğlu, Superbike
kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda
başladığı yarışta damalı bayrağın altın-
dan ilk sırada geçti. Güne Superpole yarı-
şını kazanarak başlayan Toprak
Razgatlıoğlu bu sonuçla, bu sezon ikinci,
Superbike kariyerinde de dördüncü kez
podyumun en üst basamağında yer aldı.
Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu
bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 200
puanla 5'inci sıraya yükseldi.

Savaşıyoruz
Sezonun son yarışlarını galibiyetle nokta-
lamanın kendisi için önemli olduğuna
dikkat çeken Toprak Razgatlıoğlu, "Her
ne kadar verilen zorunlu aranın ardından
pistlere dönüşle birlikte istediğimiz ritmi
tutturamasak da daima mücadelenin
içinde kaldık. Bu zafer de bunun bir gös-
tergesi. Son ana ve son yarışa kadar sa-
vaşmaya devam ediyoruz. 
Bu sezonu artık noktalayacağız. Gelecek
yıl hedeflerimize ulaşmak için daha çok
çalışacağız. Sezon boyunca desteklerini
esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyo-
rum” dedi. DHA

RAZGATlIoğlu
biRinCi oldu
Red Bull sporcusu Toprak 
Razgatlıoğlu, Dünya Superbike
Şampiyonası'nda sezonunun son ayağı
olan Estoril’de ilk yarışta birinci oldu

Rap albüm çıkaracak
GALATASARAY'DA eleştirilen isimler-
den biri olan Ryan Babel, yine ilginç
açıklamalara imza attı. Hollanda ba-
sınına konuşan deneyimli oyuncu,
kalan iki sezonluk kontratını İstan-
bul'da tamamlamak istediğini bildirdi.

Babel, "Galatasaray ile sözleşmem
var, önce onu tamamlayacağım. Bit-
tikten sonra tekrar Premier Lig'e geri
dönebilirim, böyle bir hedefim var. Şu
anda kariyerimi anlatan bir rap albüm
için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

KAPASITEYI
ARTIRACAGIZ

TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Futbol seyirciyle güzel, taraftarla güzel, taraf-
tarların maçta olmasıyla güzel. Onun için biz de gerekli girişimlerde bulun-
duk. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bu
dilekçelerini biz de kendi görüşlerimizi ilave ederek müracaat ettik” dedi. 



B eşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico 
Madrid'den kiralık olarak kadro-
suna kattığı Francisco Montero, 

Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensupla-
rının sorularını yanıtladı. Beşiktaş formasını 
giymenin kendisi için büyük bir mutluluk ol-
duğunu vurgulayan Montero, “Kariyerimde 
attığım büyük bir adımdı. Buraya transfer 
olarak başarılı şekilde futbol hayatıma 
devam etmek istiyorum. 1 sene Deportivo ile 
kiralık oynadım. Sonrasında hocam Si-
meone ile görüşme imkanım olmadı çünkü 
arada kısa bir süre oluşmuştu ve menajerim 
bana Beşiktaş’ın teklifini sunduğunda kara-
rımı verdim ve başka bir şey düşünmeden 
buraya geldim” diye konuştu. Teknik direk-
tör Sergen Yalçın’ın talep ettiği sürece her 
pozisyonda oynayabileceğini söyleyen 21 ya-
şındaki oyuncu, taktığı gözlüğün ise rahatsız 
ettiğini, bakış açısını kısıtladığı için çıkardı-
ğını dile getirdi. 
Takımdaki forma rekabetini de cevaplayan 

İspanyol oyuncu, “Takım gol yediği zaman, 
özellikle bizim gibi takımlar çok gol yedi-
ğinde defans oyuncuları ve kaleciler hatalı 
bulunur. Ancak bu bir takım çalışması. Ko-
lektif bir çalışmayla gol atıyoruz ve gol yiyo-
ruz. Vida ve Welinton ile olan forma 
mücadelesine bakınca her oyuncu 11’de oy-
namak ister. Ben elimden geldiğinde en iyi şe-
kilde çalışmaya devam ediyorum. Hoca 
elindeki en iyi 2 oyuncuyu seçecek ve bu 
isimleri oynatacak. Biz oyuncular olarak bize 
söylenen kurallara uymaya çalışıyoruz. Pan-
demiye adapte olmaya çalışıyoruz” açıkla-
masında bulundu. Francisco Montero, 
kiminle rahat oynadığını söylemenin kendi-
sine düşmeyeceğini, kiminle oynarsa adapte 
olmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi. 

Fiziğe dayalı futbol oynanıyor 

İspanya ve Türkiye arasında büyük farklar 
olduğunu belirten Montero, “Futbol olarak 
baktığımızda İspanya ile Türkiye arasında 

büyük farklar var. İspanya’da taktiğe 
dayalı bir durum var. Türkiye’de ise 
biraz daha İngiltere’ye benzeyen fi-
ziğe dayalı futbol oynanıyor. Fizik 
olarak kendimi biraz daha geliş-
tirmem gerekiyor.  
Bir de her defans oyuncusunda 
olduğu gibi, top rakip takımday-
ken ve biz baskı yapmıyorsak, 
savunma arkasına atılan top-
larda biraz daha geliştirmem 
gerekiyor kendimi. Güçlü ol-
duğum yönüm ise topu sa-
vunmadan pas yaparak 
çıkarmak” şeklinde konuştu. 
Montero, Beşiktaş’ta kalıp kalmak 
istemeyeceği ile ilgili ise “Şu anda 
bunu konuşmak adına çok erken.  
Ancak sezon sonunda böyle  
bir durum olursa  
konuşabilirim" ifadele-
rini kullandı.
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FENERBAHÇE Spor Ku-
lübü, YouTube kanalından 
Tanzanyalı golcüsü 

Mbwana Samatta’nın kulüpteki ilk 
gününü paylaştı. Yeni transfer, "Taraf-
tarların mutlu olması için yüzde yü-
zümle oynayacağım" dedi. Şimdiye 
kadar gösterdiği performansla göz 
dolduran Samatta, "Çünkü Fener-
bahçe dünyanın en büyük kulüplerin-
den bir tanesi. Tüm dünyada tanınan 
bir ekip. Fenerbahçe gibi bir takım sizi 
isterse; her zaman gururlu hissedersi-
niz. Herkes burada oynamak ister. 
Burada olduğum için mutluyum. Ins-
tagram ve Twitter’dan taraftarların 
yolladıkları mesajları görüyorum. Ta-
raftarların mutlu olması için yüzde 
yüzümle oynayacağım. Elimden ne 
geliyorsa yapacağım" dedi. Fenerbah-
çe’nin paylaştığı video kısa sürede iz-
lenme rekorları kırdı.  

Kısa sürede  
izlenme rekoru 

FENERBAHÇE'NİN eski tek-
nik direktörü Vitor Perei-
ra'nın daha önce Avrupa'da 

çalıştırdığı takımların rakiplerine kapı-
ları kapalı. Yunan basınından Foson-
line'ın sitesinde yer verdiği röportajda 
Pereira, "Fenerbahçe, Olympiacos ve 
Porto taraftarlarını seviyorum. Onlara 
duyduğum saygı nedeniyle de Galata-
saray, Panathinaikos ve Benfica'da 
asla çalışmayacağımı söyleyebilirim" 
dedi. Şimdilerde Çin'de Shanghai 
SIPG'yi çalıştıran Pereira, 2015-16 se-
zonunda Fenerbahçe'de görev yap-
mıştı. Fenerbahçe'nin rakibi 
Galatasaray'da çalışmak istemeyece-
ğini belirten Pereira, Benfica'nın ezeli 
rakibi Porto'da 2011-13 yılları ara-
sında teknik direktör olarak görev ya-
parken 2014-15 sezonunun ikinci 
yarısında da Panathinaikos'un ezeli 
rakibi Olympiacos'ta görev almıştı.  

Galatasaray’da 
asla çalışmam

KARDEŞİ gibi bir dönem ünlü bir futbolcuyla 
aşk yaşayan ve Uruguaylı forvet Diego Forlan 
ile evliliğin eşiğinden dönen Zaira Nara, 
Wanda'nın kendisine birçok şey öğrettiğini 
dile getirdi. 
Kardeşi Wanda'nın yaptığı her şeyin açıkla-
masını yapmak zorunda olmadığını belirten 
Zaira Nara, "Wanda bir manşet makinesidir. 
Hapşırması dahi haber olur. Belki de ödedi-
ğim bedel, yaptığı her şeyde fikir istemesin-
dendir. Ben onun sözcüsü değilim ve yaptığı 
şeyleri açıklamak benim görevim değil" dedi. 

Nara, "İkimiz de farklı kişilikleriz ve seçimle-
rimiz de farklı. İsterse markalı çantasıyla özel 
jetten fotoğrafını paylaşabilir ancak onun 
çevresi düşünülünce, bu davranış abartılı 
değil. Bu onun bir noktada ticari işleriyle de 
ilgili" dedi. 

Sürekli birbirimizi ararız 

Farklı karakterler olmalarına rağmen hayat-
taki en büyük destekçisinin Wanda olduğunu 
söyleyen Zaira, "Varoluşumuzdaki farklılığa 
rağmen benim için ondan daha iyi danışaca-

ğım biri yok. Destek vermek için sürekli birbi-
rimizi ararız. Çok canlı, zeki ve bakışlarıyla 
hep bir adım önde. Herhangi bir tartışmadan 
kaçınmak için fazlasıyla hoşgörülü ve dik-
katli. Bana önerisi her zaman şu 
oldu: Zai, kendine saygı duy. 
Bana; sınırlar koymayı, 
kendime değer vermeyi 
ve hayattaki herhangi 
bir sorunu hızlı ve kolay 
bir şekilde çözmeyi öğ-
retti" şeklinde konuştu. 

Arabuluculuk yaptım 

Wanda Nara'nın Maxi Lo-
pez'den ayrıldıktan sonra ba-
basıyla arasının açılmasının 

ardından, ikiliyi barıştırıp barıştırmadığına 
dair sorulan soruya Zaira, "Babamla onun 
arasında bazen arabuluculuk yaptığım za-
manlar oldu. Sonrasında kişiliğime uygun bir 

davranış olmadığını anladım" dedi. 
Zaira, "Bir insanı, ne hissedeceğine 

ikna etmekten hoşlanmıyorum. 
Özellikle de aileden kişilerde. 
Çünkü herkesin kendi davra-
nış tarzıyla ilgili kendine göre 
bir açıklaması vardır. Babam 
bana Wanda'yı sorarsa ona 
cevap veririm, ya da tam tersi. 

Fakat onları bir araya getirmek 
için kesinlikle hiçbir şey yapmı-

yorum. Her ikisinin de konumunu 
anlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kız kardeşi topa tuttu

ATTIGIM EN BUYUK ADIM 

İstanbul’u sevdiğini de sözlerine 
ekleyen genç oyuncu, “İstanbul 

gerçekten çok hoşuma gitti. İnsan-
ların da yaklaşımı çok güzel ve 

sıcak. Tabii ki trafik problemi var. 
Atletico Madrid’de forma giyerken 
Godin bana çok yardımcı olmuştu. 
Saha içi ve dışında kendisini örnek 

alıyorum” dedi.

İSTANBUL ÇOK 
HOŞUMA GİTTİ 

ALMANYA Bundesliga ekiplerinden 
Leipzig'de sportif direktör Markus 
Krösche, transfer dönemine ilişkin 
kulübün resmi sitesine açıklama-
larda bulundu. Krösche, Sörloth'un 
Trazonspor'dan transfer sürecine 
ilişkin de açıklamalar yaptı. Trab-
zonspor'u ikna etmekte çok zor-
landıklarını dile getiren Alman 
futbol adamı, "Transferin en zor 
kısmı, Trabzonspor'u en iyi oyun-

cusundan vazgeçmeye ikna et-
mekti. Birçok duygusal konuşma 
gerçekleşti. Üç takımlı bir trans-
feri sık sık göreceğimi sanmıyo-
rum. Transfer adına iki tarafla bile 
anlaşmak zorken üç takımla an-
laşmak çok daha zor. 30 yıl sonra 
bile sizlere anlatacağım. Tabii ki 
her şey umduğumuz gibi ilerleyip 
imzalar atıldığında çok mutlu 
oldum" ifadelerini kullandı.   

Vazgeçirmek çok zor oldu
Leipzig'in sportif direktörü Markus Krösche, Alexander Sörloth'un Leipzig'e transfer  

sürecine değinirken Trabzonspor'u ikna etmenin çok zor olduğunu dile getirdi

Beşiktaş’ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Beşiktaş formasını giymenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu 
belrterek, “Kariyerimde attığım büyük bir adımdı. Menajerim bana Beşiktaş’ın teklifini sunduğunda kararımı verdim ve başka 

bir şey düşünmeden buraya geldim. Buraya transfer olarak başarılı şekilde futbol hayatıma devam etmek istiyorum” dedi. 

İSPANYA'NİN Sevilla kentinde 
doğan Francisco Montero, AD 
Nervión alt yapısında futbola baş-
ladı ve 15 yaşında Atlético Madrid 
genç takımına geçti. 2018 yılında 
Atlético Madrid kulübünde profes-
yonel olan Montero, Atlético Mad-
rid'in B ve A takımında forma 
giymeye başladı. 2017'de geçirdiği 
göz yaralanması sebebiyle koru-
yucu gözlüklerle oynayan Montero, 
teknik direktör Diego Simeone ta-
rafından sezon öncesi kampa davet 
edildi. Montero ilk profesyonel ma-
çına 23 Eylül 2018'de CDA Naval-
carnero deplasmaında oynanan ve 
4-2 galibiyetle biten La Liga 2 li-
ginde başladı. İlk 11'deki ilk maçına 
30 Ekim 2018 tarihinde Copa del 

Rey kupa maçı olan UE Sant An-
dreu deplasmanında çıktı ve 90 da-
kika sahada kaldı. Montero'nun ilk 
UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 
ise 6 Kasım 2018'de, grup aşaması 
için Borussia Dortmund karşı çıktı 
ve Atlético Madrid'in 2-0'lık galibi-
yeti ile biten maçta sakatlanan José 
Giménez'in yerine girdi. Montero, 
takımı ile 2024 yılına kadar söz-
leşme yenileyip, 2 Eylül 2019 tari-
hinde kiralık olarak La Liga 2 ligi 
takımlarından RC Deportivo de La 
Coruña verildi. 31 Ağustos 2020 
tarihinde Türkiye Süper Lig takım-
larından Beşiktaş ile anlaşma yap-
mak için İstanbul'a geldi. 2 Eylül 
2020 tarihinde kiralık olarak Beşik-
taş ile sözleşme imzaladı

2 EYLÜL’DE İMZAYI ATTI

UEFA Avrupa Li-
gi'nde oynayacakları 
Villarreal maçına ha-

zırlanan Demir Grup Sivass-
por'da teknik direktör Rıza 
Çalımbay, açıklamalarda bu-
lundu. İlk olarak dün deplas-
manda 3-1 kazandıkları Hes 

Kablo Kayserispor karşılaşma-
sını değerlendiren Çalımbay, "İyi 
bir maç oynadık. Kayserispor iyi 
bir takım kurmuş. Maça arayı 
iyi değerlendirerek başladık. 
Bütün amacımız Kayserispor 
karşısında iyi bir skor alarak Av-
rupa Ligi maçı öncesi moralli 

bir şekilde Villarreal'a gitmek. 
Maçın başından sonuna kadar 
iyi oynadık. Hata yaptığımız za-
manlar da oldu ama genele bak-
tığımız zaman çok iyi oynadık. 
Rakip 10 kişi kaldıktan sonra 
daha çok pozisyon bulduk. 
Daha farklı şekilde kazanabilir-
dik. Önemli olan kazanmaktı. 
İyi oynayarak kazanmak daha 
da önemliydi" diye konuştu. 

Sakatlık sıkıntı olur 

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında 
Villarreal ile oynayacakları 
maçta mevcut oyunun yüzde 
yüz üstüne çıkmaları gerektiğini 
belirten Çalımbay, bütün amaç-
larının deplasmandan puan ya 
da puanlarla dönmek olduğunu 
söyledi. Takım olarak zor bir sü-
rece girdiklerini hatırlatan Ça-
lımbay, "Sürekli şekilde maç 
oynayacağız. Bu bizim için 
avantaj da olabilir, dezavantaj 
da olabilir. Sakatlık olursa sı-
kıntı yaşayabiliriz. Ben takı-
mıma güveniyorum. Hem 
Avrupa kupasını hem de ligi iyi 
bir şekilde götürebiliriz. Bizim 
için şimdi en önemli maç Villar-
real maçı. Çok zor bir maç ya-
pacağız. Takım olarak her şeye 
hazırız" dedi. DHA

Çok zor bir maç olacak
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, perşembe günü oynayacakları Villarreal maçıyla  
ilgili, "Takımıma güveniyorum. Hem Avrupa kupasını hem de ligi iyi bir şekilde götürebiliriz. Bizim için 

şimdi en önemli maç Villarreal maçı. Çok zor bir maç yapacağız. Takım olarak her şeye hazırız" dedi

Fenerbahçe'nin eski teknik  
direktörü Vitor Pereira, verdiği 

röportajda Fenerbahçe 
 taraftarlarına duyduğu saygı ne-

deniyle kariyerinde 
Galatasaray'da çalışmayı  

düşünmeyeceğini dile getirdi



 
 

K üçükçekmece Belediyesi, Ara Gü-
ler’i sonsuzluğa uğurlanışının 2. yıl 
dönümünde daha önce hiç sergi-

lenmemiş özel anlarından oluşan ‘Güle 
Güle Ara Güler’ başlıklı fotoğraf sergisi ve 
dostlarının anılarından oluşan bir kitapla 
yad etti. Cennet Kültür ve Sanat Merke-
zi'nde gerçekleşen sergi açılışına Küçükçek-
mece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ara 
Güler’ in yakın arkadaşı Melih Berk ve pek 
çok sanatsever katıldı.  

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi, “Fotoğraf sanatının Türkiye ve dünya 
üzerindeki en bilinen isimlerinden biri olan 
Ara Güler’i özel bir sergiyle anıyoruz. Bizi 
bir fotoğraf karesinde yüzlerce insanla ta-
nıştırıp, dünyayla buluşturan usta sanat-
çıya, Türk fotoğrafına gösterdiği yol için 
hepimiz minnettarız. Ara Güler, “Yaşam 
size verilmiş boş bir film; her karesini mü-
kemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” 
demiştir. Biz de yakın dostu Melih Berk’in 
kadrajına yansıyan Ara Güler izlerini ve üs-
tadın yaşamından kesitleri izleyeceğiz bu 

sergide. Ara Güler anısına, sanatçı dostları-
nın onun için dile getirdiği söylemlerini de 
bir kitap haline getirdik. Bu özel sergiye 
tüm sanatseverlerimiz davetlidir” diye ko-
nuştu. Sergide fotoğrafları bulunan Melih 
Berk ise, “Benim fotoğraflarım zaten konu-
şuyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Beş 
hafta içinde böyle bir sergi yapıldığını hiç 
görmedim. Kitap da basılmış yanında. Ta-
mamen bir rastlantı sonucu bir araya gel-
dik. Resimler kendini anlatıyor. Onun için 
ben daha fazla bir şey demeyeceğim. Zaten 
kitapta da anlattım. Çok teşekkürler” dedi. 

İSTANBUL, Ankara, İzmir gibi pek çok şe-
hirde görülen ve görenleri şaşırtan yeşil 
papağanların sayısı gün geçtikçe İstan-
bul’da arttı. Özellikle Gülhane parkında, 
Florya ormanlarında ve pek çok koruda 
ziyaretçilere kendini gösteren yeşil papa-
ğanlar ise yemyeşil tüyleri ve kırmızı gaga-
larıyla dikkat çekiyor. Anavatanı tropikal 

ülkeler olan bu yeşil papağanları ülkemize 
görmek ise oldukça şaşırtıcı. 

Nasıl geldiği bilinmiyor 

Türkiye’ye nasıl geldiği kesin olarak bilin-
meyen ve hakkında pek çok rivayet bulu-
nan yeşil papağanların sayısının arttığını 
ifade eden İstanbul Üniversitesi-Cerrah-
paşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan 
Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, “İstan-
bul’da iki türü var. İkisi de bakıldığında 
yeşil papağan gibi gözüküyor. Biri daha 
büyük ‘İskender’ papağan. Türkiye’ye ve 
Avrupa kıtasına nasıl geldiği çok bilinmi-

yor ama daha çok ticaret, nakil sıra-
sında kaçarak geldiği ya da 

insanların evlerinde besleyip de 
dışarı kaçırdığı hayvanların 

uyum sağladığı düşünülüyor. 
Güney Akdeniz ve İstanbul 
bölgesinde iklim yavaş 
yavaş ılıman olmaya baş-
ladı. Bunlar da çok rahat 
bir şekilde ortam bulup 
çoğaldılar” dedi. 

Hayvanlar tehlikede 

Dışarıdan bakıldığında 
oldukça sevimli gözü-

ken bu papağanların 
hiç de masum olma-

dığını belirten Prof. Dr. 

Özsoy, “Güzel gibi gözüküyorlar ama 
diğer türlere zararları var. İstilacı türler 
bunlar. Özellikle karga, güvercin, sincap 
gibi ağaçlarda beslenen hayvanların hem 
yuvalarına hem de yemlerine ortak oluyor-
lar. Onlarla mücadeleye giriyorlar. Ol-
dukça mücadeleci hayvanlar. Tahmin 
ediyorum ki onlar güçlü çıkıyorlar, çünkü 
sayıları gün geçtikçe artıyor. Eskiden sa-

dece Gülhane parkında, Florya orma-
nında vardı ancak şimdi her yerde görmek 
mümkün. Yemlerini yedikleri, yuvalarına 
zarar verdikleri hayvanlar ise tehlike al-
tında. Bu kuşlarla ilgili sayımlar olmalı. Ne 
kadar var? hangi hayvanların yaşam alan-
larını kısıtlıyorlar? Bütün bunlara bakmak 
lazım ama çok araştırma olduğunu dü-
şünmüyorum” ifadelerini kullandı. DHA 
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DÜNYACA ünlü duayen foto muhabiri Ara 
Güler, vefatının ikinci yıldönümünde de 
unutulmadı. Usta fotoğraf sanatçısı doğup 
büyüdüğü Beyoğlu’nda düzenlenen özel 
etkinlikle anıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafın-
dan İstiklal Caddesi'nde "Ara Güler için 
Fotoğraf Çek" etkinliği düzenlendi. 
Galatasaray Meydanı’nda kurulan 
platformda vatandaşlar Ara Güler'in fotoğ-
raflarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Çekildikleri fotoğraf karelerini anı olarak 
alan vatandaşlar daha sonra Ara Güler'in 
adının verildiği, Ara Kafe'nin bulunduğu 
sokakta sanatçının fotoğraflarından 
oluşan sergiyi gezdiler. 

Hep doğru yöne çevirdi 

Ara Güler’in mezarı başında düzenlenen 
anma törenine katılan Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, daha sonra İs-
tiklal Caddesi'nde kurulan "Ara Güler için 
Fotoğraf Çek" platformunda hatıra fotoğ-
rafı çektirdi. Ara Kafe'nin bulunduğu so-
kakta sanatçının fotoğraflarından oluşan 
sergiyi de gezen Başkan Yıldız, “Ara Güler 
Beyoğlu’nun ve İstanbul’un en güzel fotoğ-
raflarını çeken usta fotoğraf sanatçıların-
dan birisi. İnsanı ve insanlığı anlatan 
kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne 
çevirdi. Bugün ustayı saygıyla anıyoruz. 
Galatasaray Meydanı’nda Ara Güler’in 
karesine giriyor, sergisini geziyoruz. Usta 
foto muhabiri Ara Güler’in hatıralarını 
Beyoğlu’nda yaşatmaya devam edeceğiz” 
dedi. Vatandaşlar da, Ara Güler’in, Beyoğ-
lu’nun ve İstanbul’un en önemli değerlerin-
den birisi olarak gönüllerde yaşamaya 
devam edeceğini söylediler. DHA 

TAKSİM'DE, farklı kostümleriyle gösteri 
yapan grup vatandaşlardan yoğun ilgi 
gördü. Grup üyeleri ile fotoğraf çektirmek is-
teyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe 
kuralını unuttu. İstiklal Caddesi'nde ilginç 
kıyafetleriyle dolaşan 3 kişi kısa sürede va-
tandaşların dikkatini çekti. Kendilerini sokak 
sanatçısı olarak tanıtan kişilerin yanına yak-
laşarak kıyafetlerini inceleyen vatandaşlar 
fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Vatan-
daşlar, fotoğraf çektirdikleri sırada, yasak ol-
masına rağmen maskelerini çıkartırken, 
sosyal mesafe kuralını da unuttular. DHA 

Ara Güler için 
Fotoğraf Çek

Maske ve mesafeyi  
bir anda unuttular

Yeşil papağanlar giderek çoğalıyor
Yemyeşil tüyleri, kırmızı gagalarıyla büyüleyici bir görüntüye sahip yeşil papağanları İstanbul’un çeşitli noktalarında 
görmek mümkün. Prof. Dr. Serhat Özsoy, bu papağanların rahatlıkla adaptasyon sağlayıp çoğaldığını, kuş, sincap 
gibi ağaçlarda beslenen hayvanların yem ve yuvalarına ortak olması nedeniyle risk oluşturduğunu söyledi

ARA GULER’E 
MINNETTARIZ

GEÇTİĞİMİZ günlerde göğüs-
lerine taktırdığı silikonlarının 
gece yarısı patlamasıyla so-
luğu hastanede alan Serenay 
Sarıkaya, önceki gün Nişanta-
şı'nda bir estetik merkezinden 
çıkarken görüntülendi. Apar 
topar aracına binen Serenay 

Sarıkay "Estetik için mi geldi-
niz?" sorusunu duymazlıktan 
geldi. Gazetecileri atlatarak 
hızlıca kendisini bekleyen 
araca binen Serenay Sarı-
kaya, "Acelem var, lütfen daha 
sonra sizinle konuşalım" diye-
rek oradan ayrıldı. 

Apar topar kaçtı!

Arkasında 2 milyonu aşkın fotoğraf karesi bırakan dünyaca ünlü foto muhabiri  
Ara Güler, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde, yakın dostu Melih Berk’in  

kadrajından ilk kez sergilenecek fotoğraflarıyla Küçükçekmece'de anıldı.  Belediye 
Başkanı Kemal Çebi, "Türk fotoğrafına gösterdiği yol için hepimiz minnettarız" dedi

MELİH Berk fotoğraflarından bir seçki 
olan “Güle Güle Ara Güler” başlıklı sergi, 
Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür 
ve Sanat Merkezi'nde kapılarını araladı. 
Son günlerine dek objektifiyle tarihe not 
düşen Ara Güler’i son yıllarında pek çok 
ortamda fotoğraflayan yakın dostu Melih 
Berk’in sergisinde, usta sanatçının özel 
anlarına ait fotoğraf kareleri yer alıyor. 
Küçükçekmece Belediyesi sanat dostla-
rını bu sergide Ara Güler'in en doğal hal-
leri, dostlarıyla özel anları, doğum günü 
partileri, kişisel özelliklerinin yanı sıra 
yine dostlarının onun hakkında yazmış 
oldukları metinlerle buluşturuyor. Ara Gü-
ler’in, İlber Ortaylı, Cem Yılmaz, Şener 
Şen, Uğur Yücel, İzzet Keribar gibi ülke-
mizin önemli oyuncuları, bilim insanları 
ve sanatçılarıyla ilgili anılarının tazelen-
diği çalışmaların yer aldığı sergi,  
17 Kasım’a dek CKSM’de sanatseverleri 
ağırlayacak. 

17 KASIM’A DEK 
CKSM’ DE

YAKUP TEZCAN

ADAPTASYONLARININ çok güçlü 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. 
Özsoy, “Aslında anavatanları Hin-
distan, Pakistan, Afganistan gibi 
Güney Asya ülkeleri. Avrupa’nın 
pek çok ülkesinde de görülmeye 
başladılar. Ağaçlardan düşen kes-
tanelerle, tane yemlerle, meşe pa-
lamutlarıyla, insanların bıraktığı 
artıkla besleniyorlar. Rahatlıkla 
adaptasyon sağladılar ve çoğalı-
yorlar. Bu bize küresel ısınmayı 
gösteriyor. Eskiden İstanbul’da 
çok daha fazla kar yağardı, kışlar 
daha sert geçerdi. Şimdi sıcaklık-
lar sıfırın altında çok az düşüyor. 
Bu da onların adaptasyonunu ko-
laylaştırıyor” diye konuştu. 

BU BİZE KÜRESEL ISINMAYI GÖSTERİYOR 

Duayen foto muhabiri Ara Güler,  
vefatının ikinci yıldönümünde Beyoğlu 

Belediyesi tarafından düzenlenen  
"Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği ile 

anıldı. Ara Güler'in fotoğraflarının 
önünde hatıra fotoğrafı çektiren  

vatandaşlar fotoğraf karelerini anı 
olarak saklayacaklarını söyledi


