
ASKIDA EKmEK’İ SAvUNDU

Kriz tacirleri
olduğu açık!

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, ‘Askıda ekmek' kam-

panyasını savundu. Bahçeli,
"Kampanya siyasal bir tepki veya
eleştiri değil manevi bir görevi ifa
hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı,
paylaşmayı ve kader ortaklığını

ifade hasbiliği-
dir. Kampanya-
mızı eleştiren
odakların mille-
timizin ekme-
ğine göz koyan,
ekmeğinden çal-
mak için bahane
hazırlayan kriz
tacirleri olduğu
açıktır" dedi.

ç

YEŞİL vURgUSU YAPTI

Son 15 yılda bu 
şehre ihanet edildi

SAYFA 8

AK Parti kimleri
temsil ediyor

Ayhan ONGUN

SAYFA 7

Kıymetini 
bilmiyoruz...

Utku KIZILTAN

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, tamamlandığında

dünyanın tek bir alanda kurulu
çöp gazından enerji üretecek en
büyük projesi olacak Seymen Çöp
Gazı Enerji Üretim Tesisi 1.
Etabı’nın açılışını yaptı. İma-
moğlu, “Bu ül-
kede ve bu aziz
şehirde, özellikle
son 15 yılda ya-
şanan çevreye
karşı kötü tavır-
lar, kötü uygula-
malar ne yazık
ki ihanet diyece-
ğimiz tavırlar
oluşmuştur”
dedi.  I SAYFA 9
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Devlet Bahçeli

PROF. övgüN UYARDI

O bölgede yıkıcı 
deprem olacak!

Jeofizik Yüksek Mühendisi
Prof. Dr. Övgün Ahmet

Ercan, Kuzey Anadolu kırığının
Ege kolunun dirilik gösterdiğini
belirterek, "Burada beklediğimiz
deprem büyüklüğü yıkıcı bir bü-
yüklükte olacaktır. Aşağı yukarı

6.3, 6.5., 7 ara-
sında hatta 7.1'e
kadar varan bir
deprem üreterek
bu kırığı ya tek
parça ya da bir-
kaç parça olarak
kırarak boşalta-
caktır" ifadele-
rini kullandı. 
I SAYFA 5
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Övgün Ahmet Ercan

HDP’Yİ YETERSİZ BULDU

Demirtaş’tan
sokağa çağrı! 

HDP eski eş genel başkanı
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi

Şiyar Kod adlı terörist Nurettin De-
mirtaş, sokak eylemleri için çağrı
yaptı. Demirtaş, örgüte müzahir
yayın organına yaptığı açıklama-
larda, HDP’nin çalışmaları ile bir
yere varılamayacağını, başarının
ancak Kobani benzeri sokak eylem-

leri ve çatışmalar
çıkarılarak sağla-
nacağını söyledi.
Demirtaş, "Legal
siyasal zemine
takılıp kalmamak
gerekir. Halk sa-
vaşı sokakta baş-
lar! Faşizm
sokakta yenilir!"
dedi.
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Nurettin Demirtaş

Akın Gürlek yeni
Zekeriya Öz’dür!

CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, 14. Ağır

Ceza Mahkemesi'nin Enis
Berberoğlu'nun kararını tanı-
maması eleştirerek, "Mah-
keme başkanı Akın Gürlek'in
günümüzün yeni Zekeriya
Öz'ü" olduğunu dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, "Yine bu kişi
‘Milletvekili dokunulmazlı-
ğını tanımam. Anayasa, 
dokunulmazlık, TBMM 
bunlara inanmam. Bildiğimi
okurum’ diyor. Kendi millet-
vekilinin hakkını ve huku-
kunu savunamayan bir kişi
asla TBMM Başkanlığı ya-
pamaz. Usulen orada oturur.
O başkan sarayın başkanıdır"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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Ekrem İmamoğlu

SİYASİLER DE KATILDI

Bekir Coşkun için 
Ankara’da tören

Hayatını kaybeden gazeteci
Bekir Coşkun'un (75) cena-

zesi, Ankara'da düzenlenen töreni-
nin ardından Şanlıurfa'ya
gönderildi. Törene CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
eski Yalova milletvekili Muharrem
İnce, çok sayıda gazeteci ile Bekir
Coşkun'un eşi Andree ve oğlu
Tolga Coşkun ve sevenleri katıldı.
Kılıçdaroğlu, Coşkun'un eşi ve ya-
kınlarına başsağlığı diledi. Cenaze
namazında önde yan yana saf
tutan Kemal Kılıçdaroğlu ve Mu-
harrem İnce, kısa süre sohbet etti.
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof.
Dr. Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl

Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ terör ör-
gütünün mensubu olmakla suçladı. Ka-
vuncu, "Alçaklık siyasette meşrulaşmış"
tepkisini göstererek Özdağ'ı mahkemeye ve-
receğini açıkladı. İYİ Parti Lideri Meral Ak-
şener ise "Sayın Kavuncu, Sayın Özdağ’ın

iddialarını ispatlamak için bir imkan sunuyor.
Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor"
yorumunu yaptı. Bu arada İstanbul'un 39
ilçe başkanı, Özdağ'ın ihracı için harekete
geçti. 39 ilçe başkanının imzasıyla İYİ Parti
Genel Merkezi'ne gönderilen yazıda Ümit
Özdağ'ın disipline sevk ve ihraç işlemlerinin
ivedilikle işletilmesi istendi. I SAYFA 7
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Sayfa 3

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İBB'nin ilave taksi
arzı çalışmasını, "Biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak iste-
nilmesi akıl tutulmasından başka bir şey değildir" şeklinde değerlendirdi

TAM BIR AKIL
TUTULMASI!
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İBB, UKOME onayının ardından
plaka kiralama yöntemiyle taksi işlet-

meciliği yapacak. İBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi
kamunun elinde olacak ve bu diğer taksile-
rin kalitesini de yükseltecek” dedi. Ulaşım
Komisyonu Üyesi Suat Sarı da "İBB, bir
risk alarak uluslararası çapta büyük bir ça-
lışma yaptı ve sistemi iyileştirmek için
önemli bir adım attı" diye konuştu. I SAYFA 8
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İBB büyük risk aldı
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Belediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt başkanlığında gerçekleşen Meclis

toplantısında 2021 yılı mali bütçesi 852 mil-
yon 250 bin lira olarak belirlendi. Bütçe gö-
rüşmeleri sonrası eleştirilere yanıt veren
Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
“Avukatlık ücretlerinin olduğu hesaplarda
dahil bütün hesaplarımızda haciz var. İller
bankasından gelen paranın yattığı hesapta

da haciz var" dedi. Hukuken hazic konul-
ması yasak olan hesaplara bile haciz geldi-
ğini belirten Bozkurt, "Bunun ispatını
istiyorlar. Nasıl edeceğiz mahkemeye başvu-
racağız mahkeme bilirkişi tayin edecek, üç
dört ay bekleyeceğiz, ondan sonra ispat
edince kaldıracaklar. Dolayısıyla bu paraları
ödemek için, personelimizin para alması için
kırk takla atıyoruz" ifadelerini kullandı. 

PERSONELİN PARA ALMASI İÇİN KIRK TAKLA ATIYORUZ
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Hesaplara kimlerin haciz koyduğunu
açıklayan Başkan Bozkurt, "Bunu

yapan yıllarca burada para kazanan 14 ay
iş yaptığı halde faturaları kesmeyen,

14 ay sonra tek fatura düzenleyen
ve bunu alışkanlık haline getiren,

sonrasında da bahsettiğimiz ar-
saları ucuz fiyatlarla alan firma-

lar. Ben Esenyurtlunun
hakkını kimseye yedirmeye-

ceğim ve burada pes etmeyeceğim. Sonu ne
olursa olsun. Burada aksi davranmak, müte-
ahhitte para vermemek, böyle bir şey yok arka-

daşlar. Esenyurt tarihi boyunca ödenen en
yüksek oranda ödeme yapıyoruz ve kim-
seye haksızlık yapmıyoruz" diye konuştu.
Bozkurt, belediyenin Derman Şirketi hak-
kında ortaya atılan iddiaları da yalanladı.
Bozkurt, göreve geldikten sonra 220 mil-
yon boç ödediklerini söyledi. I SAYFA 9

ESENYURTLUNUN HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYECEĞİM
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PARAYI GOTURMUS
FATURA KESMEMIS!

Esenyurt Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 852 milyon 250 bin lira
olarak belirlendi. Belediyenin bütün hesaplarında haciz olduğunu
belirten Bozkurt, "Bunu yapanlar da yıllarca burada para kazanan
14 ay iş yaptığı halde fatura kesmeyen firmalar. ” diye konuştu.

BARIŞ KIŞ
HABER

IYI PARTI’DE 
KOTU KAPISMA

KAVUNCU’YU FETÖ’CÜ OLMAKLA SUÇLADI

BACIOĞLU’NDAN YENİ TEKLİF

Albatros millet
bahçesi olsun!

AK Parti
İBB Mec-

lis Üyesi Hasan
Bacıoğlu, yıllar-
dır tartışma
konusu olan 
Albatros parkı-
nın yeşil alan
olarak onaylan-
dığını ifade ede-
rek, "Burasının
bir millet bah-
çesi olarak değerlendirilmesini 
istiyoruz. Bölge halkı buranın yeşil

alan olarak kalmasını arzu edi-
yordu. Bu alanın yeşil alan 

olmasıyla birlikte, Büyük-
çekmece'nin sahil 

kısmında iki tane ma-
halle var; Fatih ve

Atatürk mahal-
lesi" dedi. 

I SAYFA 4
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Hasan Bacıoğlu

İTEO'nun Seyrantepe binasındaki
basın açıklamasına, İTEO Başkanı

Eyüp Aksu ve taksiciler katıldı. "Dedelerimiz-
den ve babalarımızdan miras olan bu kutsal
mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağ-
lamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı ola-
rak görmesin" diyen Aksu, "Pandemi
sürecinde yüzde 50 gelir kaybı yaşayan biz

taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratıl-
mak istenilmesi akıl tutulmasından başka bir
şey değildir. Sayın İmamoğlu 'biz meslek
temsilcileri ile anlaştık' demesi asla tarafı-
mızca kabul edilir bir açıklama değildir. Sayın
İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yarat-
maya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmakta-
dır" eleştirisinde bulundu. I SAYFA 5
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BİZİM EKMEK TEKNEMİZ RANT KAPISI DEĞİL

İstanbul'a içme suyu sağ-
layan barajlar alarm vermeye

devam ediyor. İstanbul'un barajların-
daki doluluk seviyesi son 15 günde yüzde
35,36 dan 32,03'e kadar geriledi.  İTÜ Me-
teoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a iki haftadır yağan
yağışların barajlara faydası olmadı” dedi. I SAYFA 8
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BAŞKAN BOZKURT'TAN, GEÇMİŞTE BELEDİYEDEN İŞ ALAN FİRMALARA ÇOK SERT ELEŞTİRİ



S onbahar yağmurlarının etkisini
göstermeye başladığı bugünlerde,
Covid-19 pandemisi ile mücade-

lede kritik öneme sahip maskeler ister is-
temez yağmurdan nasibini alıyor! Hal
böyle olunca akıllarda ‘acaba koruyucu-
luğu azalıyor mu?’ sorusu beliriyor. Bu
sorunun yanıtı ne yazık ki ‘Evet!’…Acı-
badem Taksim Hastanesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uz-
manı Prof. Dr. Çağrı Büke, “Bütün mas-
keler yağmurla temas ettiğinde ya da
nemlendiğinde dayanıksız hale geliyor ve
koruyuculuğu tamamen gidiyor” uyarı-
sında bulunuyor.  Prof. Dr. Çağrı Büke,
maskenin doğru kullanılmasının şart ol-
duğunu, aksi taktirde; sosyal mesafe ve el
temizliğine rağmen maskede gözden ka-
çırılacak bazı detayların maskelerin başlı
başına enfeksiyon kaynağına dönüşme-
sine neden olacağını vurgularken, mas-
kede 10 kritik kuralı anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Cerrahi maske tercih edin

Enfeksiyon hastalıkları alanında ko-
runma sağlamak amacıyla ağız ve burnu
kapatmada çeşitli maske türleri bulunu-
yor. Bu maske türlerinin bir kısmı ağızda
ve burunda sekresyonlarda bulunan
Covid-19 etkeni SARS-CoV-2 de dahil
çeşitli virüs ve bakterilerin damlacıklar
aracılığı ile ortama saçılmasını önlerken
(tıbbi ya da cerrahi maske) bazı maske
türleri özellikle enfekte hastaların bulun-
duğu sağlık kurumlarında ve kapalı or-
tamlarda havada partikül halinde
kalabilecek mikroorganizmaların soluk
alıp-verme sırasında solunum yollarına
alınmasını önlemede (FFP türleri) etkili
oluyor. Prof. Dr. Çağrı Büke “Sağlık çalı-
şanı olmayan bireylerin Covid-19’a karşı
korunmada tercih etmesi gereken maske-
ler cerrahi maskelerdir. Amaç etrafa solu-
num sekresyonları aracılığı ile virüsün
yayılımını önlemektir. Cerrahi maske sa-

yesinde ağızdan
çıkacak sekres-
yonlar önlenir,
böylece diğer
kişilerin solu-
num yollarına
bulaşma
olmaz, eller
temiz kalacağın-
dan etraf kirlen-
mez ve yine havaya
yayılımı söz konusu
olmayacağından ha-
vada asılı halde
kalması mümkün olmaz” diyor.

Dört saatte bir değiştirin

Cerrahi maskeler genellikle polipropilen
içerikli dokusuz yüzeylerden oluşuyor.
Hemen her üç katın da değişik fonksi-
yonları bulunuyor. Dolayısıyla ağız ve
burna temas edecek yüzey ile dış yüzeyin
neresi olduğu ve maskenin nasıl takıla-
cağı da önemli. Maskenin en dış katı dı-
şarıdan gelecek damlacıkların maske
üzerinde tutunmasını önlemeye yönelik
iken, orta kat mikroorganizmaları filtre
ediyor. Maskenin en iç katı ise yüze, ağız
ve buruna rahatsızlık vermeden teması
sağlıyor. Cerrahi maskelerin etkinlikleri;
nemlenmediği ve ıslanmadığı koşullarda
4 saat sürüyor. Bu süreden sonra etkinliği
kalmıyor ve maskenin değiştirilmesi 
gerekiyor.

Öksürken de değiştirin

Maskeniz yüzünüzde iken; öksürük ve
aksırık ile nemlenir ya da ıslanır ise maske
yeni bile takılmış olsa etkinliği ortadan
kalkacağından değiştirilmesi gerektiğini
vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke “Maske-
lerin etkili olması için 4 saatte bir değiştir-
mek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda
yani öksürük ve aksırık ile nemlenmesi ya
da ıslanması halinde değiştirilmelidir. Ay-
rıca bütün maskeler yağmurla temas etti-
ğinde ya da nemli havalarda dayanıksız
hale geliyor ve koruyuculuğu tamamen

gidiyor. Bu nedenle
ıslanan maskeyi
temiz ve kuru bir
maskeyle değiş-
tirmek gerekir”
uyarısında bulu-
nuyor.

Cerrahi maske
uyarısı 

Covid-19 için top-
lumda kullanılacak

cerrahi maskelerin üç kat
ve üç pileden oluşmasına dik-

kat edin. Ayrıca yumuşak yapıda,
havanın kolayca giriş ve çıkışına imkan
sağlayan özelliğe sahip olmalı, alerjiye
yol açmamalı. 3 mikrondan daha büyük
mikroorganizmaların ve partiküllerin
yüzde 95’den fazlasını filtre edici özellikte
olması gerekiyor.

Küçük çocuklara maske takmayın

Maskelerin genellikle 7 yaşından sonra
kullanılması öneriliyor. 11 yaşından
sonra ise erişkinler için zorunlu olan her
alanda ve durumda maske takmak şart. 2
yaş ile 7 yaşına kadar bazı başka ciddi
durumlara neden olabileceğinden kesin-
likle maske kullanılmamalı. 2 yaşından
küçük çocuklarda ise boğulma riskine
neden olabileceğinden kullanımı yasak.

Maskenizi her ortamda 
takılı tutun

Maskenizi hiçbir yerde çıkarmamaya
özen gösterin. Her türlü kapalı alanlar,
toplantı salonları, konferans alanları, res-
toranlar, kafeler, pastaneler, yiyecek ve
içecek mekanları, eğlence merkezleri,eği-
tim kurumları, oteller, pansiyonlar, tatil
merkezleri, spor merkezleri, kara, hava,
deniz taşıma araçları ve bunların bekleme
alanları, alışveriş merkezleri, marketler,
bankalar kamu ve özel sektöre ait kurum-
lar ve dairelerde maskenizi takılı tutun.
Zira maske Covid-19 etkeni SARS-CoV-
2’nin başka kişilere bulaşmasını birkaç

yoldan önleyebiliyor. Prof. Dr. Çağrı
Büke “Maske sayesinde; konuşurken, ök-
sürürken ya da hapşırırken ağız ve burun-
dan sekresyonlar aracılığı ile dış ortama
yayılabilecek virüsü içeren damlacıkların
ellere teması ve böylece eller aracılığı ile
başka kişilerin ellerinin ve ortak kullanılan
temas yüzeylerinin kirlenmesinin önüne
geçilmektedir. Ayrıca yakın mesafedeki
diğer kişilerin solunum yollarına temas
etmesi engellenmekte ve dış ortama ve
özellikle havaya saçılıp havada partikül
halinde kalması ve soluyarak vücuda
alınması önlenmektedir” diyor.

Dış ortamlarda da maske takın

Dış ortamlarda da maske takılması çok
büyük önem taşıyor. Özellikle diğer in-
sanlarla arada 1.8 metre mesafe bozula-
cak olursa; yaşlı insanların, küçük
çocukların ve Covid-19 için risk faktö-
rüne sahip kişilerin bulunduğu yerlerde
maskenin mutlaka takılması gerekiyor.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı
Büke“Maskeyi takmadan önce ve takılı
maskeyi çıkartmadan önce eller sabun ve
su ile ya da el dezenfektanı ile temizlen-
melidir. Maskenin ön yüzüne, yüzeyine
hiçbir zaman elle temas edilmemelidir.
Takarken ve çıkartırken kulağı çevreleyen
lastiklerinden tutularak maske takılmalı
ve çıkartılmalıdır” diyor. Sadece ağzın ya
da sadece burnun maske ile kapatılması
Covid-19’dan korunmada yeterli olmu-
yor. Maske ağız ve burnu tamamen kapa-
tacak şekilde yüze yerleştirilmeli ve
burnun her iki kanadı maskenin teli ile sı-
kıca kapatılmalı. Belirli bir süre çıkartıl-
ması ve yeniden takılması gerektiğinde
çene altına, el bileğine ya da kola sabit-
lenmemeli. İdeali eller temizlendikten
sonra maske yan taraftaki lastik iplerin-
den tutularak çıkartılıp temiz bir peçeteye
sarılmalı. Tekrar kullanılacağında eller te-
mizlendikten sonra maske yandaki lastik
iplerinden tutularak ağız ve burun kapatı-
lacak biçimde takılmalı.

Çıkartılacak ve atılacak olan maskenin
etrafı kirletmemesi ve mikrop bulaştır-
maması için gelişigüzel bir yere bırak-

maktan kaçının. Mümkünse bir
naylon poşetin içerisine atıp ağ-

zını kapatarak bu halde çöp
torbasına atın.

Kuralları 
ihlal etmeyin

ZEYNEP VURAL
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KIlIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi
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Cerrahi maskelerin etkinliklerinin;
nemlenmediği ıslanmadığı koşullarda 
4 saat sürdüğünü belirten Prof. Dr.
Çağrı Büke, buna karşın öksürük ya da
aksırık ile nemlenmesi ya da ıslanması
halinde ise yeni takılmış bile olsa
değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor
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Covid kemikleri ağrıtıyor!
Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de
derinden etkileyen ve günlük
alışkanlıklarımızı kökünden
değiştiren Covid-19 pandemisi,
gerek hareketlerin kısıtlanması
gerekse D vitamini eksikliğine
maruz kalma nedeniyle kemik
sağlığımızı da tehdit ediyor

AcıbAdEm Fulya Hastanesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı,
Acıbadem Sports Spor Hekimi

Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Japonya’da yapılan
bir çalışmada; sokağa çıkma yasağının insan-
ların hareketliliğinde her ne kadar yüzde 50
azalma yapsa da kemik sağlığı üzerine mini-
mal sorun yarattığı, bu durumun sık sık tek-
rarlanması durumunda ise kemiklerimizi kötü
etkileyebileceği ortaya konmuştur. Sokağa
çıkma yasağının yarattığı bir diğer sorun ise
D vitamini düzeyinde düşmedir. D vitaminin-
den mahrum kalmanın genel sağlığımızın
yanı sıra kemik sağlığımızı kötü etkilediği
zaten çok net olarak bilinmektedir”
diyor. Halk arasında ‘kemik erimesi’
olarak adlandırılan ve kırık riskinde
artışa neden olan, günümüzde gide-
rek yaygınlaşan osteoporoza karşı
farkındalık yaratmak amacıyla her
yıl 20 Ekim Dünya Osteoporoz
Günü olarak kutlanırken, Prof. Dr.
Tolga Aydoğ, bu önemli hastalığa
karşı etkili 6 önlemi anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

D vitamininizi kontrol ettirin

Herkesin doğduğu günden ölene kadar ye-
terli ölçüde D vitamini alması gerekmektedir.

Güneş en önemli D vitamini kaynağımızdır,
güneşten maksimum faydalanmak için her
gün 10-15 dakika doğrudan güneşe maruz
kalmaya özen gösterilmelidir. Balık ve balık
yağı, süt ve süt ürünleri, mantar diğer önemli
D vitamini kaynaklarıdır. D vitamini değeri-
nizi kontrol ettirerek, hekiminizin belirttiği şe-
kilde D vitamini takviyesi kullanmaya özen
gösterin.
Ge-

lişigüzel D vitamini kullanmak ciddi sağlık
sorunlarına yol açabileceğinden mutlaka he-
kime danışın.

Yeteri kadar kalsiyum alın

D vitamini için geçerli olan kural, her yaşta
alınması gerekliliği, kalsiyum için de geçerlidir.
Kalsiyum için en önemli kaynak D vitamini
kaynaklarına benzerdir; balık ve balık yağı, süt
ve süt ürünleri. Bu gıdaları tüketmede sorunu
olan ya da yeterince tüketemeyen kişiler için

D vitamini ve kalsiyum takviye kullanımı
doğru seçenek olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Ancak kalsiyumun azlığı kadar,
fazla alınması da ciddi sağlık sorun-
larına yol açabilir. Bu nedenle mut-
laka hekime danışmak gerekir.
Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Osteopo-
roz tanısı koymak için kullanılan
değerlendirme yöntemi kemik yo-
ğunluk ölçümüdür. Kemik yoğun-
luk ölçüm sonucunun düşük
saptanması mutlaka kırık olaca-
ğını göstermese de buna yatkınlık

olduğunu ortaya koyar. Dolayısı ile
bu değerlendirmenin yapılması, 

gereken durumlarda tedavinin 
başlanmasına olanak sağlar. 

TACETTİN CEM SANCAR

Zeynep sizi
değişime çağırdı

PEnti'nin yeni marka yüzü Zeynep Bastık, ek-
ranlarda yerini alan reklam filminde geri dön-
üştürülmüş plastik şişelerden üretilen “I’M IN”

koleksiyonu ile karşımıza çıkıyor ve sözlerini yazıp seslen-
dirdiği şarkı ile herkesi değişime davet ediyor. Müziğin
yanı sıra, dans performansıyla da dikkatleri üzerine çeken
Zeynep Bastık, doğa dostu olan bu koleksiyon ile “ben
varım, değişime
varım’’ diyor. Do-
ğada atık halde bulu-
nan 1.000.000 adet
pet şişe ve 5 tondan
fazla endüstriyel nay-
lon atıklarının geri
dönüştürülmesiyle
karşımıza çıkan 'I'M
IN' koleksiyonu, sür-
dürülebilir bir gelece-
ğin altını çiziyor.
Zeynep Bastık Penti
işbirliği ile ilgili ola-
rak;" Çok sevdiğim
bir markayla, böyle-
sine anlamlı, doğa
dostu bir koleksiyon
ile bir araya gelmek
benim için mutluluk.
Yaşadığımız dünya-
nın değerini bilmek,
onun iyiliği için eli-
mizden geleni yap-
mak hepimizin
görevi. Bu kampanya
ile herkesi değişimin
bir parçası olmaya
davet ediyoruz"dedi.

Hayatı yeniden
başlatabilirsiniz

Eğitimci Yazar Ebru Demirhan’ın anne rah-
minde geçirilen süreç, anne ile bebek arasındaki
kordon bağı ve doğum şeklinin bilinçaltı kayıt-

ları aracılığıyla insan hayatını nasıl etkilediğini anlatan
“Hayatı Yeniden Başlat” adlı kitabı çıktı. Ceres Yayınların-
dan çıkan bu kitap “Hayatım neden böyle? dediğiniz ko-
nulara ışık tutacak. Çoğu kişi yaşadığı olumsuz durumlar
ve isteyip de yaşayamadıklarından dolayı hayatını yeniden
başlatmayı diler. Eğitimci Yazar Ebru Demirhan kişinin
hayatında ters giden konuların çözümünün doğum hika-
yesinde bulunabileceğini anlatmak amacıyla bu kitabı ha-
zırladı. Eğitimci Yazar Ebru Demirhan’ın uzun yıllar
üzerinde çalıştığı bilinçaltı araştırmaları ve uyguladığı çö-
zümcü yaklaşımlarını topladığı bu kitabında birlikte sonuç
aldığı 40’a yakın gerçek yaşam örneği bulunmaktadır.
Okuyucuların kendi yaşamlarındaki so-
runlarını tespit ettikten sonra uygu-
lamaları için her bölümün
sonunda meditatif çalışmalar da
bulunmaktadır. Hayatta; çö-
zülmeyen maddi sorunlar,
mutsuzluk, şifa ihtiyacı, yal-
nızlık hissi, değersizlik hissi,
kilo verememek gibi konuların
altında yatan sebep anne
rahmi sürecindeki bilinçaltı ka-
yıtları olabilir. Hayatı Yeniden
Başlat adlı kitap bir çok so-
runa ışık tutmakta ve
hem sizin hem de ço-
cuklarınızın yaşamları-
nın arındırılmasına
hizmet etmektedir.

Ebru Demirhan

Cerrahi maskelerin etkinliklerinin;
nemlenmediği ıslanmadığı koşullarda 
4 saat sürdüğünü belirten Prof. Dr.
Çağrı Büke, buna karşın öksürük ya da
aksırık ile nemlenmesi ya da ıslanması
halinde ise yeni takılmış bile olsa
değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trakya halkının 
GÖZdeSİ ÖZ keŞan

ÜMRAniye TEM Otoyolu Du-
dullu sapağında bir otomobil ile
taksinin karıştığı kazada bariyer-

lerin ok gibi saplandığı otomobildeki 1'i
kadın 2 kişi ağır yaralandı. Kaza saat 03:00
sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Du-
dullu Sapağı Ankara istikametinde oldu.
İddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen
ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34
CDF 637 plakalı otomobil, son anda sa-
pağa girmek için direksiyonu kırınca önce
önünde seyreden 34 THK 24 Plakalı ticari
taksiye çarptı. Ardından da yolda dönerek
sapakta bulunan bariyerlere çarptı. Kaza
sonucu bariyerler araca ok gibi saplandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay
yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri geldi.
Otomobilin içinde yolcu olarak bulunan iki
kişi sıkıştıkları yerden kurtarılarak hasta-
neye kaldırıldı. Otomobilin sürücülerinin
ifadeleri alınmak için polis merkezine götü-
rüldü. Yaralıların sağlık durumlarının cid-
diyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla
ilgili çalışma başlattı. DHA

Bariyere ok
gibi saplandı!

MALtepe'de iş yerinden evine
gelen müteahhit, kimliği belirsiz
motosikletli iki kişi tarafından si-

lahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan
müteahhidin durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Olay, saat 17.00 sıralarında Maltepe
Yalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde mey-
dana geldi. 62 yaşındaki müteahhit Aytekin
Meral, cipiyle işinden evine geldiği sırada,
sokağa gelen motosikletli kimliği belirsiz iki
kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüp-
heliler, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine
bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri,
bacağından yaralanan Meral'i hastaneye
kaldırdı. Müteahhidin durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelileri ya-
kalamak için çalışma başlattı.

Müteahhide
silahlı saldırı

Beykoz Kavacık'ta park halin-
deki İstanbul Otobüs A.Ş.'ye
bağlı otobüs belirlenemeyen bir

nedenle yandı. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri tarafından söndürülürken otobüs
kullanılamaz hale geldi. Olay saat 04.00
sıralarında Kavacık Mahallesi Yurtsever
Sokak'ta meydana geldi. Park halinde bu-
lunan 34 JP 9879 plakalı İstanbul Otobüs
A.Ş.'ye bağlı otobüs, henüz belirlenemeyen
bir nedenle yanmaya başladı. Otobüsün
alev alev yandığını  gören vatandaşlar
hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna
dönen otobüsü yarım saat süren çalışma-
lar sonucu söndürdü. Söndürülen otobüs
kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili
inceleme başlattı.

Otobüs alevlere
teslim olduİstanbul Emniyet Mü-

dürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube

Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik
ve fiziki takip sonucunda adresle-
rini belirledikleri uyuşturucu satıcı-
larını yakalamak amacıyla sabah
saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda
68 şüphelinin yakalanmasına yö-
nelik 57 adrese "Çukur" Operas-
yonu gerçekleştirildi. Operasyona
özel harekat polisleri ile polis heli-
kopteri de destek verdi. Narkotik
ekipleri, özel harekat timleri eşli-
ğinde girdikleri adreslerde çok sa-
yıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler emni-
yet müdürlüğüne götürülürken
çok sayıda silah ve uyuşturucu
madde ele geçirildi. Operasyon ya-
pılan adreslerde uzun süre arama
yapıldı. Operasyon ve adreslerde
yapılan arama sırasında özel hare-
kat timleri sokakta güvenlik önlemi
aldı. Operasyon kapsamında Be-
yoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde
de arama yapıldı. DHA

C umhuriyet Mahallesi'ndeki rezidansın 10'uncu ka-
tındaki pencereden bir kişinin düştüğü, intihar
etmiş olabileceği ihbarı üzerine sevk edilen Esen-

yurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri,
yüksekten tek katlı marketin üzerine düşen Kurban Mak-
yarov'un öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptıkları araş-
tırmada, rezidanstaki dairelinin bir günlüğüne Dilmira
Alimuradova ile Soyave Admina tarafından kiralandığını
belirledi. İfadelerine başvurulan iki kadın, Kurban Makya-
rov ile birlikte alkol aldıklarını, erkek arkadaşlarının içkinin
etkisiyle pencereyi açarak kendisini boşluğa bıraktığını
öne sürdü. 

Cinayeti iki kişi işledi 

Polis ekibi kadınların çelişkili bilgiler de verdiğini göz
önüne alarak rezidansta yaptığı araştırmada kadınların
kaldığı yerde biber gazı, plastik kelepçe, koli bandı, makas
bulunca Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Ad-
mina gözaltına alındı. Tek tek ifadeleri alınan kadınların
olay ile ilgili farklı ve çelişkili bilgiler verdiği görüldü. Sor-
guya alınan kadınlar, kısa süre sonra Kurban Makyarov'u
pencereden iterek öldürdüklerini itiraf etti. İddiaya göre,
Dilmira Alimuradova sevgilisi Kurban Makyarov'un aley-
hinde çeşitli söylentiler yaymasına tepki göstererek, arka-
daşı Soyave Admina ile birlikte planladığı cinayeti işledi. 

Tutuklandılar

Erkek arkadaşı ile içki içtikten sonra biber gazı sıkıp elle-
rini plastik kelepçeyle bağlamak isterken çıkan arbedede
Dilmira Alimuradova ve arkadaşı onu iterek 10'uncu kat-
tan aşağıya atıp ölümüne neden oldu. Polisteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, cinayet
suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

İstanbul'da dün sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda uyuşturucu satıcılarına
yönelik "Çukur" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Önceden belirlenen çok
sayıda adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

CUKUR operasyonu!

ıntıhar dedıler
cınayet cıktı!
Esenyurt'taki rezidansın 10'uncu katından düşerek ölen Türkmenistanlı 25 yaşındaki Kurban Makyarov'un, 
sevgilisi Dilmira Alimuradova (24) ve arkadaşı Soyave Admina (26) tarafından pencereden itilerek öldürüldüğü
ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kadın, cinayet suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı

İki gencin yaşadığı dehşet anları kamerada
Arnavutköy'de otobüsten
inerek yolun karşısına geç-
meye çalışan iki genç kıza

otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik
kameralarına yansıdı. Olay, Arnavut-
köy Habipler Yolu'nda dün sabah
saatlerinde meydana geldi. Otobüs-
ten inen 4 genç kız, yolun karşısına
geçmeye çalışırken son anda otomo-

bilin geldiğini fark etti. Bir anlık te-
reddüt yaşayan genç kızlardan ikisi,
hızlarını arttırarak yolun karşısına
geçmeye çalıştı, ancak başarılı ola-
madı. Otomobilin çarptığı iki genç
kız, yola savruldu. Genç kızların yar-
dımına diğer arkadaşları ve çevre-
deki vatandaşlar koştu. Haber
verilmesi üzerine kaza yerine gelen

sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk
müdahalenin ardından yaralılar am-
bulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı
kızların sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenilirken kazayla ilgili ince-
leme başlatıldı. Kaza anı ve
sonrasında yaşananlar ise bir iş yeri-
nin güvenlik kameraları tarafından
saniye saniye görüntülendi. DHA

Erkek arkadaşı ile içki içtikten sonra biber gazı sıkıp ellerini plastik kelepçeyle bağlamak isterken çıkan 
arbedede Dilmira Alimuradova ve arkadaşı onu iterek 10'uncu kattan aşağıya atıp ölümüne neden oldu.

Operasyon kapsamında Beyoğlu Taksim'deki 6 katlı bir otelde de arama yapıldı.

AVCILAR'dA mobilya atölyesi olarak
kullanılan bodrum kattaki iş yerinde
yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tara-

fından kısa sürede söndürüldü. Avcılar Ambarlı
Mahallesi Nilüfer Sokak'ta saat 15.00 sıralarında
beş katlı binanın bodrum katında bulunan iş ye-
rinde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar
durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay ye-
rine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yoğun dumanın çıktığı iş yerine girerek
yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından
kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yangına
müdahale ederken yorgun düşen bir itfaiye eri,
yangın sırasında dışarıya çıkarılan yatağa otura-
rak dinlendi. Mahalle sakini Necdet Ünal "Arka-
daş içeride çalışma yapıyordu, yangın çıktı. Ben
yen gelmiştim. Dumanlar yükselmeye başlayınca
itfaiyeyi aradık geldiler. Şu anda söndürmek için
çalışma yapıyorlar. Zillere bastık herkesi tahliye
ettik" diye konuştu.

Atölyede yangın!
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BayramPaşaBelediye Meclisi, 2021 mali
yılı bütçesini görüşmek ve karara bağlamak
için, pandemi kurallarına uygun olarak bele-

diye kültür salonunda, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Hacı-
noğmanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti ve
Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti Grubu, MHP’li
Meclis Üyesi Tarık Buğra Özgecan, bağımsız Meclis
Üyesi Murat Aytekin, belediye başkan yardımcıları ve
birim müdürleri ile basın mensupları katıldı. Yapılan gö-
rüşmelerin ardından 280 milyon TL olarak belirlenen
2021 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Virüsü durdurabiliriz

Mecliste, 2021 yılı mali bütçe inceleme raporunun mad-
deler halinde okunmasının ardından söz alan Başkan
Atila Aydıner, “Salgın nedeniyle oldukça hassas bir dö-
nemden geçiyoruz. Salgınla mücadelemiz aralıksız
devam ediyor. Bizler belediye olarak ilçemizdeki gerekli
önlemleri almayı sürdürüyoruz. Ancak salgınla müca-
dele 7’den 70’e herkesçe benimsenmeli ve uygulanmalı.
Kendimizi ve sevdiklerimizi virüsten korumak için kural-
lara uymalı, maskemizi takmalı, ellerimizi sık sık yıka-
malı ve sosyal mesafemizi korumalıyız. Alacağımız basit
önlemlerle virüsün yayılmasını durdurabiliriz” dedi.

Oldukça hassas
bir dönemdeyiz

E vet son seçimden sonra birçok 
başkana ulaşılamadığı yönünde eleş-
tirilerin olduğunu hepimiz biliyoruz.

Tabi bu başkanların da seçilmeden önce
farklı, seçildikten sonra mevcut Başkan 
Erdoğan başta olmak üzere diğer başkan-
lara ulaşamadıkları şeklinde yorumlar ol-
duğunu da biliyoruz. Yani kendilerine
ulaşamadıklarından yakınan insanlara,
’biz de bazılarına ulaşamıyoruz ‘ diyerek
konuyu geçiştirmeye çalıştıkları biliniyor ve
en önemlisi bu başkanlara sekreterlik, basın
danışmanlığı yapanlar da başkanları ara-
yanların derdini anlatmak isteyenlerin sı-
kıntılarını başkalarına aktaramadıkları için
de başkanlarında kendilerinden çare bekle-
yenlere geri dönüş yapmadıkları tartışıl-
maktadır. Bilmiyorum ama başkan
seçildikten sonra ulaşılamaz olan bu 

başkanların dün büyük umutlarla seçilip,
bugün başkan olanların kendilerine ulaşıla-
mayanların büyük bölümünün kendini
oraya taşıyan ve başkan yapanların
seçmenler oldukları, yakınları oldukları, 
dostları oldukları da diğer bir gerçek.

Evet bu ülkede başkanlık sistemine ge-
çildi. Seçimden sonra gerek başkana, büyük
başkana yani Erdoğan’a ve onun atadığı
bakanlara daha sonra da seçilen belediye
başkanlarını ve onların görevlendirdiği
basın danışmanlarına ulaşılamaz olduğu bir
gerçek. Bunu nasıl aşacağız bunu nasıl an-
latacağız bilemiyorum ama çoğu insanın
dert yandığı, bu yönde şikayetçi olduğu da
çok iyi biliniyor.

Ve bunların başını da yine halkın seçtiği
milletvekilleri çekiyor. Milletvekillerini ta-
nıyanlar kendileriyle ilgili işleri olanlar on-
lara ulaşamadıkları için sıkıntı çekiyorlar.
Başkan Erdoğan’ın Kürt seçmenler mesaj
olarak algılanan Şırnak’ta katıldığı partisi-

nin kongresi de bir derdini anlatmak isteyen
ve ‘Erdoğan dede’ diye bağıran bir çocuğun
o kalabalığın içinde bile sesini duyup, cevap
vermesi ve kendisine ulaşmak isteyen insan-
ların olduğunu hissedip, kendisine seslenen
çocuğu yanına çağırmasına benzer bir olay
yaşadı, yaşıyor Türkiye.

Evet, başta benim hemşerilerim olmak
üzere hemşeri seçilenler olmak üzere güçlü
lobi diyerek seslenmiş olmak üzere "ya biz-
den olsun da taştan olsun" dediklerimiz de
artık kendilerine ulaşılamaz olmuşlar. Bu
anlamda ne olur diye düşünürsek bilmiyo-
rum ama her iş akışa bırakıldı ve bu akışın
seçime doğru hızla gittiği de bir gerçek.

Benim en büyük sorunum, en büyük derdim,
en büyük düşüncem yarın yine birileri için
‘ya bu da daha önceki gibi ulaşılamaz mı
olacak?’ şühpesi yaşatır mı bilemiyorum.

Ama o koltuğa bir kez oturanların, 
koltuğa otur oturmaz kapıları kapattığını
da biliriz.

Hatırlarsanız seçimden önce "kapılarımız
herkese açık olacak" şeklinde beyanat ve-
renler ve bazıları da balta, kazmayı eline
alıp yalandan resim veriyorlardı. Seçimden
sonra kapılarını bile açmıyorlar.

Kapılarını açık bırakana insanların der-
dini anlatma fırsatı veriliyor gibi fakat der-
dini anlattığını sananları dinlemiyorlar bile.

Görüşmeye gittiğiniz insanların kapısı
açık olduğu zaman dakika başı herkesin
içeri girdiği gibi bir tarafta imza attıran,
bir taraftan çaycısı giriyor, memuru giriyor,
bir taraftan diğer tarafa yeni gelenler olu-
yor ve o hengame içinde siz derdinizi 
anlatamıyorsunuz bile..

Yani kısacası ‘ben başkanım’ deyipte
kendilerinin ulaşılmaz olduğunu söylersek,
yanılmış olmayız..

Bu anlamda da böyle bir sorunun olduğu
bir ülkede başkanlık sisteminin de nasıl yü-
rüyeceğini, nasıl yürütüldüğünü, nasıl ola-
cağını düşünürken Azerbaycan'daki
başkana da bakmak lazım. O da tepkilerin,
homurdanmaların, sıkıntıların arttığını gö-
rünce komşusuyla yeniden çatışmaya gire-
rek birbirlerine savaş ilan ettiler.  Ama
bana göre çatışma değil her zaman oyna-
nan oyunlardan birisini yeniden oynayarak
kendine yönelik eleştirileri ötelemeleri 
düşündüğünü görmek mümkün.

Azerbaycan-Ermenistan savaşına ben
böyle bakıyorum. Umarım ki; bu savaş çok
insanın ölümüne neden olmaz ve başkanla-
rının orada kalması için de sadece ve sa-
dece yalandan bir bahane olmaz diyerek
asıl diğer bir sorunun sadece ülkemizde
değil, dünyada ki başkanlık sorunudur...

Başkan çok meşgul!

2021 yılı mali bütçesini görüşmek üzere
toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi,
bütçeyi onayladı. Mecliste konuşan Başkan
Atila Aydıner, “Salgın nedeniyle oldukça
hassas bir dönemden geçiyoruz” dedi

CHP'li Büyükçekmece
Belediyesi tarafından
imara açılması istenen

Albatros Parkı'nın imar değişiklik
planı, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB) Meclisi'nde AK Parti
ve MHP grubu tarafından kabul
edilmeyerek, yeşil alanın tamamı
park olarak tescillendi. 

Planlara işlendi

AK Parti İBB Meclis Üyesi
Hasan Bacıoğlu parkta yaptığı
açıklamada, "Burasının bir millet
bahçesi olarak değerlendirilme-
sini istiyoruz. Büyükşehir Bele-
diye Başkanı ise, bu konunun
tekrar imara açılması noktasında
meclise iade etti. Esasında Bü-
yükçekmece ve İstanbul halkının
beklemediği bir iade kararıydı. Bu
iade kararı, ısrar kararı tekrar bü-
yükşehir meclisine geldi fakat yine
Ak Parti'nin 'evet' oylarıyla,
CHP'nin 'hayır' oylarına karşılık
burası bir yeşil alan olarak onay-

landı ve planlara işlendi. Büyük-
çekmeceli vatandaşlarımıza bu
yeşil alan hayırlı olsun diyoruz"
diye konuştu. 

Eksiklik giderildi

Bölge halkının Albatros kararına
sevindiğini aktaran Bacıoğlu,
"Bölge halkı buranın yeşil alan
olarak kalmasını arzu ediyordu.
Bu alanın yeşil alan olmasıyla bir-
likte, Büyükçekmece'nin sahil kıs-
mında iki tane mahalle var; Fatih
ve Atatürk mahallesi. Bu alanda
Büyükşehir Belediyesi'nin internet
sitesine baktığımız zaman, dep-
rem anında insanların toplana-
cağı bir toplanma alanı resmi
olarak gözükmüyor. Kararın
içinde buranın deprem anında
kullanılması da var. Bu ciddi bir
eksiklikti. Bu kararla beraber bu
eksiklik giderilmiş oldu" şeklinde
konuştu. Çevre sakinleri de alanın
park olarak kalmasından mem-
nun olduklarını dile getirdi. DHA

Geçirdiği trafik kazası
sonrası arka ayaklarını
kullanmaz hale gelen

Umut köpek, Esenyurt Belediye-
si’nin özel olarak tasarladığı or-
topedik yürüteçle hayata
tutunuyor. Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçir-
diği trafik kazası sonrası arka
ayaklarını kullanamayan Umut
köpek için seferber oldu. Kaza
sonrası Esenyurt Belediyesi Mo-
dern Hayvan Bakımevi ve Reha-
bilitasyon Merkezi’ne getirilen
köpeğe, veteriner hekimler tara-
fından ilk acil müdahale yapıldı.

Kaza nedeniyle arka ayakları
felçli kalan köpeğin, ön ayak kas-
larının da zarar görmemesi için
özel olarak tasarlanan ortopedik
yürüteçle, her gün düzenli olarak
fizik tedavi yapılmaya başlandı.

Her gün egzersiz yapıyor

Umut köpeğin ön ayak kaslarının
da zarar görmemesi için her gün
düzenli olarak egzersiz yaptıkla-
rını söyleyen Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü Vete-
riner Teknikeri Döndü Torun,
“Köpeğimiz dört hafta önce tra-
fik kazalı geldi. Çektiğimiz rönt-

gen filminde arka ayaklarının
felçli olduğunu gördük. Bununla
ilgili fakülteden hocalarımız
geldi, gerekli tetkikleri yaptılar.
Maalesef ameliyat olamayaca-
ğını söylediler. Bizlerde dört haf-
tadır düzenli olarak egzersizlerini
yapıyoruz. Ön kaslarının zarar
görmemesi için günde 45 dakika
boyunca yürüteçle egzersiz yaptı-
rıyoruz. Arka ayaklarını kullana-
madığı için yeme içmede de biraz
sıkıntılarımız oluyor. O yüzden
düzenli olarak beslenmesine dik-
kat ediyoruz” açıklamalarında
bulundu.

Bakırköy'de yerleşim alanının 
ortasında kalan Ayamama De-

re’sinin çöple kaplanan bölümü
koku nedeniyle çevre sakinleri-

nin tepkisini çekti. Halil Yıldız, "Şi-
kayet edip ve dilekçe yazdığımız

halde, herhangi bir sonuç elde
edemedik. Bu kokuyu çekerek gi-

diyoruz. Virüsten daha kötü. Ay-
dınlatma yok. Zifiri karanlık.

İnşaat, çamur, yağmur yağdığında
daha da kötü oluyor" dedi

B akırköy Yeşilköy Mahallesi, Atatürk
Caddesi'nde bulunan Ayamama dere-
sinin bir bölümü, çevreye kötü kokular

yayıyor. Dere çevresindeki rezidans ve toplu
konutlarda yaşayanlar, hem koku hem de gö-
rüntü kirliliğinden şikayetçi. Öte yandan her
gün bu bölgede yaşamayan yüzlerce kişi de, iş-
lerine gidip gelirken geçiş güzergahı olarak bu
caddeyi kullanıyor. Vatandaşlar, çöpler ve yayı-
lan kötü kokuya çare bulunmasını istedi. Çevre
sakinleri düzenleme yapılması için yazdıkları
dilekçelere, uzun süredir olumlu yanıt alama-
dıklarını ifade etti.

Sonuç elde edemedik

Çevre sakinlerinden Halil Yıldız, "İş yerim bu-
radan yürüyüş mesafesi, bu yolu kullanıyoruz.
Çevre sakini olarak, şikayet edip ve dilekçe
yazdığımız halde, herhangi bir sonuç elde ede-
medik. Bu kokuyu çekerek gidiyoruz. Sağlığı-
mız için zaten virüsten daha kötü. Akşam
saatlerinde, hava karardıktan sonra aile bile
geçemiyor buradan. Aydınlatma yok. Zifiri ka-
ranlık. İnşaat, çamur, yağmur yağdığında daha
da kötü oluyor. Bu kokuyu daha ne kadar çe-
keceğiz bilmiyorum. 5 sene daha çekeceğiz ga-
liba. Büyükşehir'e yazdık, 153'e de bildirdik.
Herhangi bir dönüş sağlanmadı. Kaydınızı

aldık diye mesaj geliyor, hepsi o. Başka bir
şey yok" şeklinde konuştu. DHA

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

VIRUSTEN 
DAHA KOTU

HERHANGİ BİR ŞEY
SÖYLEMEYE GEREK YOK

Her gün işe gidip gelirken derenin yanından
geçtiğini ve hem görüntü hem kokudan rahat-
sız olduğunu anlatan Nazmi Çevik ise "Sa-
bahları zaten 10-10:30 gibi buradan
geçiyorum. Çok fazla koku oluyor. İstan-
bul'un göbeğinde, yanında büyük plazalar var.

Çekip gösterseniz yeter, hiçbir şey söylemeye
gerek yok. Şu görüntü ile çevresi tamamen zıt.
Her gün pislik kokuyor. Çöp de atılıyor, yılla-
rın birikimi. Görüntü olarak da koku olarak
da çirkin" dedi. Öte yandan çevre sakinlerinin
tepkisini çeken dere havadan da görüntülendi.

Vatandaşlar, çöpler ve yayılan kötü kokuya çare bulunmasını istedi. Çevre sakinleri düzenleme yapılması 
için yazdıkları dilekçelere, uzun süredir olumlu yanıt alamadıklarını ifade etti.

Albatros millet
bahcesi olsun!
AK Parti İBB Meclis Üyesi Hasan Bacıoğlu, yıllardır
tartışma konusu olan Albatros parkının yeşil alan
olarak onaylandığını ifade ederek, "Burasının bir millet
bahçesi olarak değerlendirilmesini istiyoruz" dedi

Yürüteçle hayata tutundu

Atila
Aydıner

Hasan
Bacıoğlu
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YIKICI BIR 
DEPREM OLACAK!
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Anadolu kırığının Ege 
kolunun dirilik gösterdiğini belirterek, "Burada beklediğimiz deprem büyüklüğü yıkıcı bir
büyüklükte olacaktır. Aşağı yukarı 6.3, 6.5., 7 arasında hatta 7.1'e kadar varan bir deprem
üreterek bu kırığı ya tek parça ya da birkaç parça olarak kırarak boşaltacaktır" dedi.

JeofİzİK Yüksek Mühen-
disi Prof. Dr. Övgün
Ahmet Ercan, Kuzey Ana-

dolu kırığının sınır tanımadığını ve
Kuzey Marmara kolu İstanbul ile Te-
kirdağ'da deprem beklediklerini söy-
ledi. Yunanistan Saros Körfezi
Anadolu kırığında dirilik gözlemle-
diklerini belirten Prof. Dr. Ercan,
"Kuzey Anadolu kırığı sınır tanımaz.
Bunun kırılmayan bölümü Kuzey
Marmara kolu ki, burada İstanbul
kolu ile Tekirdağ kolunda deprem
bekliyoruz. Bütün odaklanmamız bu
noktada. Ancak Saros Körfezi'nden
sonra Kuzey Anadolu kırığının Sela-
nik, Atina'ya doğru giden Kuzey Ege
kolu dirilik göstermektedir. Bunun
üzerinde olan depremcik ile deprem-
ler düzgün bir sıralamayla Saros
Körfezi'nden Gökçeada oradan Sela-
nik, üç parmak yarım adaları önün-
den Eğriboz Adası'nın kuzeyinden
Atina'ya doğru yönlenmektedir. Bu
kırıkta eğer o bölge bizde olsaydı si-
yasi olarak biz ona Kuzey Anadolu
kırığının en batı kolu diyecektik. Şu
anda Ege sularında Yunanistan
içinde deprem olursa Selanik, Atina
depremi diye geçecektir" dedi. Prof.
Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu bölgede
bekledikleri depremin yıkıcı büyüklü-

ğünde olacağını belirterek, "Burada
beklediğimiz deprem büyüklüğü yı-
kıcı bir büyüklükte olacaktır. Aşağı
yukarı 6.3, 6.5., 7 arasında hatta 7.1'e
kadar varan bir deprem üreterek bu
kırığı ya tek parça ya da birkaç parça
olarak kırarak boşaltacaktır. Tabi bu
deprem Kuzey Marmara depremini
tetikler mi? Yoksa Saros Körfezi gibi
veya kolu gibi önceden mi kırılır bunu
bilemiyoruz. Ancak şunu söyleyebili-
riz ki, Kuzey Anadolu kırığının Kuzey

Ege kolu deprem üretmek üzere ger-
ginlik biriktirmektedir. Bunun boşal-
ması durumunda tabi Dedeağaç,
Selanik Batı Rumeli, İskeçe, Gümül-
cine, Kavala, Atina etkilenecektir.
Türkiye kıyıların da ise Ege'ye bakan
Edirne kıyıları yani Enez, Gelibolu,
Çanakkale bunun yanı sıra Balıkesir
kıyıları hatta İzmir olacak bu dep-
remden etkilenmesi beklenir. Bu dep-
rem için tarih veremeyiz" diye
konuştu.

Halit Ayar'ın adı 
durağa verilecek

İstİKlal Caddesi'nde arkadaşları ile
birlikteyken 2 kişi tarafından uğradığı
saldırı sonucu yaşamını yitiren mühen-

dis Halit Ayar'ın adı, olayın gerçekleştiği Taksim
İstiklal Caddesi Tünel tramvay durağına verile-
cek. Hazırlanan tabelanın önümüzdeki günlerde
durağa asılacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl 7 Ey-
lül'de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 ya-
şındaki genç mühendis Halit Ayar, İstiklal
Caddesi'nde arkadaşları ile birlikteyken bıçakla-
narak hayatını kaybetmişti. İTÜ'lü genç Ayar'ın
adı olayın meydana geldiği Taksim İstiklal Cad-
desi Tünel tramvay durağına verilecek. 'Halit
Ayar Durağı' olarak değiştirilecek olan durak ta-
belasına "Bu durak 7 Eylül 2019 günü sabaha
karşı gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kay-
beden İTÜ mezunu 23 yaşındaki mühendis Halit
Ayar'a ithaf edilmiştir" yazıldığı görüldü. Tabela-
nın ilerleyen günlerde asılacağı öğrenildi. DHA

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin
(İBB) ilave taksi arzı çalışması konusunda basın açıklaması yaptı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "Pandemi sürecinde yüzde 50 gelir
kaybı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesi akıl tutulmasından başka bir şey değildir" dedi

İ TEO'nun Seyrantepe binasındaki
basın açıklamasına, İTEO Başkanı
Eyüp Aksu ve taksiciler katıldı.

Toplantıda basın açıklamasını Aksu
yaptı. Aksu, seçim öncesi kendilerine
taksicilerin sorunlarının çözüleceğine
dair sözler verildiğini belirterek, "Bildiği-
niz üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu
seçim öncesi esnaf odamızı ziyaret etti-
ğinde; 'İstanbul taksicilerinin İBB'de bir
masası olacak, bütün sorunları istişare
ederek birlikte çözüm arayacağız ve
ortak akılla çözeceğiz' diye vaatte bulun-
muştu. Yine seçim öncesi CHP Genel
Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,"Be-
lediye de olsa, hükümet de olsa, hakkı-
nızı yedirmeyin. Sizin tek varlığınız ve
tazminat hakkınız plakalarınız. Bu pla-
kalar sizin hayat garantiniz sakın kim-
seye yedirmeyiniz" demişti. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Ekrem İmamoğlu'nun bırakın seçim ön-
cesi verdiği sözleri yerine getirmeyi, iki
kez UKOME'ye getirdiği ve reddedilen
İBB'nin öz malı olacak kiralık taksi pro-
jesini tekrar tekrar gündeme getirmeye
devam ediyor" eleştirisinde bulundu. 

Rant kapısı değiliz

"Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal tesislerinde,
UKOME'den iki kez reddedilmiş bir sis-
temin tanıtımını yapmasının amacı, ka-
muoyu oluşturmak ve taksici esnafının
üzerinde olumsuz algı yaratmaktan
başka bir şey değildir" diyen Aksu, "Ti-
cari taksi plakaları 1986 yılında, 10553
sayılı bakanlar kurulu kararına göre,
bedel karşılığı ihale yoluyla süresiz çalış-
tırmak amacıyla verilmiş ve müktesep bir
haktır. UKOME kararlarının yargıdan
dönme nedenlerinin başında 'müktesep
haklara dokunduğunda/korunmadı-
ğında iptal edilir' gerekçesi gelmektedir.
Dedelerimizden ve babalarımızdan
miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerin-
den kimse siyasi çıkar sağlamasın ve
ekmek teknemizi rant kapısı olarak gör-
mesin. Sayın İmamoğlu, teknoloji diyor
ama mevcut taksicilere bu desteği ver-
memesi bir yana, bizim yapmamıza dahi
izin vermiyor. İstanbul'un ihtiyacı olan
haksız rekabet yapacak ilave taksi değil,

mevcut taksilere teknoloji desteği verilip,
İBB Başkanı tarafından durdurulan
şoför eğitimlerinin tekrar başlatılması ve
İstanbul halkına, ilk yardım, davranış bi-
çimi, yabancı dil gibi eğitimler almış şo-
förlerle daha kaliteli hizmet vermek
olmalıdır" dedi.

Korsana belge verilecek

Aksu, korsan taşımacılığa da dikkat çe-
kerek, "Ayrıca bir yandan korsan taşıma-
cılık yaptığı devletimiz tarafından tespit
edilmiş araçlara, İBB'nin tekrar yol bel-
gesi vermeye çalışması da bir başka han-
dikaptır. Diğer yandan zaten pandemi
sürecinde yüzde 50 gelir kaybı yaşayan
biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet
yaratılmak istenilmesi de akıl tutulma-
sından başka bir şey değildir. Sayın İma-
moğlu 'biz meslek temsilcileri ile
anlaştık' demesi asla tarafımızca kabul
edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim
böyle bir projeye onay vermemizde

mümkün değildir. Sayın İmamoğlu tak-
sici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve
kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. İs-
tanbul da her 100 dakikanın 76 dakikası
trafikte beklemekle geçiyor. Trafik so-
runu çözülmeden, akıllı dijital sistemine
geçilmeden ve korsan taşımacılık tama-
men bitmeden, tarafsız bir bilimsel ve
saha çalışması yapılmadan, taksi sayısı-
nın arttırılması asla doğru değildir. İBB
tarafında bir üniversiteye yaptırılan ça-
lışmada İstanbul'un 43 bin taksiye ihti-
yacı olduğu söylenmektedir. Bu akıl alır
bir şey değildir. İstanbul'un ilave taksiye
değil, dijital donanımlı, taksi ve eğitimli
taksiciye ihtiyacı vardır. Bu sebeple biz-
lere yapılmak istenen algı oyununa dâhil
olmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Taksi şoförleri ise İBB'nin kendileri ile re-
kabet etmemesi gerektiğini ve taksilerin
teknolojiye entegre edilmesinin zorunlu
olduğunu belirterek, önce trafiğin çözül-
mesi gerektiğini söyledi. DHA

BU TAM BIR AKIL
TUTULMASIDIR!

Mahalle bir
kültürdür

Beyoğlu’nda 19 Ekim Muhtarlar
Günü dolayısıyla kutlama programı
düzenlendi. Beyoğlu Belediye Başkanı

Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len programa; İstanbul Muhtarlar Federasyonu
Başkanı Kadir Delibalta, Belediye başkan yar-
dımcıları, meclis üyeleri ve Beyoğlu’nda görev
yapan muhtarlar katıldı. Hep birlikte kahvaltı
yapan muhtarlar daha sonra gerçekleştirilen soh-
bette talep ve önerilerini Yıldız’a ilettiler. Progra-
mının sonunda muhtarlar Başkan Yıldız ile toplu
hatıra fotoğrafı çekildiler.

Birlikte başarıyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız
programda yaptığı konuşmasında muhtarların
muhtarlar gününü kutlayarak, “Tüm muhtarları-
mıza aziz milletimize verdikleri özverili hizmet
için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahalle bir kül-
tür. Mahalle yapımız devam ettiği sürece de aile
yapımız da o kadar sağlam olacak. Beyoğlu tarih
boyunca farklı inançlara, kültürlere, medeniyet-
lere ve yaşam tarzlarına ev sahipliği yapan bir
şehir. Beyoğlu Belediyesi olarak salgın döne-
minde yoğun tedbirler aldık ve almaya da devam
ediyoruz. Bunu da muhtarlarımızla birlikte başa-
rıyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız” dedi. DHA

7.1’E KADAR
VARAN BİR
DEPREM...

ÖNCE TRAFİĞİ ÇÖZSÜNLER
Hidayet Tayfur isimli taksici de "Ben
takside çalışan bir vatandaşım, yolda
yolcumla beraber gidiyorum, eller kal-
kıyor, biraz ileriye gidiyorum, 4-5 tane
taksi orada yatıyor. Sistem olsa hiç de
ihtiyaç yok. Eğer belli saatlerde yo-
ğunluklardan dolayı önümüze getirip
'ihtiyaç var' diyorsa, trafiği çözsünler.
İSPARK'çıların eline vermişler, 3 şerit
otopark yapıyorlar. Biz 10 dakikada
gideceğimiz yeri yarım saatte gidemi-
yoruz. Bu sefer de durakta bizim
müşterimiz durakta sıkıntı çekiyor. İlk
önce Büyükşehir Belediyesi yapmak
istediği şeyi yapsın. Eğer ihtiyaç var
görüyorsa, metrobüste de kuyruk var,
otobüste de kuyruk var. O zaman
otobüs, metrobüs de verelim" dedi.
Bir diğer taksi şoförü ise "İstanbul'da
taksiye ihtiyaç olduğunu söylediğiniz
zaman altını doldurmanız gerekiyor.
İstanbul trafiğinde bir yerden bir yere
gitmek imkansız hale gelmiş du-
rumda. Toplu taşımanın, metronun
yaygınlaştığı bu dönemde taksilerin
de teknolojiye ihtiyacı var. Belediyemi-
zin geçmiş dönemlerde ortaya koy-
duğu taksi aplikasyonları var.
Taksilerin bunları kullanım oranı
gayet düşük. Teknoloji taksilerle bu-
luştuğu zaman biz otomatik olarak
yolcularımızla da buluşmuş olacağız.
Taksilerin teknolojiye ve eğitime ihti-
yacı var. Eski yönetim zamanında eği-
timler başlamıştı, taksi şoförünü
eğitiyordu, Ekrem Başkan geldi bu
eğitimleri durdurdu" diye konuştu. 

Muhtarlar Günü dolayısıyla
muhtarlarla kahvaltıda bir
araya gelen Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız,
"Mahalle bir kültür. Mahalle
yapımız devam ettiği sürece
de aile yapımız da o kadar
sağlam olacak" dedi.

Mavi kediler 
şaşkına çevirdi

KüçüKçeKmece Halkalı'da kimliği be-
lirsiz kişiler tarafından bir sitenin oto-
parkına mavi boya döküldü. Site

bahçesinde dolaşan kediler mavi renge boyandı.
Kedilerin sağlığını etkileyen durum sitede yaşa-
yan hayvan severler fark etti. Mavi renge dönen
kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından
da büyük bir şaşkınlıkla izlenirken aynı zamanda
ilgi odağı haline geldi. 

Yağmurda bile çıkmadı

Sitede yaşayan ve düzenli olarak kedileri besleyen
Burcu Akbayır, kedilerin mavi renge boyanması-
nın geçen hafta yaşandığını ifade ederek, "Birileri
bu çöpün önüne boya dökmüşler, bizim kedicik-
lerde gelip üzerine oturmuşlar. Mavi renk olmuş-
lar, pigmenti güçlü bir boya. Ne boyası olduğunu
bilmiyorum. Geçen hafta Perşembe gibiydi sabah
beslemeye çıktığımda bir baktım kediler mavi.
Yağmur da yağdı ama yine de çıkmadı. Bilmiyo-
rum ne zaman çıkar" dedi. DHA

Küçükçekmece Halkalı'da bir
sitenin otoparkına kimliği 
belirsiz kişilerin döktüğü mavi
boya yüzünden sitede dolaşan
kediler maviye boyandı
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Tekirdağ'da emlak danışman-
lığı yapan bir firma, ABD'nin
kaliforniya eyaletine bağlı ve

üzümleriyle meşhur napa kentindeki bir
araziyi Türk lirası üzerinden satıyor.
emlak sitelerine ilan veren firma, içinde
mülklerinde bulunduğu tarıma elverişle
67 dönüm araziyi 29 milyon 500 bin lira-
dan satışa çıkardı. Firma yöneticisi
Sedat kapçak, firma olarak hayalleri ol-
duğunu belirterek, ABD'de satışa çıkar-
dıkları arazinin arkadaş olan 2'si Türk 3
kişinin ortak malı olduğunu söyledi. kap-
çak, "Biz hep Türkiye'de satıyoruz. Ama

niye ABD ya da başka ülkelerde yer al-
mıyoruz, gayrimenkul almıyoruz.
ABD'deki bir arazinin satışa çıkarıldığını
öğrendik ve onlarda satışta bizim de ara-
cılık etmemizi istediler" dedi.

TL bazında satış yapacağız 

ABD'den gelen talep üzerine teknik araş-
tırma yaptıklarını söyleyen Sedat kap-
çak, "yurt dışında yaşayan yabancılar
gelip Türkiye'de işte Antalya'da, çeşitli il-
lerimizde araziler alıyorlar. neden biz
Amerika'da almayalım, neden biz orada
TL bazında satış yapmayalım diye dü-

şündük. Bundan sonra oraya giderek
görsel içerikleri çektik, arazinin üzerine
çıktık, satışların nasıl yapıldığını araştır-
dıktan sonra bir fiyat oluşturduk ve 29
milyon 500 bin lira bazında ilana koyduk"
diye konuştu.

Büyük ilgi gördü

Araziyi satışa çıkarmalarının ardından
başta ABD'den yoğun ilgi gördüğünü
ifade eden kapçak, "Satışını yapacağı-
mız arazi için Arap ülkelerinden arayan-
lar var. Türkiye'den arayan
işadamlarımız var, daha çok Amerikalılar

rağbet ettiler. ilginçtir bizi aradıklarında
ingilizce konuşuyorlar, tabi biz ilan açık-
lamalarımızı Türkçe yaptığımız için ara-
yanlardan Türkçe konuşmalarını
istiyoruz. Biz orada Türkçe konuşmak ve
Türk parası ile ticaret yapmak istediği-
mizi anlatıyoruz. evet, biz bunu Ameri-
ka'da TL bazında ve Türkçe konuşarak
ticaret yapmayı öğreteceğiz. inşallah da
rabbim başarılı kılar. iyi bir yol aldık,
ABD'de yaşayanlar bizi arıyor arazi için.
Arazimiz artık satış aşamasına geldi.
Önümüzdeki dönemde, ABD'ye giderek,
satışı gerçekleştirebiliriz" dedi.  DHA

Türk parasıyla ABD’de arazi satıyor

T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video
konferans yöntemiyle 'Almanya
Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret

Heyeti Programı'na katıldı. Pekcan, otomo-
tiv sektöründe ana ve yan sanayi ihraca-
tında ciddi artışlar beklediklerini söyledi.
Pekcan, "İhracatta ilk 9 aylık dönemde
yüzde 27 düşüşle 10 milyar dolar gerçekleş-
tirmişiz. Yan sanayide ilk 9 aylık dönemde
yüzde 17 düşüşle 7,2 milyar dolar gerçek-
leştirmişiz. Eylül ayı bize daha pozitif me-
sajlar veriyor. Otomotiv ana sanayi
ihracatında Almanya’nın payı yüzde 8, yan
sanayide yüzde 22 ile oldukça yüksek bir
seviyeye ulaşmış durumda. Otomotiv sek-
töründe dünyanın en derinlikli pazarların-
dan birine sahip olan Almanya gibi bir

ülkeye farklı ürün kalemlerinde ihracat yap-
mamız özellikle teknolojik açıdan niteliği
yüksek ürünlerdeki pazar kaybımızı artıra-
bilmemiz önem arz etmektedir" dedi. 

İhracatçımızın yanındayız

Pekcan, Türkiye olarak önümüzdeki dö-
nemde küresel tedarik zincirlerinde daha
etkin rol alma hedeflerinin olduğunu söyle-
yerek, bu konuda ciddi destekler verdikle-
rini kaydetti. Pekcan, "Ticaret Bakanlığı
olarak her zaman ihracatçımızın yanında
olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Küre-
sel ticaret zincirleri desteğimizde özellikle
otomotiv, savunma, havacılık ve makina
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımı-
zın ürün imalatçısı şirketlerin tedarik ha-

vuzlarında yer almalarını küresel boyutta
destekliyoruz. Bu çerçevede firmalarımızın
ihtiyaç duyduğu makina, ekipman, dona-
nım, yazılım, kalite ve sertifika belgelerini
almaya destek veriyoruz. Bugüne kadar kü-
resel tedarik zincirleri desteğimiz kapsa-
mında destekten yararlanan 84 firmamızın
içinde 40 firmamızın otomotiv sektöründen
olması da bu desteklerin önemini gösteri-
yor. İhracatta devlet desteklerinden tüm fir-
malarımızı yararlanmaya davet ediyorum"
diye konuştu.

Toparlanma içine gireceğiz

Bakan Pekcan, küresel ekonominin yakın
tarihinin zor dönemlerinden birisini yaşadı-
ğına dikkat çekti. Pandeminin etkilemediği

herhangi bir ülke ve sektörün olmadığını,
tüm dünyanın bu süreçte küçüldüğüne de-
ğinen Pekcan, "Almanya ekonomisi ikinci
çeyrekte yüzde 11.3 küçülme yaşarken, Av-
rupa Birliği ekonomisinde bu oran eksi 13.9
gerçekleşti. İngiltere’de eksi 21.7, İtalya'da
eksi 17.7, Fransa'da eksi 18.9 ve İspanya'da
eksi 22.1 olarak gerçekleşti. Tüm bu koşul-
lara ve ekonomik küçülmeye rağmen Tür-
kiye olarak bu süreci daha az hasarla
atlatacak ve hızlı bir toparlanma yaşayacak
ülkelerden birisi olacağımızı öngörüyoruz.
OECD'nin 16 Ekim itibarıyla yayımladığı
raporda; OECD ülkeleri arasında 2020 yı-
lında Çin ve Kore’den sonra en az hasarla
kapatacak ülkenin Türkiye olduğu belirtil-
miştir" ifadesini kullandı. DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandeminin etkilemediği herhangi bir 
sektör ve ülke bulunmadığını belirterek, "OECD'nin 16 Ekim itibarıyla
yayımladığı raporda; OECD ülkeleri arasında 2020 yılını Çin ve Kore'den
sonra en az hasarla kapatacak ülkenin Türkiye olduğu belirtilmiştir" dedi

2020 AZ
HASARLA
BITECEK!

Amerika borsası
Avro’ya kilitlendi
Küresel piyasalar, ABD teşvik paketine
ilişkin endişe ve iyimserliklerin
fiyatlanmasına bağlı olarak dalgalı bir
seyir izlemeye devam ederken, yurt dışında
Avro Bölgesi cari işlemler dengesi izlenecek

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy
Pelosi arasındaki ekonomik destek pa-

keti görüşmeleri piyasalara yön vermeye devam
ederken, Pelosi, hafta sonu yaptığı açıklamada, 3
Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce anlaş-
maya varılması için Trump yönetimine salı gü-
nüne kadar süre verdiğini duyurdu. Bu gelişme
dün dünya genelinde pay piyasalarının alıcılı sey-
retmesini beraberinde getirse de verilen sürenin
azalmasına karşın bir anlaşma sağlanamaması
iyimserliğin sönmesine neden oldu. Pay piyasala-
rının negatife dönmesinde teşvik paketi belirsizli-
ğinin sürmesinin yanı sıra ABD ve Avrupa'da yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının art-
maya devam etmesi, Brexit'e dair haber akışı,
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kış aylarının
zorlu geçeceğine dair uyarısı ve ABD'de siyasi en-
dişelerin artması etkili oldu.

Postayla oy kullanılacak

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri
yaklaşırken Yüksek Mahkeme Cumhuriyetçi Par-
ti'nin itirazını reddederek, Pensilvanya eyaletinde
postayla zamanında kullanılmış oyların seçimden
3 gün sonrasına kadar sayılabileceğine hükmetti.
Söz konusu karar, postayla oy kullanılması konu-
sunda "avantajlı" olarak değerlendirilen Demo-
kratlar tarafından "zafer" olarak karşılandı. Bu
gelişme, ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Baş-
kan Donald Trump'ın seçim sonuçlarına itiraz
edip etmeyeceğine dair tartışmaların da sürmesini
beraberinde getirdi. Trump ile Demokrat başkan
adayı Joe Biden arasında son canlı yayın tartış-
ması da 22 Ekim'de gerçekleştirilecek. 
DHA

Tekirdağ'da emlak danışmanlığı yapan
bir firmanın yöneticisi Sedat Kapçak,
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı

Napa kentinde 67 dönüm araziyi Türk
lirası üzerinden 29 milyon 500 bin 

liraya satışa çıkardı. Kapçak, "ABD'ye
giderek görsel içerikleri çektik,

arazinin üzerine çıktık, satışların nasıl
yapıldığını araştırdıktan sonra bir fiyat

oluşturduk ve 29 milyon 500 bin 
liradan ilana koyduk" dedi

Demir yoluyla
limana ulaşım

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ve Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. işbirliği
ile hayata geçen 'Yeşil Yol' projesi kapsamında, Çin'e
gönderilecek olan 23 vagonluk ilk konteyner treni,
Hasanbey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen programla
Derince Limanı'na uğurlandı

ESO ve TCDD Taşımacı-
lık A.Ş. işbirliği ile Eskişe-
hir'i limanlara bağlacak

'Yeşil Yol' projesinin imza töreni
ESO Toplantı Salonu'nda yapıldı.
İmza töreni öncesinde, proje kapsa-
mında Çin'e gönderilecek olan 23
vagonluk ilk konteyner treni, Hasan-
bey Lojistik Merkezi'nde düzenlenen
törenle Derince Limanı'na uğurlandı.
Törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıl-
dız, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel
Müdürü Kamuran Yazıcı, ESO Baş-
kanı Celalettin Kesikbaş ile davetliler
katıldı. Törende konuşan TCDD Ta-
şımacılık Genel Müdürü Kamuran
Yazıcı, Eskişehir Hasanbey Lojistik
Merkezi'nin yıllık 1,5 milyon ton yük
taşıma kapasitesine sahip olduğunu
söyledi. 

100 bin yıllık konteyner 

Yazıcı, ilerleyen yıllarda Eskişehir'in
artan ihracat potansiyeli ile birlikte
yıllık 100 bin konteynerin demiryo-
luyla limanlara taşınmasının öngö-
rüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Hasanbey Lojistik Merkezi; yurt içi
ve uluslararası yük taşımacılığı, dağı-
tımı, depolama, gümrükleme ve
diğer hizmetlerin yapılabileceği top-
lam 540 bin metrekare alan üzerine
kurulan Türkiye'nin en büyük lojistik

merkezlerinden bir tanesidir. 90 bin
metrekare konteyner stok ve elleç-
leme sahası, 80 bin metrekare lojistik
operasyon alanı, 35 bin metrekare
kapalı depo ve antrepo yapılmaya
uygun alan, 4 bin metrekare yükleme
boşaltma yolu ile aynı anda 150
vagon, 300 konteynerin yükleme bo-
şaltmasına hizmet verebilmektedir.
Bu kapasitesiyle yıllık 45 bin adet 40
feet konteyner, 90 bin adet 20 feet
konteyner taşınabilmektedir. Diğer
dökme yüklerle birlikte Eskişehir Ha-
sanbey Lojistik Merkezi yıllık 1,5
milyon ton yük taşıma kapasitesine
sahiptir. Bu güne kadar kapasitesini
yeterince kullanamadığımız lojistik
merkezimiz sayesinde Eskişehir de-
miryolu bağlantısının olduğu tüm li-
manlara bağlanmış olacaktır.
Eskişehir Organize Sanayi Bölge-
si'nden yıllık 2.5 milyar dolar ihracat
yapılmakta, halen tamamı karayolu-
denizyolu kombinasyonuyla gerçek-
leştirilen yıllık 100 bin konteynerlik
uluslararası taşımanın ilk etapta yarı-
sının demiryolu-denizyolu kombi-
nasyonuyla taşınması
planlanmaktadır. İlerleyen yıllarda
ise Eskişehir'in artan ihracat potansi-
yeli ile birlikte yıllık 100 bin konteyner
demiryoluyla limanlara taşınması
öngörülmektedir."  DHA

Bütçe maratonu
start alacak

2021 yılı bütçesinin TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonundaki görüşme tak-
vimi belli oldu. 2021 Yılı Merkezi Yö-

netim Bütçe Kanunu Teklifi, 2019 Yılı Merkezi
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay
raporlarının komisyondaki müzakereleri bir ay sü-
recek. Bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın, 21 Ekim Çarşamba günü
saat 14.30'da komisyonda yapacağı sunumla baş-
lanacak. Bütçe sunumunun ardından komisyon
üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına
bir hafta ara verilecek. Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerin-
deki görüşmeler yapılacak.
2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri ise 24 Kasım
Salı günü tamamlanacak. Böylece bütçenin ko-
misyondaki müzakereleri sona erecek. TBMM
Plan Bütçe Komisyonunda kamu idarelerinin
2021 yılı bütçelerinin görüşme takvimi şöyle: 28
Ekim Çarşamba: TBMM, Kamu Denetçiliği Ku-
rumu, Sayıştay. 2 Kasım Pazartesi: Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu,
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet
Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk
Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih
Kurumu, Kapadokya Alan Başkanlığı.

Ekonomi tavsiyeleri
Türkiye'nin önde gelen bankacıla-
rından Bülent Şenver'in, uzun kariye-
rinde öğrendikleriyle birlikte, Ali

koç’tan Betül Mardin’e, Güler Sabancı’dan Muh-
tar kent’e başarılı 78 insanın deneyim ve önerile-
rini bir araya getirdiği "Gençlere Mektuplar" adlı

kitabı, Mundi'den yayınlandı. "Tecrübeleriniz ve
birikimleriniz toprak olmasın" diyen Bülent Şen-
ver, kitap ile ilgili şöyle dedi: "Hayatta kazanılan
her tecrübenin bir bedeli oluyor. Bedel ödemeden
başarı kazanmak mümkün olmuyor. kırk yıllık iş
hayatımda elde ettiğim tecrübelerimi bu kitapta

paylaştım. Gençlere değişik
başarıların ipuçlarını vermek
ve farklı insanların tecrübe-
lerini onlarla paylaşmak için
tanıdığım 78 diğer başarılı
insanın tavsiyelerini de bu
kitabın içine koydum. kitap
yayınlandıktan bir gün sonra
bana gençler için tavsiyele-
rini gönderen iyi insan Jak
kamhi’nin vefat haberini
aldım. Onun için imzaladı-
ğım kitabı kendisine vere-
medim. kitabın içinde
öğütleri yer alan ve bizimle
olmayan tüm diğer değerli
kişilerin mekanı cennet
olsun. Onlara ayırılan sayfa-
lardaki satırlar okundukça
ruhları şad olsun."

Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan



C NN Türk'te Ahmet Hakan'a açık-
lamalar yapan İYİ Parti İstanbul
Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ,

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın
ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu hakkında önemli iddialarda bu-
lundu. Özdağ, "Koray Aydın İYİ Parti'de eş
başkanlık kurmaya çalışıyor. İYİ Parti’yi
kendi kontrolüne almaya çalışıyor. Koray
Aydın başlangıçta İYİ Parti’ye alınmaya-
caktı, Meral Akşener'in bize ifadesi bu şe-
kildeydi. Ama sonra kendisini davet etti.
Koray Aydın’ın gelmesiyle birlikte İYİ
Parti’nin merkeze doğru açılımı durdu"
dedi. 

Enver Altalı'nın yeğeni

"Buğra Kavuncu İYİ Parti'ye gelmeden
önce Meral Akşener'i FETÖ'cü olabileceği
konusunda uyardım" diyen Özdağ, "Meral
Hanım, güvenlik konusunda devletin en
önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Ka-
vuncu hakkında olumsuz bir bilgi olmadı-
ğını bana söyledi. Ben de kendisine devlet
elindeki her bilgiyi vermez dedim" dedi.
Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu'nun FETÖ terör örgütünün men-
subu olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın ye-
ğeni olması ile Kazakistan’da bulunduğu
yıllarda, FETÖ'den kapatılan Kazak Türk
İş Adamları Derneği (KATİAD)'nin kurucu
ve yöneticisi olmasına dayandırdı.

Yanına bırakmayacağım

CNN Türk'e bağlanan İYİ Parti İstanbul İl
Başkanı Buğra Kavuncu, Özdağ'ın iddiala-
rına yanıt verdi. "Bu burda kalmaz. Tüm
iddiaların cevabını veririm. Ümit Özdağ'ı
mahkemeye vereceğim" diyen Kavuncu,
"Ben 47 yaşındayım 3 çocuğum var haya-
tım boyunca ne yaptığım belli. Ben bu par-
tiye hizmet aşkı ile katıldım. Böyle siyasi
oyunlara nasıl davranılır bilmiyorum. Al-
çaklık siyasette meşrulaşmış. Bu iftiraları
atanları insanların sorgulaması gerekiyor.
İddialarını kanıtlamalıdır. Bir vatandaş ola-
rak tüm hukuki mücadeleyi yapacağım.
Parti tüzüğünün gerektirdiği adımları at-
masını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.
"İnsanların haysiyeti ile oynamak bu kadar
kolay mı?" diye soraqn Kavuncu, "Ben 3
yıldır bu ülke için çalışıyorum. Siyasi men-
faatler için bu oyunlara girmek gerçekten
ayıp. İstediğiniz an programa katılıp tüm
iddiaları da cevaplamaya hazırım. Bu par-
tiye gönül vermiş milyonlarca insana bun-
ları yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur.
Kazak Türk İş Adamları Derneği (KA-

TİAD) derneğinin benim olduğum dö-
nemde FETÖ'cü olduğuna dair ibare
yoktu. Diplomatlar, cumhurbaşkanları o
derneği ziyaret ederdi.  Ben ayrıldıktan
sonra ne olduğunu da takip etmedim. İki
dünyada da bunu yapanların yanına bırak-
mayacağım" açıklamasını yaptı. 

AK Partili Turan'a tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
de partisinin milletvekili ve kurucuları
arasında yer alan Ümit Özdağ'ın iddiaları
hakkında konuştu. Akşener, partisinin İs-
tanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın katıl-
dığı televizyon programında partisinin
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu
FETÖ’cü olmakla suçlamasıyla ilgili,
"Sayın Buğra Kavuncu bugün, Sayın Öz-
dağ’ın sözlerini, iddialarını ispatlamak
için bir imkan sunuyor. Kendisi ile ilgili
suç duyurusunda bulunuyor" dedi. Akşe-
ner, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent
Turan’ın Twitter üzerinden yaptığı, “Parti-
sine küsen Genel Başkan, milletvekilleri
istifaları, kongrede liste oyunları derken
şimdi de malum tartışma. Bekleyin, grup
bile kuramayacaklar” şeklindeki açıkla-
masına tepki göstererek, "Benim arkadaş-
larımın ne konuştuğu değil de, bugün
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın
ne dediği önemli. Biz bir demokrasi mü-
cadelesi vererek geldik. Partimizin içere-
sinde de o demokrasi mücadelesini
güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu yolcu-
lukta hatalar kusurlar elbette oluyor.
Ama büyük bir dikkatle, her şeye rağ-
men demokrasiyi içselleştirmeye çalı-
şıyoruz. Çünkü hepimiz ben de
dahil, çok otoriter sistemlerden ge-
liyoruz. Nefes almanın patronun
izninde olduğu sistemlerden geli-
yoruz. Dolayısıyla hür iradele-
riyle partimizde, yönetimde,
milletvekilliği görevinde bulu-
nan tüm arkadaşlarımın hür
iradeleriyle fikirlerini söyle-
melerinin çok önemli oldu-
ğunu ve partimize zenginlik
kattığına inanıyorum. Ve
bu konuda da direnmeye,
demokrasiyi içselleştirme
konusunda direnmeye
devam edeceğim" ifa-
delerini kullandı.

Saldırı 
bekliyorduk

Akşener, Doğru
Yol Partisi’nde
(DYP), genel

başkan yar-
dımcılığı

ve ba-

kanlık görevinde bulunduğu 1997-1998
yıllarını hatırlatarak, “O dönemde 43
milletvekilinin DYP’den hangi şart-
larda nasıl ayrıldığını biliyorum. Türki-
ye’ye nelere mal olduğunu da
biliyorum. Şimdi ilginç olan Sayın
Ümit Özdağ’ın, Sayın Aytun Çıray’ın,
ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum.
Grev ve protesto eylemlerine de saygı
duydum. Benim konuştuğum grup
toplantısına katılmamalarına da saygı
duydum. Ama Sayın Bülent Turan’ın
bugün büyük bir zevkle ortaya koy-
duğu düşünceleri de benim için çok
manidar oldu. Birden kendimi 1997 ve
1998’lerde hissettim. Şimdi Sayın Bü-
lent Turan’ın yazdıklarını, attığı tweet
üzerinden baktığımızda elbette başka
bir gözle izleyeceğiz, bundan sonra
olacakları. Biz partimize bir saldırı ola-
cağını bekliyorduk elbette; çünkü araş-
tırma şirketleri de 13-15 arasında
sonuçlar bulunca, kış kışlığını her
zaman yapar onu biliyorduk, şimdi ba-
kacağız” diye konuştu. Akşener, İYİ
Parti’nin HDP ile yakınlaştığı iddiasına
da, “Büyük bir yalandır, bunu söyleyen
yalancıdır” yanıtını verdi.
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ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

S evgili okurlarımız, geçen yıllarda da ülkemizin
konumu hakkında bilgiler sunmuştuk. Anado-
lu'muz yeryüzünün en önemli gen merkezlerin-

den biridir. Badem, armut, kiraz, vişne, incir, nar,
arpa, buğday, çavdar, yulaf, bezelye, bakla, soğan, sa-
rımsak, pırasa ve ketenin anavatanı Anadolu'dur.
Hayvan türleri bakımından da Türkiye zengin bir ya-
pıya sahiptir. Tüm Avrupa'da 60.000 türe karşılık
Türkiye'de 80.000 tür hayvan yaşar. Sulak alanlar
bakımından da 1 milyon hektarı aşan alanı kaplayan
250 sulak alanımız vardır. Bu araştırmalar benim
söylemim değil. 1996 yılında benim Büyükçekmece
Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneğini kurdu-
ğumda takip ettiğim 3. Çevre Şurası Sonuç Raporu
verilerinde bildirilmiştir. Ama gelen yönetimler maa-
lesef tarla kazanacağız diye, maden arayacağız diye,
sivrisinekle mücadele diye, binalar konduracağız diye
sulak alanlarımızı, ormanlarımızı, meralarımızı tüm
bu zenginliklerimizi yok ediyorlar. Sonra da kıymetini
bilemedik, haksızlık ettik, gibi mazeretler öne sürülü-
yor. Yıl 2020 oldu. Eti, otu, mercimeği, buğdayı dışa-
rıdan alır olduk. 

Gelelim ülkemizi tehdit eden Çevre sorunları'na.
Türkiye'de 1950'li yıllarda başlayan hızlı sanayileşme,
tarımda modernleşme ve bunun sonucu olarak ortaya
çıkan hızlı kentleşme ile birlikte çevre bozulmaları da
önemli sorunları getirdi. Özellikle sanayi ve kentleş-
menin yoğun olarak yaşandığı Marmara Bölgesinde,
hava, su, toprak kirliliği, doğal ve tarihi değerlerin
tahribi, plansız ve sağlıksız yerleşme, rant saldırıları
Marmara'yı ve bütün yurdu sarmıştır. Yaşamakta ol-
duğumuz çevre sorunlarını şu şekilde özetleyelim. 

-Türkiye Avrupa ülkeleri arasında nüfusu en hızlı
artan ülkedir. Bu yetmiyormuş gibi sınırlarımızı Suri-
yelilere açtık. Hızlı nüfus artışı, kırsal alanlardan
kentlere göçü hızlandırmış, bu da kalkınma ve geliş-
meyi güçleştirmekte, kalkınma hızını düşürmektedir. 

-Yaşanan hızlı kentleşme, özellikle de bazı büyük
kentlerde (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana,
Mersin, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Kocaeli gibi)
yoğunlaşmaktadır. Bu kentlerin nüfusunun tahminle-
rin üstünde artması, planlı ve sağlıklı bir kent gelişi-
mini ve yönetimini güçleştirmektedir. 

-Hızlı sanayileşme, sanayinin yanlış yer seçimi ve
belirli bölgelerde, özellikle Marmara Bölgesinde yo-
ğunlaşması sonucu, bazı bölgelerde (İzmit Körfezi,
Bandırma Körfezi, Bursa, İstanbul metropoliten
alanı) geri dönülmesi zor çevre bozulmalarına ve su
kaynaklarının ve denizin kirlenmesine neden 
olmuştur. 

Prof. Dr. İbrahim Ortaş Anadolu'da yanlış toprak
yönetimi sonucu çöldeymişiz gibi kum fırtınalarının
oluştuğu, çölleşmeye doğru gidildiğini söylüyor, de-
vamla12 Eylül 2020'de Polatlı'da başlayıp Ankara'yı
saran kum fırtınası oluşumunun birçok yerlerde evle-
rin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine, yan-
gınlara ve çok ciddi maddi kayıplara neden olduğunu,
genelde kurak iklimlerde ve çöllerde toprakta organik
madde ve toprak yüzeyi bitkilerinin olmaması sonucu
toprak esen rüzgarla uzaklara taşınmaktadır. İç Ana-
dolu bölgesi özellikle Konya, Eskişehir, Ankara bölge-
sinde geçmişte de insanın yanlış toprak yönetiminden
kaynaklanan kum fırtınaları yaşanmıştır. Kurumların
koordineli çalışmaları bu tür kum fırtınaların ve doğa
olaylarının önüne geçilebilir diyor. Sevgili Okuyucula-
rımız yazılarımı sıkılmadan okumanız için kısa kısa
yapıyorum. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Kıymetini bilemediğimiz 
ülkemiz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ
terör örgütünün mensubu olmakla suçladı. Kavuncu, "Alçaklık siyasette meşrulaşmış" tepkisini göstererek
Özdağ'ı mahkemeye vereceğini açıkladı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise "Sayın Kavuncu, Sayın Özdağ’ın
iddialarını ispatlamak için bir imkan sunuyor. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor" yorumunu yaptı

IYI PARTI’DE
KOTU KAPISMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral
Akşener'in TBMM grup toplantısı sonrasında
yaptığı açıklamalara cevap verdi. "Partinin so-
runlarını kapatmak için ortaya koyduğu trajiko-
mik bir yaklaşımdır. Biz sayın Akşener'den topu
taca atmak yerine kendisinden il başkanı Fe-
tö'cüdür iddiasına yanıt vermesini bekliyoruz"
diyen Turan, "Biz kendisinden İYİ Parti milletve-
kilinin iddia ettiği gibi Kars başta olmak üzere
HDP ile anlaşarak HDP'ye oy anlamında destek
olup olmadıklarını, buna karar verilip verilmedi-
ğinin açıklanmasını bekleriz. Biz Akşener'den
bize sataşmak yerine, bizimle polemik yapmak

yerine kendi partisinde daha
yeni bir parti olmasına rağ-
men liste krizinden haberi
var mıdır, yok mudur bunu
açıklamasını bekleriz. Kurul-
tay'da aday olmayacağım
demesine rağmen sonra-
sında aday olmasındaki sü-
recin açıklanmasını bekleriz.
Akşener gibi konuları açıkla-
mak yerine gündem değiştir-
mek istesek bu açıklamayı
yapmazdık" eleştirisinde bu-
lundu. İYİ Parti'nin iç mese-

lesinin kendilerini ilgilendirmediğini dile getiren
Turan, "Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu
bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuş-
mayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl
başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap verme-
sini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını
açıklasın.Sayın Akşener, ya Ümit Özdağ'ın söyle-
diği yanlış o konuda gereğini yapacaktır ya da
Ümit Özdağ'ın dediği doğruysa İl Başkanı hak-
kında gereğini yapacaktır. Sayın Akşener, devlet
tecrübesiyle beraber, bu süreçte devletin, mille-
tin beklediği adımları atmak durumundadır"
açıklamasında bulundu. 

Kendi partinize bakın

İddiaların sahibi Ümit Özdağ ise Bülent Turan’a
sosyal medyadan cevap verdi. Kendisine ait
resmi sosyal medya hesabından “Bu İYİ Par-
ti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi bahçenizi
temizleyin!” ifadelerini kullanan İYİ Parti İstan-
bul Milletvekili Ümit Özdağ, "Sayın Turan, İYİ
Parti olarak ülkemizin menfaatini partimizin
menfaatinden üstün tuttuğumuz için ve sonunda
‘Allah Affetsin’ dememek için sorunlu gördüğü-
müz durumlara gerekli müdahaleleri yapıyoruz.
Bu İYİ Parti’nin meselesidir; siz öncelikle kendi
bahçenizi temizleyin! Ayrıca İYİ Parti içerisinde
operasyon arayanlar İYİ Parti’nin son iki kongre-
sinde kirli tezgahları kurgulayanlara, işbirlikçile-
rine ve bombanın pimini ilk çekenlere baksınlar"
dedi. 

AKŞENER TOPU
TACA ATTI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddia-
larından sonra İstanbul'un 39 ilçe başkanı, Öz-
dağ'ın ihracı içinharekete geçti.  39 ilçe
başkanının imzasıyla İYİ Parti Genel Merkezi'ne
gönderilen yazıda Ümit Özdağ'ın disipline sevk
ve ihraç işlemlerinin ivedilikle işletilmesi istendi.
Yazıda, "Aşağıda imzası bulunan biz İYİ Parti İs-
tanbul İlçe Başkanları olarak; 19.10.2020 tari-
hinde CnnTürk Tarafsız Bölge Programına konuk
olan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın gerçek
dışı beyan ve iftiralarını şiddetle kınıyoruz. Kuru-
luşundan bugüne kadar üyelerimizle birlikte
büyük bir emek ve özveri ile bugünlere getirdiği-
miz partimizin, İl Başkanımız Sayın Buğra Ka-
vuncu üzerinden asılsız söylem ve iftira
kampanyası ile yıpratılmasına artık daha fazla
müsaade etmemizin imkanı kalmamıştır. Bu
bağlamda bizlerin İl Başkanımız Sayın Satuk
Buğra Kavuncu’ya olan inancı güveni ve desteği
tamdır. Her şartta yanında olduğumuzu kamuo-
yunun bilgisine sunarız. Aziz milletimizin umudu
ve iktidarın tek gerçek alternatifi olan İYİ Par-
ti’nin, organize bir şekilde yıpratılması ve İl Baş-
kanımız Sayın Buğra Kavuncu’nun itibar
suikastine uğramasının engellenmesi için, adı
geçen şahıs hakkında parti tüzüğümüz gereği di-
siplin hükümlerinin ivedilikle işletilerek partiden
ihraç edilmesini saygılarımızla arz ve talep ede-
riz" talebinde bulundu. 

39 İLÇE BAŞKANINDAN
KAVUNCU'YA DESTEK

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Ben Meral Akşe-
ner olarak DYP’nin Genel Başkan Yardımcılığını
ve bakanlığını yaptığım dönemde DYP’den 43
milletvekilinin nasıl ayrıldığını ve bunun Türki-
ye’ye maliyetini iyi biliyorum. Ben hem
sayın Çıray’ın hem de sayın Özdağ’ın
ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum.
Benim konuştuğum gruba katılmama-
sına saygı duydum. Ama sayın Turan’ın
bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu
düşünceler de benim için çok manidar
oldu ve birden kendimi 1997’lerde,
1998’lerde hissettim. Şimdi Bülent Tu-
ran’ın açıklamalarına baktığımız
zaman başka bir gözle inceleyeceğiz
bu süreçleri" sözlerine cevap verdi.
1997'de müsteşar olduğunu belirten

Çıray, "Refahyol Hükümeti düştü. Yılmaz Hükü-
meti kuruldu. Sn Yılmaz bana, görevine devam
etsin, başarılı ve 1999'da milletvekili olur haberi
gönderdi. Daha önce de Sn Ecevit benzer şekilde

onurlandırmıştı. Eski Başbakan Çiller İz-
mir'e geziye gidecekti. DYP'nin İz-
mir'deki 7 milletvekilinin 7'si de istifa
etmişti. Bunun üzerine Sn Akşener'e Çil-
ler'i yalnız bırakmamak için müsteşar-
lıktan istifa edeceğimi söyledim. Ettim
ve gittim. Önerilen onurlu teklifler ye-
rine, kontenjan bile istemeyerek
1999'da DYP'den önseçime girdim ve 1.
oldum. Ama, Sn Köksal Toptan'ın müşa-
hitliğinde yapılan önseçimin sonuçları
iptal edildi. O sırada ben Sn Akşener'e
ulaşamadım. Yine de DYP içinde müca-

dele
ettik. Sn
Akşener ve
ben Sn Top-
tan'ın Genel
Başkan adaylığını
destekledik. Çiller'i
seçerseniz baraj altında
kalırız, dedik. Ayarlanmış
delege bize kulak asmadı.
Çiller'i seçtiler. DYP'de yaşam
hakkımız sona ermişti. Sn Akşe-
ner 1998'e gönderme yapınca.. Bir
de bazı zavallılar, "koltuk hırsı" deyince
aklıma nedense bunlar geldi. Müsteşar-
lığı demokrasi için bırakmış birine, siyasi
koltuk ne yazar ya hu!" açıklamasını yaptı. 

SİYASİ KOLTUK NE YAZAR YA HU!

Akın Gürlek yeni
Zekeriya Öz’dür!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun kararını
tanımaması eleştirerek, "Mahkeme başkanı Akın Gürlek'in günümüzün yeni Zekeriye Öz'ü"

olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "O başkan sarayın başkanıdır" ifadelerini kullandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, partisinin grup toplantısında
konuştu. Konuşmasında "askıda

ekmek" kampanyası için MHP Lideri Devlet Bah-
çeli'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz

nokta askıda ekmek projesi. Çağ açan bir proje.
Bizim fakirliğimiz, 18 yıllık iktidarın rezilliğini

başka hiçbir proje daha iyi anlatamazdı. Bu
yüzden sayım Bahçeli’ye teşekkür ediyo-

rum. 83 milyon bir avuç tefeciye hizmet
eder hale geldi. Bunlarda vicdan var mı?

Açlık sınırının altında milyonlarca kişi gelir
elde ediyor. Çubuk’tan bir kadın yardım için

arıyor. “Çok zorda olmasaydım aramazdım.
İki aylık çocuğumu doktora götürdüm. Ço-

cuğun hiç gelişmediğini ve böyle devam ederse
çocuğumu Çocuk Esirgeme Yurdu’na alacakla-

rını söylediler.Çocuğumu şekerli suyla besliyorum
sütüm kesildi” dedi. Evet yardım ettik ama bu bize

ulaşan kişi. Böyle milyonlar var. Saray’ın halka, iş-
sizle bir işi yok. Onlar dünyayı toz
pembe görüyorlar" dedi. 

O sarayın
başkanıdır

14. Ağır Ceza
Mahkeme-

si'nin
Enis

Berberoğlu'nun kararını tanımaması eleştiren Kemal Kılıçda-
roğlu, "Eskiden bir adalet kavramı vardı. Akın Gürlek, yeni Ze-
keriya Öz'ümüz 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı. Ne
hakkı hukuku, nereden çıkardınız diyor. 10 yaşındaki çocuğuna
Erzurum’da tecavüz ederken bu adam oradaydı. Cumhuriyet

gazetesi yazarı Barış Terkoğlu yazdı. Adaleti kat-
leden adamın adı Akın Gürlek’tir, yeni Zeke-

riya Öz’dür. Yine bu kişi ‘Milletvekili
dokunulmazlığını tanımam. Anayasa,
dokunulmazlık, TBMM bunlara inan-
mam. Bildiğimi okurum’ diyor. Kendi
milletvekilinin hakkını ve hukukunu sa-
vunamayan bir kişi asla TBMM Baş-
kanlığı yapamaz. Usulen orada oturur.

O başkan sarayın başkanıdır. Bu kadar
aciz bir başkan hiç görmedi.

'HSK da bana dokunamaz' diyor Akın
Gürlek. Gürlek, 'Onlar da saraydan ta-

limat alıyor' diyor. Akın Gürlek haklı
olarak bir beklenti içinde. Önü-

müzdeki süreçte beyefen-
diye Yargıtay

üyeliği verilecek.
Öyle bir tablo
ki Emin Çöla-
şan'dan, Ne-
cati
Doğru'dan
FETÖ'cü
çıkarmış-
lar" ifade-
lerini
kul-
landı. 

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Meral Akşener Ümit Özdağ Buğra Kavuncu
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İstanbul'a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam
ediyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar

yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi
hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi son

15 günde yüzde 35,36 dan 32,03'e kadar geriledi

İstanbul'da son haftalarda yağan şiddetli yağışların barajlardaki
doluluk oranına etki etmediğini belirten İTÜ Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'a
iki haftadır yağan yağışların barajlara faydası olmadı. Çünkü o
yağışlar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla akıp gitti" dedi

YAGISLARIN BIR 
FAYDASI OLMADI

D aha doğrusu Recep Tayyip 
Erdoğan; kimler, hangi kesimler
adına iktidarını sürdürüyor?

2000 li yılları hatırlayacak olursak, 
o döneme kadar ülke yönetiminde
cumhuriyetçi-laik kesimlerin temsilcileri 
iktidardaydı.

En azından kendilerini öyle ifade 
ediyorlardı.

Toplumun alt gelir grupları, muhafaza-
karlar ve inanç temelli yaşam tarzını be-
nimsemiş olanlar ise kendilerini itilmiş,
dışlanmış, dikkate alınmayanlar olarak 
görüyorlardı.

Bu sosyolojik gerçeği yakalayan Erdoğan
ve ekibi, toplumun çoğunluğunu oluşturan
bu kesim üzerine siyaset yapmaya 
başladılar.

Diğerleri devlet merkezli bir yönetim 
anlayışını benimsemişken AK Parti halka
dokunan, onların ezgin ve umutsuz beklenti-

lerini karşılayan politikalar izlemeye 
başladılar.

Doğal olarak ilk kez dikkate alınan, 
ihtiyaçları karşılanan toplum kesimleri AK
Partiye yönelerek, onu bugüne kadar süren
iktidara taşıdılar.

İşin doğrusu ilk yıllarda uyguladıkları
sosyal politikalarla halkın beğenisini ve
güvenini de kazandılar.

Aksi halde bugüne kadar iktidarda 
kalmaları mümkün değildi.

İkinci dönem iktidarlarında devlet kadro-
larında palazlanan AK Parti giderek mer-
keze kaysa ve devleti önceleyen politikalar
izlese de ilk dönem uygulanan sosyal ve
ekonomik politikaların bir süre daha 
kaymağını yedi.

Yönetenler kaymak yese de evine ekmek
götürmek, sağlık hizmetlerinden ve sosyal
yardımlardan yararlanmak yine de halkı
memnun ve mutlu ediyordu.

Ancak zaman içerisinde bu politikaların
sürdürülmesi ve bir yandan da rantın payla-
şılması için devreye giren sermaye grupları
AK Partiye hakim olmaya başlayınca ta-
bandaki insanları mutlu eden sosyal yar-

dımlar için kaynaklar çarçur
edilmeye başlandı, soygun ve israf 
dönemi başladı.

Yani kuruluşunda sosyal politikalarıyla
alt gelir gruplarını, yoksulları temsil etme
iddiasında olan AK Parti artık sermaye 
partisi haline geldi.

Üstelik sermaye içerisinde de kendisine
yakın olanları tercih ederek, tüm ekonomiyi
belli bir grubun eline bıraktı.

Geldiğimiz noktada aslında AK Parti bir
anlamda muhalefete yol göstermiş oldu.

Muhalefet partileri ve özellikle CHP ye-
niden halkçı politikalara dönmek, sosyal
sorumluluk projelerini hayata geçirmek 
zorundadır.

Büyük Metropol kentlerin belediyelerini
almış olmanın avantajlarını kullanarak,
yoksul, emekçi kesimleri, işçileri, köylüleri,

işsizleri ve özellikle de gençleri önceleyen
sosyal politikaları uygulamaya koymalıdır.

Ekonominin dibe vurduğu, işsizliğin, yok-
sulluğun, yolsuzluğun tavan yaptığı, emekli-
nin geçinemediği, esnafın evine ekmek
götürmekte zorlandığı, üstüne üstlük pan-
demi dönemine özel sıkıntılarla boğuşan 
vatandaş kendisine uzatılacak bir el arıyor.

An itibariyle Kılıçdaroğlu yine Salı
konuşmasını yapıyor.

Doğru şeyler söylüyor
Eğitim ve sağlık sistemi, işsizlik, gençle-

rin sorunlarını çok net sözlerle ifade ediyor.
Ama nerede?
Meclis kürsüsünde ve yalnızca ifade 

ediyor.
Bunları söyleyince CHP kanadı tepki 

veriyor.
Ancak gerçek ortada!
Halk çaresiz, vatandaş mutsuz, gençler

umudunu yitirmiş.
Kimsenin beklemeye, boş sözlere 

tahammülü kalmadı.
Mecliste söylediklerini sokakta söylemeli-

sin ki yalnızca CHP milletvekilleri değil, asıl
sıkıntıyı yaşayan, sosyal ve ekonomik trav-

manın eşiğindeki vatandaş alkışlasın seni.
Kaldı ki artık meclis bir yasama yeri

olmaktan çıkmışken, vekilleri Ankara’da 
tutmanın hiçbir anlamı da kalmadı.

Kamuoyu araştırmalarına baktığımızda
da çok açık görüyoruz.

Sokağa çıkanın, halka dokunanın, halkı
dinleyenin oyları artıyor.

“CHP yönetimi ülke yönetiminde iktidar
olmayı değil, parti içi iktidarı seviyor.”
Denilmesini istemiyorsanız, iktidarın yolu
halktan geçiyor.

Eğer muhalefet bu kez de eline geçen bu
uygun fırsatı değerlendiremezse, halkta
“bunlardan bir halt olmaz “ algısı yeniden
oluşacak.

İşte o zaman çaresiz vatandaş yeniden
mevcut alışkanlığını sürdürmeye yönelecek.

İşte o zaman “ne yapalım, bu halk bizi
anlamıyor” türünden bahanelerin ardına
saklanmayın sakın.

Bir kez olsun halka güvenin, onların 
tercihlerini dikkate alın.

İktidardakiler yönetemiyor, halk da artık
bu iktidarla yönetilmek istemiyor.

Yeter artık, bu gerçeği görün artık!........

AK Parti kimleri 
temsil ediyor?

İBB plaka kiralayacak
İBB, UKOME onayının ardından plaka kira-
lama yöntemiyle taksi işletmeciliği yapacak.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir,
“Bu 6 bin taksi kamunun elinde olacak ve bu
diğer taksilerin kalitesini de yükseltecek” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Çırpıcı Sos-
yal Tesisleri’nde düzenlediği toplantıyla,

UKOME’de görüşülen 6 bin yeni taksi teklifi ile yeni
taksi yönetim sisteminin detaylarını, kamuoyuna ta-
nıttı. Toplantıya İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Se-
kreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Ulaşım Daire
Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürü Barış Yıldırım, İBB Meclisi İyi Parti Söz-
cüsü Suat Sarı ve esnaf odası temsilcileri, taksiciler ve
basın mensupları yer aldı.

Model anlatıldı

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden Elçin
Lale Toktay’ın yaptığı sunumda, taksilerin mevcut so-
runları aktarılarak, dünya şehirlerindeki kaliteli taksi
yönetim sistemlerinden örnekler sunuldu ve İBB’nin
yeni taksi yönetim modeli anlatıldı. UKOME’nin
onaylanması durumunda uygulamaya konulacak
yeni sistemde, sistemin sahibi olan İBB, ihaleyle bir
iştirakini yetkilendirecek. Plaka kiralama yöntemiyle
çalışacak 6 bin yeni taksi ile hizmet kalitesinin artırıla-
cağı bir model oluşturulacak. Ücret ödemesinde; İs-
tanbulkart, kredi kartı, online ödeme ve QR
seçeneklerinin tamamı olacak. Ulaşım akademisi ile
taksi şoförlüğü standartlarını belirlenecek ve kapsamlı
bir sınav süreci yapılacak. Kurumsallık avantajları ile
kalite ve performansın artması, araç bakım maliyetleri
azalması, şoför haklarının, güvenlik ve hijyen şartları-
nın iyileştirilmesi hedefleniyor.

Hizmet kalitesi artacak

Orhan Demir, “Bu 6 bin taksi kesinlikle kamunun
elinde olacak ve bu diğer taksilerin kalitesini de yük-
seltecek. Dünyadaki örneklerde bu böyle olmuş.
Bizde de eninde sonunda olacak. İTaksi mobil uygu-
lamamız da hazır, deneme sürecinin adından çok ya-
kında hizmete sunacağız” dedi. 

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

İ stanbul'un barajlarında son günler-
deki yağışlara rağmen su seviyesin-
deki düşüş sürüyor. İSKİ verilerine

göre bugün İstanbul'un barajlarındaki
doluluk oranı yüzde 32,03 olarak ölçüldü.
Kazandere barajında doluluk oranı yüzde
5,14'e kadar gerilerken, Terkos baraj gö-
lünde 33,17, Ömerli baraj gölünde ise
yüzde 45,70 doluluk oranı ölçüldü. İstan-
bul'daki barajların doluluk oranı 2014 yı-
lında yaşanan kuraklıktan beri hiç bu
kadar düşmemişti.

Yavaş yağması lazım

Kış aylarında yağacak yağışların barajlar
için önemli olduğunu vurgulayan İstan-
bul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de içme suyu
açısından en önemli şey yaz aylarındaki
yağış değil, kış aylarındaki yağıştır. Su yılı
bizde 1 Ekim'de başlar. 1 Ekim'den 1
Ekim'e kadar bilançoyu değerlendiririz.
Kış aylarında gök gürültülü şimşekli ya-
ğışların olmaması gerekiyor. Yağmurun
yavaş yavaş yağması gerekiyor. Yağışın
bir anda yere düşüp yüzeysel akışlarla de-
nize gitmemesi lazım. Yavaş yağması
lazım ki toprak çekecek dolayısıyla göller
ve içme suyundaki havzalar dolacak. Sa-
nıyorum ki yüzde 35 civarında doluluk
oranı. Burada büyük göllere bakmamız
lazım. Yani Darlık, Terkos, Küçükçekme-
ce'deki doluluğa bakmak lazım. Ufak ba-
rajlara bakarak doluluk oranı çıkarmak
yanıltır" diye konuştu.

Yüzeysel akışla akıp gitti

Son iki haftadır İstanbul'da görülen sağa-
nak yağışların barajlardaki doluluk ora-
nına etki etmediğini söyleyen Prof. Dr.
Şen, bu yıl kış aylarındaki yağışların da
düşük seviyelerde olacağını ifade etti.
Prof. Dr. Şen sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'a iki haftadır yağan yağışların
barajlara faydası olmadı. Çünkü o yağış-
lar sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışla
akıp gitti. Bundan sonra gök gürültülü
yağışlar bitiyor. Yer seviyesi soğudu artık.
Gök gürültülü yağışları olduğu zaman-
larda 30 derece sıcaklık vardı. O sıcak-

larda üzerine gelen soğuk hava
kümülonimbüs bulutlarını meydana

getirdi ve şimşekler, dolular meydana
geldi. Bunlar kuraklığın habercisidir as-
lında. 'Bardaktan boşalırcasına yağmur
yağdı ne kuraklığı' deniyor. Evet kuraklık-
tan bahsediyoruz. Yağışların böyle olma-
ması gerekiyor. Gök gürültülü sağanak
yağışlar değil, yavaş yavaş yağan yağışla-
rın olması lazım ki yer altı sularına etki
etsin ki bunlardan barajlar faydalansın.
Böyle bardaktan boşalırcasına yağdığı
zaman denizlere gidiyor, yer altı kaynak-
larına ulaşmıyor. Bu yüzden bu seneki ya-
ğışlar önemli. Bu yılın analizlerini
yaptığımız zaman parlak bir gelecek gö-
rünmüyor. Yağışların düşük geçeceğini
görüyoruz."

5 milyon kişiye yeter

İstanbul'daki barajların şu anda sadece 5
milyonluk nüfusa yetebileceğini söyleyen
Prof. Dr. Şen, "2018 ve 2020 yıllarını ele
aldığımızda şubat, mart, nisan ayı dün-
yada bile çok sıcak geçti. Türkiye'de yz ayı
yine 2,4 derece sıcaklık artışıyla geçti.
Bunlar önemli sıcaklık artışları. Bu sıcak-
lık artışları devam ediyor. Kışa da giriyo-
ruz. Kar yağışı da sıcaklığa bağlıdır. Kritik
sıcaklığa gelmezse yani 5 derecenin altına
düşmezse kar yağmaz. İstanbul'a seneler-

dir yağmıyor. İstanbul'a senelik 700 kilo-
gram yağmur yağıyor. Her yıl 700 kilo-
gram yine yağıyor ama aşırı yağış olduğu
için bir faydası olmuyor. Barajların dolu-
luk oranlarına baktığımızda 2014 yılın-
dan sonraki en düşük seviyedeyiz.
İstanbul'daki barajlar 16-17 milyonluk
nüfusta sadece 5 milyon kişiye yeter. Bir
de kuraklık olduğunu düşünün o zaman
problem çıkar" diye konuştu.

Yüzde 5.14'e kadar düştü

İstanbul'a su sağlayan büyük baraj gölle-
rinden Terkos'da dolu-
luk oranı 33,17,
Ömerli barajında ise
45,70 olarak ölçüldü.
İstanbul'un en az su
bulunan baraj gölü ise
Kuzey kıyılarında bu-
lunan Kazandere
baraj gölü oldu. Ka-
zandere baraj gölünde
doluluk oranı yüzde
5,14'e kadar geriledi.
Aynı bölgede bulunan
Papuçdere baraj gö-
lünde doluluk oranı
8,27 olarak kayıtlara

geçti. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek
baraj gölü ise Darlık oldu. Darlık baraj
gölünde bugün ölçülen doluluk oranı
yüzde 62,45 olarak kayıtlara geçti. İstan-
bul'un barajlarında 278.24 milyon metre
küp su kalırken, bu son 10 yılın en düşük
ikinci seviyesi olarak istatistiklerde yerini
aldı. 2014 yılında yaşanan kuraklığın ar-
dından 20 Ekim itibariyle barajlardaki su
seviyesi 186 milyon metre küpe kadar ge-
rilemişti. Ancak daha sonra yağışların
artmasıyla birlikte 2015 yılında 576 mil-
yon metre küpe kadar yükselmişti. DHA

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunma-
dığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı tak-
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden ön-
ceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen
oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numara-
sıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/10/2020

1.İhale Tarihi : 23/11/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 23/12/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : HİSAR OTOPARK-ATATÜRK BULVARI MİLAS ÇIKMAZI NO:8 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 110.000,00 1 %1

(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1240454)

T.C. 
KÜÇÜKÇEKMECE
2. İCRA DAİRESİ
2020/190 TLMT.

Örnek No: 25*

İstanbul'a günde 3 milyon metre küp temiz su veriliyor. Bu veriye
göre İstanbul'un barajlarında şu anda yaklaşık 90 günlük su kalmış
durumda. Ancak barajlar göllerinin dibinde kalan suyun kullanıla-
madığı düşünüldüğünde aslında çok daha az gün kalmış olabilir.

İstanbul'un barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları;
Ömerli barajı doluluk oranı                   yüzde 45.70
Papuçdere barajı doluluk oranı            yüzde 08.27
Sazlıdere barayı doluluk oranı             yüzde 07.70
Büyükçekmece barajı doluluk oranı     yüzde 17.27
Alibeyköy barajı doluluk oranı               yüzde 22.07
Terkos  barajı doluluk oranı                  yüzde  33.17
Kazandere barajı doluluk oranı             yüzde 05.14
Elmalı barajı doluluk oranı                    yüzde 29.18
Darlık barajı doluluk oranı                     yüzde 62.45
Istırancalar baraj gölü doluluk oranı      yüzde 17.89

90 GÜNLÜK SU VAR AMA!

İstanbul'a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos'da doluluk oranı 33,17, Ömerli barajında ise 45,70 olarak ölçüldü.
İstanbul'un en az su bulunan baraj gölü ise Kuzey kıyılarında bulunan Kazandere baraj gölü oldu. Kazandere baraj gölünde
doluluk oranı yüzde 5,14'e kadar geriledi. Papuçdere baraj gölünde ise doluluk oranı 8,27 olarak kayıtlara geçti.

34KK5479 Plakalı , 2013 Model , CHEVROLET
Marka, KLAC-CAPTİVA Tipli , Z20D1298763K
Motor No'lu, KL1CA26Y9DB099228 Şasi No'lu ,
Rengi Beyaz , Ön cam çatlak, sol arka far kırık.
İhale 108,257,54 TL'den açılacaktır. Elektronik or-
tamda verilecek takliflerin bu miktarı geçmesi ge-
rekmektedir.
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E senyurt Belediyesi Ekim ayı meclis
toplantısının üçüncü oturumu,
Esenyurt Belediyesi Meclis Sa-

lonu’nda yapıldı. Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında
gerçekleşen toplantıda, 2021 yılı mali büt-
çesi 852 milyon 250 bin lira olarak belir-
lendi. Gider kalemlerinin de 852 milyon
500 bin lira olarak ayarlandığı 2021 büt-
çesi, Esenyurt’un ilk denk bütçesi oldu.
Mecliste son 10 yılın verilerinin yer aldığı
bütçe ve performans programıyla ilgili
sunum yapan Başkan Bozkurt, gelecek dö-
nemdeki yatırım planlarını da anlattı. Ar-
dından müdürlüklere ayrılan bütçeleri
açıklayan Başkan Bozkurt, 2021 bütçesini
2010-2020 yılları arasında yapılan bütçe
gerçekleşmelerini gözden geçirerek hazırla-
dıklarını söyledi.

Borç 2 milyarın altına indi

Başkan Bozkurt, görevi devraldığı 4 Nisan
tarihinden itibaren bütçe dengesi ve mali
istikrarı sağlayarak 2 milyar 186 milyon
olan borcun 237 milyon 636 bin lirasını
ödediklerini söyledi. 24 Ağustos itibariyle
belediyeye ait borcun 1 milyar 948 milyon
liraya indiğini belirten Başkan Bozkurt,
“Vatandaşın direk muhatap olduğu ana
hizmetleri aksatmadan seçici davranarak
borçları ödüyoruz. Zira belediyemizde her
gün haciz var. Hizmet aldığımız işlerin ma-
liyetini düşürmek için bir çalışma yaptık”
dedi. Mecliste, 2021 yılı kreş ücreti Sayış-
tay’ın belirlediği ücret olan 900 lira olarak
belirlendi. Şehit ve gazi ailelerinin çocukla-
rına yüzde 100 indirim yapılarak, ücret
alınmamasına karar verilen mecliste ayrıca,
tek maaşlı, asgari ücretli ve kirada oturan
ailelerin ve tek maaşlı, asgari ücretli ev kre-
disi ödeyen ailelerin çocuklarına yüzde 50
indirim yapılarak, 450 lira kreş ücreti alın-
masına karar verildi. Yeni ücret tarifesi, 1
Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli 
olacak.

Bütün hesaplarda haciz var

Bütçe görüşmeleri sonrası eleştirilere yanıt
veren Başkan Bozkurt, “Avukatlık ücretleri-
nin olduğu hesaplarda dahil bütün hesap-
larımızda haciz var. İller bankasından gelen
paranın yattığı hesapta da haciz var. Huku-
ken haciz koymamaları lazım bu yasaktır,
suçtur ama nasıl işlediğini söyleyeyim size,
bir hesaba haciz koyuluyor biz ‘Bu iller
bankasından gelen para buna haciz koya-
mazsınız’ diyoruz. İspat istiyorlar, nasıl
edeceğiz mahkemeye başvuracağız mah-
keme bilirkişi tayin edecek, üç dört ay bek-
leyeceğiz, ondan sonra ispat edince
kaldıracaklar. Dolayısıyla bu paraları öde-
mek için, personelimizin para alması için
kırk takla atıyoruz. Anbean takip ediyoruz
bütün paraları. Haciz koyulduğu anda

acaba nasıl bir daha el konmaz diyoruz.
Peki kim bunu yapan? Bunu yapan yıllarca
burada para kazanan 14 ay iş yaptığı halde
faturaları kesmeyen, 14 ay sonra tek fatura
düzenleyen ve bunu alışkanlık haline geti-
ren, sonrasında da bahsettiğimiz arsaları
ucuz fiyatlarla alan firmalar. Ben Esenyurt-
lunun hakkını kimseye yedirmeyeceğim ve
burada pes etmeyeceğim. Sonu ne olursa
olsun. Burada aksi davranmak, müteah-
hitte para vermemek, böyle bir şey yok ar-
kadaşlar. Esenyurt tarihi boyunca ödenen
en yüksek oranda ödeme yapıyoruz ve
kimseye haksızlık yapmıyoruz" diye
konuştu.

İçi boş bir yanlışlık bu

Derman Şirket’in belediyeye ait bir şirket
olduğunu söyleyen Başkan Bozkurt,

“Esenyurt Belediyesi, Derman Şirketi
üzerinden kimseye yardım etmiyor, içi
boş bir yanlışlık bu. Derman Şirketi bir
tek kişiye bile parayla bir şey satmamış-
tır. Derman şirketi ile Derman Çarşısı
arasındaki farkı bilmiyorsanız bu beledi-
yeyle hiç ilgilenmiyorsunuz demektir.
Derman Çarşısı vatandaşlarımıza ücret-
siz gıda ve giyecek dağıtılmak üzere ku-
rulmuş bir çarşıdır. Oraya gelen
yardımları, bağışları ve ikinci el ürünleri
vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtır.
Derman Şirketi yasalara göre kurulmuş,
kurumsal bir firmadır” ifadelerini 
kullandı.

Ücretsiz gıda dağıttık

Başkan Bozkurt şöyle devam etti; "Eski-
şehir’den mal aldınız diyorsunuz. Esen-

yurt’ta süt üreten kooperatif mi var, nasıl
bir bakış açısıdır bu? Ne güzel koopera-
tiften, direk köylüden almışız. Tüccardan
almamışız. Gitmişiz üretim kooperatifin-
den ucuza alıp vatandaşlarımıza ücretsiz
sağlıklı gıda dağıtmışız. 
Bunda nasıl bir sakınca olabilir. Sağlık
koşullarına uyan, ambalajlaması, pastö-
rizasyonu ve hayvanların yediği gıdaya
kadar incelenip markalaşmış bir ürün.
Sadece biz almıyoruz, bunu alan başka
firmalarda var. Aldığımız fiyat ile market
arasında en az yüzde 15 fark var. Der-
man Şirketi’nin belediyeye sattığı malze-
melerin alış fiyatı muadil belediyeler,
Kızılay ve devletin alış fiyatının yüzde 20
altındadır. 
Arkadaşlar tek tek incelediler buradaki
esnaflardan, büyük ulusal marketlerden,
üretici firmalardan da teklif aldılar.
Çünkü bu işin saptırılacağını ben biliyor-
dum ama arkadaşlarıma, “Asla açık ver-
meyeceksiniz, işinizi düzgün
yapacaksınız’ dedim. Bu ürünler, 60-70
bin kişiye dağıtılarak hepsine teslim fişi
imzalatıldı. Yapılan soruşturma içinde
ise, tek tek arandı bunlar. Zulümdür bu,
böyle bir şey var mı? Merak ediyorum
acaba 31 Mart öncesindeki işlemlerde
böyle incelenecek mi, sadece Kemal
Deniz Bozkurt ve onun dönemine dair
bunları yapmak ne kadar doğru? Vatan-
daşa hizmet ettik biz, süt verdik peynir
verdik bunda nasıl bir sakınca var? 20-
30 torba kömürü 2 bin 500 lira 
saymadık.”

ZAYİ İLANI 
Uluslararası koruma kimlik belgemi kaybettim.

Hükümsüzdür. MOHD HAROONALCOZAI  No:99297041438 

BARIŞ KIŞ

Ticaret Sicil No: 11106/05
Hedef World Enerji Üretim Bilişim ve İletişim Hizmetleri İnşaat Tu-
rizm Gayrimenkul Savunma Sanayi Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Ataköy 7/8/9/10 Kısım Mahallesi Çobançeşme 
E 5 Yan Yol Caddesi Ataköy Towers A Blok N:20/1/109 
Bakırköy-İstanbul
Şirketimizin 219 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 15.10.2020 tari-
hinde, saat: 11:00’da, Defterdar Mahallesi Otakçılar Caddesi
N:80/C Eyüpsultan-İstanbul adresinde, yapılmak istenmiş ancak
TTK’nunda belirtilen Kanuni nisap sağlanamadığından tehir olmuş
olup bu defa şirketimizin 2019 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı
12.11.2020 tarihinde, saat: 11:00’da, Defterdar Mahallesi Otakçılar
Caddesi N:80/C Eyüpsultan-İstanbul adresinde aynı gündem ile
TTK’da belirtilen 2.toplantı nisabı ile yapılacaktır.
Genel Kurul gündeminde olan sermaye artışı ile ilgili olarak ortak-
lardan rüçhan hakkının kullanılıp kullanmayacağına dair yazı talep
edilecektir.
Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu genel
kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şu-
belerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıka-
rılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu
ilan olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama,
2. Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi, Genel Kurul tutanaklarının
imzalanması için Genel Kurul Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. Saygı duruşu,
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
6. 2019 yılı bilanço ve gelir gider raporlarının okunarak müzakeresi
ve kabulü için oylama yapılması,
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası için oylama 
yapılması,
8. Şirket Ana sözleşmesinin 6.maddesi bulunan Şirket Sermayesi ile
ilgili Şirket Sermayesinin 5.000.000 TL den 11.000.000 TL ye çıka-
rılması ile ilgili tadil tasarının görüşülmesi ve oylanması

Eski Metin
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde 6
Şirketin sermayesi 5.000.000,00 (Beşmilyon) Türk Lirası kıymetin-
dedir. Bu sermaye, her biri 100 (yüz)  Türk  Lirası kıymetinde
50.000 (Ellibin) hisseye ayrılmıştır.
50.000 hisseye karşılık 5.000.000,00 Türk Lirası Ramazan Başak 
tarafından tamamı taahhüt edilmiş ve bunun 50.000 TL’si ödemiş
sermayedir.
Kalan 4.950.000,00 TL’sı sermaye artırımının tamamı olup, arttırı-
lan sermayenin 1/4’ü tescilden önce ödenmiştir. Kalan 3/4’ü ise 
yönetim kurulunun alacağı kararlara göre yirmidört ay içinde 
ödenecektir.
İşbu 50.000 adet hisse senedinin tamamı nama yazılıdır. Türk 
Ticaret Kanunun 487 maddesine göre çıkarılacak hisse senetleri,
Yönetim kurulu kararı ile çıkarılır.
Hisse senetleri 100 TL küpürler veya katları halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi 
çıkarılamaz.
Pay senetlerinin; Şirketin Unvanını, sermaye tutarım, kuruluş tari-
hini, bu tarihteki sermaye tutarım, çıkarılan pay senedinin tertibini,
bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı
içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlar tara-
fından imza edilmiş olması şarttır.
Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını
veya ticaret unvanını, yerleşim yerini pay senedi bedelinin ödenmiş
olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defte-
rine kaydolunur.

Yeni Metin
Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi
Madde 6-
Şirketin sermayesi 11,000,000,-TL (On Bir Milyon )TL dir. Sermaye
her biri 1,000,00-TL kıymetinde 11,000 Adet paya ayrılmıştır.
Önceki sermayeyi teşkil eden 5,000,000,TL si tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan sermayenin tamamı olan 6,000,000,-TL nakit ola-
rak arttırılmıştır. Nakit arttırılan sermayenin tamamı tescilden önce
nakit olarak ödenecektir.
İşbu 110.000 adet hisse senedinin tamamı nama yazılıdır. Türk 
Ticaret Kanunun 487 maddesine göre çıkarılacak hisse senetleri,
Yönetim kurulu kararı ile çıkarılır.
Hisse senetleri 100 TL küpürler veya katları halinde bastırılabilir.
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi 
çıkarılamaz.
Pay senetlerinin; Şirketin Unvanını, sermaye tutarım, kuruluş tari-
hini, bu tarihteki sermaye tutarım, çıkarılan pay senedinin tertibini,
bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibari değerini, kaç payı
içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlar tara-
fından imza edilmiş olması şarttır.
Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını
veya ticaret unvanını, yerleşim yerini pay senedi bedelinin ödenmiş
olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defte-
rine kaydolunur.
9. Dilekler, Temenniler, Kapanış.

TEMSİL BELGESİ
Pay Sahibi bulunduğumuz Hedef World Enerji Üretim Bilişim ve
İletişim Hizmetleri
İnşaat Turizm Gayrimenkul Savunma Sanayi Anonim Şirketi’nin
12.11.2020 tarihinde
Saat: 11:00’ da, Defterdar Mahallesi Otakçılar Caddesi N:80/C
Eyüpsultan-İstanbul
Adresinde gerçekleştirilecek olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Top-
lantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağ-
lanması için oy kullanmaya 
………………… TC numaralı ……………………….. Vekil Tayin
Ettik.

Ad Soyad Unvan
İmza 

Sermaye Miktarı : …………………..
Pay Adedi : …………………..
Adresi : …………………..
EK   : İmza Sirküleri

Genel Kurul Toplantısına Davet;NE OLURSA OLSUN
PES ETMEYECEGIM

SON 15 YILDA iHANET EDiLDi

Tamamlandığında dünyanın
tek bir alanda kurulu çöp gazın-
dan enerji üretecek en büyük

projesi olacak Seymen Çöp Gazı Enerji
Üretim Tesisi 1. Etabı’nın açılışı, İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
Açılış için gerçekleştirilen törende CHP
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın,
CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan,
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün ve İBB üst yönetimi tam kadro hazır
bulundu. Tesisin yapımında büyük emekleri
olan, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 nedeni-
uyle yaşamını yitiren İSTAÇ A.Ş. Genel
Müdürü Mustafa Canlı’nın eşi Müzeyyen
Canlı da törene “onur konuğu” olarak ka-
tıldı. Tören öncesinde ilk konuşmayı yapan
İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Meh-
met Aslan Değirmenci, tesisle ilgili detaylı
bilgiler verdi.

8 yıllık geçmişi var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşma-
sına, “İstanbul ve Türkiye adına çok değerli
bir projeyi başlatmanın onurunu, gururunu
ve keyfini yaşıyorum” sözleriyle başladı. Kö-

mürcüoda ve Odayeri’ndeki tesislerin ya-
nına güçlü bir santral daha eklediklerinin al-
tını çizen İmamoğlu, projenin yaklaşık 8
yıldır süren bir geçmişi olduğunu hatırlattı.
Bu süreçle ilgili finansal açıdan tespit ettik-
leri birçok aksaklık bulunduğunu belirten
İmamoğlu, iş başı yapar yapmaz projeyi
ekibiyle birlikte yeniden ele aldıklarının altını
çizdi. “Her alanda olduğu gibi kaynakları-
mızı, enerjimizi ve mesaimizi doğru bir şe-
kilde yapılandırarak, süreci en verimli nasıl
bitiririz, İstanbul’umuza nasıl kazandırırız;
o yolculuğu kurguladık” diyen İmamoğlu,
süreçte emeği bulunan merhum Mustafa
Canlı’ya özel paragraf ayırdı. İmamoğlu,
duygularını, “Tabii, bu süreçte bahsettiğim

o yol arkadaşları içerisinde kıymetli bir dos-
tumuzu kaybettik. İSTAÇ A.Ş. Genel Mü-
dürü’müzü, değerli ağabeyimiz Mustafa
Canlı’yı kaybettik. Buraya gelip bizi onur-
landırdığı için, kıymetli eşi Müzeyyen Ha-
nımefendi’ye teşekkür ediyor, rahmet diliyor,
‘Mekânı cennet olsun’ diyorum” sözleriyle
dile getirdi.

Hava ve suyumuz kirli

Dünyanın ana gündem maddelerinin ba-
şında çevrenin geldiğini kaydeden İma-
moğlu, iklim değişikliği ve küresel ısınma
gibi kavramların en önemli hayati konular
olduğuna vurgu yaptı. Bilim insanlarının
dünyanın bu kötü gidişine dönük uyarıları-

nın dikkate alınması gerektiğine dikkat
çeken İmamoğlu, “Bugünün dünyasında,
bana göre en büyük vatanseverlik, çevreci
kimliğidir. Bu çok kıymetli. Eğer çocukları-
nızı, hayatınızı, geleceğinizi, yaşamınızı dü-
şünüyor ve vatanınızı çok seviyorsanız, en
büyük vatanseverliğin gerçek anlamda çev-
recilik olduğunu asla ve asla unutmamalısı-
nız" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
hazırladığı “Çevresel Göstergeler
Raporu”nda yer alan bilgilerin bazılarını
paylaşan İmamoğlu, “Ne yazık ki Tür-
kiye’mizde, havamız ve sularımız kirlidir. Su
kıtlığı da ne yazık ki, iklim değişikliği ve ver-
diğimiz tahribattan dolayı, ülkemiz adına
kapıdadır. Özellikle tarım ilacı kullanımı çok
ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Ormanları-
mız ve endemik türlerin nasıl azaldığını he-
pimiz gün gün duyuyor, biliyor ve takip
ediyoruz. Bu tehlikeli gidişe rağmen, ülke-
mizde çevre koruma harcamaları, bırakın is-
tenilen oranda artmayı, ne yazık ki
azalmaktadır” diye konuştu.

Yeşil ilk sırada olmalı

Çevre kirliliği ve dünyayı bekleyen tehlike-
lerle ilgili detaylı rakamlar paylaşan İma-
moğlu, tablonun “çok acı” olduğu

Esenyurt Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının üçüncü birleşiminde, 2021 yılı bütçesi 852 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. Gelir
ve giderlerin eşit olarak ayarlandığı 2021 yılı bütçesi, Esenyurt’un ilk denk bütçesi oldu. Bütçe sunumu sonrası konuşan Başkan
Bozkurt, “Ben Esenyurtlunun hakkını kimseye yedirmeyeceğim ve burada pes etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun” ifadelerini kullandı

Esenyurt’u hiçbir zaman içinden çıkılmayacak
bir duruma koymayacaklarını belirten Başkan
Bozkurt, Geçmişteki arkadaşlar gibi irade koya-
mayabiliriz, bu bizim tarzımız. Bunun doğru
olup olmadığını kamuoyu değerlendirecek ve
bunun sevabını günahını ölçecek sandıkta
neler yapacağına da karar verecek ama ben
şunu asla yapmayacağım. Bana çok cesur
davranmıyor diyor olabilirsiniz ama ben Esen-
yurt’u önümüzdeki süreçlerde içinden çıkılmaz
duruma asla sokmayacağım. Esenyurt’un kay-
nağını Esenyurtluların önüne baraj yapacak şe-
kilde harcamayacağım. Dolayısıyla bizim
yaptığımız işlemlerde buna göre yürüyecek”
şeklinde konuştu. Başkan Bozkurt son olarak
şunları ekledi, “Yaptığım icraatları anlatınca
neden rahatsız oluşunuz anlamıyorum. İster
inanın ister inanmayın ben 220 milyon lira
borç ödedim. 220 milyon lira maliyet itibariyle
ne kadar yer yapılacağına arkadaşlarımız bak-

tılar, yazdılar oraya. Belediye her yıl 100 ila
200 milyon arasında açık vererek yönetili-
yordu. Bir de arsa satılıyordu. Yani bu şu
demek aslında, benim 220 milyon dediğim şey
eski ölçekte 450 milyon. Çünkü borçlanıyoruz,
arsa satıyoruz. Ben bu parayla Esenyurt’un
bütün üstyapı sorunlarını, bütün okul, kreş,
cami sorunlarını çözerdim. Dolayısıyla biz bir
şeyden yakınmak için değil kendimizi anlatmak
için mecburen bunları söylüyoruz, yoksa sen iş
yapmıyorsun diyorlar.”

220 MİLYON BORÇ ÖDEDİM

uyarısında bulundu. Tablonun, “vurdumduymazlıkla paralel” iş-
lediğini belirten İmamoğlu, “Bu, her birimizin belediye başkanı,
yöneticiler, hükümet yetkilileri siyasiler; her birimizin ana sorum-
luluğu ve dile getirmek zorunda olduğumuz unsurlardır. Bu so-
rumluluğun tersine, bazı verilere baktığımızda, ihanetle karşı
karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu ülkede ve bu aziz şehirde,
özellikle son 15 yılda yaşanan çevreye karşı kötü tavırlar, kötü uy-
gulamalar ne yazık ki ihanet diyeceğimiz tavırlar oluşmuştur.
Özellikle görev başına geldiğimiz günden beri, her zaman, her
noktada söylediğimiz gibi, her konumuzdan birinin çevre oldu-
ğunu hatırlatmamız onun için değerlidir” şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul eleştirisi

Türkiye’nin, petrole ve doğal gaza bağımlı bir ülke olduğunu ak-
taran İmamoğlu, “Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam
edeceğimiz bir husus var. İşte tam da böyle verimli işler, böyle ve-
rimli projeler hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mize inanılmaz
değer katacak işler varken, bu tarz projeler varken, Kanal İstan-
bul adlı, İstanbul'a tümüyle gereksiz, lüzumsuz, Türkiye'nin gün-
demini işgal eden ve de İstanbul'un çevresine ihanet edecek bir
projeye kaynak ayıracağımıza, İstanbul'a hizmet edecek, insanına
hizmet edecek, ülkemize hizmet edecek projelere kaynak ayrılma-
sının da altını burada çizerek, vatandaşlarımıza bunu duyurmak
isterim” ifadelerini kullandı. MÜGE YÜCETÜRK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamlandığında dünyanın tek bir alanda kurulu çöp gazından enerji üretecek en büyük projesi
olacak Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi 1. Etabı’nın açılışını yaptı. İmamoğlu, “Bu ülkede ve bu aziz şehirde, özellikle son 
15 yılda yaşanan çevreye karşı kötü tavırlar, kötü uygulamalar ne yazık ki ihanet diyeceğimiz tavırlar oluşmuştur” dedi
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BAE, İsrail ile karşılıklı vizeyi kaldırıyor
iSrAil ile Birleşik Arap Emirlik-
leri (BAE) ile arasındaki nor-
malleşme anlaşmasının

ardından bu sefer de karşılıklı vizelerin kal-
dırılması gündeme geldi. İsrail medyası, İs-
rail ile BAE arasında karşılıklı olarak
vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın
bugün imzalanacağı bildirildi. İsrail medya-
sının haberine göre, BAE'nin, İsrail için vi-
zeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağına işaret
edildi. Anlaşmanın, Tel Aviv'deki Uluslar-
arası Havalimanı Ben Gurion'da düzenle-

necek törende, İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven
Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd
bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzala-
nacağı, ardından ortak açıklama yapılacağı
ifade edildi. Diğer yandan, bugün İsrail'e
gelecek olan BAE heyeti, İsrail ile iki taraf
arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması
için de bir dizi anlaşma imzalayacak.İsrail,
15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen tö-
renle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normal-
leştirme anlaşması imzalamıştı. DHA

A zerbaycan ordusu, topraklarını işgalden
kurtarmak için başlattığı operasyonda, Er-
menistan ordusuna ait çok sayıda silah,

mühimmat ve aracı ele geçirdi.Azerbaycan ordusu,
işgalden kurtarılan Sugovuşan köyünde Ermenis-
tan ordusuna ait 500 bin dolar (3 milyon 948 bin
TL) değerinde askeri araç ve mühimmatı ele ge-
çirdi. Azerbaycan ordusu ele geçirilen Ermeni güç-
lerine ait 52 araç, ve çok sayıdaki mühimmat ve
askeri araçları basına sergiledi.Azerbaycan ordusu
yetkilileri ele geçirilen mühimmatların değerinin
500 bin dolar (3 milyon 948 TL) olduğunu açık-
ladı. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında di-
renemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde
silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

Gazeteciler son anda kurtuldu

Öte yandan, Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı
sivillerin üzerine saldırılarının 23’inci günde de
devam etti. Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın Ter-
ter kentindeki sivillere dün geceden itibaren 180’e
yakın top mermisi atışı yaptı. Sivillere ait evler,
hasar alırken bir kişi de yaralanarak hastaneye gö-
türüldü. Ayrıca Ermenistan ordusu Terter kenti Ka-
rakoyunlu köyündeki pamuk fabrikasına da
saldırdı. Saldırıda pamuk fabrikası tamamen yana-
rak kullanılmaz hale gelirken; fabrikanın duru-
munu görüntülemeye çalışan Türk gazeteciler de
Ermenistan ordusu tarafından hedef alındı. Fabri-
kanın 8 hektarlık bahçesine düşen bir top mermi-
sinden, Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi de
son anda kurtuldu. Bombalama anı DHA tarafın-
dan görüntülendi.  DHA

inSAn Hakları İzleme
Örgütü tarafından yayım-
lanan bir raporda, Kuzey

Kore’nin tutuklulara “hayvandan
daha kötü muamele ettiği” suçlama-
sında bulunuldu. İnsan Hakları 
İzleme Örgütü tarafından yayımla-
nan bir raporda, Kuzey Kore’nin tu-
tuklulara “hayvandan daha kötü
muamele ettiği” suçlamasında bulu-
nuldu.Söz konusu raporda, bu ül-
kede tutukluların sistematik bir
şekilde işkence, kötü muamele, aşağılamaya hedef ol-
duğu ve zorla itiraflar yapmak için zorlandığı kaydedildi.
Ayrıca raporda, sopa ve kemerlerle mahkumlara şiddet,
cezaevindeki avlu içine çizilen dairenin etrafında bin kez
koşmak gibi cezaların yer aldığı ifade edildi. Raporda,
kadın tutukluların da tecavüz ve cinsel taciz hedef olduk-
ları belirtilerek, uluslararası camianın Kuzey Kore’ye bu
uygulamalara son vermesi için baskı yapması istendi.

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden
kurtarmak için başlattığı operasyonda, 
Ermenistan' a ağır darbe vurmayı
sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, işgalden
kurtarılan Sugovuşan köyünde Ermenistan
ordusuna ait 500 bin dolar (3 milyon 948
bin TL) değerinde askeri araç ve
mühimmatı ele geçirdi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılacağı
belirtilirken, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağı bildirildi

ERMENISTAN’A
AGIR DARBE!

MÜHİMMATLAR

ELE 
GEÇİRİLDİ

Biden soruşturulsun

ABd Başkanı Donald Trump, seçim
kampanyası için bulunduğu Arizo-
na'da uçaktan inişinde gazetecilere
açıklama yaptı. Biden'ın oğlu Hun-
ter Biden'ın e-postalarıyla ilgili New
York Post gazetesinde yer alan ha-
beri anımsatan Trump, "FBI, Joe Bi-
den'ı bu konuda soruşturmalı. Şu
anda bir soruşturma var mı bilmi-
yorum ama onu soruşturmalılar.
FBI Direktörü Chris Wray'i arayıp
ona sorabilirsiniz. Biden'ın aday ol-
masına izin verilmemeliydi." dedi.
New York Post gazetesinde yer alan
iddiaların üzerine ana akım medya-
nın yeterince gitmediğini savunan
Trump, "Basın bu konuda hiç haber
yapmadı. Bu adil değil." diye
konuştu.

İddialar neler?

New York Post gazetesinin 14
Ekim'de yayımladığı haberde, Bi-
den'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı
dönemde oğlu Hunter Biden'ın Uk-
rayna menşeli enerji firmasıyla ilişki-
lerine müdahil olduğu ve bu firmayı
soruşturan başsavcıyı görevden al-
maları için Ukrayna'ya baskı yaptığı

iddia edilmişti.
E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık
50 bin dolar maaşla yönetim kurulu
üyesi olduğu Burisma'nın yönetim
kurulunda bulunan Vadym Poz-
harskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-
postasında, Hunter Biden'a
"Etkinizi şirketimizin yararına nasıl
kullanabilirsiniz?" diye sorduğu or-
taya çıkmıştı. Haberde, Hunter Bi-
den'ın iddialara yanıt olarak o anda

Katar'da olduğunu belirttiği ve "Bu-
risma'ya yönelik resmi bir suçlama
var mı?" sorusunu sorduğu ifade
edilmişti. Pozharskyi'nin, 17 Nisan
2015'te Hunter Biden'a gönderdiği
e-postada Joe Biden ile tanıştığını
anlattığı öne sürülmüştü. Bundan
bir süre sonra da Biden'ın Buris-
ma'yı soruşturmak isteyen başsav-
cıyı görevden aldırdığı ileri
sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Demokrat
başkan adayı ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukraynalı enerji
şirketi Burisma ile ilişkisi olduğu iddialarını soruşturması gerektiğini söyledi

Yunanistan’ı titrettik
Türkiye’nin Sinop Atış Alanı’nda S-400’leri başarıyla test etmesinin ardından, 
Yunanistan harekete geçti. Yunan basını, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile
7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı

Türkiye, Rus-
ya'dan aldığı S-
400 hava

savunma sisteminin dene-
melerine başladı. Başarıyla
giden test denemesi Yuna-
nistan’ı panikletti. Yunan
medyası Atina yönetiminin
Yunanistan’ın S-300 hava
savunma sistemi ile ikinci
deneme atışını yapmaya ha-
zırlandığını yazdı. Yunan ba-
sınında çıkan haberlere göre,
tam yedi yıl aradan sonra
Kasım ayı başlarında ikinci
deneme atışı için S-300’lerin
yeniden ateşleneceği belirtili-
yor. Öte yandan, Yunanis-
tan’ın S-300 hava savunma
sistemi ile ilk atışı 13 Aralık
2013’te Girit adasının Han-
ya’da bulunan NATO’nun
atış sahasında yapılmıştı.

Ziyaretlerle çakışıyor

S-300’ün ikinci atışı için ha-
zırlıklar, ABD ve Rusya Dış-
işleri Bakanlarının
Yunanistan’a peş peşe ziya-
retleri, Amerikan Dışişleri
Bakanı Pompeo’nun Selanik
ve Girit SUDA’yı ziyareti ve
Rusya Dışişleri Bakanı Lav-
rov’un 26 Ekim tarihinde
Atina ziyaretiyle çakışıyor.

Şeyh Saif aşıyı denedi
Birleşik Arap Emirlik-
leri (BAE) Başbakan Yar-
dımcısı ve İçişleri Bakanı

Şeyh Saif bin Zayed, Çin'den alınan
koronavirüs (Covid-19) aşısı yap-
tırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde
(BAE) Çin'den alınan koronavirüs
(Covid-19) aşısı öncelikle kabine ta-
rafından denendi. Başbakan Yardım-
cısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif bin
Zayed, Çin'den alınan koronavirüs

(Covid-19) aşısını yaptıran ilk kabine
üyesi oldu. Zayed, sosyal medya he-
sabı üzerinden aşı olduğunu göste-
ren bir fotoğraf paylaşarak, "Sağlık
personeline teşekkür ediyorum. Her-
kese sağlık diliyorum" ifadelerini kul-
landı. Öte yandan BAE'nin de faz 3
denemesi için seçildiği ve aşının, gü-
venli ve etkili olduğunun ifade edil-
diği testlerin ardından acil kullanım
için onaylandığı belirtildi.

Kuzey Kore
sınıfta kaldı

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bu-
lunduğu Mescid-i Haram'da koronavirüs
tedbirleri kapsamında ara verilen ibadetlerin

ardından 7 ay sonra ilk kez cemaatle namaz kılındı.
Suudi Arabistan'da, Kâbe-i Muazzama'nın da içinde yer
aldığı Mescid-i Haram'da, Covid-19 önlemleri sebebiyle
7 ay ara verilen cemaatle namaz, yeniden başladı. Kâbe-i
Muazzama'da 7 ay sonra tekrar cemaat saf tuttu, namaz
kıldı.Öte yandan, Harameyn Başkanlığı olarak bilinen ve
Mekke şehrindeki Mescid-i Haram ile Medine kentindeki
Mescid-i Nebevi'den sorumlu olan kurumun Twitter he-
sabından yapılan bilgilendirme paylaşımında ise Mes-
cid-i Haram'da saf tutarak sabah namazını eda eden
Müslümanların fotoğraflarına yer verdi.

7 ay sonra
ilk namaz
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3 HARFLİ
 ETİ
 İSE
 LOĞ
 OHA

4 HARFLİ
 ALIK
 ELÇİ
 FAKS
 HALİ
 İSLİ
 NORM
 OKLU
 ONLU
 ORTA

 SAHA
 SENT
 STOK
 TİPİ

 ULAK
 USUL
 ZIMN

5 HARFLİ
 ALKİL
 AVİZO
 COKEY
 EĞMEK
 NARİN
 SİCİL

 TAMAH

 TORTU

6 HARFLİ
 İTİKAT

 KRİPTO
 KRİTER

 MANÜEL
 MÜŞFİK

 OTORAY
 SİLUET

10 HARFLİ
 AVUTTURMAK

 AZERBAYCAN
 FİZİBİLİTE

 LİKİDASYON

Soldan Sağa:
1. Büyük anne, nine. - Seçilmiş, seçkin. 2. Havza. 
- Bayağı. 3. İnsanlık. 4. Cakası olan. 5. Vizon. - Pa-
çavra hastalığı, en�üanza. 6. Bağımlı. 7. Kurşunu 
olmayan. 8. Orun bakımından en üstün. - Açma 
işini yapan. 9. Düşme. - Mutluluk.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Hitit. - Su topunda iki ayağın teker teker yarım 
daire biçiminde çevrilmesiyle yapılan bir hareket. 
2. Hodpesent, megaloman. - Yüce. 3. Dış merkezli, 
merkez dışı olan. 4. Yapıların duvar ve tavanlarına 
süslemeler yapan usta, bezekçi. 5. Övme. - Elektrik-
te bir kutu. 6. Enteresan. 7. Üzerinde gür ot biten 
düz ve nemli yer. - Benzerleri veya parçaları arasın-
da çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. 8. Düşün-
ce. - Emare. 9. Herhangi bir konuda yazılmış eser. 
- Karşıt, ters.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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İ stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tara-
fından 14 Kasım-1 Aralık tarihleri ara-
sında düzenlenecek olan 24. İstanbul

Tiyatro Festivali'nde, bu yıl Türkiye’den ve
yurt dışından toplam 29 tiyatro, dans ve per-
formans topluluğunun gösterisi izleyicilerle
buluşacak. Hem fiziki hem de çevrimiçi per-
formansların yer alacağı festivalin fiziki per-
formansları, koronavirüs önlemleri
kapsamında gerçekleşecek. Festival progra-
mındaki çevrimiçi performanslar ise 14
Kasım-1 Aralık tarihleri arasında
online.iksv.org adresinde izlenebilecek. Festi-
valin biletleri, 23 Ekim'de satışa çıkarılacak.
İstanbul Tiyatro Festivali programında pan-
deminin Türkiye tiyatro sahnesi üzerindeki

etkisinin hafifletilmesi amacıyla bu yıl yerli
yapımlara geniş yer verilecek. Programındaki
çevrimiçi performansların büyük bir kısmı ise
dijital platform için özel olarak üretilmiş ya-
pımlar olacak. Festivalde ayrıca Öğrenme ve
Gelişim Programı kapsamında paneller,
atölye çalışmaları, söyleşiler, okuma tiyatro-
ları gibi ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleşti-
rilecek.

24 yerli yapım olacak

Festivalde bu yıl 24 yerli yapıma yer verilir-
ken, kadın odaklı birçok performansı bulun-
ması da dikkat çekiyor. Ayrıca önceki yıllarda
festivale konuk olan 'Nederlands Dans Thea-
ter 2' performansı, bu kez canlı yayımlanacak

bir dünya prömiyeriyle festivalin ön etkinliği
olarak izleyiciyle buluşacak. Canlı yayın, gös-
terinin sahne arkasındaki çekimlerinin de yer
aldığı bir giriş bölümünden ve performanstan
oluşacak.

Metin Akpınar'ın yaşamı

Metin Akpınar'ın altmış yıla yaklaşan kariye-
rini ekrana taşıyan 'İyi ki Yapmışım' belgeseli,
sanatçının kariyerinin yanı sıra tüm yaşamını
da izleyiciye anlatacak. Belgeselde, 1940'lar
Türkiye'sinin zorlu koşullarından hareketle
alanının en saygın isimlerinden biri haline
gelen Akpınar'ın yaşam öyküsü tanıklıklarla
ekrana taşınacak. Tilbe Saran'ın anlatıcılığını
üstlendiği yapımda Demet Akbağ, Umur

Bugay, Ferhan Şensoy, Ahmet Gülhan, Dik-
men Gürün, Kandemir Konduk, Perran Kut-
man, Nevra Serezli, Selma Sonat ve Zeynep
Oral gibi birçok sanatçı, yazar ve akademis-
yenin yanı sıra yaşamına tanıklık etmiş dost-
ları, Metin Akpınar'ı anlatacak.

3 usta isme onur ödülü

24. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülleri
bu yıl dansçı, koreograf Geyvan McMillen,
yönetmen Işıl Kasapoğlu ve yönetmen Ivo
van Hove'a takdim edilecek. Ödül takdimi ve
ödül konuşmaları, 14 Kasım Cumartesi günü
gerçekleştirilecek açılış gösterisi öncesi İstan-
bul Tiyatro Festivali'nin sosyal medya hesap-
larından yayımlanacak. DHA

DÜNYACA ünlü markaların koleksi-
yonlarının yanı sıra Türkiye’nin en
sevilen markalarını ve tasarım par-

çalarını kadınlar ile buluşturduğunu hatırlatan
Boyner, yeni bir iş birliğine imza attığını açık-
ladı. Markadan yazılı yapılan açıklamada,
moda tasarımcısı Selma Çilek’in Boyner’e
özel hazırladığı SELMACILEK X BOYNER
koleksiyonunun satışa çıktığı aktarıldı. Kolek-
siyonun kazaklar, kabanlar, vegan deri grubu,

elbiseler, parkalar ve pantolonlar olmak üzere
60 parçadan oluştuğu belirtildi.

Deri giyimi dikkat çekiyor

Açıklamanın devamında, “Koleksiyon deri,
hazır giyim ve dış giyim olarak 3 kategoriden
oluşuyor. Tamamı vegan olan 15 parçadan
oluşan deri ürünler zamansız stillere cevap ve-
rirken, Selma Çilek’in imzası haline gelen par-
kalar ve kabanlar da koleksiyonda güçlü bir

şekilde yer alıyor. Hazır giyim kategorisinde
ise birbiri ile kombinlenen ceket, bluz, panto-
lon ve eteklerin yanı sıra desenli elbiseler ile
her ortamda dikkat çekecek kesimde elbiseler
ön plana çıkıyor” denildi. Yeni koleksiyonun;
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Di-
yarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahra-
manmaraş ve Rize’deki toplam 24 Boyner
mağazada ve boyner.com.tr’de satışta olduğu
duyuruldu. DHA

Bu mevsimin en şık insanı siz olun
Moda tasarımcısı Selma Çilek, Boyner’e özel sonbahar-kış sezonunun trendlerini yansıtan yeni bir koleksiyon
hazırladı. 60 parçadan oluşan koleksiyon markanın mağazaları ve internet sitesinden satışa sunuldu

Devlet tiyatroları, edebiyatın ve sinema-
nın sevilen eserlerinden "Selvi Boylum Al
Yazmalım"ı sahneye taşıyor. "Cumhuriyet"

ve "Abdülhamit Düşerken" başta olmak üzere pek
çok filmde ve tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı
Murat Karasu'nun yönetmenliğini üstlendiği oyunda,
"İlyas" karakterini Uğur Çavuşoğlu, "Asya"yı Feray
Darıcı, "Cemşit"i Cevat Duman, "Serap"ı ise Dilek
Bozkurt canlandıracak. Çayyolu Cüneyt Gökçer Sah-
nesindeki provalarda oyuna ilişkin açıklama yapan
rejisör Karasu, ünlü edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un
"Selvi Boylum Al Yazmalım" ismiyle türkçe'ye çeviri-
len, Hülya Koper tarafından oyunlaştıran eseri sah-
neleyecekleri için mutlu olduklarını söyledi.
Başrolünde duayen sanatçılar türkan Şoray ve Kadir
İnanır'ın oynadığı filmin vizyona girdiği dönemde
büyük etki uyandırdığını anımsatan Karasu, "Biz hem
romanın hem sinema filminin etkisini birleştirerek ve
elbette tiyatronun tekniğini kullanarak yeni bir sah-
neleme dili geliştirmeye çalıştık. Ne kadar başarılı
olduk ona seyirci karar verecek. Hikayeyi güzel an-
latmak, belli başlı, dağılmayan bir kurgu içinde ak-
tarmak gibi bir gayretin içinde olduk. Çok insana
dokunan, insani değerlere vurgu yapan bir iş. Biz de
arkadaşlarımla beraber o insani yolun peşine düş-
tük." diye konuştu. Bir eserin sinemanın ardından ti-
yatro sahnesine taşınmasının risk olduğunu belirten
Karasu, seyircinin filmi anımsadığını ve onun karşı-
lıklarını aramaya başladığını, bundan dolayı sinema-
nın etkisini azaltarak, tiyatronun etkisini artıracak
bir yol bulmaya çalıştıklarının altını çizdi. Karasu,
"etkili bir sinema filminden sonra aynı işi tiyatroda
yapmanın handikapları var ama başarırsak, lezzetli
bir şey olacak." dedi.

Cahit Berkay'ın müziği

Cahit Berkay'ın filmin müziklerinin herkesin hafıza-
sında yer ettiğini, Berkay'ın müziklerine tiyatro sah-

nesinde de yer verdiklerini kaydeden Karasu, tiyatro
sahnesindeki etkiyi arttırmak için Kemal Günüç'ün
eser için yeni besteler yaptığını ve yeni bir tiyatro
müziği ortaya çıktığını dile getirdi. Karasu, Selvi Boy-
lum Al Yazmalım'da ucu açık bir dönem bilgisi oldu-
ğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Doğu'da, bizim
coğrafyamıza yakın bir yerde geçen kırık bir aşk hi-
kayesi üzerinde çalışıyoruz. Şu yıl, bu yıl diye bir
zaman ayrımına gitmedik. Ama oyunun belirli çizgi-
leri var ve o döneme ait bir kostüm çalışması yapıldı.
Dünden de, bugünden de esintiler olan bir kostüm
çalışması yapıldı. Dekorda da adı konmuş mekan ta-
rifi yok. tiyatronun kurmaca dünyası içinde Selvi
Boylum Al Yazmalım öyküsünü yeniden inşa ettik."
"İlyas" rolündeki Uğur Çavuşoğlu ile "Asya" karakte-
rine hayat veren Feray Darıcı'nın birlikte daha önce
de başarılı işlere imza attığını aktaran Karasu, tüm
ekibin işinin profesyoneli olduğunu, aynı başarıyı bu-
rada da sürdüreceklerini kaydetti.

Tiyatro birleştirir

Geniş bir kadroyla çalıştıklarını, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) sürecinde tüm ekibin ciddi özen gösterdi-
ğini anlatan Karasu, "Bu süreçte tiyatroya sığındık ve
tiyatronun bizi iyileştireceğini düşünüyorum. İşimizi
yapmak ve perdeyi açmak gibi bir sorumluluk bilin-
ciyle davrandık. Devlet tiyatroları, Kovid-19 konu-
sunda çok titiz davranıyor ve gerekli tüm önlemlerin
fazlasını alıyor. O bizi de sevindiriyor." diye konuştu.
Karasu, işin içinde büyük emek bulunduğunu ve 2
aydır aralıksız çalıştıklarını anlatarak, "Diliyorum ki,
karşılığını alabilelim ve seyirci de sevsin, beğensin.
Öyle olacağına da inanıyorum. Oyuna, romana, Ayt-
matov'a sadık kaldığımıza inanıyorum. O çizgide Dev-
let tiyatrosuna yaraşır bir iş yapacağız. 20 ekim'de
prömiyer yapacağız. Sağlıklı günlerde daha çok sa-
yıda oyun oynamak, daha fazla perde açmak umu-
dumu da taşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

24.İstanbul Tiyatro
Festivali, 14 Kasım-

1 Aralık tarihleri
arasında hem sah-

nelerde hem de çev-
rimiçi platformda
izleyiciyle buluşa-

cak. Bu yıl festivalin
onur ödülleri

dansçı, koreograf
Geyvan McMillen,

yönetmen Işıl Kasa-
poğlu ve Belçikalı
yönetmen Ivo van
Hove’a sunulacak

DIJITAL ORTAMDA
TIYATRO FESTIVALI

Selvi Boylum Al Yazmalım sahnede

Bir filmden
daha fazlası

Yönetmen Murat Çeri'nin, Fin-
landiya'nın başkenti Helsinki'de
düzenlenen İskandinav Uluslar-
arası Film Festivali'nden 2 ödülle
dönen ilk filmi "Bir Düş Gör-
düm", Brezilya, ABD, İran ve
Bangladeş'te yarışmaya hazırla-
nıyor.  Filmde daha önce hiç
oyunculuk tecrübesi olmayan
çocuklara da rol veren Çeri, şim-
diden ikinci filmi "Yarın Görüş-
mek Üzere"nin hazırlıklarını
yapıyor. "Bir Düş Gördüm"ün
detaylarını anlatan Çeri, her yö-
netmenin çocukluk hatıralarının
filmlerine etki ettiğini söyledi.
Çeri, "Bir Düş Gördüm filminde
de benim çocukluğumdan esinti-
ler var. Bunun dışında filmin
yüzde yetmişinin gerçeğe dayan-
dığını söyleyebilirim." dedi. Se-
naryosu gerçek hikayelere
dayandığı için ilk taslağı yazma-
nın kolay olduğunu fakat senar-
yonun 7-8 revize sonrasında son
halini aldığını belirten Çeri, fil-
min hikayesine ilişkin şunları an-
lattı: "Tarık, 8-10 yaşlarında bir
çocuk. Araba kazasında babası
vefat ediyor, annesi komada,
kendisi de hafıza kaybı geçirdiği
için hiçbir şey hatırlamıyor. Sa-
dece geçmişine dair hatırladığı o
simgesel rüyalar ve düşler var.
Zaten film ismini de buradan
alıyor: 'Bir Düş Gördüm'. Kim-
sesi kalmadığı için dedesiyle ni-
nesinin yanına gönderiliyor.
Dedesi ninesi köyde, çocuk şe-
hirli bir çocuk, buradan zaten bir
çatışma doğuyor. Oraya alış-
ması, adetler, gelenekler, göre-
nekler her şey yoluna girdi
derken evlerinin arkasında bir
eşeğin ölmesi ve üç aylık bir sı-
pasının olması... Bilinçaltında
Tarık o sıpayla kendi arasında
bir bağ kuruyor, onu yaşatmaya
çalışıyor. Sanki onu yaşatırsa
kendisi de yaşayacak, ailesine
kavuşacak gibi algılıyor."

İnsan yaşayarak öğreniyor

Çeri, kendisinin de benzeri bir
olay yaşadığına işaret ederek,
"Bizim evimizin arkasında araba
çarpmış bir eşek geldi, üç hafta-
lık bir sıpası vardı. Köy yerinde
insanlar realisttir böyle bir sıpa-
nın yaşamayacağını bilirler. Ke-
selim etini de köpeklere verelim
dediler. Çocuk kalbi bunu kabul
edemez tabii. Ben yaşatalım diye
çaba sarf ettim çocuk aklımla,
çocuk kalbimle. O zaman yaşa-
tamadık yani onların dediği gibi
öldü, işte bu hatıralar ve köyde
yaşadığım diğer hatıraların top-
lamı filmi doğurdu." ifadelerini
kullandı. Filmin 1 Temmuz
2019'da başlayan çekimlerinin
21 günde bittiğini ancak post
prodüksiyonun 1 yılda tamam-
landığını dile getiren Çeri, son
halinde süresini 100 dakikaya
kadar düşürdüğü filmin festival
süreci hakkında şöyle konuştu:
"Yaşaya yaşaya öğreniyoruz, bir
ustamız, 'Buradan böyle gitme
düşersin, buradan yürüme aya-
ğın takılır' diyen kimse olmadı, el
yordamıyla bulmaya çalışıyoruz.
Filmi bitirdik, post prodüksiyo-
nunu tamamladık, festivallere
gönderdik bunlardan cevap gelir
mi gelmez mi nelere dikkat eder-
ler bilmiyoruz. İskandinav Ulus-
lararası Film Festivali'nden davet
aldık, tabii ilk etapta bir mutlu
oluyorsun sonra bu festival ney-
miş diye araştırıyorsun. Filmlere
baktığımda yönetmenlerinin de
filmlerin de çok üst düzey 
olduğunu gördü.”
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü,
başkan Hüseyin Üneş'in yeni tip koronavirüs
(Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı açıklamada, "BB Erzu-
rumspor başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid
19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımı-
zın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerle-
mekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde
yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor,
en kısa sürede sağlığına kavuşmasını te-
menni ediyoruz" denildi.

Transferde çalışmaları kapsamında önemli isimleri
kadrosuna katarak yeni sezon öncesi hedefini 3.Lig
olarak belirterek mesajını veren sarı lacivertliler, Teknik
Direktör Hüseyin Aydoğan yönetiminde kamp çalış-
malarına yoğun bir tempoyla devam ediyor. İlk hazırlık
maçı oynayan İstanbul Sinopspor, Tersane Spor U19

takımı karşısında 9-0 galip geldi. Teknik Direktör Ay-
doğan , “Kampımız verimli bir şekilde devam ediyor.
Yeni sezon öncesi önemli oyuncuları kadromuza kat-
tık. Bu aşamadan sonra bu oyuncuların takıma uyum
sağlamasına yönelik çalışmalar ve fiziki olarak da daha
iyi duruma gelmek için gayret göstereceğiz” dedi.

Oynadığı 4 karşılaşmada 2 puan
toplayıp düşme hattına giren yeşil-
siyahlılar bu kritik galibiyetin ar-
dından ateş hattından çıktı.
Ankara deplasmanında yıldız sa-
vunmacısı Neven Subotic ve Ko-
lombiyalı forvet Hugo
Rodallega’nın kaydettiği gollerle
galibiyete uzanan Denizlispor, ta-
raftarlarını sevince boğdu. Teknik
direktör Robert Prosinecki’nin öğ-
rencileri haftayı 16’ncı sırada ka-
pattı. Hırvat teknik adam,
Denizlispor’un başında ilk 3 pua-
nını almanın sevincini yaşadı.

Gol orucunu bozdu
Ege ekibinin sezon başında Union
Berlin’den kadrosuna kattığı Sırp
stoper Neven Subotic, Gençlerbir-
liği maçında Süper Lig kariyerin-
deki ilk golünü atmayı başardı.
Denizlispor’un deneyimli santr-
foru Rodallega ise gol yollarındaki
sessizliğini bu maçta bozdu. Süper
Lig’deki son golünü geçen sezon
14 Mart’ta oynanan Gençlerbirliği
maçında atan ve 12 maçtır fileleri
sarsamayan Rodallega, yine bir
Gençlerbirliği maçında şanssızlı-
ğına son verdi.

Galibiyeti hak ettik
Yukatel Denizlispor Teknik Direk-
törü Robert Prosinecki, iyi bir
oyun sergilediklerini belirterek 3
puanı hak eden taraf olduklarını
kaydetti. Oyuncularını mücadele-
lerinden dolayı kutlayan deneyimli
teknik adam, “Takımımız çok iyi
bir maç oynadı. Futbolcularımız
inanılmaz mücadele ettiler. Hep-
sini kutluyorum. Sahada kaliteli
bir futbol yansıtmaya çalıştık. İste-
diğimiz iyi oyunu sahaya koyduk.
Galibiyeti hak ettik” açıklamala-
rında bulundu.

Üneş’in testi
pozitif çıktı

Horozlar yeniden
hayata döndü
Süper Lig’in 5’inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup eden
Yukatel Denizlispor, bu sezon ilk galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı

Ligde bu sezon umduğu sonuçları bulama-
yan temsilcimiz Silivrispor zorlu deplas-
mandan eli boş dönerken beşinci hafta
sonunda 2 puanda kalarak tehlikeli bölge-
den kurtulamadı. 19 Eylül Stadı'nda oyna-
nan maçta ev sahibi ekipte perdeyi 13.
dakikada Sebahattin Usta açtı: 1-0. 40. da-
kikada bir kez daha sahneye çıkan Sebahat-
tin Usta ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen
eline geçiren ev sahibi ekip 59. dakikada
Şükrü Kaan Kılıçarslan, 63. dakikada Halil
İbrahim Pekşen ve 90+2. dakikada Volkan
Ayyıldız'ın attığı gollerle farka koştu: 5-0.

Silivrispor
5-0 mağlup

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kayse-
rispor - Sivasspor maçının ardından sarı-
kırmızılı kulübün başkanı Berna
Gözbaşı’nın locasına yapılan saldırıyı kı-
nadı. Yapılan açıklamada, “Saldırıyla ilgili
federasyonun elinde bulunan tüm bilgi,
belge ve görüntülerin savcılık ve emniyet
yetkilileriyle paylaşılacağı belirtildi. Türkiye
Futbol Federasyonu’nun resmi internet site-
sinden yapılan açıklamada, “Hes Kablo
Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor ara-
sında oynanan ve konuk ekip taraftarlarının
yer almadığı 5. Hafta müsabakasında, Kay-
serispor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı'nın
kızı ve kardeşi ile diğer aile fertleri ve çocuk-
ların da bulunduğu locaya çirkin bir saldı-
rıda bulunulmuştur. Öncelikle, saldırıdan
dolayı baygınlık geçiren kızı, darp edilen
kardeşi Ozan Gözbaşı olmak üzere, Sayın
Berna Gözbaşı ve tüm aile fertlerine geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyoruz. Türk spo-
runda asla görmek istemediğimiz bu tür
olayların karşısında olduğumuzu vurgulu-
yor, yaşanan bu vahim olayı kınıyoruz. Sal-
dırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli
işlemler Emniyet güçleri tarafından sürdü-
rülürken, Türkiye Futbol Federasyonu ola-
rak elimizde bulunan tüm bilgi, belge ve
görüntüleri, savcılık ve emniyet yetkililerine
ulaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine su-
nuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TFF’den
kınama geldi

Süper Amatör Küme ekiplerinnden Beylikdüzüspor, taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine
kulüp tesislerinde Beylikdüzüspor markalı ürünlerin satıldığı bir showroom açtı

p andemi dönemi nedeniyle uzun sü-
reden beri takımlarından ayrı kalan
taraftarların yoğun isteklerini kır-

mayan kulüp başkanı Metin Aydın'ın
uzun çalışmalar sonrasında kulüp ürün-
lerinin satışa sunulduğu showroomu faa-
liyete soktuğu belirtildi. Yönetim kurulu
üyesi Firdevs Afrın'ın da showroomun
hayata geçirilmesi konusunda kulüp baş-
kanı Metin Aydın'a büyük destek verdiği
ifade edildi. Kulüp Başkanı Metin Aydın
yaptığı açıklamada taraftarlardan gelen
yoğun istek üzerine böyle bir açılış yap-
tıklarını söyledi. Aydın "Taraftarlar için
açtık. Taraftarlarımızdan yoğun bir istek
geldi. Biz de bu talebi değerlendirerek ta-
raftarlarımızın istekleri doğrultusunda
showroomu açtık." diye konuştu.

TFF'nin kararına saygılıyız

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF)
maçların oynanıp oynanmayacağı yö-
nünde vereceği kararı da değerlendiren
Aydın, “Her karara saygılıyız” dedi.
Aydın, “Ocak ayı gelmeden maçların oy-
nanacağını düşündüğünü, ancak TFF'nin
alacağı her türlü karara da saygılı olacak-
larını söyledi. Aydın "Ocak olmadan
maçların oynatılacağını düşüncesinde-
yim. TFF'nin aldığı tüm kararlara saygılı
olacağız. Kişisel fikrim şartlar yetersiz.

Yeterli olmadığında da gerekli tedbirlerin
alınacağını düşünmüyorum. Biz tesisleri-
miz konusunda gerek hijyenik gerekse de
temizlik açısından hassas davranıyoruz
ama her kulübün bu imkanı olmadığın-
dan dolayı her tesis maç yapılacak du-

rumda değil." ifadesini kullandı.

İdmanlar belli ölçüde yapılıyor

Ligler başlayacakmış gibi B planlarını
devreye koyduklarını dile getiren Aydın
“Biz B planı olarak genç kadromuzu

hazır tutmaya çalışıyoruz. Alınacak ka-
rara göre B planımızı devreye sokacağız.
Bütün tedbirlerimizi alarak idmanlarımızı
belli ölçüde yapıyoruz. Bildiğimiz yolda
ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
BARIŞ KIŞ

İstanBUl sİnopspor fark yaratti

BeylikdUzUspor
showroom aCti

Zirveyi bırakmadılar
Aytemiz Alanyaspor, önceki akşam tarihinde
ilk kez Galatasaray'ı sahasında mağlup ed-
erek son üç sezondur süren başarısına bir
yenisini daha ekledi. Aytemiz Alanyaspor 
bu galibiyetle zirvedeki yerini korudu
Aytemiz Alanyaspor geçen sezondan bu yana yükselen
grafiğini, değişen takım kadrosuna rağmen sürdürüyor.
Bu sezon 15 farklı isim ve teknik direktör değişikliğinin ar-
dından gücüne güç katarak yoluna devam eden ve 5'inci
haftayı 13 puanla lider kapatan turuncu yeşilli takım, Av-
rupa Kupası dönüşü sadece Çaykur Rizespor'a puan kay-
bederek, beraberlikle ayrıldı. Akdeniz temsilcisi 40 şutla
bu sezonun en çok isabetli şu atan takımı olurken, Gala-
tasaray karşısında da oldukça etkili bir oyun ortaya
koydu. Özellikle ikinci yarı baskılı oynayan taraf olan
Alanyaspor, Babacar'ın frikik golü ve Davidson'un son
dakika golüyle rakibini kendi sahasında mağlup ederken,
evine de lider döndü.

Davidson bir başka

Galatasaray Nisan 2018'den beri evinde oynadığı maç-
larda frikikten gol yemezken, bu istatistiği dün akşam
Alanyaspor'un başarılı forveti 43'üncü dakikada attığı
muhteşem golle bozdu. Turuncu yeşilli formayla ilk go-
lünü de atan Babacar, takımının galibiyetinde büyük pay
sahibi oldu. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü ise bu
sezon 5 maçın 3'ünde rakip fileleri havalandıran David-
son attı. Davidson takımının gol yollarında oldukça etkili
bir oyun ortaya koyarken geçen sezon Papiss Cisse'nin ar-
dından Alanyaspor'un bu sezon gol krallığı yarışında ola-
cak futbolcularından biri olması bekleniyor. Geride kalan
5 haftada 5 maçın 3'ünde toplam 5 gol 1 asisti bulunan
Brezilyalı sol kanat oyuncusu, takımının 5 haftada attığı
13 gole en çok doğrudan katkı sağlayan oyuncu oldu.
Alanyaspor dün oynanan ve 2-1 turuncu yeşilli takımın
galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray maçında, 22 şut
atarak, rakibinin son 5 senedir kalesine en çok şut atan
takım oldu. Galatasaray en son 2014 yılında Trabzonspor
karşısında kalesinde 23 şut görmüştü. 
DHA

Ligler başlayacakmış gibi B planlarını devreye koyduklarını dile getiren Metin Aydın “Biz B planı olarak genç kadromuzu
hazır tutmaya çalışıyoruz. Alınacak karara göre B planımızı devreye sokacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



Mavi-beyazlı ekibin yeni transferlerinden 31 yaşın-
daki orta saha oyuncusu, erzurumspor'un çok büyük
bir camia olduğunu ifade etti. Daha önce formasını giy-
diği Hollanda temsilcisi Ajax ile lig ve kupa, Sırbistan'ın Kı-
zılyıldız ekibiyle de lig şampiyonlukları yaşayan Donald,
bundan sonraki kariyerinde nelerin olacağını ilerleyen zaman-
larda görebileceğini dile getirdi. Donald, Süper Lig'de futbol oyna-
manın güzel olduğunu anlatarak, "Süper Lig; statları, taraftarları ve
oyuncularıyla çok güzel. Türkiye Süper Ligi'nde mücadele etmek çok
güzel duygu." diye konuştu. Mavi-beyazlı ekibe gelmeden önce takım hak-
kında bilgisinin olduğunu aktaran deneyimli futbolcu, "Buraya gelmeden önce bu
camiayı tanıyordum. erzurumspor çok önemli ve büyük bir kulüp. Böyle bir kulüpte ve
taraftarı karşısında oynayacağım için çok mutluyum. Çünkü çok muhteşem ve büyük bir ta-
raftar kitlesi var." ifadelerini kullandı. 

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven,
Fransa'da üst üste 3. şampiyonluğunu elde
etmek için büyük avantaj sağladı. Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonundan (TOS-
FeD) yapılan açıklamaya göre Ayhancan
Güven, porsche Carrera Cup Fransa'nın
Belçika SpA Francorchamps pistinde
koşulan 4. ayak yarışlarında bir dör-
düncülük ve bir birincilik alarak şam-
piyona liderliğini pekiştirdi. Milli
sporcunun ilk yarışta bitiş çizgisini
ikinci sırada geçtiği ancak yarış ko-
miserleri kararıyla verilen zaman
cezasından dolayı 4. olarak kay-
dedildiği aktarıldı. Böylece sıra-
lama turlarında pist rekoru kıran
red Bull sporcusu Ayhancan
Güven, ilk yarışta dördüncü ve
pazar günü koşulan ikinci yarışta
da birinci olarak puanını 146'ya
yükseltti. porsche Junior pilotu
Ayhancan Güven, bu sonuçların
ardından son 2 sene üst üste
şampiyon olarak tamamladığı
porsche Carrera Cup Fransa'da,
son ayak öncesi üçüncü şampi-
yonluk için önemli avantaj elde
etti. porsche Carrera Cup Fransa
serisinde sezon, 31 ekim-1 Kasım
tarihlerinde Barcelona-Katalonya
pistinde koşulacak 5. ayak yarışları
ile sona erecek.

"ATOM Karınca" lakabıyla bilinen ve futbolculuk ka-
riyeri boyunca sadece Beşiktaş'ın formasını giyen
Çalımbay, teknik direktörlük kariyerine de siyah-be-
yazlı ekipte başladı. Beşiktaş'ta 2001 yılında profes-
yonel takım antrenörü olarak teknik adamlık
kariyerine adım atan Çalımbay, Göztepe, Denizlis-
por, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş,
Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdmanyurdu,
Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor
ve Sivasspor'da teknik direktörlük yaptı. Memleketi-
nin takımı Sivasspor'un geçen sezon ligi 4. sırada ta-
mamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme
hakkı kazanmasında önemli pay sahibi olan Çalım-
bay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk kez, kariye-
rinde ise 13. kez Avrupa'da maça çıkacak.

Çalımbay'ın Avrupa karnesi

Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Av-
rupa Ligi'nde (Eski adıyla UEFA Kupası) toplam 12
maça çıktı. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki
Denizlispor 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa
Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağ-

lubiyet elde etti. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın
başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan

Çalımbay, 3 galibiyet 1 yenilgi yaşadı.

Denizlispor ile büyük 
başarı yakaladı

Rıza Çalımbay, teknik direktör-
lük kariyerinde ilk Avrupa

maçına Denizlispor'un ba-
şındayken 19 Eylül 2002

yılında çıktı. Çalımbay
yönetimindeki De-

nizlispor, UEFA
Kupası 1. tur ilk

maçında, Fran-
sız rakibi FC
Lorient'i 2-0
yenmeyi ba-
şardı. Rö-
vanşta
rakibine 3-
1 yenilen
Denizlis-
por, dep-
lasman
golü
avanta-
jıyla 2.
tura
yükseldi.
Denizlis-
por, 2.
turda
deplas-
manda 1-
0 mağlup

olduğu
Sparta

Prag'ı saha-
sında 2-0 ye-

nerek kupanın
dışında bıraktı.

Çalımbay yöneti-
mindeki 

Denizlispor, üçüncü
turda ise Fransa'nın

Olympique Lyon takı-
mını 0-0 ve 1-0'lık skorlarla

eledi. Fransız temsilcisine
karşı deplasmanda turu getiren

1-0'lık galibiyet, Denizli ekibinin
sahada gösterdiği büyük mücadele

nedeniyle birçok futbolseverin de hafı-
zasına kazındı. Tarihinde ilk kez katıldığı

Avrupa kupalarında 4. tura çıkma başarısı gös-
teren Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, bu

turda Portekiz'in FC Porto takımı ile eşleşti. Raki-
bine deplasmanda 6-1 yenilen Denizlispor, rövanşta
2-2'lik skorla sahadan ayrılınca UEFA Kupası'na
veda etti.
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a ğrı'da 10 yaşında başladığı kayak sporunda kayaklı ko-
şuyu tercih eden Seher Kaçmaz, kısa sürede milli ta-
kıma kadar yükseldi. 12 yıldan beri kayaklı koşuda

yarışan milli sporcu, olimpiyat takımına da alındı. 2022'de
Çin'in başkenti pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları için hazır-
lıklarını memleketi Ağrı'da sürdüren Kaçmaz, kar olmadığı için
Tutak kara yolunda tekerlekli kayaklarıyla kondisyonunu artır-
maya çalışıyor. pandemi sebebiyle ara verdiği çalışmalarını
normalleşme süreciyle birlikte antrenör erhan Dursun nezare-
tinde sürdüren Kaçmaz, olimpiyat vizesi almak için Finlandi-
ya'nın Naomi kentine gidecek. Burada düzenlenecek 8 ayrı
yarışa katılacak olan Kaçmaz, olimpiyat vizesi almaya 
çalışacak.

Kara yolunda çalışıyorlar
pandemi nedeniyle çalışmalarına ara veren Kayak Milli Takı-
mının Ağrılı sporcuları, normalleşme süreciyle birlikte yeniden
çalışmaya başladı. Sonbaharda çalışan sporcular, kar olma-
dığı için tekerlekli kayaklarla kara yolunda günde 4 saat çalışı-
yor. Batonlu, batonsuz koşular yaparak tekniklerini
geliştirmeye çalışan sporcular, Tutak yolunda hazırlıklarını sür-

dürüyorlar. Antrenör erhan Dursun yönetiminde çalışan
milli sporcular, kondisyon eksiklerini de gideri-

yorlar. Antrenör erhan Dursun, Demirören
Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı
açıklamada, sporcuların tekniğini yukarı
çekmek adına tekerlekli kayaklarla asfaltta

antrenman yaptıklarını söyledi. Sürekli olarak

tekniğe yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Dursun, "İlimiz-
den yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta antrenman yapıyoruz.
Asıl amacımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda çok iyi sonuç-
lar almak. Daha sonra 2022 yılında yapılacak olan Olimpiyat
oyunlarında şu anda yetiştirdiğimiz Seher Kaçmaz olimpiyat
takımında. Bunu almış olduğu sonuçlarla başardı. Seher Kaç-
maz, şimdi Finlandiya'ya gidecek. Yaklaşık 3 ay boyunca
orada kalacak. Orada bu süre içerisinde 5-6 müsabakada ya-
rışacaklar" diye konuştu.

Hedef 2022 kış olimpiyatları 
Olimpiyat hazırlıklarına her gün 4 saat antrenman yaparak ha-
zırlandıklarını belirten Seher Kaçmaz, "12 yıldır bu sporu yapı-
yorum. Hedefim 2022 Kış Olimpiyatları. Antrenmanlarımız çok
yoğun geçiyor. Antrenmanlarda elbette zorlanıyoruz ama bu
sporu zorlanmadan yapamayız. Yokuş yukarı çıkarken bayağı
zor oluyor. Hocalarımız ve antrenörlerimiz bize çok büyük des-
tek çıkıyorlar. Ağrı'yı ve Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde
temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Antrenmanların çok zorlu geçtiğini, özellikle yokuş yukarı çı-
karken zorlandıklarını belirten Cihan Kartal, "Olimpiyatlara
yazın asfaltta tekerlekli kayak kayarak hazırlanıyoruz. Antren-
manlarımız çok zorlu geçiyor. Yokuş yukarı çıkarken zorlanıyo-
ruz özellikle ama inişlerde kayak hızlandığı için vücudumuzu o
sırada dinlendiriyoruz. Vücudu dinlendirdikten sonra tekrar yo-
kuşa hazırlanıyoruz. Hedefim, ilimi ve ülkemi yurt dışındaki
yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek. Türk bayrağını en güzel
şekilde dalgalandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Memleketi Ağrı'da tekerlekli kayaklarıyla asfalt yolda 2022 Kış
Olimpiyatları'na hazırlanan Kayaklı Koşu Milli Takımı sporcusu Seher

Kaçmaz (22), Finlandiya'da düzenlenecek yarışlara katılacak. Kaçmaz, 
8 ayrı yarışmada mücadele ederek olimpiyat vizesi almaya çalışacak
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Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı 
Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan
kayıplarına engel olamayan Galatasaray, 
son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) ga-
libiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ardından Fenerbahçe ile 0-0
berabere kalıp, Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 2-1 yenil-
mekten kurtulamadı. Geride kalan 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 bera-
berlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14
sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. Son olarak 2006-2007 sezonu-
nun ilk 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan
sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 sezonun aynı dönemlerinde en az
8 puan elde etti.

Terim yönetimindeki en az puan

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en

az puanı bu dönem topladı. Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli tek-
nik adam yönetiminde 12. kez 5. haftayı geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile bu periyottaki en fazla
puanı, 5'te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezo-

nunda kazanmıştı.
- Süper Lig'de ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a

yenilerek puan kaybetmeye devam eden Ga-
latasaray, 5. haftalar itibarıyla son 14 se-

zonunun en kötü performansını
sergiledi- Sarı-kırmızılı takım, tek-

nik direktör Fatih Terim yöneti-
minde başladığı sezonlarda

ilk 5 haftalık periyottaki
en az puanda kaldı.
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Rıza Çalımbay
AVRUPA
SINAVINDA
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'ndeki
Villerreal maçıyla Avrupa kupalarında
13. kez kulübede yer alacak

Güven zafere
çok yakın

Türkiye’de
mutluyum



Çalıkuşu Tarihi Beşevler
Tesisleri’nde gerçekleştiri-
len toplantıda, Başkan
Kadir Albayrak görev sü-
resinin başından bu yana
Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen
hizmetleri anlattı. Pan-
demi sürecinin tüm dün-

yada olduğu gibi yerelde de
olumsuz etkileri olduğuna deği-
nen Başkan Albayrak, “Mart
ayından bu yana, yaklaşık 8
aydır salgına karşı mücadele yü-
rütüyoruz. Salgın, hayatımızın
her alanını olumsuz etkiledi. En
verimli, en hızlı hizmet dönemi-
mizde salgına karşı mücadele
yürüttük. Salgına karşı el birli-
ğiyle yürüttüğümüz çalışmaların
sonucunda mavi gözlü kentimiz
diğer illere oranla daha iyi bir du-
rumda. Son zamanlarda il gene-
linde muhtarlarımızla 5’erli
gruplar halinde görüşmeler, top-
lantılar gerçekleştiriyoruz. Muhtar-
larımızla birlikte mahallelerimizin

ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit
etme gayreti içerisindeyiz. Bu sürecin
sonunda tüm muhtarlarımızın katıla-
cağı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Hal-
kımızın talep ve ihtiyaçlarını
karşılayacağız. Tüm sorunların üstesin-
den geleceğiz. Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olarak, bu özel
gününüzde sizlerle birlikte olmak iste-
dim. Bu duygu ve düşüncelerle demok-
rasimizde önemli bir yer tutan siz
değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muh-

tarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başarılar dilediler

Mahalleleri ile ilgili talep ve ihtiyaçlarını
birinci ağızdan iletme fırsatı bulan
muhtarlar da Başkan Kadir Albayrak’a
teşekkür ederek çalışmalarında başarı-
lar dilediler. Programa Süleymanpaşa
Muhtarlar Derneği Başkanı ve Köseil-
yas Mahallesi Muhtarı Mahir Sadık ile
Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan
mahalle muhtarları katıldı.  

M uhtarlar Günü Çatalca’da dü-
zenlenen programlarla kut-
landı. Cumhuriyet

Meydanı'nda düzenlenen resmi prog-
ram; Atatürk Anıtına Muhtarlar Der-
neği tarafından çelenk sunumu
ardından saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şımızın okunması ile devam etti. Ça-
talca Kaymakamı Erdoğan Turan
Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, İlçe Jandarma Komutanı,
Emniyet Müdürü, Siyasi Parti İlçe
Başkanları, Meclis Üyeleri ve Muhtar-
ların katılımıyla gerçekleşen törende
günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşma Çatalca Muhtarlar Derneği
Başkanı Ceyhun Koç tarafından 
yapıldı.

Halkımızın emrindeyiz

Muhtarlar Derneği Başkanı Ceyhun
Koç konuşmasında muhtarlığın 1829

yılında 2. Mahmut tarafından İstan-
bul'da kurulan ve günümüze kadar
ayakta kalan en nadir ve önemli ku-
rumlardan olduğunu söyledi. Muhtar-
lar Derneği Başkanı Ceyhun Koç
konuşmasının devamında,“Bürokrasi-
nin temel taşı olan muhtarlıklarımız
devletin sıcak elini millete, milletin ihti-
yaçlarını devlet kurumlarına ileten dev-
letle millet arasında köprü kurmaktadır.
Çatalca’mızda 39 mahalle muhtarı
olarak halkımızın her zaman emrinde-
yiz, tek derdimiz mahallelerimize en
güzel hizmeti getirebilmektir. Bu vesile
ile Ulu Önderimiz Gazi Mustafa
Kemal ve silah arkadaşlarına, vatan
uğruna canını vermiş tüm şehitlerimize
Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
Hakk’a kavuşan muhtarlarımıza da Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Görevi
devam eden tüm muhtarlarımızın 19
Ekim Muhtarlar Gününü kutluyor ve
meslektaşlarıma çalışmalarında başarı-
lar diliyorum. Bu anlamlı günde bizleri

düşünerek burada olan tüm konukları-
mıza teşekkürlerimizi sunuyor, birlikte-
liğimizin hayırlara vesile olmasını
diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Mutluluk duyduk 

Çelenk sunma programı ardından İlçe
Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş,
Belediye Başkanı Mesut Üner ve pro-
tokol üyeleri tarafından Çatalca Muh-
tarlar Derneği ziyaret edildi. Ziyarette
Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü
kutlandı, talep ve önerileri dinlenilerek
fikir alışverişinde bulunuldu.
Muhtarların bu önemli günü Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner tarafın-
dan kendileri için düzenlenen yemek
programı ile devam etti. İlçe Kayma-
kamı Erdoğan Turan Ermiş ve Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner yemekte
yaptıkları konuşmalarda Muhtarlarla
işbirliği, birlik ve beraberlik içerisinde
çalışmaktan duydukları mutluluğu
ifade ettiler.

SAVAŞ ATAK
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HABErtÜrK'tEN Onur Aydın'ın haberine göre; Mu-
habirlerin görüntü aldığını fark edince hızlıca ma-
sadan kalkan Nesrin Cavadzade, "Arkadaşlar çok
acelem var, ayrıca size kırgınım" dedi. Nedenini

soran muhabirlere açıklama yapan Cavadzade,
"Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz, o
yüzden size hep kırgınım" şeklinde konuştu.
talat Bulut'un kendisi için evleneceğini söyle-
mesine yorum yapan oyuncu, "Arkadaşlar ev-
lenirsem zaten haberiniz olur" dedi. Bir
dönem sosyal medya üzerinden erkek takip-
çilerinin kendisine müstehcen kareler gön-
derdiğini söyleyen Cavadzade, tacizin hala
devam ettiğini belirterek "Fotoğrafları birikti-
riyorum. Kimse kendini çok zeki sanmasın"
ifadelerini kullanmıştı.

Nesrin: 
Evlenirsem
haberiniz
olur

Çatalca’da Muhtarlar Günü, düzenlenen resmi tören ve etkinliklerle
kutlandı. Belediye Başkanı Mesut Üner, “Muhtarımızın derdi bizim
derdimizdir anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu

MUHTARIN 
DERDI BIZIM 
DERDIMIZ 

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ise “Muhtarla-
rımız bizlerin Çatalca’mıza hizmet etmek noktasında
yol arkadaşlarımız. Hepimizin ortak isteği ilçemize,
vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek. Zor gün-
lerden geçiyoruz ve pandemi dolayısıyla Muhtarları-
mızla birlikte çok daha yoğun çalışmalar yapmak
durumunda kaldık. vatandaşlarımızın derdini dert
edinerek birlikte çalışıyoruz. Mart ayından beri bir-
likte sahalardayız, ama pandemi için bu kadar titiz
çalışmasak ilçemizde daha zor günler yaşayabilirdik.
Ben tüm Muhtarlarımızdan Allah razı olsun diyor,
Muhtarlarımızın Gününü kutluyorum” dedi.

Amaç en iyi
hizmeti vermek

Salgına karşı el ele
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Süleymanpaşa
ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Albayrak, “Her yıl olduğu gibi bu

yıl da muhtarlarımızla beraberiz. Bu sene özellikle salgına karşı el ele mücadele ediyoruz” dedi

İRFAN
DEMİR

HABER

Gençlik
Merkezi

için imzalar atıldı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı ile Gaziosmanpaşa Belediyesi
arasında imzalanan protokol kapsamında 
ilçeye 300 bin metrekarelik Spor Vadisi ile 
her mahallenin yararlanabileceği yeni spor
alanları yapılacak. Küçükköy’e ise 20 bin
eserlik kütüphanenin yer alacağı Gençlik
Merkezi inşa edilecek
Gaziosmanpaşa’da her yaştan vatandaşın sportif
ve kültürel imkanlara kolayca ulaşabilmesini amaçla-
yan Gaziosmanpaşa Belediyesi ilçeye yeni spor ve
kültür alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kap-
samda ilçenin en büyük spor projesi olan Gazios-
manpaşa Spor Vadisi ile Küçükköy’e inşa edilecek
Gençlik Merkezi projesinin yapımı için Gençlik ve
Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile
ortak protokol imzalandı. Belediyenin toplantı salo-
nunda yapılan imza protokolüne Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Spor Toto
Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik katıldı.

Spor reformu başladı

Amaçlarının ilçedeki her genci spor faaliyetlerine
ulaştırmak olduğunu dile getiren Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Spor ve
Gençlik Bakanımızın öncülüğünde, İstanbul’da ve il-
çemizde bir spor reformu başladı. Bu kapsamda
bugün bizde Spor Toto Genel Müdürlüğümüzle il-
çemizde beş ayrı kapsamda spor yatırımı yapmak
için protokol imzaladık. Öncelikle bunun heyeca-
nıyla bu yatırımların hizmete dönüşmesi noktasında
hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerin her bulunduğu
alanda basket atabilmesi için uygun bulunan nokta-
lara basket potası yerleştiriliyor. Aynı zamanda
bunun profesyonel bir spor haline dönüşebilmesi
için, profesyonel basketbol sahaları yapılıyor. Tabi il-
çemizde henüz bulunmayan tenis kortlarını kazan-
dırmak, ayrı bir heyecan ayrı bir coşku. Kuşkusuz
gençlerimizin değişik noktalarda, değişik mekanlarda
tenisle buluşması en az basket sahaları kadar
önemli” diye konuştu. MEHMET ALİ ÇATAL

Silivri’ye
danışın!
Silivri Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü Pan-
demi sürecinde ara verilen yüz yüze danışmanlık hizme-
tine pandemi kuralları altında yeniden başladı. Silivri
Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tarafından ve-
rilen ücretsiz yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmeti ye-
niden başladı. Pandemi sebebi ile bir süredir uzaktan
danışmanlık hizmeti veren Silivri Belediyesi, hizmetten
yararlanmak isteyen randevulu vatandaşlara HES kodu
kontrolü, ateş ölçümü, sosyal mesafe ve hijyen kuralları
altında tekrar yüz yüze hizmet vermeye başladı. Silivri
Belediyesi Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü bünyesinde
bulunan Uzm. Klinik Psikolog reyhan Özer, Uzm. Klinik
Psikolog Yunus vuran ve Psikolog Servet Nisa Altınsa-
ban, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 444 20 47
üzerinden veya bizzat alınan randevulu

Gelin mevlidi
kitap oldu

Gaziantep’te bir sahafta bulunan Peygam-
ber efendimizin annesi Hz. Âmine ile babası
Hz. Abdullah’ın evliliklerinin, bu evlilik önce-
sinde ve sonrasındaki bazı hadiselerin man-
zum olarak anlatıldığı ‘Gelin Mevlidi’ adlı
eseri çeviri yazı alfabesiyle düzenleyen ve
benzersiz bir miras haline getiren Prof. Dr.
Fethi Gedikli’nin ‘Gelin Mevlidi’ adlı çalış-
ması Zeytinburnu Kültür Sanat Yayınları ta-
rafından kitaplaştırıldı. Prof. Dr. Fethi
Gedikli’nin Gaziantep’te bir sahafta bulunan
ve orijinal olarak bilinen tek örnek üzerinden
çeviri yazı olarak hazırladığı Gelin Mevlidi
adlı eser, Zeytinburnu Kültür Sanat Yayınları
tarafından kitap haline getirildi.


