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İYİ PARTİ’DE LİSTE TEPKİSİ

Çiziği yediler
ateş püskürdüler

İYİ Parti’nin 2. Olağan Ku-
rultayı'nda Merkez Disiplin

Kurulu ve Genel İdare Kurulu üye-
leri seçimi öncesi dağıtılan "İlk
75’te de Olsa Tercih Edilmeyecek-
ler" listesi partiyi karıştırdı. Listede
bulunan 10 isimden dördü GİK'e
yedek üye olarak girdi. Çizik yiyen

isimler arasında
İsmail Koncuk,
Aytun Çıray ve
Ümit Özdağ
gibi partinin
ağır topları da
var. Koncuk,
"Koltuk onların,
adamlık bizim
olsun" ifadele-
rini kullandı.
I SAYFA 7
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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ BİTTİ

Başkan Bozkurt
görevine başladı

5 Eylül'de yaptırdığı Koro-
navirüs testi pozitif çıkan

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, tedavi ve izolasyon
sürecini evde geçirmişti. Boz-
kurt'un, 14 günlük tedavinin ardın-
dan yaptırdığı test sonucu negatif
çıktı. Başkan Bozkurt, tedavi süre-
cinin ardından bugün Esenyurt
Belediyesi'ne
gelerek görevine
başladı. Başkan
yardımcıları ve
birim müdürle-
riyle toplantı
yapan Bozkurt,
“Bu ülkenin
bize ihtiyacı var.
O yüzden de
çalışmak lazım”
diye konuştu.
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İstanbul'da Halk
Ekmek A.Ş.'nin 

büfelerinde satılan
250 gramlık 

ekmeğe 25 kuruş
zam yapıldı. Yüzde
33'lük zammı yük-
sek bulan bazı va-

tandaşlar, kalabalık
ailelerin ekmek 
almakta zorla-

nacağını söyledi

Cumhurbaşkanı
Erdoğan başkanlı-

ğında gerçekleştirilen Ka-
bine toplantısının ana
gündem maddesi vaka sa-
yısının hızla arttığı corona
virüsü salgını oldu. Kritik
toplantının ardından açık-
lama yapan Erdoğan, "8
aşı çalışmasından 2’sinde
hayvan deneyleri başarıyla
tamamlandı. İnşallah
önümüzdeki yılın ilk ayla-
rında bu aşıları milletimi-

zin hizmetini sunmayı
planlıyoruz" dedi. "Maske
ve mekan denetimlerinde
uygulanan cezaların bazı
kamu kurumlarında yapa-
cak işlemler öncesi öden-
miş olması mecbur hale
getirilecektir" diyen Erdo-
ğan, "Kafe ve restoranların
denetimi sıklaştırılacaktır.
İl bazında 65 yaş üstü 
vatandaşlarımızın ulaşım
saatlerinde sınırlama 
yapılabilecektir" dedi.
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CHP eski İstanbul Millet-
vekili Barış Yarkadaş, “Par-

timiz CHP'den binlerce kişi istifa
etti. Bu istifaları durduracak bir
adım atılmalı. İstifa eden kişiler
aranıp sorulmalı ve istifalar engel-
lenmeli” açıklamasını yaptı. CHP
İstanbul İl Başkanlığı ise “İddialar
gerçeği yansıtmıyor, istifa eden de
var, üye olan da... Üye olanların

sayısı daha fazla” açıklamasını ya-
parak Yarkadaş'ı yalanladı. İl Baş-
kanlığı'na tepki gösteren Yarkadaş,
“Sadece 2019'da 11 bin istifa var.
Belgesi elimde” yanıtını verdi. Yar-
kadaş, “CHP İstanbul İl Başkan-
lığı, ortaya koyduğum gerçeği
inkar etme yolunu seçmiştir. Uya-
rımın muhataplarınca doğru algı-
lanamadığını görüyorum” dedi.
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SADECE 2019’DA 11 BİN KİŞİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Kısa bir zaman önce Ata-
türk tartışmasıyla birçok

CHP'linin tepkisini çeken Canan
Kaftancıoğlu'na üye istifaları üze-
rinden yüklenen Yarkadaş,
“CHP'den bir kişi bile istifa
ediyorsa, bunun sebebi
araştırılmalı, o kişi aranarak
şikayeti öğrenilmelidir. Mev-
cut yönetim ise beni yalan-

lamaya çalışıyor, ama
başaramıyor. Belli ki; is-

tifa edenlere sadece ‘sayı’ olarak
bakılıyor ve üyelerin sayısı ‘bi-
lanço’ mantığıyla açıklanmaya
çalışılıyor” eleştirisinde bulundu.

Elinde hangi yıl kaç kişinin
hangi ilçeden istifa ettiğine
dair ayrıntılı bilgiler olduğunu
belirten Yarkadaş, “Bunu yasal
hakkımı kullanarak ilgili ku-
rumlardan aldım. İhtiyaç du-
yarsa Genel Merkez'e de
gönderebilirim” diye konuştu.
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BENİ YALANLAMAK İSTEDİLER AMA BAŞARAMADILAR
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Milletvekili
neden öldürüldü?

Fakir YILMAZ SAYFA 9

Bisiklet dostu
şehir olmak

Murat KAHRİMAN

İsmail koncuk
kemal Deniz Bozkurt

FİNCEN BELGELERİNİ YORUMLADI

800 milyon dolar
rüşvet dağıtmış!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
ülkeler arasındaki kara para

trafiğini ortaya çıkaran ABD Hazi-
nesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma
Ağı'na (FinCEN) ait belgelere ilişkin
değerlendirmede bulundu. Belge-
lerde tanıdık isimler olduğunu söy-
leyen Öztrak, “O da Reza Zarrab.
Aynı gün Reza Zarrab’ın kuryesinin
röportajı da kamuoyuna servis
edildi. Bu kuryenin verdiği bilgilere
göre Reza Zar-
rab, İran’ın Tür-
kiye hattında 20
milyar dolarlık
bir para ticare-
tine aracılık
etmiş. Bu para
ticaretinde 800
milyon dolar
Türkiye’de rüş-
vet olarak dağı-
tılmış" dedi. 
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Faik öztrak

KARARLARI ŞAHISLAR ALMADI

Anlaşmalar
etkilenmez

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın, Libya Ulusal

Mutabakat Hükümeti (UMH) Baş-
bakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa kararı-
nın Türkiye ile yapılan anlaşmaları
etkilemeyeceğini söyledi. Kalın, "Bu
anlaşmalar bu siyasi süreçten etkilen-
mez, çünkü bun-
lar hükümetin
aldığı karar, şa-
hısların aldığı
karar değil. Baş-
kanlık Konse-
yi’nin aldığı
kararlar, geçerlili-
ğini aynen koru-
yor" dedi. I SAYFA 7
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İbrahim kalın

O dernekler için
tahkikat başladı

"Cübbeli Hoca" olarak tanı-
nan Ahmet Mahmut Ün-

lü'nün "Savcılar beni çağırırsa
silahlanan 150 derneğin ismini ver-
meye hazırım" çıkışının ardından
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

geldi. Bakan
Yardımcısı
Mehmet Ersoy
iddialara kayıt-
sız kalmalarının
mümkün olma-
dığını, terör ve
istihbarat birim-
lerinin tahkikata
başladığını be-
lirtti. I SAYFA 7
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Mehmet Ersoy

8 AYDA 176 BİN SATIŞ YAPILDI

Yeni düştü
eski yükseldi

Ders zilini
vali çaldı

İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, yüz yüze

eğitimde ilk ders zilini
çaldı. 2020-2021 eğitim-
öğretim yılının ilk zili
çaldı. Okul öncesi ve 1.
sınıf öğrencileri yüz yüze
eğitime başladı. İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya da
Halil Fırat Kıratlı İlkoku-
lu'nda ilk zilini çaldı. Yer-
likaya, "Heyecanlarına
ortak olmak çok güzeldi"
diye konuştu. I SAYFA 5
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ISTIFA POLEMIGI!
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şimdi de CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile birbirine girdi. “CHP'den
binlerce kişi istifa etti. Bu istifaları durduracak bir adım atılmalı” uyarısının İl Başkanlığı tarafından yalanlanması
üzerine Yarkadaş, “Sadece 2019'da 11 bin istifa var. Belgesi elimde. İnkar yolunu seçiyorlar” tepkisini gösterdi

İBB Meclisi geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'nin yıllardır günde-
minden düşmeyen Albatros arazisini yeşil alana değiştirme kararı
aldı. Büyükçekmece Belediyesi 'Burası bizim tapulu arsamızdır' dese

de öyle anlaşılıyor ki bu arsaya bir süre
daha herhangi bir inşaat yapılamaya-
cak. Peki 2013 yılında gerçekle-
şen Gezi Parkı olayı sonrası
gündeme gelen Albatros
olayı şöyle dursun. Ya Bü-
yükçekmece'de bu günlerde
bir biri ardına yükselen bi-
nalara ne demeli? 

Büyükçekmece giderek 
Esenyurt’a benziyor!

Yeni sezona Süper
Lig'de ve Avrupa'da

üst üste galibiyetlerle baş-
layan Galatasaray perfor-
mansıyla dikkat çekiyor.
Koronavirüs salgını nede-
niyle geçen sezon verilen
aranın ardından aldığı so-
nuçlarla hayal kırıklığı ya-
ratan ve ligi 6. sırada
bitiren Sarı-Kırmızılıların o
dönemki görüntüsünden
eser kalmadı. I SAYFA 15
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EkREM 
HACıHASANOĞLU

HABER

ATATÜRK’ÜN PARTİSİNE
GÖNÜLDEN BAĞLI

OLANLARA SAYGIYLA!

Barış Yarkadaş, “CHP İstanbul İl Başkanlığı yal-
anlama gayretine girişmek yerine, son yıllarda 
istifa edenlerin sayısı ile istifa eden üyelerimiz-
den kaçıyla irtibat kurduğu ve geri dönmeleri
için herhangi bir girişimde bulunup bulunmadı-
ğını açıklamalıdır” dedi. Açıklamasının so-

nunda, “Kamuoyuna ve Atatürk'ün partisine 
gönülden bağlı olanlara saygıyla” ifadelerini
kullanan Yarkadaş, Canan Kaftancıoğlu'nun
Atatürk ile ilgili sözlerine de atıfta bulundu. 
Yarkadaş ayrıca elindeki tüm verileri açıklaya-
rak partilileri üzmek istemediğini ifade etti. 

Barış yarkadaş, kaftancıoğlu’nun Atatürk hakkında sarf ettiği ve
özellikle CHP kanadından tepki çeken sözlerini de eleştirmişti. 

OLAN YINE 
FAKIRE OLDU

Vatandaşların uygun fi-
yata ekmek alabilmesi

adına kurulan İBB Halk Ekmek
A.Ş., 250 gram ekmeğe zam
yaptı, ekmeğin fiyatı 75 kuruştan
1 liraya yükseldi. Yapılan yakla-
şık yüzde 33'lük zamma vatan-
daşlar tepki gösterdi. Halk
Ekmek'ten yapılan zammı

bugün öğrenen bir vatandaş, 
yapılan artışın kötü olduğunu
söyleyerek, "Pahalı mı ucuz mu,
iyi bence. Her şey çok pahalı,
ekmek ucuz geliyordu. Ondan
alıyorduk. Bence kötü oldu"
ifadelerini kullandı. Başka bir
vatandaş ise "Hani her şey iyi
olacaktı?" ifadelerini kullandı.
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VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

İBB Ak Parti Grubu da Halk Ekmek’e
yapılan yüzde 33 zammı eleştirdi. 

Toplam konut satışlarının
yüzde 17’sinin gerçekleştiği

İstanbul’da, ilk sekiz ayda 176 bin
konut satıldı. Ortalama konut satışı,
yıllık yüzde 11 artarak 22 bin oldu.
Sıfır konut satışlarında yıllık yüzde
16 azalış, ikinci el konutlarda ise
yüzde 28 artış kaydedildi. En yük-
sek satış, 23 bin 79 adet konut ile

Esenyurt’ta
gerçekleşti.

I SAYFA 5
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Bahşiş için tehlike!

MEHMET MERT köşE yAzıSı SAYFA 10’DA

Süper Lig'e 2'de 2
yaparak başlayan

Galatasaray'da
kaptan Arda

Turan da oyna-
dığı futbol ve sa-

hadaki liderliğiyle
sonuca büyük bir

katkı sağlıyor.

ARTACAK
DENETIMLER 

Recep Tayyip
Erdoğan

HALK
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HES KODU
OLMAYAN

GİREMİYOR

Adalet Bakanlığı, Bilim
Kurulu’nun tavsiye kararı

üzerine, 1 Eylül tarihi itibariyle
cezaevlerine ziyaretçi girişlerinin
HES koduyla yapılması uygula-

masını başlattı. İstanbul Ana-
dolu Cumhuriyet Başsavcıvekili
İhsan Kamil Akçadırcı, HES
kodu olmayan ziyaretçilerin ce-
zaevine giremeyeceğini belirtti.

ç 25 liralık
gasp!
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CÜBBELİ AHMET DİLE GETİRMİŞTİ
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöĞEN
Osman KöSE

Murat pALAvAR
Müge YüCETüRK

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

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

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

yaşam

Geçmeyen öksürük son dönemlerde ilk olarak Covid 19 virüsünü akla getirse de;
tüberküloz, kanser, zatürre ve reflü gibi hastalıkların yanı sıra romatizmal rahatsızlıklara
da işaret edebiliyor. Memorial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Metin
Özkan, öksürük ve romatolojik problemler hakkında bilgi verdi

Kuru öKsürüK
TeHlıKe seBeBı

B oğaz veya solunum yollarını temizlemeye
yönelik bir tepki olan öksürük, vücudun sa-
vunma mekanizmasının önemli bir parça-

sıdır. Altında mutlaka bir hastalık olması
gerekmemekle birlikte, akut veya kronik olarak iki
şekilde tanımlanır. Akut öksürük; daha çok sinüzit,
farenjit, nezle gibi enfeksiyonlarda veya hava yol-
larına herhangi bir yabancı cisim kaçması duru-
munda ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.
Genellikle 3-6 haftayı geçen sürelerde devam
eden öksürüklere ise kronik öksürük denilmekte-
dir. Kronik öksürük, bazı romatizmal hastalıkların
akciğer tutulumunda, akciğerin fibrozis denilen
büzüşme durumunda, tansiyon ilaçları gibi bazı
ilaçların kullanımı sonrasında ya da alerjik rinit
ile üst solunum yolunu ilgilendiren hastalıklarda
geniz akıntısına bağlı olarak ortaya çıkabilmekte-
dir. Özellikle sigara içen ve tütün ürünü tüketen ki-
şilerde görülen kronik bronşit sebebiyle de
zaman zaman tekrarlayan öksürükler görülebil-
mektedir.

Kronik öksürün nedenleri önemli

Öksürüğün kronik olarak devam etmesi duru-
munda altta yatan nedenin araştırılması gerek-
mektedir. Var olan öksürüğe yönelik tedavi
uygulanmadan kaynağın belirlenmesi çok önem-
lidir. Öksürük kesici ilaçların tanıyı koymadan ve-
rilmesi, altta yatan hastalığın tanısını geciktirip
tedavisini zorlaştırabilir.

Hastalık belirtisi olabilir

Bazı hastalıklarda öksürük bir uyarandır. Roma-
tizmal rahatsızlıkların bazılarında akciğerlerin de
tutulmasına bağlı olarak bazen ilk belirti olarak
kuru, inatçı ve giderek artan öksürük olabilmekte-
dir. Kuru öksürük için astım, KOAH, reflü ve ilaç
kullanımı gibi nedenler saptanamıyorsa romato-
lojik hastalıklar da ihtimaller arasında düşünül-
melidir. Çünkü romatolojik hastalıkların bir kısmı
bazı durumlarda eklem tutulumu dahi olmadan
öksürük ve nefes darlığı ile kendisini gösterebil-
mektedir.

Ciddi bir hastalık yaratabilir

Romatizmal hastalıkların içinde akciğerleri en
çok etkileyenler; sikleroderma, romatoid artrid ve
lupustur. Sikleroderma hastalığı ağırlıklı olarak
cilt ve eklemlerde, ardından da akciğerlerde tutu-
lum yapan, akciğerde büzüşmelere yol açabilen
ve tutulma nedeni net olarak bilinmeyen ciddi bir
rahatsızlıktır. Mikrobik olmayan bir iltihaplanma-
nın görüldüğü sikloroderma, akciğerlerle birlikte
tüm organlarda etkisini gösterebilmektedir.

Akciğerlere dikkat edin

Romatoid artrit hastalığında ise akciğerlerde no-
düller ya da fibrozis denilen büzüşmeler ortaya
çıkabilmektedir. Bu büzüşmeler nedeniyle has-
tada balgamsız kuru öksürük görülmekte ve ge-

nellikle giderek artış göstermektedir. Öksürükle
birlikte nefes darlığı, akciğerde su toplanması ve
göğüs ağrısı da olabilmektedir. Sistemik lupus
eritematozis (SLE) hastalarında da aynı şekilde
öksürük, su toplanması ve nefes darlığı ortaya çı-
kabilmektedir.

Sjögren sendromu

Sjögren sendromu denilen göz ve boğazda kuru-
luk, gözyaşında azalma ile kendini gösteren ro-
matizmal rahatsızlık da yine akciğerlerde tutulum
yaptığı için öksürük çok sık olmasa da ortaya
çıkan belirtiler arasında yer almaktadır. Sjögren
sendromunun akciğerdeki tutulumu, akciğer zaA-
rında kalınlaşma veya sıvı toplanması şeklinde
ya da akciğer sertleşmesi denilen, fibrozis bü-
züşme ile de olabilmektedir. Bu hastalığın en
erken belirtisi yine öksürük ve nefes darlığı ola-
bilmektedir.

Ramatolojik nedenler

Romatolojik hastalıkların akciğerlerde yol açtığı
tutulum yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomo-
grafi (BT) ve solunum testi ile belirlenebilmekte-
dir. Bununla birlikte fiziksel muayene bulguları
büyük önem taşımaktadır. Fiziksel muayenede
akciğerlerde “Ral” adı verilen çıtırtı şeklinde du-
yulan sesler, özellikle romatolojik hastalıklarda
akciğer tutulumu olduğunda görülen bulgular
arasında yer almaktadır. DHA

Romatolojik hastalıkların tedavi-
sinde kortizon ya da bağışıklık sis-
temini baskılayan ilaçlar

kullanılmaktadır. Bu-
nunla birlikte eğer solu-
num yollarında sıvı
varsa, sıvının boşaltıl-
ması gerekmektedir.
Romatolojik hastalık-
larda görülen bu tab-
loya yönelik tedavi ile
birlikte akciğerdeki bul-
gular da ortadan kal-
kar. Ancak bu
rahatsızlıklar, kontrol

altında tutulması gereken kronik
hastalıklardır. Kortizon tedavisinin
uzun süre kullanılması gerekebilir.
Bununla birlikte bu tür hastalıklarda
ilaçların düzenli kullanılması ve
kontrollerin aksatılmaması büyük
önem taşımaktadır.

Tedavi planlanması

gereKİr

Mideniz size
işaret verebilir
Midede şişkinlik, hazımsızlık veya çok az yemek yenmesine rağmen yaşanan erken
doyma hissi gibi durumlar çoğu zaman önemsenmeyebiliyor. Faklı nedenlerden de 
kaynaklanabilen ancak mide kanserinin ilk belirtileri arasında yer alan bu şikayetler
konusunda bilinçli olmak ve erken dönemde doktora başvurmak hayat kurtarıcı olabiliyor

Mide kanseri hiçbir belirti vermeden ilerleye-
bilmektedir. Bu nedenle vücudun verdiği en
küçük sinyal bile erken teşhis bakımından çok

önemlidir. Mide kanserinin ilk bulguları arasında ağrı ol-
mayabilir ancak özellikle yemeklerden sonra artan ağrı-
lar dikkate alınmalıdır. Mide ağrısı; enfeksiyon, ishal,
kabızlık gibi bağırsak sorunları, stres, reflü, safra veya
böbrek taşı gibi bir çok nedenden kaynaklanabilmekte-
dir. Ancak mide kanseri belirtisi olsun ya da olmasın,
bütün bu ağrıların vücutta bir probleme işaret edebile-
ceği unutulmamalıdır.

Hemen doyuyorum diyorsanız!

İştahsızlık birçok nedenden kaynaklanabilmektedir.
Ancak sofraya aç oturup birkaç lokma yedikten sonra iş-
tahın kaybolması, çok kısa sürede yaşanan erken doyma
hissi ve karnın üst bölgesinde yaşanan şişkinlik mide
kanseri riski bakımından ihmal edilmemelidir. Mide tü-
mörü bazen büyüyerek tüketilen besinlerin ince bağır-
sağa geçmesini önleyebilmekte ve erken doyma hissine
yol açabilmektedir.

Kilonun nedeni araştırılmalı

Diyet veya spor yapmadan nedeni açıklanamayan kilo
kayıpları Tip 1 diyabet, Crohn hastalığı gibi birçok se-
beple görülebilmektedir. Nedeni açıklanamayan hızlı

kilo kayıpları, mide kanseri ihtimali yönünden araştırıl-
ması gereken sorunlar arasında yer almaktadır. Bu hızlı
ve aşırı kilo kayıpları sadece mide kanseri belirtisi değil
birçok kanserin de işareti olabilmektedir.

Hazımsızlık şikayeti mühim

Mide ekşimesi, hazımsızlık gibi şikayetler pek çok in-
sanda ortaya çıkabilmektedir. Bu tür sorunlar genellikle
reflü veya ülser gibi farklı hastalıklardan kaynaklansa da,
bazen mide kanserinin ilk belirtileri arasında olabilmek-
tedir. Uzun süre geçmeyen mide ekşimesi ve hazımsızlık
şikayetleri için uzman bir doktora başvurmak mide kan-
serinin erken teşhisi bakımından hayati önem
taşımaktadır.

Yediklerinizi hemen kusuyor musunuz?

Mide bulantısı ve kusma ilk bakışta mide kanseri belirtisi
olmayabilir. Birçok farklı nedenden dolayı bulantı veya
kusma yaşanabilir. Ancak yemeklerden hemen sonra 
yaşanan bulantı ve kusma ciddiye alınması gereken bir
şikayettir. Tümörün büyüyerek mide girişini daralttığı
durumlarda yutma güçlüğü, midenin çıkış noktasını
tuttuğu durumlarda bulantı ve kusma yaşanabilmekte-
dir. Bunun yanı sıra şişkinlik ve bağırsak hareketleri ile
ilgili olarak ishal ve kabızlık gibi problemler de yaşana-
bilmektedir. AYNUR CİHAN

Birkaç gün süren iştahsızlık ve halsizlik, 
stres veya enfeksiyon hastalıkları gibi du-
rumlardan kaynaklanabilir. Ancak uzun
süren iştahsızlık ve halsizlik, birçok kanse-
rin işareti olabildiği gibi mide kanserinin
de belirtileri arasındadır. Bunun yanında
kilo kaybı gibi diğer sorunlar da varsa
zaman kaybetmeden bir uzmana 
başvurulmalıdır.

Halsİzlİğİ
ihmal etmeyin

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Hamilelikte
önemlİ
uyarı

Vücudun her noktasında çıkabilen ve iyi
huylu deri kabartıları olarak bilinen siğil-
ler, genital bölgede görüldüğünde hasta

için endişe verici olabiliyor. Rahim ağzı kanserine
neden olan HPV genital siğillere de yol açarken; bu
problemin tedavisi, genellikle kadınların utanıp çeki-
nerek doktora gitmemeleri nedeniyle gecikebiliyor.
Hamilelik döneminde de sık görülen bu problem,
normal doğumu engelleyebildiği için vakit kaybedil-
meden bir uzmana başvurulması önem taşıyor. Me-
morial Bahçelievler Hastanesi Jinekolojik Onkoloji
Bölümü’nden Doç. Dr. Veysel Şal, genital siğiller ve
tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Enfeksiyonlar arasında

Genital siğillerin toplumda en sık görülen enfeksi-
yonlardan biridir. Ellerde ortaya çıkan siğillerde ol-
duğu gibi tamamen virüsler nedeniyle oluşur.
Genital bölgesinde siğil olan kadınlar mutlaka dok-
tora başvurmalıdır. Doktor hasta öyküsünü aldıktan
sonra detaylı bir muayene süreci başlatılır. 

Kalp sağlığı dayanışması
12 farklı ülkeden 13 kardiyoloji uz-
manı, 14 saat boyunca Covid-19’a karşı
anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu İtalya, İngil-
tere, Hindistan, Almanya, Japonya, Amerika Birle-
şik Devletleri, Tayvan, Suudi Arabistan, Fransa, Şili
ve Brezilya'nın önde gelen girişimsel kardiyoloji uz-
manları, canlı yayında sırayla gerçekleştirdikleri
CTO işlemleri ile hastaların tam tıkalı damarlarını
açtı. Covid-19 sürecinde konu ile ilgili farkındalık
oluşturmak için düzenlenen “CTO Dünya Turu”
organizasyonunda ayrıca “Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Hareketi” ile birlikte virüs nedeniyle zor dö-
nemlerden geçen ülkeler için bağış kampanyası baş-
latıldı. Bu önemli organizasyonda ülkemizi
Memorial Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Bölü-
mü’nden Prof. Dr. Ömer Göktekin temsil etti. Et-
kinlik ayrıca girişimsel kardiyoloji uzmanlarının
faaliyetlerine geri dönmesi, eğitim programlarını
sürdürmesi ve kalp hastalarının tedavilerine devam
etmesi amacıyla anlamlı bir başlangıcı hedefliyor.
Zorlu pandemi sürecinde üst düzey eğitim ve teda-
vileri sürdürebilmek için duyulan yeni bir yol hari-
tası ihtiyacı önplana çıkıyor.
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ZAYİ İLANLARI
Adıma kayıtlı Avcılar Vergi Dairesi'ne bağlı
İngenico 16119WE20084561 seri nolu

pos cihazı ruhsatım kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. Filiz Kara Yüzbaşıoğlu

Esenyurt Vergi Dairesi'ne bağlı 13843
yevmiye numaralı Seri 1-50 arası fatura
defterim kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

Volkan Çiftçi – Orhan Nakliyat.

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

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Esenyurt'ta çok sayıda sabıkası
bulunan kapkaççılar önce gü-
venlik kamerasına sonra polise

yakalandı. Esenyurt'ta motosikletli kap-
kaç çetesi vatandaşların korkulu rüyası
oldu. Son zamanlarda 9 kapkaç yapan
şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.
O görüntülerden birinde, yol kenarındaki

kadının çantasını çalmaları yer alıyor. Ka-
dının arkasından yaklaşan kapkaççı hızla
kaçarken kadın da peşinden koşuyor.
Diğer görüntü de ise yine yol kenarındaki
bir kişiye motosikletle yaklaşan şüpheliler
çantasını alarak uzaklaşıyor. Şikayetler
üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri operasyon yaptı. 4 kişilik

kapkaç şebekesi yakalandı.  Şüphelilerden
Barış S.'nin 36'sı kapkaç olmak üzere top-
lam 70 suç kaydının olduğu belirlendi.
Diğer şüpheli Fatih T.'nin 29'u kapkaç
toplam 45, Serhat D.'nin toplam 39, Ab-
dulsamed K.'nın ise 4 suç kaydının ol-
duğu tespit edildi Şüpheliler emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Silivri'de otluk ve ağaçlık alanda
çıkan yangını itfaiye ekipleri yer-
den 50 metre yükseklikten uçuru-

mun kıyısından müdahale ederek
söndürdü. Olay, dün akşam 22.00 sırala-
rında Silivri Fatih Mahallesi'nde Kalepark
mevkiinde bulunan yarlarda meydana geldi.
Otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangını gören
vatandaşlar İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Silivri İtfaiye
ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangı-
nın çıktığı noktaya yaya ve araç ulaşımı ol-
maması ekiplerinin işini zorlaştırdı. Yerden
50 metre yüksekten uçurumun kıyısından it-
faiye erleri  yangına müdahale ederken yük-
sek basınçtan dolayı hortumun fırlamaması
ve tehlike yaratmaması için yoğun çaba sar-
fetti. Yangının bölgede atılan havai fişeğin
neden olabileceği üzerinde duruluyor. 

SİLİVRİ'de bir kişi kafede oturan
boşanma aşamasındaki eşine ve
yanındaki arkadaşına ateş açtı.

Ağır yaralı olarak kaldırılan ikiliden M.K.
adlı erkek hayatını kaybetti. Hakkında uzak-
laştırma kararı olduğu öğrenilen kişi polis
merkezine giderek teslim oldu. Olay, saat
17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bir kafede
meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mete-
han Ç. boşanma aşamasında olduğu eşi
E.Ç. ile yanında bulunan M.K. adlı erkeğe
ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.Ç. ve M.K.
yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren
şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis
ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan
E.Ç ile M.K. ambulanslarla hastaneye kal-
dırıldı. M.K. adlı erkek hastanenin yoğun
bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
E.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğre-
nildi.Olay yerinden kaçan şüpheli bir süre
sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Saldırıyı gerçekleştiren koca hakkında uzak-
laştırma kararı verildiği öğrenildi. 

Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Bunun adı
dehşet!

Kadıköy evlendirme dairesi önünde
gelin arabalarının üzerlerine çıkarak
bahşiş toplamaya çalışan, canlarını

da tehlikeye atan gençler trafikte terör estirdi.
Şikayet üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ge-
lerek bahşiş toplamaya çalışan gençlere müda-
halede bulundu. Gençlere çevreye rahatsızlık
vermek suçundan kişi başı 187 lira
ceza kesildi.  Para cezası aldılarÖte yandan,
Ataşehir Belediyesi nikah salonu önünde de

gelin arabalarının önlerini keserek zarf almak
için bekleyen aralarında çocukların da bulun-
duğu gençler zaman zaman kendi aralarında
hem kavga etti hem de kendilerini arabaların
önlerine attı. İhbar üzerine harekete geçen Ata-
şehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil
Park polisleri, nikah salonu önüne gelerek bah-
şiş almak için bekleyen gençlere müdahalede
bulundu. Gençlere maske takmamaktan kişi
başı 900 lira, çevreye rahatsızlık verme suçun-
dan da 187 lira para cezası uygulandı. DHA

O lay, Cuma günü saat
15.00 sıralarında Fatih
Mahallesi 869 Sokak'ta

meydana geldi. Seyyar satıcıların
araçlarının olduğu yere gelen bir
grup zabıta, sebze satıcılarından
satış yapmamalarını istedi. Satıcı-
lar, bu duruma karşı gelerek za-
bıta görevlileriyle tartışmaya
başladı. Tartışma daha sonra ar-
bedeye dönüştü. Çıkan arbedede
biri zabıta görevlisi olmak üzere 6
kişi vücudunun çeşitli yerlerinden
yaralandı. Yaralıların sağlık du-
rumlarının iyi olduğu öğrenilir-
ken, polis ekipleri mahalle
sakinlerinin de dahil olduğu kav-
gada 3'ü kadın 7 kişiyi gözaltına
aldı. Şüpheliler dün emniyetteki
işlemlerinin ardından 'görevi yap-
tırmama' ve 'kasten yaralama' id-

diasıyla adliyeye sevk edildi. 7
şüpheliden 2'si mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı görüntülendi

Kavga anları bir vatandaşın cep
telefonu kamerasına saniye sa-
niye yansıdı. Görüntülerde, satıcı-
ların üzerlerine doğru gelen
zabıta ekiplerine taş attıkları, taş
atılmasıyla birlikte ekiplerin kaç-
maya başladığı, zabıtalardan biri-
nin iki aracın camını kırdığı, camı
kıran zabıtanın kendisine müda-
hale eden kadının kafasına sert
bir cisimle vurduğu, zabıta me-
murlarından birinin düşerek
yerde yuvarlandığı, yerde yaralı
haldeki zabıta memurunun arka-
daşları tarafından araca alındığı
görülüyor. DHA

Kadıköy'de evlendirme dairesi ile Ataşehir'de nikah dairesi önünde, canlarını
hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya
çalışan, trafiği tehlikeye düşüren gençlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı

Bahsis icin tehlike!

25 liralık gasp!
ŞİŞLİ'de tehdit ettiği kişinin cebindeki
son para olan 25 TL'yi gasp eden şüp-
heli yakalandı. Olay, Şişli Büyükdere

Caddesi üzerinde 11 Eylül'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, T.Y. isimli şüpheli cadde
üzerinde yürüyen M.N.C. isimli kişinin önünü
keserek tehdit etmeye başladı. M.N.C.'den para
isteyen şüpheli T.Y, vermediği takdirde kendisine
zarar vereceğini söyleyerek tehditler savurdu. Pa-
rasının olmadığını belirterek yolunu değiştirmeye
çalışan M.N.C., şüpheliden uzaklaşmaya çalışsa
da başarılı olamadı. Şüphelinin peşinden ayrıl-
madığını gören M.N.C. korkuya kapılarak cüzda-
nında bulunan son parayı çıkardı. Şüpheli T.Y.
ise M.N.C.'nin çıkardığı parayı alarak olay yerin-
den uzaklaştı. Cebindeki son parası olan 25
TL'nin gasp edilmesi üzerine M.N.C. karakola gi-
derek şüpheliden şikayetçi oldu. Cezaevine gön-
derildi Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen
ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek
şüphelinin eşkalini tespit etti. Çevrede yapılan ça-
lışmalarda şüpheli T.Y. kısa bir süre içerisinde ya-
kalanarak gözaltına alındı. Kuştepe Polis
Merkezi'nde ifadesinin ardından adliyeye sevk
edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü ve Sancaktepe'de
polis ekiplerince yapılan
uyuşturucu operasyonunda,

çok sayıda uyuşturucu madde ve sera
materyalleri ele geçirildi, gözaltına alınan
1 kişi tutuklandı. Operasyonlar polis ka-
merasına yansıdı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu
madde ticareti ve yapan kişilere yönelik
istihbarat çalışması gerçekleştirdi. Yapı-
lan çalışmalar sonucunda polis ekipleri
tarafından Beylikdüzü'nde bir dubleks ev
ve Sancaktepe'deki bir adreste uyuştu-

rucu serası kurulduğu bilgisine ulaşıldı.
Polis ekipleri adreslere operasyon dü-
zenledi.  Dubleks evde uyuşturucu için
sera materyalleri bulundu.Yapılan ope-
rasyonlarda 67 kilo 500 gram skunk adı
verilen uyuşturucu madde, 48 kök hint
keneviri bitkisi, çok sayıda bitkilerin ye-
tiştirilmesinde yarayan sera malzemesi
olarak kullanılan materyaller ele geçi-
rildi. Operasyon sonucunda bir kişi ifa-
desi alınmak üzere gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüp-
heli adliyeye sevk edilidi, çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı.

Zehir tacirleri yakalandı

Silivri’de
yangınla
mücadele

Esenyurt'ta zabıta ile seyyar satıcı arasında yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı, 2 kişinin
tutuklandığı kavganın vatandaş kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı

MEYDAN SAVASI!
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Engellilere
iş imkanı

Bir bilgisayar
bir gelecek

BAğcılAr Belediyesi Kariyer Merkezi
aracılığıyla 10 engelli, ŞOK Marketleri
bünyesinde istihdam edilecek. Mülakata

katılanlardan aranan şartlara uyanlar, kasiyer ve
reyon görevlisi olarak işe başlayacak. İşverenler ile iş
arayanları buluşturan ve istihdama aracılık eden
Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, engelliler için
bir program düzenledi. Türkiye’nin önde gelen mar-
ketlerinden olan ŞOK Marketler Grubu’nun perso-
nel talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer
Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde
kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından
ulaşılan 365 kişiye davette bulunuldu.

Yüz yüze görüşme

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
işveren firma olan ŞOK Marketler Grubu’nun insan
kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayan engelliler
bir araya geldi. Başvuru sahiplerinin dosyaları ince-
lendikten sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. Engel-
liler, maaştan sosyal imkanlara kadar kafalarına
takılan bütün soruları sorup cevap aldı. Mülakata
gelenler arasından kriterlere uyan 10 kişi markette
reyon görevlisi ve kasiyer olarak işe başlayacak.

Kutsal bir görev

Vatandaşın işsizlik problemine hızlı çözüm üretmeyi
amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, "Tüm hemşehrilerimizin evine
ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak
önceliğimizdir. İş adamlarının bizden talepleri doğ-
rultusunda ihtiyaç sahiplerini en kısa sürede işe 
kavuşturuyoruz. Bir hemşehrimizin işe, aşa kavuş-
masına aracılık etmenin de kutsal bir görev oldu-
ğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EğitimdE fırsat eşitliğini bütün çocuklara
sağlamak için Kadıköy Belediyesi’nin 8
Eylül’de başlattığı bilgisayar destek kam-

panyası giderek tüm Türkiye’ye yayılıyor. Dijital des-
tek kampanyasına katkıda bulunmak isteyenler
bilgisayar ve tabletlerini ‘Bir Bilgisayar Bir Gelecek’
kampanya kodunu kullanarak Yurtiçi Kargo şubele-
rinden ücretsiz olarak ulaştırabilecek.

Bilgisayarlar teslim ediliyor

Kadıköy Belediyesi’nin 8 Eylül tarihinde başlattığı ve
diğer kurumlara da örnek olan “Elini Uzat Uzakta
Kalmasınlar” dijital destek kampanyası ile beledi-
yeye bağışlanan
ikinci el ve sıfır bil-
gisayarlar, beledi-
yenin ihtiyaç
sahibi olduğunu
tespit ettiği öğren-
cilere ulaştırılıyor.
Belediye bünye-
sindeki Halkla İliş-
kiler Saha Birimi
tarafından yürütülen kampanya çerçevesinde şim-
diye kadar 63 bilgisayar bağışı yapıldı. Bağışlanan
çoğunluğu ikinci el olan bilgisayarlar Bilgi İşlem
Müdürlüğü tarafından kontrolleri yapılarak öğrenci-
lerin kullanımına hazır hale getiriliyor. Bilgisayarla-
rın tamir edilmesi gerekiyorsa tamiri yapılıyor,
formatlanıp eksik parçaları eklenerek bilgisayarlar
teslim ediliyor. Bağışlanan bilgisayarlarda eski ya da
yeni diye bir kriter aranmıyor.

E vet, Ardahanlı olduğumdan mı, Ar-
dahan'ı ve Ardahanlıyı iyi tanıdığım-
dan mı, Ardahan'ın, Ardahanlının öz

güveninin farkında olduğu anda önündeki
tüm engelleri aşıp, inadına doğruya, inandı-
ğına, yanlışa karşı çıkışına ve en önemlisi
tüm çakallıklara ve ölümlere rağmen bildi-
ğimden mi bilmem ama ben Ardahan'ın, Ar-
dahanlının, Ardahan'ın doğasında doğup,
suyundan, ekmeğinden yetişenlerin bu ülke-
nin gidişatına yön verenlerin olduğunu iddia
etmemden mi bilmem ama öldürülüp, adı da
Ardahan'ın bir caddesine verilen Ardahan'ın
ilk milletvekilinin neden, nasıl öldürüldü-
ğünü daha iyi anlıyorum niye bu kadar Ar-
dahan dediğimi.

Ama kendi ağaç kurdunun kendisini ke-
mirmesi yani büyüdükçe iğnelerini yanın-
daki arkadaşına batırıp, öldüren kobuğ
olduğunuda sık sık belirttiğim Ardahanlının
kendi ağacının içindeki kurdu kendilerinin
olmaya devam etmeleri halinde Deli Halit
Paşa'nın sonu gibi sonlarla karşılaşacakla-
rını anlatmaya çalışsam da buna ne gücüm,
ne imkânım ne de fesatların, hainlerin

benim gibi düşünenlerden daha fazla oluşla-
rından dolayı etkim olmuyor bir türlü..

Evet, bu ülkede ilk Kongreyi yapan, İlk
Hükümeti kuran, İlk Mavi/beyaz renkteki
bayrağı göndere çeken, Cumhuriyet kelime-
sini dillendiren, ordu olmadan oluşturdukları
çetelerle Komünist Rus sistemine direnen, iş-
galleri, zulümleri, kara kışı aşan Ardahanlıla-
rın en son yerel seçimlerde güçlerini ortaya
koyduklarının farkında olmazlarsa da mec-
liste öldürülen ilk milletvekillerinin neden öl-
dürüldüğünü okuyup, düşünmeleri gerekmez
mi?

Bilmem ama bugün ülke genelinde bir
parti bile kurup, genel başkanlık denen
önemli bir görevi bile yapabilen Ardahanlıla-
rın 'Güçlü Bir Lobi' kelimesinin anlatmak iste-
diğini er ya da geç de olsa anlamalarını
beklerken birçoğunun bunu anlamayıp, yalnız
kaldıklarını ve yolun sonuna gelip, treni kaçır-
dıklarında suçu kendilerine değil, ''Ah hemşo,
ah Ardahan'' dediklerinde asıl suçlunun kendi-
leri olduklarını da anlamazlar.

Örnek mi İstanbul'da 3, Kocaeli ve Çanak-
kale'de 1'er , Ardahan ve 5 ilçe 1 beldede 7
toplamda  12 Belediye Başkanı, Mecliste 7
milletvekili, saray da 2 danışman, onca siyasi,
iş insanı, gazeteci, bürokrat, 3 gümrük kapısı,
balı, kaşarı eti, doğası, tarihi, 2 ülkeye kom

şuluğuna karşın hala neden göç vermesi 

yetmez mi ve bu güce, lobiye, insana sahip
olan Ardahan niye bu durumda diye 
düşünmekte gerekmez mi?

Bilmem ama Ardahan'ın ilk Milletvekili
olan Deli Halit Paşa'nın mücadelesini ve öldü-
rülmesine kadar giden hayatının kısa bir bölü-
münü anlatan aşağıdaki metni okuyalım mı?
Suyunu içenin çelikleştiği, toprağı kadar can
veren bir yanı Kafkaslarda, diğer yanı Kara-
denizde olan Ardahan'ı, Türk, Ahıskalı, Kürt,
Alevi, Terekeme ve kirvesi Şavşatlı 
Ardahanlıyı bir kez daha anlamak için..

Evet o işte yazı..
DELİ HALİT PAŞA
ALLAH MEKANINI CENNET-İ

ALÂ EYLESİN...
Meclisten cenazesi çıkan kahraman...
Rusların elinden Kars'ı alan adamdı...
Soyadı kanunu çıktığında bu yüzden 

"Karsıalan" ismini aldı...
Sadece Kars değil, Sarıkamış, Erzurum,

Nenehatun, Erzincan, Ardahan'ı da 
almıştı...

Savaş meydanlarının kahramanıydı...
Cepheden cepheye koştu...
Trablusgarp savaşı,
Balkan savaşı,
Kafkasya cephesi,
Kurtuluş savaşı...
İki tabancası vardı...
Birine "Namuslu" adını vermişti...
Onunla düşmana ateş ederdi...
Diğerine "Namussuz" der onunla savaştan

kaçana ateş ederdi...
Savaş meydanındaki cesaretinden dolayı

"Deli Halid Paşa" derlerdi ona...
1923'te Ardahan mebusu seçildi...
Halid Paşa, savaş meydanlarında olduğu

gibi kürsüde de kükrüyordu...
Mecliste dönen dolapları ve entrikaları,

yolsuzlukları deşifre ediyordu...
M.Kemal'in çevresindekiler ondan 

rahatsızdı...
Kel Ali ve Kılıç Ali başta olmak üzere...
Mecliste yaptığı bir konuşmada Gazilerin

maaşlarının arttırılmasını isteyen Halid
Paşa,

"Bütçede para yok" itirazlarına, mecliste
dönen dolapları ifade eden şu cevabı verdi :

"Ben Kars'ta, Ermeni çetecilerden 70
araba mücevher ve altın alıp Ankara'ya 

gönderdim, Ne oldu bunlar..?"
Halid Paşa'nın bu sözleri önce derin bir

sessizlik yarattı, Ardından masalara vurma-
lar ve sonra çıkan tartışma, gürültü, karışık-
lık ve kavga esnasında vuruldu Halid Paşa...

Enteresandır Halid Paşa, soğuk meclis
odalarından birine yatırılmış, 5 gün tedavi
edilir gibi yapılmış ve kurşun yaralarından
değil ama zatürree etkisiyle ölmüştü...

Meclisten cenazesi çıktı Halid Paşa'nın...
Bu süre zarfında ifadesi bile alınmadı...
Doktor raporu yayınlanmadı.
Meclise gelen ama Halid Paşa'yı

görmeyen savcı uygun bir zabıt tuttu...
Olay böylece kapandı gitti.
9 Şubat 1925'te TBMM'de vurulup, 14

Şubat'ta cenazesi çıkan Halid Paşa, M.Ke-
mal'in yakın çevresindeki adamlar tarafından
işlenen böyle bir cinayetin kurbanı oldu...

Mekânı cennet olsun...
Not: Bugünkü yazıma kaynak olan eski

Ardahan İl Spor Müdürü olan ve şu an Ko-
caeli'nde İl Spor Müdürlüğünde Şube 
Müdürlüğü görevini yapan hemşehrim, arka-
daşım Metin Çimli'nin Ardahan'ın eski mil-
letvekili Deli Halit Paşa hakkında yazılan bir
yazıyı bana göndermesi ve bu durum ardın-
dan Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğüne
atanan meslektaşım Erhan Öztürk'ün yeni
görevi etkili oldu.. 

Ardahan Milletvekili
neden öldürüldü?

Adalet Bakanlığı, Bilim
Kurulu’nun tavsiye 

kararı üzerine, 1 Eylül 
tarihi itibariyle cezaevle-
rine ziyaretçi girişlerinin

HES koduyla yapılması
uygulamasını başlattı. 

İstanbul Anadolu Cumhu-
riyet Başsavcıvekili

İhsan Kamil Akçadırcı,
HES kodu olmayan 

ziyaretçilerin cezaevine
giremeyeceğini belirtti

İ stanbul Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı,
personelin özverili çalışmalarıyla

tedbirlerin hassas ve esnetilmeden uygu-
lanması sayesinde cezaevlerinde kayda
değer hastalık riskiyle karşılaşmadıklarını
söyledi. Cezaevlerine ziyaretçi olarak ge-
lecek vatandaşlara çağrı yapan Başsavcı-
vekili Akçadırcı, gecikme yaşanmaması
için HES kodunu alarak, hazır şekilde
gelmelerini istedi. İstanbul Anadolu
Cumhuriyet Başsavcıvekili Akçadırcı, ko-
ronavirüs vakası henüz Türkiye’de görül-
meden önce Adalet Bakanlığı Ceza
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün almış
olduğu tedbirler kapsamında, gerekli ted-
birleri almaya başladıklarını söyledi. 

Herkesin ateşi ölçülüyor

Akçadırcı, 13 Mart 2020 tarihinde ilk ted-
bir olarak termal kameralarla ceza infaz
kurumlarında girişlere başlandığını belir-
terek, "Öncelikle ilk kontrol ziyaretçi
kabul girişinde yapılıyor. Buradan giren
vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Önce-
likle vatandaşlar ve tüm personel bu girişi
kullanıyor. Pandemi süreci boyunca ziya-
retçi kabulü yapılmıyordu. Haziran ayın-
dan itibaren kapalı görüşlere başlandı.
Kapalı görüşler de yine bu mahalden ya-
pılıyor. Personel de buradan giriyor. Ziya-
retçilerin bu ana kapıdan dijital ateş
ölçerlerle, ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek
olmayanlar hijyen kurallarına uyarak el
dezenfeksiyon sağlanarak duyarlı kapılar-
dan geçiyor. Bu kapılardan geçerken, bu-
rada bulunan termal kameralarla da
vücut ısısı yüksek olmayanların kabulleri
yapılarak görüşlere alınıyor" dedi. 

1 Eylül'de başladı

Sağılık Bakanlığı Bilimsel Danışma Ku-
rulu’nun 27 Ağustos’ta aldığı kararla ceza
infaz kurumlarına girecek ziyaretçilerin

HES koduyla girmesi uygulamasının 1
Eylül’den itibaren başladığını ifade eden
Akçadırcı, "HES koduyla ceza infaz ku-
rumlarına girme uygulaması başladı.
Personel hariç diğer kişiler HES uygula-
masına tabi. Önce ziyaretçilerin HES
kodu olup olmadığı kontrol ediliyor.
Hasta, yaşlı ve HES kodu alamayanlara
görevlilerimiz yardımcı oluyor. Daha
sonra ziyaretçiler danışmada bulunan
personele HES kodlarını vererek daha
önce saydığım kontrollerden geçerek

ceza infaz kurumlarına giriyorlar” diye
konuştu.

Sıraya giriyorlar

Maltepe Ceza İnfaz Kurumu kampü-
sünde ziyaretçi ve avukatlardan kimlik-
leri dışında artık HES kodu da zorunlu
olarak isteniyor. Ceza infaz kurumunun
danışma bölümünde HES kontrolü ya-
zılı uyarıcı tabelalar bulunuyor. HES
kodu almakta zorlanan kişilere görevli
personel yardımcı oluyor. Ziyaretçiler ve

avukatlar sosyal mesafe kuralına uygun
olarak sıraya giriyor ve HES kodu ile
kimlik kontrolü için danışma masasına
alınıyor. Bu aşamadan sonra, dijital ci-
hazlarla ateşleri ölçülerek, elleri dezen-
fekte edildikten sonra, eldiven ve
maskeyle duyarlı termal cihaz bulunan
kapıdan geçiyor. Son aşamada ise ceza-
evinde cam arkasında kapalı ziyaret ger-
çekleşiyor. Görüşmelerde ziyaretçilerin
birbirleriyle arasında mesafe olmasına
dikkat ediliyor. DHA

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

HES KODU
OLMAYAN
GIREMIYOR

AvcılAr Belediye Başkanı
Turan Hançerli, Avrupa Bele-
diyeler ve Bölgeler Konseyi

(CEMR) ile kadınların sosyal ve siyasal
yaşamdaki yerini güvence altına alan
‘Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek
Eşitliği’ protokolünü imzaladı.
Avcılar Belediyesi, ‘Avrupa Yerel Ya-
şamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’ proto-
kolünü imzaladı.İmzalanan
taahhütname uyarınca; günlük yaşamda
ve yerel yönetim politikalarında kadın -
erkek eşitliği geliştirmek için iki yıl içeri-
sinde ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ oluştu-
rulacak. Plan kapsamında kadınlara
yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım,
kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında
politikalar belirlenecek ve hayata geçiri-
lecek. Bu planı oluşturma aşamasında

ve uygulama aşamasında tüm ilgili sivil
toplum örgütleriyle, kurum ve kuruluş-
larla etkileşime geçilecek.

Hançerli söz verdi

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcı-
lar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
"Kadınların kamusal yaşama katılması,
toplumsal alanda kendini özgürce anla-
tabilmesi ve özellikle gereksinimlerine
uygun bir kentsel çevrenin oluşması sü-
recinde söz sahibi olması şarttır. Kentle
ilgili projeler oluşturulurken, bütün ka-
dınların günlük yaşamda karşılaştıkları
zorlukların göz önünde bulundurulması
elzemdir. Bu düşünce ile hayatın her ala-
nında daha fazla eşitliği hayata geçirmek
için hayatı eşitlemek için üzerime düşen
ne varsa yapma sözü veriyoruz" dedi.

Protokolü imzalandı

Maltepe Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde ziyaretçi ve avukatlardan kimlikleri dışında artık HES kodu da zorunlu 
olarak isteniyor. Ceza infaz kurumunun danışma bölümünde HES kontrolü yazılı uyarıcı tabelalar bulunuyor. 
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R esmi ve özel olmak üzere ilkokul
1. sınıf öğrencileri, okul öncesi
öğrencileri, özel eğitim okulları

ana sınıfı ve 1. sınıfları için bugün ilk ders
zili çaldı. Aileleriyle okula gelen öğrenci-
ler içeriye sosyal mesafe kuralı göz
önünde bulundurularak teker teker
alındı. Okul girişinde ateşleri ölçüldü ve
maske dağıtımı yapıldı.

Polis bilgilendirdi

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlk-
okulu’nda, okulun ilk günü anne babalar
çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul bah-
çesine alınmayan aileler, çocuklarını öğ-
retmenlere teslim etti. Öğrencilerin okul
girişinde ateşleri ölçüldü, polis ekipleri
tarafından bilgilendirildi. Maske dağıtan
ekipler, öğrencileri sık sık ellerini yıkama-
ları ve maskelerini değiştirmeleri konu-
sunda uyardı.

Hem mutlu hem tedirginler

Çocuklarını okulun ilk günü yalnız bırak-

mayan aileler ise hem mutlu hem tedir-
gin olduklarını ifade etti. Yasemin Aksu,
“Heyecan var tabii. 
Böyle bir süreçte tek başına bırakacağız
okulda ilk defa. Hayırlısı olsun diyelim.
Endişemiz de var tedirginliğimiz de var.
Nasıl olacak? Nasıl bir süreç geçirecek-
ler? Daha çok küçükler 1’inci sınıflar
çünkü. Ama gerekli bütün tedbirleri ver-
dik evde. Hayırlısı olsun onlar da dikkat
edecektir diye düşünüyorum” şeklinde
konuştu.

Değişik bir süreç

Ömer Akyüz ise "Heyecan var kızım baş-
ladı bugün 1’inci sınıfa. Değişik bir süreç.
Tedbirler gayet güzel alınmış. Evde biz
de kendisine gerekli bilgileri verdik. 
Maskesini takmasını, dezenfektanını kul-
lanmasını söyledik. 
Bakacağız artık biz de heyecanlıyız ço-
cuklar da heyecanlı. Değişik bir sistem.
Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
DHA

2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk zili çaldı. Okul
öncesi ve 1. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Halil Fırat Kıratlı
İlkokulu'nda ilk zilini çaldı. Yerlikaya, "Heyecanlarına
ortak olmak çok güzeldi" ifadelerini kullandı
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Yeni düştü
eski yükseldi
Toplam konut satışlarının yüzde 17’sinin gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda
176 bin konut satıldı. Ortalama konut satışı, yıllık yüzde 11 artarak 22 bin oldu.
Sıfır konut satışlarında yıllık yüzde 16 azalış, ikinci el konutlarda ise yüzde 28
artış kaydedildi. En yüksek satış, 23 bin 79 adet konut ile Esenyurt’ta gerçekleşti

istanbul Büyükşehir Belediyesi İstan-
bul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin
konut piyasalarının değerlendirildiği

Eylül 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bül-
teni’ni yayınladı. Toplam konut satışlarının yüzde
17’sinin gerçekleştiği İstanbul’da Ağustos sonu iti-
bariyle gerçekleşen ortalama konut satışları bir ön-
ceki yıl ortalamasına göre yüzde 11 artarak 22 bin
oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde konut
satışları yüzde 14 arttı. İlk sekiz ayda, toplam 176
bin konut satıldı.

Sıfır konut satışı azaldı

Konut satışlarının yüzde 71’i ikinci el konutta ger-
çekleşti. Sıfır konut satışları yıllık yüzde 16 azalır-
ken, ikinci el konut satışları yüzde 28 arttı. Ağustos
ayı satışları, bir önceki yıl ortalamasına göre sıfır
konutlarda yüzde 5, ikinci el konutlarda ise yüzde
83 arttı. 2019 yılı aylık ortalama ipotekli konut sa-
tışı 4 bin 652 adet iken, 2020 Ağustos’ta yüzde 123

artarak 10 bin 362’ye yükseldi. İpotekli konutların
satışlar içindeki payı, yüzde 47’e yükseldi.

Esenyurt birinci oldu

Konut satışlarının yüzde 61’i Avrupa yakasından
oldu. En yüksek satış, 23 bin 79 adet konut ile
Esenyurt’ta gerçekleşti. Satışlar, Şişli, Sarıyer, Zey-
tinburnu, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy, Esenler
ve Bakırköy’de 2019 ortalamasının altında kaldı.
Satışların yüzde 39’unun gerçekleştiği Anadolu
Yakası’nda ise sekiz ayda en yüksek satış, 9 bin
459 konut ile Pendik’te kaydedildi. Yabancılara ya-
pılan satışın yüzde 46’sının gerçekleştiği İstan-
bul’da, ilk sekiz ayda, 9 bin 596 adet konut satıldı.
Satışlar hem İstanbul hem de Türkiye genelinde
yıllık yüzde 31 azaldı. 2020 Temmuz’da, konut
fiyat endeksi yıllık bazda; sıfır konutta yüzde 30,
ikinci elde yüzde 21 arttı. Türkiye genelinde ise
sıfır konutlarda yüzde 28, ikinci el konutlarda
yüzde 25 artış gerçekleşti.

servislere
sıkı denetim
Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler
sabah saatlerinde yollara düştü. İstanbul genelinde okul yolundaki servislere
jandarma ekipleri tarafından koronavirüs denetimi gerçekleştirildi

Okulların kademeli olarak
yüz yüze eğitime başlaması ile
birlikte öğrenciler ve okul

servisleri sabah saatlerinde yollara
düştü. İstanbul İl Jandarma Komutan-
lığı Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş
ve Motosikletli Asayiş ve Trafik Timleri-
nin katılımıyla kent genelinde 188 per-
sonelle okul servislerine yönelik denetim
gerçekleştirdi. Çekmeköy'de yapılan de-
netimde okul servisleri jandarma ekip-
leri tarafından durduruldu. Gerekli
belgelerin kontrolleri yapılırken, öğren-
cilerin sosyal mesafe ve maske kuralına
uyup uymadıkları kontrol edildi. Servis-
lerde öğrencilerin mesafeli olarak otur-
duğu ve maske taktıkları görüldü. Okula

giden öğrencilere jandarma tarafından
çanta hediye edildi. Denetime bir jan-
darma helikopteri de destek verdi.

Maskemi çıkarmayacağım

Servis şoförü Ali Ekber Uludağ, "Aynı
önlemi evde de alıyoruz. Çünkü çocuk-
lar var. Elimizden geldiği kadar üstü-
müze düşen bütün sorumlulukları
yerine getiriyoruz. Başta kendi ailemiz
ve veliler olarak bu kurallara uyduğu-
muzu belirtmek isteriz" diye konuştu.
Okula giden 1'inci sınıf öğrencisi Batu-
han Turpoğlu, "Heyecanlıyım. Güzel
şeyler hissediyorum. Maskemi çıkarma-
yacağım. Herkes maskesini takmalı"
şeklinde konuştu. DHA

Kağıthane Beledi-
yesi'nin yakın dö-
nemde hizmete

açtığı; iş arayanlarla işçi ara-
yanları buluşturan İstihdam hiz-
met noktası, kadınlara ayrılan
özel bir günde 20 kişinin iş bul-
masını sağladı. Kağıthane Bele-
diye Başkanı Mevlüt Öztekin'in
seçimlerden önce sözünü ver-
diği İstihdam hizmet noktası ça-
lışmalarına üç ay önce başladı.
Bugüne kadar 250'den fazla ki-
şiye iş bulan İstihdam hizmet
noktası'nda bir günde tek müla-
katla 20 kadın iş sahibi oldu.

150 kişiyi işe alacak

Dünyaca ünlü bir cep telefonu
üreticisi firmanın yerli cep tele-
fonu üretim tesisinde çalıştırıl-
mak üzere İstihdam hizmet
noktası'nda düzenlenen müla-
kata 60 kişi katıldı. adaylar önce

sözlü, ardından uygulamalı mü-
lakata alındı. Firma yetkililerinin
de hazır bulunduğu mülakatların
sonucunda 20 kişinin işe uygun
olduğu tespit edildi. Firma top-
lamda yılsonuna kadar kade-
meli şekilde 150 kişiyi işe
alacak.

Servis imkanı sunulacak

Mülakata katılan adaylarda ara-
nan şartlarsa; elektrik ve elek-
tronik alanında en az meslek
lisesi mezunu veya benzer iş-
lerde çalışmış, vardiyalı çalışma
sistemine ayak uydurabilecek,
20-40 yas aralığında çalışmaya
engel durumu olmayan, el bece-
risi yüksek kişiler olarak açık-
landı. İşe uygun adaylara;
maaş, pirim, ek mesai, yemek
ve servis gibi olanaklar sunula-
cak. Firma yakın zamanda üre-
tim tesisini Kağıthane'ye

taşıyacak. Bu nedenle firma yet-
kilileri Kağıthane Belediyesi ile
görüşerek, yeni personel alım
sürecinde işbirliği yaptı. Kağıt-
hane Belediyesi İstihdam hiz-
met noktası'nda görevli insan

kaynakları uzmanlarının 
koordinesinde gerçekleşen 
mülakatlardan başarıyla 
geçen adaylar yeni yılla birlikte
yerli cep telefonu üretim tesi-
sinde iş başı yapacak. Dha

20 kadına İstİhdam Kağıthane 
Belediye Başkanı 

Mevlüt Öztekin’in ilçedeki 

istihdamı artırmaya yönelik projesi 

istihdam Hizmet Noktası 

20 kadının iş bulmasını
sağladı

Gaziler
unutulmadı

Gaziler Günü Kağıthane
meydanda bulunan Ata-
türk Heykeli önünde geçti-

ğimiz cumartesi günü düzenlenen
törenle kutlandı. Törene Kağıthane
Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 3.
Kolordu adına Albay Fahri Er, Kağıt-
hane İlçe Emniyet Müdürü Murat
Çaykara, gazilerimiz, daire amirleri ve
STK temsilcileri katıldı. Kâğıthane
Kaymakamlığı, Garnizon Komutan-
lığı, Kâğıthane Belediye Başkanlığı ve
gazilerimize ait çelenklerin sunulması
ile başlayan tören, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı eşliğinde bayrağın gön-
dere çekilmesinin ardından günün
anlam ve önemini içeren konuşmalar
ile son buldu.

Gazilerimize minnettarız

Törenin ardından Nurtepe Sosyal
Tesislerinde düzenlenen programda;
Kaymakam Koç, Başkan Öztekin,
Garnizon Komutanı Er ve Emniyet
Müdürü Çaykara gaziler ve aileleriyle
bir araya geldi. Başkan Öztekin bu-
rada yaptığı konuşmada gazilere şük-
ranlarını iletti. Başkan Öztekin;
"Vatanı uğruna canlarını ortaya koyan
siz kıymetli gazilerimize minnettarız.
Ülkemizin 780 bin kilometrekaresinde
huzur ve güven içinde yaşıyorsak
bunu siz kıymetli gazilerimize ve el-
bette ki vatanımızın asil kahramanları
şehitlerimize borçluyuz. Bin yıldır var
olduğumuz bu topraklarda ilelebet
barış ve kardeşlik içinde yaşamamızın
teminatı sizlersiniz. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet,
ailelerine sabırlar, siz kıymetli gazileri-
mize sağlık ve sıhhat diliyorum" diye
konuştu. DHA

İstanbul
Valisi Ali
Yerlikaya,

öğrencilerin
heyecanına
ortak oldu.



Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) ile mücadele sürecinde hazine

taşınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm
sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaş ve
işletmelerin mali yükünü azaltmak için yap-
tıkları kira ertelemesinin yeniden yapılması-
nın şu an için söz konusu olmadığını
bildirdi. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada,
kira ertelemesi, atık ithalatında kotanın dü-
şürülmesi ve Kovid-19 salgını sürecinde kul-
lanılan maske ve eldivenlerin doğaya verdiği
zarara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Salgın sonrası Bakanlık bünyesindeki iş yer-
leri başta olmak üzere hazine taşınmazları
ve turizm işletmelerinde yapılan kira ertele-
mesinin tekrarlanması konusuna ilişkin
Kurum, "Yeni bir erteleme şu an için söz ko-
nusu değil" dedi. 

Geçmişi anımsattı

Pandemi ile mücadele sürecinde hazine ta-
şınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm
sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaş ve
işletmelerin mali yükünü azalttıklarını anım-
satan Kurum, şöyle konuştu: "Salgın süre-
ciyle beraber hem turizm işletmelerimize
hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz
bünyesindeki tüm işletmelere 6 ay süreyle
taksitlerini öteleme imkanı getirmiştik.
Kasım, aralık ayına kadar zaten hiç bir
bedel ödemiyorlar. Bu süreçte vatandaşımı-
zın, esnafımızın hep yanında olmaya gayret
gösterdik. Kiralarımızı o süreçte almadık,
ödenmesi gereken bedellerin ötelenmesini
yaptık."

10 yıl daha uzatabiliriz

Hazine taşınmazları ile ilgili çiftçileri sevin-
direcek çok önemli bir karar daha aldıklarını

aktaran Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığı
ile hayata geçirdikleri proje kapsamında
Hazineye ait tarım arazilerini üretime açtık-
larını söyledi. Arazileri, topraksız olan ve ye-
terli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıl süreyle
kiraya vereceklerini belirten Kurum, ilk
etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun,
Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 41,5 milyon
metrekarelik tarım arazisini üretime açacak-
larını ifade etti. Projeyle çiftçilerin 60 dö-
nüme kadar hazine taşınmazı
kiralayabileceklerine dikkati çeken Kurum,
ilk yıl kira bedellerinin taşınmazın rayiç be-
delinin yüzde 1,5'i olacağını, çiftçilerin yü-
kümlülüklerini yerine getirmeleri
durumunda isterlerse yeniden belirlenen
bedel üzerinden kira sürelerini 10 yıl daha
uzatabileceklerini aktardı.

Sıfır Atık Projesi'ne dair

Atık ithalatı kotasının yüzde 50'ye düşürül-
mesi ve Sıfır Atık Projesine ilişkin de açık-
lama yapan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hi-
mayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesini çok
önemsediklerini söyledi. Sıfır Atık Projesi
kapsamında tüketilen malzemelerin geri dö-
nüşümle ham madde olarak kullanıldığını
belirten Kurum, "Sıfır Atık Projemizle 2023
yılına kadar 100 bin kişiye doğrudan istih-
dam sağlayacak ve yıllık 20 milyar liralık
ekonomik kazanç elde edeceğiz." dedi. Atık
ithalatı kotasının düşürülmesiyle geri kaza-
nım tesislerinin ham madde ihtiyaçlarının
yüzde 50'sinin iç piyasadan karşılanacağını
kaydeden Kurum, 2023 yılına kadar Türki-
ye'de geri kazanım oranını yüzde 13'ten
yüzde 35 seviyelerine çıkarmayı hedefledik-
lerini vurguladı. 
HABER MERKEZİ
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TicareT Bakanlığı'ndan alı-
nan bilgiye göre, bilinirliği
her geçen yıl artan tüketici

hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı ve
sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmaz-
lıkların mahkemelere yansıtılmadan, tü-
keticiler yönünden masrafsız ve her iki
taraf açısından hızlı ve kolay çözüme
bağlanması amacıyla hizmetlerini sür-
dürüyor. Tüketici haklarının korunma-
sında lokomotif görevini üstlenen söz
konusu heyetlere, bu yıl ağustos sonu

itibarıyla 375 bin 739 başvuru geldi.
Bunlardan 311 bin 873'ü incelenerek
karara bağlandı. Bu yıl tüketici hakem
heyetlerince verilen kararların yaklaşık
yüzde 60'ı tüketici lehine sonuçlandı.
Geçen yılın 8 aylık döneminde e-Devlet
Kapısı üzerinden tüketici hakem heyet-
lerine 83 bin 598 elektronik başvuru
ulaşmışken, bu yılın aynı döneminde
buradan yapılan başvuru sayısı 188 bin
215'i buldu. Böylece, bu yıl tüketici
hakem heyetlerine yapılan başvurular-

dan yarısı e-Devlet Kapısı üzerinden
gerçekleştirilmiş oldu. Söz konusu ista-
tistikler e-Devlet Kapısı üzerinden tüke-
tici hakem heyetlerine başvuru yapma
usulünün tüketiciler tarafından benim-
sendiğini gösterdi.

Birinci sırada yer alıyor

Ürün ve hizmet bazında değerlendirildi-
ğinde, tüketiciler tarafından 33 bin 427
ile en çok cep telefonu ilişkin konularda
başvuru yapıldı. Bunu sırasıyla 25 bin

882 ile ayakkabı, 19 bin 507 ile kredi
kartı üyelik ücreti, 18 bin 707 ile internet
aboneliği, 14 bin 344 ile kredi tahsis üc-
reti ve 12 bin 453 ile de GSM aboneliği
konularına ilişkin uyuşmazlık başvuru-
ları izledi. Sektör bazında değerlendiril-
diğinde ise 8 ayda en çok başvuru 167
bin 914 ile perakende ticaret sektöründe
kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 64 bin
701 ile finansal hizmetler, 46 bin 335 ile
abonelik hizmetleri, 19 bin 803 ile ula-
şım, sağlık ve eğitim hizmetleri, 9 bin
387 ile turizm hizmetleri sektörlerine
ilişkin faaliyetlere yönelik başvurular
takip etti.

Tüketici cep telefonlarından şikayetçiTüketici hakem heyetlerine bu
yıl ağustos sonu itibarıyla 375

bin 739 başvuru yapılırken,
bunlar arasında liste başında
cep telefonu, ayakkabı, kredi

kartı üyelik ücreti, internet
aboneliği ve kredi tahsis
ücreti konuları sıralandı

Kanada’ya
yatırım çağrısı

inşaaT, turizm, gıda ve otomotiv gibi
sektörlerde faaliyet gösteren Akman
Holding'in Kanada'daki şirketi SAMM

Developments, The Kennedy Condominiums
projesinin ardından ülkedeki ikinci büyük projesini
de hayata geçirmeye hazırlanıyor. SAMM Deve-
lopments, Toronto'da 130 milyon dolarlık yatı-
rımla, havalimanı ve şehir merkezinin tam
ortasında 32 bin metrekarelik dev bir plaza kom-
pleksi inşa edecek. Alışveriş merkezi, 204 odalı otel
ve 150 adet ofis gibi donatıları bulunacak Regal
Plaza Kompleksi'nin temeli yarın Kanada’nın On-
tario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'un katılımıyla
atılacak. Projenin, Mart 2023'te tamamlanması
bekleniyor.

Kanada'daki ikinci projemiz

Akman Holding ve SAMM Developments Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Akman, yaptığı açıkla-
mada, Kanada'daki ikinci projelerinin otel
bölümünün 12 bin 700 metrekare, ofis bölümü-
nün ise 10 bin metrekarelik alana sahip olacağını
söyledi. Zemin katında restoran, kuaför, fitness,
eczane, kuru temizleme ve verandadan oluşan
yaklaşık 12 bin metrekarelik kullanılabilir alan bu-
lunacağını ifade eden Akman, otopark sorunu ol-
mayacak projenin, Kanada'nın ticaret merkezi
Toronto'nun en merkezi lokasyonlarından birinde
bulunduğunu bildirdi. Akman, Nisan 2021'de sa-
tışa başlanacağını, şimdiden önemli bir talep gel-
diğini belirterek, otel için dünyanın sayılı
markalarından biri ile anlaştıklarını söyledi.
2013'te girdikleri Kanada'da 6 otelleri bulundu-
ğunu aktaran Akman, "Koronavirüse rağmen izin-
leri alarak inşaatına başlayacağımız proje, Kanada
inşaat sektöründeki konumumuzu daha da yuka-
rıya taşıyacak." dedi. 

Borsa haftaya
yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi,
haftaya yüzde 0,01 artışla 1.112,04 pu-
andan başladı. Açılışta BIST 100 en-

deksi, 0,08 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak
1.112,04 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde
0,04 değer kaybederken, holding endeksi yüzde
0,09 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla
kazandıran yüzde 1,03 ile turizm, en çok gerileyen
ise yüzde 0,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,12
değer kazanarak günü 1.111,96 puandan tamam-
layan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,84
yükseliş kaydetti. Analistler, bu hafta, perşembe
günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Mer-
kez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı-
nın gündemin odağında bulunduğunu belirterek,
yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Je-
rome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar
ile Powell'ın yarından itibaren Senato'da gerçekleş-
tireceği sunumların takip edileceğini bildirdi. Veri
gündeminin bu hafta görece zayıf olduğunu ve
jeopolitik gelişmeler ile yeni tip koronavirüs aşısına
ilişkin haber akışının yatırımcı kararları üzerinde
belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açı-
dan BIST 100 endeksinde 1.090 seviyesinin des-
tek, 1.120 puanın direnç konumunda
bulunduğunu kaydetti.
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Başta İstanbul Boğazı olmak üzere birçok
alanın son dönemde maske ve eldiven
atıklarıyla kirletilmesine ilişkin ise Kurum,
salgınla mücadele sürecinde yeni bir kirli-
lik türüyle karşı karşıya kalındığını belirtti.
Nisan ayında tek kullanımlık maske ve el-
diven gibi hijyen malzeme atıklarının yöne-
timine ilişkin bir genelge yayımladıklarını
anımsatan Kurum, 81 il valiliğine gönderi-
len genelgeyle atıkların bertarafına dair
"72 saat" kuralı getirdiklerini söyledi.
Bakan Kurum, genelgeyle belediyelerin, iş
yerlerinin belirlediği yerlerde atıkların 72

saat atık kutularında muhafazasını zorunlu
hale getirdiklerini bildirdi. Çevreye atılan
her maskenin doğaya, doğal hayata, canlı-
lara ciddi zarar verdiğine dikkati çeken
Kurum, "Bu doğa hepimizin. Salgın süreci
bize şunu göstermiştir ki aslında doğayı
kirleten biziz, insanlık. Çocuklarımız, genç-
lerimiz, ailelerimiz bu bilinçteler. Bu bilinci
arttırarak çevreye ve doğaya sahip çıkma-
mız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kurum, salgın sürecinde insanların
evde kalmasıyla doğada belirgin bir iyileş-
menin olduğunu da sözlerine ekledi.

KiRLiLiK ARTTI 

Bankacılıkta yeni dönem başlıyor
BDDK'nın hazırladığı düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan
kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek

Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Ku-
rumunun (BDDK)

hazırladığı düzenleme yürürlüğe
girdikten sonra uzaktan kimlik tes-
piti mümkün hale gelecek. Yeni
dönemde uzaktan kimlik doğrula-
masıyla hem müşteri olunabilecek
hem de mevcut müşteriler banka-
cılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.
BDDK, bankalar tarafından yeni
müşteri kazanımında ve müşteri
kimliğinin doğrulanmasında kulla-
nılabilecek uzaktan kimlik tespiti
yöntemlerini belirlemek üzere
"Bankalarca Kullanılacak Uzaktan
Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin
Tebliğ Taslağı" hazırladı.
Buna göre gerçek kişilerin uzaktan
kimlik tespiti, banka çalışanı ile ki-
şinin; fiziksel olarak aynı ortamda
bulunmasına gerek olmadan, çev-
rim içi olarak görüntülü görüşmesi
ve birbiriyle iletişim kurması ile
gerçekleşecek. Islak imza zorunlu-
luğu kalkacak. Yapılan görüntülü
görüşmede olası riskler dikkate alı-
narak yeterli güvenlik ve gizlilik se-
viyesi oluşturulması zorunlu
olacak. Görüntülü görüşme şifre-
lenmiş güvenli iletişim ile gerçek-
leştirilecek. Uygulamanın hayata
geçmesiyle bankacılık hizmetlerine
daha hızlı ve rahat erişim sağlana-
cak. Zamandan, maliyetten ve iş
gücünden tasarruf edilmesi imkanı
doğacak. Müşteri olma süreci en
fazla 10 dakikalık bir sürede ta-

mamlanabilecek. Bankalar açısın-
dan kağıt ve doküman kullanımı-
nın azaltılıp hizmet maliyetinin
düşürülmesi sağlanacak. Müşteri-
ler açısından ise esnek, yenilikçi ve
açık fikirli müşteri deneyimi fırsatı
oluşacak.

2021'e kadar bitecek

Görüntülü görüşme ile uzaktan
kimlik tespiti yönteminin, Al-
manya, İspanya, Fransa ve Eston-
ya’da etkili bir şekilde kullanıldığı
biliniyor. Türkiye'de ise BDDK ta-
rafından yürütülen düzenleme ça-
lışmasının 2021 yılına kadar
tamamlanması öngörülüyor. Tür-
kiye'de tamamen dijital olarak
uzaktan kimlik tespiti yapılabilme-
sinin önü 26 Haziran 2020 tari-
hinde 5411 sayılı Bankacılık
Kanununda yapılan değişiklik ile
açıldı. Söz konusu değişiklik kap-
samında, bankalar ve müşterileri
arasındaki ilişkilerin, uzaktan ileti-
şim araçlarının kullanılması sure-
tiyle mesafeli olarak
gerçekleştirilebilmesi ve müşteri
kimliğinin doğrulanmasına imkan
veren yöntemler yoluyla kurulacak
sözleşmeler ile düzenlenebilmesi-
nin önü açıldı. BDDK kaynakla-
rından edindiği bilgiye göre uçtan
uca dijital ortamda gerçekleşecek
kimlik tespiti işleminde kullanılabi-
lecek kimlik belgeleri, bunların gü-
venlik öğeleri ve doğrulanması
konusunda çalışmalar sürüyor.

Tarım verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Ku-
rumu, temmuz ayına
ilişkin Tarım-GFE veri-

lerini açıkladı. Buna göre, endeks
temmuzda bir önceki aya göre
yüzde 0,61, geçen yılın aralık ayına
göre yüzde 3,94, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 6,74 ve 12 aylık
ortalamalara göre yüzde 8,53 artış
gösterdi. Ana gruplar itibarıyla
temmuzda bir önceki aya göre ta-
rımda kullanılan mal ve hizmet en-

deksi yüzde 0,55, tarımsal yatırıma
katkı sağlayan mal ve hizmet en-
deksi yüzde 0,97 yükseldi. Yıllık
bazda tarımda kullanılan mal ve
hizmet endeksi yüzde 6,21, tarım-
sal yatırıma katkı sağlayan mal ve
hizmet endeksi de yüzde 10,06
arttı. Yıllık bazda en fazla azalış
yüzde 10,51 ile veteriner harcama-
ları alt grubunda görüldü. Tem-
muzda geçen yılın aynı ayına göre
azalış gösteren diğer alt gruplar ise

yüzde 2,77 ile tarımsal ilaçlar,
yüzde 2,66 ile gübre ve toprak ge-
liştiriciler, yüzde 1,06 ile enerji ve
yağlar oldu. Bu dönemde en fazla
artış yüzde 16,49 ile makine bakım
masrafları, yüzde 11,28 ile diğer
mal ve hizmetler, yüzde 9,78 ile
hayvan yemi alt gruplarında ger-
çekleşti. Aylık en fazla azalış yüzde
0,25 ile hayvan yemi alt grubunda
kaydedildi ve ortaya çıkan
veriler dikkat çekti.

Bakan Kurum,
turizm sektörüne
kötü haber verdi.

Bakan Kurum, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazine taşınmazları
üzerinde tarım, ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet gösterenlerin
mali yükünü azaltmak için yaptıkları kira ertelemesinin yeniden

yapılmasının şu an söz konusu olmadığını bildirdi

Ali
Akman
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C umhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın, Libya’da yaşanan son
gelişmeleri Demirören Haber

Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Kalın,
Serrac’ın istifa kararı ile ilgili, "Sayın Ser-
rac yaptığı açıklamada konsey ve başkan-
lık ile ilgili yapılan çalışmalara fırsat
tanımak ve onların daha sağlıklı bir şe-
kilde ilerlemesi için görevi bırakılabilece-
ğini ifade etti. Kendisiyle yaptığımız
görüşmelerde de, orada yeniden bir yapı-
lanmaya giderken belki kendisinin yapa-
cağı katkıların daha doğrudan ve sağlıklı
olması için böyle bir yolu tercih edebilece-
ğini ifade etti. Her halükârda Başkanlık
Konseyi ve Meclis orada, Sayın Serrac ile
bizim temaslarımız tabii ki devam edecek.
Çünkü kendisiyle son 1-1,5 yıl içerisinde
yakın çalıştık. Cumhurbaşkanımızın al-
dığı inisiyatif sayesinde, Trablus'taki Ulu-
sal Mutabakat Hükümeti sağlam bir
şekilde Libya'nın meşru hükümeti olmaya
devam ediyor. Aynı zamanda uluslararası
tanınırlığı da bu süreçte güçlendi. Dolayı-
sıyla kişilerden bağımsız olarak Ulusal
Mutabakat Hükümeti'nin kurumsal an-
lamda daha iyi bir noktada olduğunu
söyleyebiliriz" diye konuştu.

Desteğimiz devam edecek

Libya'da son 10 yılda çok fazla siyasi
aktör değişimi olduğuna işaret eden Kalın
şunları kaydetti: "Tabii şahıslar, isimler de
önemli. Son tahlilde bu aktörler üzerin-
den bu müzakereler yürüyor, bu çalışma-
lar devam ettiriliyor. Orada tabii diğer
aktörlerle de bizim temaslarımız sürüyor,
sürmeye de devam edecek. Önümüzdeki
günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da
ifade ettiği gibi oraya heyetlerimiz gidebi-
lir. Libya ile bu trafiğimiz devam edecek.
Çünkü biz Libya’nın istikrar ve güvenli-
ğini hem Kuzey Afrika’nın hem de Akde-
niz’in güvenliği ve istikrarı açısından da
önemli görüyoruz. Bizim için de önemli
bir ülke Libya. Ayrıca Aralık 2019’da yap-
tığımız güvenlik iş birliği ve eğitim anlaş-
ması çerçevesinde de biz orada Milli
Mutabakat Hükümeti’ne de destek veri-
yoruz. Bu desteğimiz de aynen devam
edecek. Ve bunun devam etmesi gerekti-
ğinde kendileri de ısrarcılar. Hem siyasi
anlamda destek verilmesi hem askeri ko-
nularda eğitim ve iş birliği yapılması hem
de ekonomik alanda Türk firmaları ile
orada altyapı yatırımlarında, hastane,
sağlık, yol, ulaştırma gibi diğer alanlarda,
enerji gibi diğer sektörlerde de iş birliği
yapılması konusunda onlar zaten istekli.
Dolayısıyla bizim Libya ile olan bu çok
kapsamlı ilişkilerimiz her halükârda
devam edecek. Ama tabii ki bu siyasi sü-
reci de yakından takip edeceğiz."

Geçerliliğini aynen koruyor

Serrac'ın istifasının, Libya ile Türkiye ara-
sında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İş
birliği Mutabakat Muhtırası' ile 'Deniz
Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İliş-
kin Mutabakat Muhtırası'nı nasıl etkileye-
ceğine ilişkin soru üzerine Sözcü Kalın,
"Bu anlaşmalar bu siyasi süreçten etkilen-
mez, çünkü bunlar hükümetin aldığı
karar, şahısların aldığı karar değil. Baş-

kanlık Konseyi’nin aldığı kararlar, geçerli-
liğini aynen koruyor. Zaten bizim o an-
laşma çerçevesinde ilgili arkadaşlarımız,
kurumlarımızın temsilcileri de orada ça-
lışmalarına devam ediyor. Sayın Serrac
görevinden ayrılsa bile, onun çalışma
ekibi, Meclis’teki diğer temsilciler, bakan-
lıklardaki diğer görevliler, sorumlular ki
onlar da sık sık Türkiye’ye gelirler giderler,
bu trafiği devam ettirirler. Bu çalışmaların
ve iş birliğinin devam etmesi konusunda
tam bir kararlılık içerisindeler" yanıtını
verdi.

Konferansa olumlu bakıyoruz

İbrahim Kalın, aynı şekilde Doğu Akde-
niz’de adil, paylaşımcı ve bütün kıyıdaş
ülkelerin içinde olduğu bir enerji perspek-
tifinin geliştirilebileceğini dile getirirken
şöyle konuştu: "Siyasi ihtilaflarımız olabi-
lir. Evet, bizim de şu anda İsrail ile, Mısır
ile bazı siyasi görüş ayrılıklarımız var, ihti-
laflarımız var. Bunlar enerji konusunda iş
birliği yapmanın önüne illa da bir engel
olmak zorunda değil. Çünkü hepimiz son

tahlilde bu coğrafyanın bir parçasıyız,
coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre bu
gerçekler ışığında hareket etmemiz gere-
kir. O yüzden de son dönemde daha sık
dile getirilen bütün Akdeniz’e kıyıdaş ül-
kelerin katılımıyla, adil ve paylaşımcı bir
enerji platformu konferansı, toplantısı ya
da süreci başlatılmasına biz olumlu bakı-
yoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten
bunu muhataplarına iletti, ifade etti. Hem
AB Başkanına hem Sayın Merkel’e, muh-
temelen önümüzdeki hafta yapılacak gö-
rüşmelerde de bu konu tekrar gündeme
gelecek. Biz buna olumlu bakıyoruz.
Çünkü ihtilaflı alan, bölge diye tarif edilen
yerlerde de bir zenginlik varsa bunlar pay-
laşılabilir. Bunların mekanizmaları, mo-
daliteleri geliştirilebilir, çalışılabilir. Bu zor
ve imkansız bir şey değil. Dolayısıyla
Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını
bütün ülkelerin faydasına olacak bir kay-
nağa, bir değere dönüştürebiliriz."

KKTC ile de temas kurulmalı

ABD’nin son dönemde Güney Kıbrıs’a

yönelik adımlarına değinen Sözcü Kalın,
ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulanan silah
ambargosunu kaldırması, Rum Kesimi ile
‘Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği
Merkezi’ kurulmasına dair mutabakat im-
zalaması ve Yunanistan ile Batı Trakya'da
Türklerin yoğun olduğu İskeçe bölgesinde
ortak tatbikat yapması ile ilgili şu görüş-
leri dile getirdi: "ABD’nin bu tek taraflı
adımları sürece katkı vermez. Silah am-
bargosunun kaldırılmasından sonra
Amerikan Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs
Rum Kesimi'ni ziyaret etmesi, Türk tara-
fına geçmemesi, oradakiler ile temas et-
memesi, bize göre çok tek taraflı, yanlı ve
sürece katkı sağlamayan bir tavırdır.
Amerikan yetkililerinin ‘bölgede gerilim
olmasın, adil paylaşım olsun’ açıklamala-
rının somut eylemlerle desteklenmesi ge-
rekir. Sayın Pompeo’nun bu ziyaretleri,
Amerikan yönetiminin aldığı bu kararlar
maalesef bunu teyit eder yönde değil. Ve
burada eğer Amerika sürece katkı vermek
istiyorsa, adil ve eşit bir tutum içerisinde
olması gerekir. Rum Kesimi’ne gidiyorsan
Türk Kesimine de gideceksen, Rum Kesi-
minin görüşlerini alıyorsan, Türk tarafı-
nın görüşlerini de dikkate alacaksın.
Adaletli davranmak bunu gerektirir. Dola-
yısıyla ABD burada adil ve tarafsız bir rol
oynayacaksa, bir katkı sunacaksa bunu
sadece bir tarafın, yani Rum tarafının gö-
rüşlerini dikkate alarak, Rum tarafıyla
temas kurarak yapamaz. Mutlaka Türk
tarafıyla da temas kurması gerekir."

İki konu masada olacak

Kasım ayında ABD’de yapılacak başkan-
lık seçimlerinin Türkiye’yi nasıl etkileyece-
ğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kalın,
"Bizim açımızdan Türk Amerikan ilişkile-
rini zehirleyen iki tane temel mesele
budur. Birisi Amerika’nın PYD/YPG’ye
verdiği destek, ikincisi de FETÖ konu-
sunda şu ana kadar Türkiye’yi tatmin
edecek, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını ga-
ranti altına alacak adımlar atmamış ol-
maması. Yeni gelecek yönetim, Trump
yönetimi devam edebilir, Biden yönetimi
gelebilir, bizim açımızdan bu iki konu ma-
sada olmaya devam edecek. Tabii ki diğer
enerji, güvenlik, Suriye, Irak istikrar ve
diğer birçok konu bunlar da masamızda
olmaya devam edecek. Libya, Doğu Ak-
deniz, Filistin meselesi ki orada da bizim
eleştirel tavrımızı biliyorsunuz, bunlar
devam edecek. Dolayısıyla şahıslardan
bağımsız olarak bizim önceliklerimiz
bunlar" ifadelerini kullandı. DHA

AGIR TOPLAR CIZIK YEDI!
İYİ Partİ'nİn 2. Olağan
Kurultayı dün Ankara’da
yapıldı. Meral Akşener, bin

289 oy alarak bir kez daha partisinin
genel başkanı seçildi. Asıl rekabet ise,
Genel İdare Kurulu seçimlerinde ya-
şandı. Çarşaf liste olarak girilen seçim-
lerde, ilk 75 ismin Meral Akşener'in
‘anahtar listesi’ olduğu bilgisi kulislere
yayıldı. Merkez Disiplin Kurulu’nun 11
asıl ve yedi yedek üyesi seçim yapıldı,
50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri de
belli oldu. Kurultay sırasında delegelere
dağıtıldığı iddia edilen ‘tercih edilmeye-
cekler’ listesi İYİ Parti’yi karıştırdı. “İlk
75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler”
başlıklı listede şu isimler yer aldı: Hay-
rettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun
Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ,
Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin,
Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan
Erel. Feridun Bahşi, Aytun Çıray,
Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Berna
Biçer ve İsmail Koncuk ise ne Genel
İdare Kurulu’na ne de Merkez Disiplin
Kurulu’na giremedi. Çizik yiyen diğer

isimlerden Aylin Cesur, Hayrettin Nu-
hoğlu, Ayhan Erel ve Aydın Adnan
Sezgin, Genel İdare Kurulu’na yedek
üye seçildi. Adana Milletvekili İsmail
Koncuk ve İzmir Milletvekili Aytun
Çıray da listeye sosyal medya hesapla-
rından yaptıkları paylaşımlarla tepki
gösterdi. Koncuk, “İYİ Parti 2. Olağan
Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun.
Ben ve Ümit Özdağ, GİK̇ adayı olma-
mamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fu-
karaları, bir kısım il yöneticisine sabah
böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihti-
malimiz bile birilerini ürkütmüş! Kol-
tuk onların, adamlık bizim olsun”
ifadelerini kullandı.

Hedef merkez siyasetçiler!

Çizik yiyen bir diğer isim Aytun Çıray
ise “Bu listede asıl hedef merkez siya-
setçilerin tasfiyesidir. Demirel’in dok-
toru. İsmet Sezgin’in yeğeni. Ve
bendeniz bunun işaretidir. Başarıp ba-
şaramadıklarını göreceğiz. Onlar da
görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir
bu!” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin 2. Olağan Kurultayı'nda Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri seçimi öncesi dağıtılan
"İlk 75’te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" listesi partiyi karıştırdı. Listede bulunan 10 isimden dördü GİK'e yedek
üye olarak girdi. Çizik yiyen isimler arasında Aytun Çıray ve Ümit Özdağ gibi partinin ağır topları da var

İbrahim Kalın, günlük koronavirüs vaka sayıla-
rındaki yükselişin beraberinde sokağa çıkma kı-
sıtlamalarını getirip getirmeyeceğine ilişkin
soruyu ise şöyle yanıtladı: "Burada baştan beri
hükümetimizin aldığı tedbirler bütün dünyada
örnek kabul edildi biliyorsunuz hamdolsun biz
bu süreci dünyada en iyi yöneten ülkelerden bi-
risi olduk. Ama Kurban Bayramı’ndan sonra bir
gevşeme oldu. Kurban, ziyaretler, seyahatler, tatil
vesaire şu veya bu gerekçelerle. Şimdi özellikle

grip nezle sezonuna girdiğimiz bu Eylül-Ekim ay-
larında artık tekrar toparlanmamız lazım. Yani
illa vaka sayılarının 10 katı, 20 katı, 30 katı art-
masını beklememek lazım, şu anda bu gerçek
bir tehdit olarak etrafımızda dolanıyor, her gün
görüyoruz, insanlar ölüyor, yakalanıyorlar, en-
tübe olanlar var, yoğun bakıma alınanlar var. Aşı
bulunup yaygın bir şekilde ve güvenli bir şekilde
kullanılana kadar ve belki ondan sonra da bir
müddet daha biz bu temizlik maske mesafe, 

Cumhurbaşkanımızın formülasyonuyla ‘Tamam’
formülünü sıkı bir şekilde uygulamak zorundayız.
İlla devletin zecri tedbir almasını beklememek
lazım. Burada toplum bilinci son derece önemli.
Toplumun kahir ekseriyeti bunlara uyuyor; ama
uymayan bir kitle var ve maalesef genelde taşı-
yıcılar ve vakaların artmasına sebep olan kişiler
de bunlar. Başka ülkelerde de hala vaka sayıla-
rında ciddi artışlar var, biz aldığımız tedbirler çer-
çevesinde kontrol altında tutuyoruz; ama yani
7’den 70’e bütün vatandaşlarımızın tedbirler ko-
nusunda çok sıkı tavizsiz davranması gerekiyor."

KISITLAMA SALGININ SEYRİNE BAĞLI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Libya Ulusal 

Mutabakat Hükümeti (UMH) 
Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın 

istifa kararının Türkiye ile yapı-
lan anlaşmaları etkilemeyeceğini
söyledi. Kalın, "Bu anlaşmalar bu

siyasi süreçten etkilenmez, çünkü
bunlar hükümetin aldığı karar,

şahısların aldığı karar değil. Baş-
kanlık Konseyi’nin aldığı kararlar, 
geçerliliğini aynen koruyor" dedi

Çok sayıda İYİ Parti kurmayının çizik yediği Genel İdare
Kurulu için en yüksek oyu Erdal Sarızeybek aldı. Bin
131 oy alan Sarızeybek'in ardından bin 32 oy alan
Uğur Poyraz ikinci sıraya yerleşti. Koray Aydın 965,
parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise 892 oyda kaldı. 

Genel İdare Kurulu:
Erdal Sarızeybek
Uğur Poyraz 
Ümit Dikbayır
Ümit Özkale
Bahattin Bahadır Erdem
Koray Aydın
Muhammet Emre 
Haberdar
Berna Sukas
Nuri Okutan
Orhab Çakırlar
Yavuz Ağıralioğlu
Şenol Sunat
Rıdvan Uz
İsmail Tatlıoğlu
Ünzile Yüksel
Metin Ergün
Arzu Önşen
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Dursun Ataş
Murak Karaman
Mehmet Tolga Akalın
Dursun Çolak 
Mehmet Salim Ensarioğlu
Emine Küçükali

Burcu Akçaru
Hasan Toktaş
Ümit Beyaz
Müberra Çakır
Meral Alemdar
Muhammet Naci Cinisli
Mustafa Cihan Paçacı
Süleyman Sırrı Özdolap
Kadriye Ünler 
Tevfik Sinan Sözen
Mehmet Arslan
Mümin İnal
Ahmet Kamil Erozan
Burak Akburak
Burhanettin Kocamaz
İsmet Koçak
Orhun Ertürkmen
Ümmü Gülsüm Paksoy
Halil Aydoğdu
Şükrü Kuleyin
Celal Karapınar
Ayhan Bölükbaşı
Ömer Süslü
Cumali Durmuş
Mine Baş
Şükriye Sevin Çağlayan

GİK'DE SÜRPRİZ İSİMLER

Merkez Disiplin Kurulu:
Ethem Baykal 1.137, Sena Aksakallı 1.134, Batuhan Yılmaz 1.123, Furkan Kamalak
1.095, Şeyda Şahin 1.089, Süleyman Çetin 1.088, Baha Cankut Sarıtaş 1.075, Mehmet
Şerif Avcı 1.056, Zeynep Şeyda Irmak 1.049, Öncül Kazancı 993, Akın Uyar 923

TAHKİKAT BAŞLADI

Kaba sözler işim değil!

"Cübbeli Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut
Ünlü'nün "Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150
derneğin ismini vermeye hazırım" çıkışının
ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy iddialara kayıtsız
kalmalarının mümkün olmadığını, terör ve istih-
barat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy,
“Cübbeli Hoca” olarak tanınan Ahmet
Mahmut Ünlü’nün “Savcılar beni çağırırsa

silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” ifa-
deleri üzerine açıklama yaptı. Mehmet Ersoy, "Ba-
kanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili
yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birço-
ğuna para cezası uygulanmıştır. İç Güvenlik Strateji-
leri Başkanlığı´nca da konunun önemine binaen 1,5
yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir" dedi. 

Adli süreç işletilecektir

"Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihti-
maline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir"
diyen Ersoy, "Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri,
terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başla-
mıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye
devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir"
ifadelerini kullandı. Ahmet Mahmut Ünlü, yaklaşık
bir yıl önce Haber Türk, geçtiğimiz günlerde de CNN
Türk’te yurt genelinde 2 bin civarında selefi yanlısı
derneğin silahlandığını öne sürmüştü. Ünlü, daha
sonra Sözcü’ye “Cumhuriyet Savcısı’nın çağırması
halinde, bu derneklerden en az 150’sini isim isim
kendilerine söyleyeceğim. Bazı yerlerde de yasak ol-
masına rağmen mescitler açtıklarını öğrendim” açık-
lamasında bulundu.

CHP’li Muharrem İnce, “Memleket Hare-
keti” gezileri kapsamında bugün Amas-
ya’ya geldi. Önce Merzifon ilçesini ziyaret

eden İnce, ilçede dolaşarak vatandaşları selamladı.
Muharrem İnce, Türk Tabipler Birliği ve MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamalarını eleşti-
ren MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın,
“Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan
sizin gibi siyaset bukalemunları teker teker temizlene-
cek” çıkışına yanıt verdi.

Cevap vermeye gerek yok

İnce, “Hepimizin elinde akıllı telefonla var, artık akıllı
fabrikalar var. Akıllı telefonların, fabrikaların ve şir-
ketlerin olduğu bir dönemde akıllı siyaset lazım. Si-
yasi tartışmaların içerisinde mizah var mı, bir zeka
kırıntısı var mı diye bakarım. Bir siyasetçi, başka bir
siyasetçiyi taşı gediğine oturtmalıdır. İçinde şaka,
mizah ve zeka olmalıdır, onu köşeye sıkıştırmalıdır,
gülümsetmelidir.
Bunlar varsa siya-
seten cevap veri-
rim, bunlar da akıllı
siyasettir. Yoksa
kaba sözler, artık
eski model siyaset-
çilerin işidir. Kaba
ve çirkin sözlere
cevap vermeye
gerek duymuyo-
rum” dedi.

ANLASMALAR
ETKILENMEZ

İbrahim Kalın,
dış politikaya
ilişkin önemli
mesajlar verdi.
ABD’de yapılacak
seçimleri de
anımsatan Kalın,
“Oradan çıkacak
sonucu da takip
edeceğiz” diye
konuştu.



K oronavirüs salgını nedeniyle mart ayından beri eği-
time kapalı olan okullar yüz yüze eğitim için bugün
kademeli olarak öğrencilere kapılarını açtı. Beşiktaş

Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Beşiktaş Nimetullah
Mahruki İlkokulu’nda 2020- 2021 eğitim öğretim yılının
açılışı için düzenlenen programa katıldı. İlçe protokolünün
katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sıyla başladı. Pandemi nedeniyle kamera ve fotoğrafçıların
sınıfa alınmadığı törende Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Beşiktaş
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman sınıflara girip
öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için hoş geldiniz dedi.

Zorlu bir süreç bizi bekliyor

Okulda ve okul bahçesinde çocuklar için koronavirüse karşı
alınan tedbirleri yerinde inceleyen Başkan Akpolat ve Kay-
makam Bakan incelemelerin ardından okul bahçesinde öğ-
retmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle sosyal mesafe
kuralları çerçevesinde kısa bir sohbet gerçekleştirerek yeni
eğitim dönemi için öğretmenlere başarılar dilediler. Koro-
navirüs süresince ilçedeki tüm okulların bakım ve onarım
çalışmalarının tamamlandığını belirten Başkan Rıza Akpo-
lat, “Bütün bir Beşiktaş, İstanbul ve Türkiye olarak eğitim
alanında seferberlik başlatmak zorundayız. Öğrencilerin ve
velilerin bu zor zamanlarında onların yanındayız. Her türlü
imkanımızı geleceğimiz olan çocuklarımız için seferber edi-

yoruz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor ve bunun üstesinden
dayanışma ile gelebiliriz” dedi.

İşbirliği içinde atlatacağız

Başkan Rıza Akpolat, "Koronavirüs salgını dünyada yayıl-
maya başladığı andan itibaren biz de kendi önlemlerimizi
almaya başladık. Okullarımızı dezenfekte etmeye başladık.
Yeni eğitim öğretim dönemi açılmadan da 21 okulumuzda
dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. Teknik ekipman konu-
sunda bize gelen tüm talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz.
Bize bildirilen eksiklikleri gidererek okullarımızı yeni dö-
neme hazırladık. Mevcut eksiklikleri de gidereceğiz. Teknik
konuların dışında önemli olan hepimizin motivasyonu zor
bir dönem geçiriyoruz. Evlerimizdeyiz dışarı çıkarken tedir-
giniz dolayısıyla bu süreci hep beraber yönetmemiz gereki-
yor. Bu zor dönemi birlik ve beraberlikle işbirliği içinde
atlatacağız" diye konuştu. 

Kampanyaya destek olun

"Öğrencilerin uzaktan eğitim alması konusunda da sı-
kıntı yaşanıyor. Bu nedenle motivasyonları konsantras-
yonları bozuluyor dolayısıyla verim alınamıyor o nokta
da Beşiktaş Belediyesi olarak eğitime destek sağlamak
için “Askıda Cihaz adlı Bilgisayar Tablet Televizyon”
kampanyası başlattık" bilgisini veren Rıza Akpolat, "Bilgi-
sayar, tablet ve televizyon noktasında imkanı olan vatan-

daşımızdan alıp ihtiyacı olan ailelerimize çocuklarımıza da-
ğıtıyoruz. Kampanyaya katkı sunmak isteyenler Beşiktaş
Belediyesi’nin web sitesi besiktas.bel.tr üzerinden kampan-
yaya destek olabilirler. Hızlıca bu kampanyayla bu eksiklik-
leri de Beşiktaş’ta gidereceğiz. Hatta sadece Beşiktaş değil
diğer ilçelerdeki okullara da bu noktada yardımcı olacağız.
Yeni eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olmasını diliyo-
rum" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin okula uyum süreci-
nin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi temennisinde bulunan
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, okulda sağlık konu-
sunda yaşanabilecek en ufak bir şüphede İlçe Sağlık Mü-
dürlüğü ile iletişime geçilmesine dikkat çekti.  Okullarda
yapılan yenileme çalışmaları için Başkan Rıza Akpolat’a te-
şekkür eden Bakan yeni eğitim öğretim yılı için herkese ba-
şarılar diledi. DHA
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Sistem Odası Güvenlik Duvarı Lisans Güncelleme ve Parça Dahil Bakım Onarım Hizmeti Temini hizmet
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/490934
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143223
c) Elektronik Posta Adresi : ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sistem Odası Güvenlik Duvarı Lisans Güncelleme ve Parça Dahil 

Bakım Onarım Hizmeti (3 Adet/1 Yıl)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Dekanlığı Sistem Yönetim Birimi Sistem Odası

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü 
Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 01.10.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak firmalar, istekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ni tek-
lif mektupları ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır. İhaleye katılacak firmalar, istekliye veya yetki al-
dığı firmaya ait ilgili sistemin marka ve modeline göre temsilcilik veya yetkili servis olduklarını gösterir
belgeyi teklif mektupları ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 7 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat İhale
Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

SİSTEM ODASI GÜVENLİK DUVARI LİSANS GÜNCELLEME VE 
PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMETİ TEMİNİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1224442)
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MesAfe kAlMAdı!

Cevizlibağ'da metrobüsten inen Mah-
mut Erdal, "Koronavinüs işte burada iç
içe. Tüm yolcular iç içe gidiyor. Az önce

indim yan yana gidiyor insanlar. Herkes birbirine
temas ediyor korona olmamak elde değil" dedi. Bir
başka yolcu ise, "Rezalet durumda metrobüsler. Boş
yer yok. Binişler, inişler ayarlanmıyor. Şoförler tara-
fından uyarı da yapılmıyor. Özellikle pazartesi gün-
leri iş başlangıcı ve çıkışında anormal bir yoğunluk
var. Sosyal mesafeyi korumak bir yana dip dibe gidi-
yoruz" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar gerekli uyarı-
ların yapılmadığını ve şoförlerin araçlar dolu
olmasına rağmen yolcu almaya devam ettiklerini
söyledi. Yolculardan Atilla Bakanoğlu, "Özellikle pa-
zartesi ve Cuma günleri çok yoğun oluyor. Bugün
de yoğunluk vardı. Şoförler de herhangi bir uyarıda
bulunmuyor" diye konuştu. DHA

Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı ilk gün
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Haftanın ilk iş günü olmasının etkisiyle
Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve otobüs
duraklarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar,
toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafeyi
koruyamadıklarını dile getirdi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
uzun bir aranın ardından başlayan
2020- 2021 eğitim öğretim yılının
açılışı için Beşiktaş Nimetullah Mahruki
İlkokulu’nda düzenlenen törene katıldı.
Akpolat, uzaktan eğitim alma imkanı
olmayan öğrencilere katkı sağlamak
için “Askıda Cihaz adlı Bilgisayar Tablet
Televizyon” kampanyası başlattıklarını
söyleyerek öğrencilerin ihtiyaçlarının
giderileceğini belirtti

ASKIDA CİHAZ
KAMPANYASI

ANTENLER KALDIRILIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Radyo ve
Televizyon Kulesi'nin yayına başlamasının
ardından işlevsizleşen ve görüntü kirliliği
yaratan antenlerin kaldırılması için
çalışmaların başladığını belirterek, "Artık bu
metal ormanı buradan temizleyeceğiz" dedi

ÇALIŞMA

BAŞLATILDI

Karaismai-
loğlu, yaptığı
açıklamada, İstan-

bul'un manzarasının kirletil-
mesini engellemek açısından
kulenin önemine dikkati çekti.
Bakan Karaismailoğlu, Büyük
Çamlıca'da 25, Küçük Çamlı-
ca'da ise 3 olmak üzere böl-
gede toplam 28 verici
anteninin bulunduğunu ve
bugün itibariyle bunların yıkı-
mına başladıklarını bildirdi.
Türkiye'de eskiden beri her
televizyon veya radyonun ken-
dilerine ait bir anten kurduk-
larını ve bu nedenle Çamlıca
Tepesi'nin "metal bir ormana"
dönüştüğünü dile getiren Ka-
raismailoğlu, "Artık bu metal
ormanı buradan temizleyece-
ğiz. Hem görüntü hem de
elektromanyetik kirliliğinin
önüne geçeceğiz" diye
konuştu.

Metal ormanı
temizlenecek

Söz konusu antenlerin hizmet
verdiği radyoların, gruplar ha-
linde yayınlarını Küçük Çam-
lıca Radyo ve Televizyon
Kulesi'ne taşıdıklarını anlatan
Karaismailoğlu, "Antenlerin
sökümlerini an itibariyle baş-
latmış oluyoruz. Arkadaşları-
mız hızlı bir şekilde
çalışmaları sürdürecek ve en
kısa sürede de bölgeden an-
tenleri temizlemiş olacağız"
ifadesini kullandı. Karaismai-
loğlu, İstanbul'a yemyeşil bir
Çamlıca kazandırmak istedik-
lerini belirterek, "Çamlıca'daki
metal ormanı temizleyerek İs-
tanbullu vatandaşlarımızı
yemyeşil bir Çamlıca'ya ka-
vuşturacağız. Böylelikle hem
Türk yayıncılığını zamanın
şartlarını yakalamış, akıllı, şık
ve çevreci bir yapıyla buluştu-
ruyoruz hem de İstanbul'a tu-
rizm değeri olan simgesel bir
yapı kazandırıyoruz" dedi. 

Kırmızı ışıkta
jonglör gösterisi
Beyoğlu'nda Kolombiyalı jonglörün trafik ışıklarında yaptığı gösteri
vatandaşların ilgi odağı oldu. Kırmızı ışığın yanmasıyla tek tekerlekli 
bisikletine atlayan jonglörün sürücülere yaptığı gösteri kameralara yansıdı

Kameralara yansıyan
renkli görüntüler Beyoğlu,
Dolapdere Caddesi'nde çe-

kildi. Kırmızı ışığı
yandığı sırada Ko-
lombiyalı olduğu öğ-
renilen alfonso
escobar isimli jon-
glör tek tekerlekli bi-
sikletiyle yeşil ışığı
bekleyen sürücülere
keyifli anlar yaşattı.
araçlar için kırmızı
ışığın yanmasıyla bi-
sikletine atlayan jon-
glör, elindeki labut ve
toplarla gösterisine
imza attı. Karşıla-
rında jonglörün ilginç
şovunu gören vatan-
daşlarda cep tele-
fonu kameralarıyla o
anları kaydetmeyi
ihmal etmedi. Trafik
ışıklarında mendil

satan çocuklarında jonglörün gösteri-
sini büyük bir ilgiyle izlediği görüldü.

İnsanlar bu şovu seviyor

Yaptığı gösteriyle va-
tandaşların ilgi odağı
olan Kolombiyalı al-
fonso escobar, "İnsan-
lar yaptığım şovu
seviyor. Özellikle çocuk-
lar merakla takip edi-
yor. Kimi para veriyor
kimi teşekkür ediyor.
Zaman zaman polis-
lerle problem yaşıyoruz
ama çok problem değil.
İnsanları mutlu etmek
daha önemli" ifadelerini
kullandı. Kolombiyalı
jonglörün gittiği her ül-
kede masraflarını çıkar-
mak için benzer
gösteriler yaparak dün-
yayı gezdiği 
öğrenildi. DHa

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Bütün bir Beşiktaş, İstanbul ve Türkiye olarak eğitim alanında seferberlik
başlatmak zorundayız. Öğrencilerin ve velilerin bu zor zamanlarında yanlarında olup, destek vereceğiz” dedi.



P andemi sürecinde yazmak istediğim
birçok konu birikti kaldı ama klavye
başına geçince insanın yazmak için

önce bir heveslenmesi gerek. Sürekli yükselen
pozitif Covid-19 sayısı, sizin olduğu gibi benim
de moralimi bozmakta, sürekli erteleme hasta-
lığına yakalanmama sebep olmakta. Neyse ki
bugün kırdım onu. 

Bu ayın başında, Hürriyet gazetesi Yeşil-
köy’deki bisiklet yollarının bozuk olmasını
haber yaptı.  Haber, o bölgedeki bisiklet sürü-
cüsü T.K. diye bir şahsın şikayeti üzerine oluş-
muş ve İBB’ye muhalif basın da anında bir şey
bulmuş gibi koşmuşlar. Ben, bu yolda hergün
ama hergün ya yürüyorum, ya da bisiklete bini-
yorum, şikayet eden şahıs yeni galiba Yeşil-
köy’de, çünkü o yol 3 senedir öyle, yani
bozukluk yeni bir şey değil. Yolun şu anda
tamir edilmekte olduğunu da bildirmek iste-
rim. Tamirat sonuna kadar devam edecek ama
ben başka konuları yazacağım. Onların derdi
bağcıyı dövmek, benimkisi ise üzüm yemek.

…
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı eski

milli sporcumuz sayın Erol Küçükbakırcı Kon-
ya’lıdır. Türkiye’nin de en uzun bisiklet yolu,
hem engebesiz bir şehir olmasından, hem de
geniş bir alana yayılmasından mütevellit bura-
dadır. Tam tamına 550 km bisiklet yolu var
Konya’nın, İstanbul’un se ne yazık ki 190 km
sadece. Federasyon Başkanı kendi şehrine epey
önem vermiş ve de övünüyor haklı olarak ama
diğer şehirlerde durum ne? Yakında federas-
yon’a ferdi lisans için başvuru yapacağımdan
bu alana çok girmeyeyim şimdilik. Başkanımız
çalışıyor, kendisine aşağıdaki sözleri için de te-
şekkür ederiz. "Bisiklet sporu, yaşın olmadığı
bir spor. İster 7 yaşında ol, ister 77 yaşında ol.
Ayakta durabildiğin sürece, yürümekte zorlan-
san bile bisiklete binebilirsin. Hem aç hem de
tok karna yapılabilen ve de mutluluk veren bir
spor."

Sağlık çok çok önemli olsa da bisiklet’e sa-
dece spor amaçlı bakılması yanlış, yine de sağ-
lık açısından müthiş faydalı ve tam bir kalori
avcısı bir spor; bir saat yürümekle, bir saat bi-
siklete binmek arasında iki katı kalori yakma
farkı var. Anlayacağınız, kardiyocuların da çok
sevdiği bir spor bisiklet.

Gelgelelim bisikleti bir ulaşım aracı olarak
ele almaya; Avrupa’nın önemli şehirlerinden,
başta Amsterdam ve Kopenhag bisikleti bilinçli
bir şekilde şehir içi ulaşımda kullanmakta.
Dünya’da bir çok şehir bu konuda çok başarılı
ama Amsterdam efsane’dir. Geçtiğim yaz, ben
de Amsterdam’da bisiklet kiralayıp şehri 2 gün
gezmiş, aşağı yukarı gezilmedik yer bırakma-
mıştım. Tabii, İstanbul kadar büyük olmadığını
da hatırlatayım, İstanbul’da tarihi yerlerin
hepsini görmek isteseniz 15 gün bile az 
gelebilir.

Amsterdam’da bisiklet yolu deyince aklınıza
sahilde gezinti yapmak için öyle göstermelik
deniz kenarı yolu gelmesin. Amsterdam’da bi-
sikletliler için her taşıt yoluna paralel olarak
ayrı ayrı gidiş ve geliş yönünde minik şeritler
olarak ayrıca yapılmış bir yoldur. Bisiklet için
trafik lambalarının yine her kavşak’ta bulun-
duğu bir ortam hayal edin. İşte orası Amster-
dam. Amsterdam’da bisiklete binmek
inanılmaz keyifliyli ve rahat. Her yerde bisikleti
kilitleyeceğiniz demir parmaklıklar’da var ve
ayrıca işinize bisikletle gidiyorsanız beledi-
ye’den de teşvik alıyorsunuz. Hem sağlığınıza
faydası var hem de fosil yakıt tüketerek do-
ğa’ya zarar vermiyorsunuz. Üstelik bisikletini-
zin bakım parasına yetecek parayı da belediye
size ödüyor.

Peki, İstanbul bir Amsterdam olamaz mı?
Efendim çok engebeli İstanbul, falan filan…

Bahane bulmak yok, herşeyin çözümü var. Bu-
raya yazmayacağım çünkü kopyalayıp kendi
projesiymiş gibi sunuyorlar. Soran olursa bilgi
veririm.

Biz de İBB’nin akıllı bisiklet uygulaması çok
güzel ama her yere parkedemiyorsunuz, illa ki
bir başka İBB bisiklet istasyonu olmalı. Soka-
ğınıza kadar gidemezsiniz mesela burda ama
orada bizdeki MARTI ve PALM şirketlerinin
elektrikli scooter kiralama işi gibi bisiklet kira-
lama yapıyor belediye. Bisikleti her yere de bı-
rakabiliyorsunuz. 

Türkiye’de sayısı 10 bin’i geçen
dakikalık kiralama yapılan Elektrikli scoo-
ter’ların işe gidiş gelişlerde kullanılması taksi-
cilerin pek hoşuna gitmemiş diye bir duyum
aldım. Haksız değiller ama yapacak bir şey
yok. Daha az ve temiz enerji harcadıkları kesin
ama bisiklete asla tercih etmem, önermem de.
İBB’nin bu ranttan kendine ne kadar pay aldı-
ğını bilmiyorum ama Yeşilköy ile Florya arası
en fazla 1 TL’lik elektrik masrafına karşılık
tam 10 TL alıyorlar. Organizasyon, şarj etme,
toplama, bakım giderlerini bilmem ama bu işi
İBB yapsa hem daha ucuza mal olur, hem de
para İBB’de kalırdı diye bir geri bildirimde bu-
lunayım. Bana epeyce pahalı geldi. Bu elek-
trikli scooter’ların en iyisini 4 bin veya 5 bin
TL’ye alabiliyorsunuz ama toplu alım yapan fir-
maların 300 dolardan fazla bir para verdiğini
sanmıyorum. Çin’den geliyor hepsi ve Ali-
baba’da fiyatlar belli. Yani bu firmalar en fazla
bir haftada amortismanını çıkarırlar. Özel şir-
ketler kar etsin ama çok büyük bir rant var bu
işte haberiniz olsun.

Ayrıca Yeşilköy-Florya arasında hergün en
az 2,3 kaza oluyor. Ambulans’lık kazalar da
var. Bisikletliler, acemi scooter kiralayanlar ve
yayalar sürekli çarpışıyorlar; genelde de yaya-
ların bisiklet yolunu kendi yollarından sayma-
larından ötürü oluyor bu kazalar. Eğitim şart!..
O yüzden ben sabah çok erken veya gece çok
geç saatte sürebiliyorum, yoksa antrenman
falan olmuyor çünkü yola dalıp giren yayalar
yüzünden sürekli zil çalmak, dur-kalk yapmak
zorunda kalıyorum. Çok az kişi de maske takı-
yor. Tam bir tehlike yuvası anlayacağınız.   

Özellikle bisiklet ve elektrikli scooter veya
bisikletli araçlar konusunda mecliste bir trafik
kanunu değişikliğine ihtiyaç duyulduğu kesin.
Bu konuda geleceğe yönelik vizyonu olan bir
trafik kanunu güncellemesi gerekli. Bazı konu-
lar trafik kuralları açısından muğlak olmamalı
ve yerel yönetimlere de bu yönde bisiklet yolları
ve işaretlemesi ile alakalı zorlayıcı hükümler
içermelidir. Elektrikli scooter ve bisiklet kulla-
nanların da kask takması’nın zorunlu hale geti-
rilmesi kanuni bir ihtiyaç gibi duruyor.    

Bisiklet yolları’nın gezinti yollarından farklı
olarak düşünülmesi ve şehir içine doğru evril-
mesi gerek. Bakırköy’de sahilden itibaren Veli
Efendi hipodromu yönünde tek yönlü bisiklet
yolu var mesela ama diğer tarafta yok. Döner-
ken ters o yol. Girişi yok, çıkışı yok. Plansız…
Yollara bisiklet yolunu eklemeyi lüks olarak gö-
rüyoruz çünkü gezinti için kullanıyoruz oysa
ulaşım için kullanmamız gerek. Bugünün dün-
yasında lüks olan şey fosil yakıt tüketmektir.
Bu bakışla bisiklet yollarını şehir planlamala-
rına, imar planlamalarına eklememiz şart.
“Bisiklet yolu nereden geçecek, nasıl ilerleye-
cek?” diye bir derdimiz olmalı her sokak için.
Ülkedeki yeni yapılacak bütün projelerde, bi-
siklet yolunun bir zorunlu koşul olarak eklen-
mesi gerek.

Vizyon diyoruz ya… Bisiklet bir şehir için
çok önemli bir vizyon’dur. Ödüllü bisiklet yarış-
malarımız’da o minvalde arttırılmalı. Geçtiğ-
miz hafta gerçekleşen ünlü “Tour de France”
bisiklet yarışması’nı bütün dünya canlı yayında
verdi. Bizim ülkemizin de bu tarz bir ilgiye
mazhar olması çok zor değil. Özetle bisikleti
hayatımıza daha çok sokmamız gerek. Şu
anda ülkemizde 14 bin lisanslı bisiklet spor-
cusu var. 2,5 milyon’da düzenli bisiklet kullanı-
cısı. Hergün sayı daha da fazlalaşıyor ama 80
milyon’u geçmiş bir nüfüs’da bu rakamlar ol-
dukça az. 190 km’lik bisiklet yolu’da İstanbul
için çıtır çerez bir rakam. Yıllardır bu şehri yö-
netenler bize sadece 190 km bisiklet yolu bı-
rakmış, o da konutlardan uzakta, gezinti turu
için ama yeni yönetimin bu bakışı değiştirmesi
gerek. Faydasını yazmaya gerek yok sanırım.
Herkes şimdi ne gerek var diyebilir ama bisik-
let sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdiğimi, ken-
dimi virüse karşı daha güçlü hissettiğimi ifade
ederek bitireyim. Hedefim bir o kadar kilo
daha vermek ve önümüzdeki yıl yarışlara katıl-
mak. Ölmez de sağ kalırsak Kapadokya Bisik-
let turunu yapmayı düşünüyorum.  

Şimdilik hoşça kalın. 
Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.   
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Bisiklet dostu 
şehir olmak

K artal Belediyesi, vatan-
daşların boş zamanla-
rında huzur ve güven

içinde dinlenebileceği ve çocuk-
ları ile zaman geçirebileceği
yeşil alanları genişletmeye yöne-
lik çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel'in kent-
teki yeşil alanların sayısını artır-
maya yönelik çalışmaları
sayesinde Kartal'a son 1 yılda, 6
park ve 26 bin 319 metrekare
yeşil alan kazandırıldı. Vatan-
daşların hizmetine sunulan ve
içerisinde Komşuluk ve Daya-
nışma Meydanı gibi büyük pro-
jelerin de yer aldığı yeni
parklarla birlikte Kartal'daki
toplam park sayısı 171'e yükse-
lirken, Kartal Belediyesi'nin so-

rumluluk alanındaki yeşil alan
miktarı da toplam 361 bin 746
metrekareye, kişi başına düşen
aktif yeşil alan miktarı ise 5.61
metrekareye çıktı.

Yeni parklar açıldı

Kartal Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü'nün çalışma-
ları sonucunda; Komşuluk ve
Dayanışma Parkı Projesi, Kar-
tal Eski Stad Yanı Projesi, Fatih
Boylan Parkı Projesi, Anadolu
Caddesi Yanı Park Projesi, Kar-
lıktepe Mahallesi Çamlık Sokak
Yanı Park Projesi ile Kartal
Baba Alt Geçit Yanı Dinlenme
Projesi, tamamlanarak vatan-
daşların kullanımına açıldı. Ata-
türk Parkı, Şehit Mustafa
Piroğlu Parkı, Ihlamur Parkı,

Şehit Musa Saç Parkı, Turgut
Kadız Parkı, Çamlık Şehitler
Cami Bahçesi, Gazanfer Özcan
Parkı ile Yürekkayalar Parkı'nda
ise çocuk oyun alanları, din-
lenme ve oturma alanları yenile-
nerek, sert zemin düzenlemeleri,
peyzaj düzenlemeleri, panel çit
montajları ve duvar boyama ça-
lışmaları ile birlikte çeşitli bakım
ve onarım çalışmaları yapıldı.

Yeşil Belediye 

Çalışmalar neticesinde tamam-
lanan parklar ve hayata geçirile-
cek yeni yeşil alan projeleri ile
vatandaşların nefes alabilecek-
leri, çocukların gönüllerince
koşup oyun oynayabileceği
alanları kente kazandırmayı
amaçladıklarını belirten Kartal

Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, “Yaşadığımız kente ve doğa-
sına saygı duyuyoruz. Bu
sebeple İstanbul'un en yeşil ilçe-
leri arasında yer almaya, var
olan yeşil alanları yenileri ile ar-
tırmaya devam ediyoruz. Sayı-
sını 171'e çıkardığımız
parklarımızın büyük bir kısmını
şehir aydınlatma sisteminden
tamamen bağımsız olarak
güneş enerjili sistemlerle aydın-
latıyoruz. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımına yö-
nelik çalışmalarımız, geri dönü-
şüm konusundaki atılımlarımız,
‘Yeşil Belediye Karnesi' rapo-
runda, İstanbul ilçeleri arasında
'Yeşil Belediye İlkeleri'ne en
uygun belediye seçilmemizi 
sağladı.

KARTAL
YESILLENDI

DUVAR

Kartal Belediyesi'nin sorumluluğundaki yeşil alan miktarı son 1 yılda 26 bin 319 metrekare arttı

Kartal'daki toplam 
park sayısı 171'e 

yükselirken, Kartal 
Belediyesi'nin sorumluluk

alanındaki yeşil alan
miktarı da toplam 361
bin 746 metrekareye,
kişi başına düşen aktif
yeşil alan miktarı ise

5.61 metrekareye çıktı.

Yedikule sil baştan
FAtih Belediyesi'nin mülkiye-
tindeki İstanbul'un simge eser-
lerinden biri olan ve Bizans'tan

Osmanlı'ya kadar pek çok medeniyete ev
sahipliği yapan Tarihi Yedikule Hisarı,
şehrin tarihsel dokusuna uygun bir resto-
rasyon sürecine giriyor. Dünyanın en eski
açık hava müzelerinden biri olan Tarihi
Yedikule Hisarı restorasyon ile birlikte ka-
deme kademe halkın kullanımına açıla-
cak. Restorasyon sürecinin detayları Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan tara-
fından Perşembe günü düzenlenecek
basın toplantısıyla duyurulacak.

Tuzla vefasını gösterdi
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu, Tuzla'da yaşayan 
gazilerini ziyaret etti. Gaziler Günü kapsamında hafta boyu yapılan etkinlikle gaziler
evlerinde ziyaret edildi. Ziyarette Gaziler Günü anısına özel hazırlanan teşekkür hatırası
takdim edilen gaziler, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirdiler

AyRICA 19 Eylül Gaziler Günü
kapsamında yapılan törene Tuzla
İlçe Kaymakamı Ali Akça, Piyade

Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan
Uzun ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, muhtarlar siyasi parti temsilcileri,
sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar ka-
tıldı.  Atatürk anıtına çelenklerin konulma-
sıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal
Marşı okunması ile sona erdi.

Büyük bir onur

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
“Vatan, millet ve bağımsızlık uğruna, ölür-
sek şehit, kalırsak gazi oluruz inancıyla can-
ları pahasına kahramanca savaşıp gazilik
ünvanına ulaşmış kahramanlarımıza min-
nettarız. Bizlerde gazilerimizin ve şehit aile-
lerimizin daima yanındayız. Her zaman bu
aziz milletimize hizmet etmek nasip olduğu
için şükrediyorum. Tarih boyunca esaret

görmemiş milletimizin kahraman evlatları
bugünde yurt savunmasında sınırda, sınır
ötesinde görevde ve nöbetteler. En kıymetli
varlıklarını, canlarını ortaya koyarak,  ülkesi
için büyük bir onurla görev yapıp yüce mer-
tebeye ulaşan kahraman şehit ve gazileri-
mizden Allah razı olsun.“ sözleriyle
mesajını iletti.

Esenyurt eğitim
için hazırlandı

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs
tedbirleri kapsamında ilçede bulunan
tüm okulları dezenfekte ederek yeni

eğitim dönemine hazırladı. Esenyurt Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim-
öğretim döneminde öğrencilerin daha sağlıklı
bir ortamda eğitim alabilmesi için ilçe genelin-
deki okulları dezenfekte ederek, mikroplardan
arındırdı. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları
kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışma-
larına devam eden ekipler, Esenyurtlu minikle-
rin sağlığı için okullardaki dezenfeksiyon
çalışmalarını tamamladı. Okulları yeni eğitim
dönemine hazırlamak için yoğun mesai harca-
yan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler,
giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar
ve merdiven korkulukları gibi tüm ortak kulla-
nım alanları dezenfekte etti. Esenyurtlu öğrenci-
lerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda
yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim 
dönemi boyunca devam edecek.

Ataşehir 
önlem aldı

Ataşehir'de yeni normal dönemde
okulların açılmasıyla beraber korona
virüs tedbirleri kapsamında öğrenci-

ler, okullara, ateşleri ölçülerek, maskeleri takıla-
rak, dezenfekte işlemleri ve sosyal mesafe
uyarıların ardından giriş yaptı. Okulun ilk gü-
nünde çocuğunu okula getiren Ferdi Koca,”
Devletimizin aldığı tüm tedbirlere güveniyoruz,
daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi Ataşehir
Belediyesi ve polis ekipleri tarafından okul giri-
şinde ilkokul öğrencilerine maske ve dezenfek-
tan dağıtıldı. Öğrencilere ateş ölçümü yapıldı ve
sosyal mesafelerini korumaları konusunda uya-
rılarda bulunuldu. Öğrenciler korona virüs sal-
gını hakkında bilgilendirmeler yapılarak
sınıflara alındı. 

İcra yüzünden
kaos çıktı

AVCILAR'dA icra me-
murlarının haciz için
gelmesine tepki göste-

ren kişi üzerine benzin dökerek
kendisini işyerine kapattı. Polis ve
itfaiyeyi harekete geçiren olay
müzakereci polisin devreye gir-
mesi ile sona erdi. Cihangir Ma-
hallesi Kalem Sokak'a gelen icra
memurlarını gören M.Ö. borcu
bulunmadığını, var olduğu öne
sürülen borcunu ödediğini öne
sürdü. Görevliler, ellerindeki dos-
yaya göre hareket ettiklerini ve ic-
rayı uygulayacaklarını söyleyince
M.Ö. eline bir bidon benzini ala-
rak bir dükkana girerek otomatik
kepengi kapattı. İcra memurları-
nın gitmemesi halinde kendisini
yakacağını bağıran M.Ö.'nün
durumu polise bildirildi. Gelen
ekipler içeriden çıkmayan
M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Ya-
kınları da intihar girişimini öğre-
nince gelerek, içerideki kişiyi
dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu arada
polis memurları ellerine araçla-
rındaki itfaiye tüplerini alarak
beklemeye başladı ve itfaiyeye
haber verildi. İtfaiye ekipleri ile
aynı dakikada gelen müzakereci
polis M.Ö. ile konuşarak kendi-
sini dışarı çıkması konusunda
ikna etti. M.Ö., ifadesi alınmak
üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin, soruşturması sürüyor. 



İ
BB Meclisi geçtiğimiz hafta Büyük-
çekmece'nin yıllardır gündeminden düş-
meyen Albatros arazisini yeşil alana

değiştirme kararı aldı.
Büyükçekmece belediyesi 'Burası bizim

tapulu arsamızdır' dese de öyle anlaşılıyor
ki bu arsaya bir süre daha herhangi bir in-
şaat yapılamayacak.

Peki 2013 yılında gerçekleşen Gezi
Parkı olayı sonrası gündeme gelen Albat-
ros olayı şöyle dursun.

Ya Büyükçekmece'de bu günlerde bir
biri ardına yükselen binalara ne demeli?

*
Beykent'te yükselen ‘Avenue

İstanbul’ adlı konut projesinde imar iznini
usulsüz olarak neredeyse iki katına çıkarıl-
dığı haberi geçtiğimiz aylarda medyada
gündeme gelmişti.

Habere göre; Şirket 3 blok yerine 5 blok
dikti. Gül İnşaat adlı firma, Büyükçek-
mece Belediyesi'nin sorumluluk alanı içeri-
sindeki Beykent'te bulunan 297 ada 2
parseldeki araziye konut projesi yapmak
için belediyeye başvuruda bulundu. 30 bin
360 metrekarelik arazinin emsal ruhsatı,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıtlarına
göre 1.5 olarak belirlenmişti. Buna göre
Gül İnşaat, araziye yaklaşık 45 bin metre-
karelik inşaat alanı yapma hakkına sa-
hipti. Proje de buna göre 3 blok yapılacak
şekilde hazırlandı. Ancak 31 Mart yerel
seçimleri sonrası Büyükçekmece Beledi-
yesi, Gül İnşaat'a verilen 1.5 emsal ruhsa-
tını 2.5 emsale çıkardı. 45 bin

metrekarelik inşaat hakkı da böylece yak-
laşık 75 bin metrekareye çıkarılmış
oldu...

Büyükçekmece Esenyurt'a benzeşiyor!

Büyükçekmece Mimarsinan'daki 13 km
sahil şeridi üzerinde konumlanan Marina
24 projesi ile git gide yükselen ve artan
inşaat yığını ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Küçükçekmece Belediyesi önceki
başkanlarından Aziz Yeniay'ın sahibi

olduğu bilinen konut projesinde
367 bağımsız bölüm inşaa

edilecek.
İnşaat alanında
daha önce genel-

likle villa ya-
pımına ve

en

fazla 5 kat inşaata izin verilirken Marina
24 projesinin 10 katı geçerek yükselmeye
devam etmesi çevre halkının oldukça tepki-
sini çekmeye başladı.

*
İstanbul'un her karış noktasının rezi-

dans, inşaat ve dikey yapılı konutlara çev-
rilmesine isyan edenlerin başında gelen
Cumhuriyet Halk Partili yurttaşlar,
CHP'nin iktidarında olan ilçelerinde böyle
bir inşaatı anlamakta güçlük çekmekteler.

Bildiğiniz gibi Esenyurt son yıllarda
çevreyi, doğayı, şehri
mahveden inşaatla-
rıyla gündeme gelmiş
ve belediye başkanı
da görevden alınmış
bir ilçe olarak akıl-
larda yer almakta.

Gözümüzün
önünde Esenyurt gibi
olumsuz bir örnek
varken her defasında
Büyükçekmece'nin
bakir kaldığından, yeşili doğası bol oldu-
ğundan, denizi ile, çevresi ile, doğal güzel-
likleri ile her yerde ilçeyi öven
başta Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Hasan Akgün olmak üzere belediye yöneti-
cileri bu duruma neden izin verirler anla-
mak mümkün değil.

Böyle giderse dün insanlar İstanbul'un
en geri kalmış, en çağ dışı, çevre düçmanı,
rant sever ilçesi Esenyurt'u örnek gösteri-
yorlardı.

Korkarım yarın Esenyurt'un yerini Bü-
yükçekmece almasın.

Konut değil tarıma yönelmeli

Sadece Büyükçekmece'de değil artık
Türkiye olarak yete-
rince ders alınacak ör-
neklerimiz var.

Konuta değil 
üretime.

Camiye değil okula.
Ranta değil bilime.
Heykellere değil fi-

kirlere önem verilmeli.
Tarıma yönelmeli.
Gençlere yatırım

yapılmalı.
Sağlık sektörüne bütçe ayırmalı.

*
Bakın Büyükçekmece'nin göl kenarında

devasa tarım arazileri var.

O arazileri parsel parsel halkın kullanı-
mına açın.

He aileye 40-50 m2 alan verin.
Orada üretmeleri için tohumverin.
Gübre verin.
Oradan elde edilen mahsüllerin yarısı o

üreticinin olsun yarısını da belediye istediği
gibi kullansın.

İhtiyaç sahiplerine dağıtsın.
Pazarda satsın geliri ile burs verilsin.
Yani daha neler neler yapılabilinir.

*
Sırf üç kuruş fazla vergi almak için,

menfaatlenmek için, rant için, güzelim
arazileri beton yığınına çevirerek ne elde
ediceksiniz?

Olan bitenden hiç mi ders alınmaz?
Depremden.
Pandemiden.
Virüsten.
Savaşlardan.
Terörden.
Artık çağ bilim çağı.
Teknoloji çağı.
Tarım çağı.
Üretim çağı.
İnsanlık çağı...
Ranta hayır, doğaya evet...

Mehmet MERT
MERTÇE
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Albatros tamam, Marina 24’e ne demeli?
Büyükçekmece giderek 
Esenyurt'a benzeşiyor!

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

“

“

Korkarım yarın
Esenyurt'un yerini

Büyükçekmece 
almasın

www.gazetedamga.com.tr

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve 
en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin siyaset,
ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine

ilişkin birçok içeriği bünyesinde
barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve

tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren
web sitemize ulaşarak gerçeklerden 

haberdar olabilirsiniz.gazetedamga gazetedamga damgaweb

EN GÜNCEL
HABERLER, 
İSTANBUL’UN
GÜNDEMİNE
İLİŞKİN ÖZEL

HABERLER
BİR TIK 

ÖTENİZDE
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İran Petrol Bakanı Bijen Nam-
dar Zengene, ABD'nin ülkesine
yönelik yaptırımlarını "kansız

savaş" olarak nitelendirdi. İran Petrol Ba-
kanlığına bağlı haber ajansı SHANA'ya
göre, Zengene, petrol ve doğal gaz arama
tarama çalışmalarıyla ilgili üniversitelerle
yaptıkları 13 anlaşmanın imza töreninde
konuştu. Zengene, konuşmasında 40'ıncı

yılına giren İran-Irak Savaşı'na değinerek,
"Irak devleti 1980'de böyle bir günde sal-
dırdı. Tahran semaları savaş uçaklarıyla
doldu ve havalimanı bombalandı. Bugün
de savaştayız. ABD'nin bize karşı uygula-
dığı kansız savaştır." ifadelerini kullandı.
ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer
anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılan

yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu
açıklamıştı. İran ile birlikte anlaşmanın
taraflarından Avrupa Birliği, Rusya ve
Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer
anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaş-
maya taraf olmayan bir ülkenin yaptırım-
ların yeniden devreye sokulmasına
olanak veren mekanizmayı hayata 
geçiremeyeceğini belirtiyor.

31 milyon kişi
korona oldu!

Çekya’da
istifa geldi

Fransızlar
korku içinde

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde
ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit

edilen toplam vaka sayısı, 31 milyon 243 bin 22 oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölge-
lerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde
virüs nedeniyle 965 bin 97 kişi yaşamını yitirdi. Vaka
sayısı, dünya genelinde 31 milyon 243 bin 22'ye çıkar-
ken virüs saptanan 22 milyon 835 bin 563 kişi sağlı-
ğına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 442 bin
362 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün gö-
rüldüğü ABD'de 7 milyon 4 bin 768 kişide Kovid-19
tespit edildi, salgın nedeniyle 204 bin 118 kişi hayatını
kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen
ülkeler şöyle: "Hindistan (5 milyon 487 bin 580), Bre-
zilya (4 milyon 544 bin 629), Rusya (1 milyon 103 bin
399), Peru (768 bin 895), Kolombiya (765 bin 76),
Meksika (697 bin 663), Güney Afrika (661 bin 211),
İspanya (659 bin 334), Arjantin (631 bin 365), Fransa
(452 bin 763), Şili (446 bin 274), İran (422 bin 140),
İngiltere (394 bin 257), Bangladeş (348 bin 918),
Suudi Arabistan (329 bin 754), Irak (319 bin 35), Pa-
kistan (306 bin 304) ve Türkiye (302 bin 867)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise
şöyle sıralandı: "Brezilya (136 bin 895), Hindistan (87
bin 909), Meksika (73 bin 493), İngiltere (41 bin 777),
İtalya (35 bin 707), Peru (31 bin 369), Fransa (31 bin
285), İspanya (30 bin 495), İran (24 bin 301), Kolom-
biya (24 bin 208), Rusya (19 bin 418), Güney Afrika
(15 bin 953), Arjantin (13 bin 53), Şili (12 bin 286) ve
Ekvador (11 bin 90).

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) vakalarının ciddi bir şekilde arttığı Çek-
ya'da, Sağlık Bakanı Adam Vojtech ''yeni

çözümler'' bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.
Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, düzenlediği basın
toplantısında yaptığı açıklamada, salgının birinci dal-
gasıyla başarıyla mücadele ettiklerini ama ikinci dalga
ile mücadele konusunda yeni
çözümlere ihtiyaç olduğunu
belirtti. Vojtech, ''Halkımızı
salgından korumak için her
şeyi yaptık. İlk dalgada bunu
başardığımızı da düşünüyo-
rum. Utanılacak bir şey de
yok.'' dedi. Görevini 3 yıldır
yürüttüğünü kaydeden Voj-
tech, istifasını Başbakan An-
drej Babis'e sunduğunu
aktardı. Başbakan Babis ise is-
tifayla ilgili Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, Vojtech'in
çok çalışkan bir bakan oldu-
ğunu, salgının birinci dalgasında çok iyi iş çıkardığını
ama hakkındaki asılsız iddialardan dolayı aldığı istifa
kararını da anladığını vurguladı. 10 milyon nüfusa
sahip Çekya'da son haftalarda vaka sayısı ciddi bir şe-
kilde artış göstermiş, 17 Eylül'de 3 bini de aşarak rekor
kırmıştı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 49 bin 290'e, virüs
kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı ise 503'e ulaştı.

Fransa’daki Mederic Alzheimer Vakfının, 21
Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla ya-
yımladığı araştırma, her 100 Fransa vatanda-

şından 28’inin yaşlanınca alzaymır olmaktan
korktuğunu ortaya koydu.  Mederic Alzheimer Vakfının
raporuna göre, nüfusu 65 milyonu geçen Fransa’da, en
yaygın demans hastalığı olan alzaymır hastası 900 bin
kişi bulunuyor. Ülkede, 2040 yılında 65 yaş üstü nüfu-
sun sayısının 2,1 milyona yükseleceği, bunun birlikte al-
zaymır hastalarının sayısının artacağı tahmin ediliyor.
Vakfın, yaşları 40-79 arasında değişen 6 bin 531 kişiyle
yaptığı araştırmaya göre, her 100 Fransız'dan 44’ünün
etrafında bu hastalıktan etki-
lenen biri bulunuyor ve her
100 Fransız’dan 28’i, yaşı 80
olduğunda büyük ihtimalle
alzaymır hastası olacağını
düşünüyor. Araştırmaya ka-
tılanlardan yüzde 84’ü, dev-
letin, ailesinden alzaymır
hastası olan yaşlılara bakan
kişilere belli bir maddi des-
tek sağlamasını istiyor. Eğer
eşleri hasta olursa ona yar-
dım etmek için iş hayatını
değiştireceklerin oranı yüzde
71 iken herhangi bir akra-
bası için bunu yapmaya gö-
nüllü olanların oranı yüzde
46 olarak öne çıkıyor.

S uudi Arabistan öncülüğündeki
Arap Koalisyonu'nun, Yemen'de
Husilere karşı hükümete destek

vermek için başlattığı operasyonun üze-
rinden 2 bin gün geçmesine rağmen ül-
kede çatışmalar dinmedi. Uzun süredir
siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Ye-
men'de, İran destekli Husiler Eylül
2014'te başkent Sana ve bazı bölgeleri ele
geçirdi. Akabinde Husiler ve destekçileri
ile hükümet güçleri arasında şiddetli ça-
tışmalar başlarken, Yemen hükümeti gü-
neydeki Aden kentini "geçici başkent" ilan
etti. Cumhurbaşkanı Abdurabbu Man-
sur Hadi'nin talebiyle Suudi Arabistan
öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 26
Mart 2015'te Yemen'e meşru yönetime
destek için operasyon başlattı. Koalisyon
güçlerinin en belirgin hedefi, "Kararlılık
Fırtınası" ve "Umuda Dönüş" ismini ver-
diği iki operasyonla Yemen'in tama-
mında Cumhurbaşkanı Hadi yönetimini
hakim kılınmaktı.

Hedefe ulaşamadılar

Operasyonun üzerinden 2 bin gün geç-
mesine rağmen koalisyon güçleri hâlâ
hedeflerini gerçekleştiremedi. Birlemiş
Milletler (BM) öncüllüğündeki siyasi
çözüm çabaları sonuç vermezken, çatış-
malar da dinmedi. Arap Koalisyonu'nun
desteğiyle çatışmaların kısa süre içinde
sona ereceğini umanlar ise hayal kırıklı-
ğına uğradı. Sahada özellikle son za-
manlarda başta petrol zengini Marib
kenti olmak üzere çeşitli bölgelerde çatış-
malar tüm şiddetiyle devam ediyor. Üste-
lik yakın vadede ufukta bir siyasi çözüm
veya barış da görünmüyor.

Sahada son durum

Husilerin, Eylül 2014'te başlattığı ve son-
rasında genişlettiği saldırılarla ele geçir-
dikleri bölgelerin bir kısmı Arap
Koalisyonu'nun destek verdiği Yemen
hükümetine bağlı güçlerce geri alınırken

bir kısmı ise yıllardır milislerin elinde bu-
lunuyor. Husilerin ele geçirdiği bölge-
lerde son durum şu şekilde: Hükümet
güçleri, Husilerin ele geçirdiği ülkenin
güneyindeki Aden, Şebve ve Ebyen'de
koalisyon güçlerinin desteğiyle yeniden
kontrolü sağladı. Ülkenin güneybatısın-
daki Lahic, Dali ve Taiz kentlerinin
büyük bir kısmının hükümet güçlerince
kontrol altına alınmasına karşın bu kent-
lerdeki önemli noktalar hâlâ Husilerin
elinde bulunuyor. Batı kesiminde de
meşru ordu Hudeyde ve Hacce'de iler-
leme kaydedip, bu şehirlerdeki bazı ilçe-
lerde kontrolü sağladı. Nüfusun yoğun
olduğu ve Sana'yı da içine alan kuzeyde
ise savaşın başlamasından bu yana
durum pek fazla değişmedi. Sana'nın
yanı sıra İbb, Zemar, Amran, Rime gibi
kuzey kentlerinde Husilerin hakimiyeti
kırılamadı. Husiler ise kuzeyde petrol
zengini Marib kentini iç savaşın başladığı
günden bu yana ele geçiremedi. Husiler
ile meşru ordu arasında bu bölgedeki ça-
tışmalar son haftalarda şiddetlenerek
devam ediyor. Marib, hükümetin kuzey-
deki "son kalesi" olarak görülüyor. Arap
Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana Ye-
men'e pek çok hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Husilerin hedef alındığı be-
lirtilirken ciddi sivil can kayıpları da ya-
şandı. Husiler, Mart 2020'de yaptıkları
açıklamada, koalisyonun savaşa başladı-
ğından bu yana Yemen'e 257 binden
fazla hava saldırısı düzenlediğini iddia
etti. Öte yandan Hüsilerin de bunlara
karşılık Suudi Arabistan'daki askeri ve
önemli noktalara 400'den fazla balistik
füze attığı ileri sürüldü.

Hedefler sapma yaşıyor

Yemen halkı ve bazı hükümet yetkilileri,
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalis-
yonun, yönetime meşruiyeti iade etmek-
teki amacından saptığını belirtiyor.
Koalisyonun son zamanlarda Husilerin
elindeki bölgeleri almaktan ziyade Ye-
men'de askeri nüfuzunu genişletmeye ça-
lıştığı ifade ediliyor. Suudi Arabistan ile
koalisyonun ikinci büyük ülkesi Birleşik
Arap Emirlikleri (BAE) arasında Yemen
toprakları üzerinde bir tür hakimiyet mü-
cadelesi verildiği kaydediliyor. Bu iki ül-
kenin, Sokotra Adası ve Mehra gibi
Husilerin elinde olmayan bölgelerde ko-
nuşlanması ve hakimiyeti altına almaya
çalışması buna delil gösteriliyor.
HABER MERKEZİ

ABD kansız bir savaş yürütüyor!

İsrail’de binlerce kişi, hakkın-
daki yolsuzluk davası ve yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgı-

nını yönetmekte başarısız olduğu gerekçe-
siyle Başbakan Binyamin Netanyahu
karşıtı gösteri düzenledi. Batı Kudüs’teki
Başbakanlık rezidansı yakınındaki göste-
riye Kovid-19 karantinasına rağmen 5
bine yakın gösterici katıldı. Netanyahu’yu
kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve
maske takan göstericiler sık sık “Bibi (Ne-
tanyahu) evine dön" sloganı attı. Gösteri-
nin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe
kapatan polis, protestoculara sosyal me-
safe kurallarına uymaları ve maskelerini
çıkarmamaları yönünde uyarılarda bu-
lundu. Kovid-19 salgınında ikinci dalga-
nın etkisine giren ve işsizliğin giderek

arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteri-
ler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Araçla ezeceklerdi

Öte yandan kimliği açıklanmayan bir kişi,
aracını protestonun yapıldığı meydandaki
göstericilerin üzerine sürmek istedi. Araç
meydana ulaşmadan durdurularak şüp-
heli polis tarafından gözaltına alındı.
Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etki-
sine giren ve işsizliğin giderek arttığı İs-
rail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı
aşkın süredir devam ediyor. Netanyahu
yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı
artış nedeniyle cumadan itibaren ülke ge-
nelinde karantina kararı almıştı. Karanti-
nada protestolara izin verilmiş, katılımcı
sayısına kısıtlama getirilmemişti. 

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası
ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönet-
mekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan 
Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi

Bedelini siviller
acı içinde ödüyor
BM örgütleri, Yemen'de savaşın baş-
lama tarihi olarak koalisyon güçleri-
nin operasyonlarının başladığı günü
kabul ederken, hükümet ise bu nok-
tada Husilerin başkent Sana'yı ele ge-
çirdiği 21 Eylül 2014'ün esas alınması
çağrısında bulunuyor. Ülkede Husile-
rin Sana'yı ele geçirdiği Eylül 2014'te
başlayan ve koalisyon güçlerinin
Mart 2015'teki operasyonlarıyla şid-
detlenen çatışmalar aradan geçen yıl-
lara rağmen devam ediyor. Askeri bir
çözüm zaten bulunamıyor, BM'nin
siyasi çözüm çabaları ise sonuç ver-
miyor. Savaşan tarafların kazananı
ya da kaybedeni yokken, çatışmaların
bedelini en çok siviller ödüyor. Yıllar-
dır süren çatışmalarda binlerce kişi
yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir
ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç
savaş nedeniyle büyüyen insani kriz
de korkunç boyutlara ulaştı. BM'ye
göre dünyanın en büyük insani kriz-
lerinden birinin yaşandığı Yemen'de,
22 milyondan fazla kişi yardıma ve
korumaya ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki
çatışmalarda 12 bini sivil 112 bin kişi
hayatını kaybetti. Gerçek rakamların
ise bunlardan çok daha fazla olduğu
düşünülüyor.

İsrailli vatandaşlar Netanyahu’nun istifa etmesi gerektiğini belirterek,
“Kendisi demokratik bir yönetim sürdürmüyor ve kötü yönetiyor” dedi.

İsrail hala karısık

Suudi Arabistan öncülüğündeki
Arap Koalisyonu'nun, Yemen'de
Husilere karşı hükümete destek

vermek için başlattığı operasyonun
üzerinden 2 bin gün geçmesine

rağmen ülkede çatışmalar dinmedi
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T rabzon'da 18 Şubat 1929'da dün-
yaya gelen yapımcı ve yönetmen
Eğilmez, ilk ve orta öğrenimini

Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesini bitiren Eğilmez, 1953'te
askere gidene kadar kısa bir süre bakkal
dükkanı çalıştırdı. Usta yönetmen askerliği-
nin ardından Arif Bolat kitabevinde çalıştı
ve Refik Erduran ile 1954'te Çağlayan Ya-
yınevi'ni kurdu. Eğilmez, aynı yıl Erduran ve
Haldun Sel ile "Tef" adlı mizah dergisini çı-
karırken, yayımladığı cep kitapları da yayın
dünyasında yoğun ilgi gördü. "Efe" adlı şir-
keti kurarak 1961'de sinemaya adım atan
Eğilmez, aynı yıl "Yaman Gazeteci" adlı
filmle yapımcılığa başladı. Eğilmez gazete-
cilikten sinemaya geçişini bir röportajında
şu sözlerle anlatmıştı: "Münir Özkul'la arka-
daştık, 'Bir film yapsak.' diye prodüktör ola-
rak işe bulaştık. Benim bir bayim vardı, hala
da bayidir Babıali'de, Fazıl Ünverdi... Onun
finanse ettiği bir film yaptık, bütün paraları
batırdık. Ben o zamanlar yönetmenliğin
'y'sini bilmiyordum. 'Yaman Gazeteci' adlı
bu ilk filmimizin yönetmenini Münir seç-
mişti." Nahit Ataman ile 1964'te "Arzu Film"
şirketini kuran Ertem Eğilmez'in yönetmen-
liğe adım atması ise "Fatoş'un Fendi Tay-
fur'u Yendi" adlı filmle oldu.

Sinemanın efsanesi oldu

Eğilmez, Türk sinemasında komedinin te-
mellerini oluşturan birçok filme yönetmen
olarak imza atarken, 1965'te "Senede Bir
Gün", 1968'de "Nilgün" ve "İngiliz Kemal",
1970'de ise "Küçük Hanımefendi" adlı ro-
manları sinemaya uyarladı. Türkan Şoray,
Selda Alkor, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit
gibi star oyuncuların yer aldığı popüler aşk
filmlerini de yöneten Eğilmez, geniş izleyici
kitlesinin beğenisini kazandı. Eğilmez,
1966'da çektiği "Bir Millet Uyanıyor" fil-
miyle, "1967 Antalya Altın Portakal Film
Festivali"nde "En İyi Tarihsel Film" ödülüne
değer görüldü.

Türk sinemasında öncü

Usta yönetmen, Münir Özkul, Adile Naşit,
Kemal Sunal, İlyas Salman, Halit Akçatepe,
Zeki Alasya, Metin Akpınar, Şener Şen ve
Ayşen Gruda gibi oyuncuların Türk sine-
masında varlık göstermesine öncülük etti.
"Arzu Film güldürüleri" olarak anılan film-
lerde zaman zaman toplumsal eleştiriye yer
vermesiyle dikkati çeken Eğilmez, 1973'te
yaptığı "Canım Kardeşim" filmiyle Türk si-
nemasında yapmacıklıktan uzak sinemacılık
anlayışını, iç yakan bir öyküyle beyaz per-
deye aktardı. Eğilmez, sanatçının görevinin

soruna çözüm bulmak değil sorunun
varlığına işaret etmek olduğunu belirt-
tiği bir röportajında şunları kaydetmişti:
Sinemacının ve sanatçının yol gösterici,
'Bu böyle değil de ille böyle olsun, bunun
çaresi budur.’ demesinin karşısındayım. Bu
ukalalık, konferansçılık oluyor, sanatçılıktan
kaçıyor. Binaenaleyh tespiti tercih ediyorum.
Bir durum vardır, bu durumu gözler önüne
sermek, çareyi araması gerekenlere bırak-
mak, sanatçının görevi gibi geliyor. Çıkar yol
zaten tektir, çare de birdir. Kaldı ki çaktırma-
dan çareyi göstermesem bile çarenin tek ol-
duğunu hissettiriyorum, daha da işime
geliyor. Örneğin 'Canım Kardeşim'de çok
sevdiğim bir plan var, tesadüf sonucu yaka-
ladığım. Kamera apartmanların TV anten-
lerinden, gecekondu semtindeki TV'siz
kişilere döner; bunu bile iki kişinin bir küçük
çocuğa TV araması meselesi gibi yaptım,
konferansa doğru kaçıyorum diye de kork-

tum.
Benim
için mesele
derdimi anlatmaktı."

44 film yönetti

Eğilmez, 1975'te Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı
"Hababam Sınıfı" romanını sinemaya uyar-
ladı. "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filminin
gördüğü büyük ilginin ardından 1976'da
"Hababam Sınıfı Uyanıyor", 1977'de "Ha-
babam Sınıfı Tatilde", 1981'de ise "Haba-
bam Sınıfı Güle Güle" filmi ile "Hababam
Sınıfı" adlı müzikal tiyatro oyununu izleyi-

ciyle buluşturdu. Yönetmen olarak Türk si-
nemasındaki değişimleri takip eden, bu de-
ğişimlere göre sürekli kendini yenileyen
Eğilmez, 1980-1981 sezonunda "Kanlı
Nigar" adlı müzikli oyunu sahneledi. Eğil-
mez, sinemadan bir süre uzak kaldıktan
sonra, 1984'te "Namuslu" adlı filmle geri
döndü. "Namuslu" ve "Banker Bilo" filmle-
riyle Türkiye'nin temel sorunlarını kendi
mizah anlayışıyla ele alan usta isim, son
olarak 1988'de yönettiği "Arabesk" filmiyle
gişede büyük başarı elde etti. Meslek hayatı
boyunca 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme
alan ve 97 filmin yapımcılığını üstlenen
Eğilmez, 21 Eylül 1989'da İstanbul'da, 60
yaşında vefat etti.

Asla pes etmedi

Sinema eleştirmeni, yazar Atilla Dorsay,
Rıza Kıraç ile gerçekleştirdiği "Sinemayı
Yazan Adam" söyleşisinde, Kemal Sunal ve
Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisini sevmeyi,
Ertem Eğilmez ve Arzu Film ekolünden öğ-
rendiğini ifade ederek, şunları aktarmıştı:

"Çünkü bütün bu oyuncular, özellikle
1970'li yıllar boyunca Arzu Film çatısı

altında ün kazandılar. Orada
Ertem Eğilmez'in kişiliğinin şem-

siyesi altında daha bilinçli bir
çaba oldu. Orada senaristler,
oyuncular hep birlikte, bu-
günkü sinemamızın komedi
geleneğinin bir nevi temel-
lerini attılar. Arzu Film ko-
medileri bugün hala
beğenilen, aranan, izlenen
filmlerdir ve Türk komedi-
sine belli bir düzeyi ve zevki
getirmiştir."

Hindistan'da yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle ziyarete ka-
patılan tarihi Tac Mahal, altı ay sonra ka-

pılarını açtı. BBC'de yer alan habere göre, 17.
yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından
inşa ettirilen Tac Mahal, sosyal mesafe tedbirleri al-
tında sınırlı sayıda ziyaretçiye açıldı. Hindistan'da
turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve
salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine
kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye
günde en fazla 5 bin ziyaretçi kabul edilecek. Ziya-
retçilerin, külliye içinde sıhhi maskeyle dolaşmaları
ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu ola-

cak. "Dünyanın 7 Harikası"ndan biri kabul edilen ve
UNESCO Dünya Kültür Mirası eserleri içindeki
Tac Mahal, Hindistan'da sokağa çıkma yasağı ve
karantina tedbirlerinin uygulandığı mart ayında ge-
çici olarak kapatılmıştı. 6 ay süren ziyaret yasağı, ta-
rihi yapının en uzun süre kapalı kaldığı dönem oldu.
Tac Mahal, 1971'deki Hindistan ile Pakistan arasın-
daki savaş ve 1978'de Agra kentinde sel felaketi sıra-
sında kısa sürelerle kapalı kalmıştı. Babür
İmparatoru Şah Cihan'ın, 1632-1654 yıllarında,
doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz
Mahal anısına yaptırdığı anıt mezar, Türk-İslam
mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

TRT iz bırakacak

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve
Genel Müdürü Eren, "TRT olarak
yeniden yapılandırmamızı bitirdiği-

miz bir dönem. Sadece bu sezona ait değil,
önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde yapılacak tüm içe-
riklere dair bu dönemde ciddi akademik çalış-
malar yaptık." dedi. Eren, yeni yayın dönemine
ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, izleyi-
ciyle buluşacak yapımlar hakkında da bilgiler
verdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının
komşu ülkelere yayıldığı günden itibaren TRT
olarak tedbirler aldıklarını dile getiren Eren, "Bu
tedbirlerle hem çalışanlarımızın sağlık durumla-
rını iyileştirmeye hem de izleyicilere bu dö-
nemde izleyebilecekleri içerikler üretmeye gayret
ettik. Açıkçası bu dönemde yoğunluğumuz kat-
bekat arttı. Malumunuz TRT EBA gibi yeni ka-
nalları ortaya çıkarırken, aynı zamanda setlerin
durması, dizilerin çekilememesi, izleyicilerin
hepsinin evde olması sebebiyle bizlerin yeni içe-
rikler ve yaratıcı fikirler üretmesi gerekliydi." diye
konuştu. Eren, buna yönelik çevrim içi diziler
hazırlandığını belirterek, şunları söyledi: "Oyun-
cuların telefonlarıyla evde ayrı ayrı çektiği sonra-
dan senaryoların ona göre yazıldığı, kurguda
hepsinin birleştirildiği yeni diziler çektik. İki üç
dizimizi bu şekilde salgın döneminde ayakta tu-
tabildik. Aynı zamanda gündüz kuşağında da
hem psikolojik problemleri bulunanlara yar-
dımcı olan, uzun süre evde kaldığı için çocukla-
rıyla beraber nasıl vakit geçireceğine dair
cevaplar arayan ebeveynlere yardımcı olan
programlar oldu. Bunun yanında yine gündüz
kuşağında aile bütünlüğünü, birliğini destekle-
yen, radyoda da dinleyenlerimizi bilgilendirici ve
keyif verici programlar üretmeye çalıştık."

Akademik çalışmalar yaptık 

TRT Çocuk Anaokulu, TRT İzle gibi aplikas-
yonlarla 2 yıl içinde dijitale yapılan yatırımın
meyvelerini aldıklarına dikkati çeken Eren, zor
bir süreçte TRT olarak keyifli bir sezon geçir-
meye gayret ettiklerini söyledi. Eren, pandemi
süresince izleyici ve dinleyiciler için içerikler üre-
tirken, yeni yayın dönemi için yapılabileceklerini
planladıklarını aktararak, "Arkadaşlarla beraber
çok ciddi bir şekilde çalıştık. Aynı zamanda bu
senenin şöyle bir özelliği de var; TRT olarak ye-
niden yapılandırmamızı bitirdiğimiz bir dönem.
Yayın strateji merkezimizi kurduğumuz bir dö-
nemdi. Sadece bu sezona ait değil, önümüzdeki
3-5 yıl içerisinde yapılacak tüm içeriklere dair bu
dönemde ciddi akademik çalışmalar yaptık.
Stratejiler oluşturduk ve bunları hayata geçir-
mek için de gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi Ker-
kük Kalesi'nde bulunan, onlarca Os-
manlı komutanı, subay ve askerinin

yattığı Türk Şehitliği yıllardır ilgisizlik ve ihmal
nedeniyle bakıma muhtaç durumda.  Osman-
lı'nın yaklaşık 100 yıl önce bu topraklardan çekil-
mesinden bu yana herhangi bir onarım veya
restore çalışmasının yapılmadığı Türk Şehitliği
adeta kaderine terk edilmiş halde bulunuyor.
Kerkük'te çok sayıda sivil toplum örgütü, tarihçi
ve araştırmacının şehitliğin onarımı için yerel ve
merkezi hükümete yaptığı çağrıların da sonuç-
suz kaldığı belirtiliyor.

Subayların mezarları var

Kerküklü tarihçi, araştırmacı ve yazar Necat
Kevseroğlu, yaptığı açıklamada, ''Bu şehitlikte
Osmanlı döneminde bölgede görev yapan ve
daha sonra şehit olan ya da vefat eden komu-
tan, subay ve erler yatıyor." dedi Kevseroğlu,
Türk Şehitliği'nde Birinci Dünya Savaşı'nda
şehit olan Osmanlı komutan ve askerlerinin yanı
sıra Kerkük'te vefat eden Osmanlı mutasarrıf-
ları, Türk edebiyatçılar, Kerkük şairleri ve döne-
min tanınmış önemli isimlerinin yattığını
kaydetti. 

Tac Mahal ziyarete başladı

GÜLDÜRÜ geleneğinin nişa-
nesi olarak kabul edilen kavu-
ğun yeni sahibiyle buluştuğu

tören Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava
Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Öztekin ve
Çoruh ile yapılan röportajlardan hazırla-
nan belgeselin gösterilmesiyle başlayan
program, beşinci kavuklu Rasim Özte-
kin'in sahneye gelerek konukları selamla-
masıyla devam etti. Kavuğu aldıktan 3 ay
sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle sahne-
lere uzak kaldığını ve bu nedenle en mağ-
dur kavuklu olduğunu belirten Öztekin,
kendi doktoruna ve yeni tip koronavirüse
(Kovid-19) karşı mücadele eden bütün
sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kavuğu
devretme kararını verdikten sonra Ferhan
Şensoy'a sorduğunu ve onayını aldıktan
sonra Şevket Çoruh'u aradığını anlatan
Öztekin, "Oynayamayacaksam kavuğun

bende olmasının bir anlamı yoktu. Çünkü
kavuklunun oynaması lazım onun için
hemen devretmek istedim." diye konuştu.

Ustalaşmış bir durumdayız

Öztekin, kavuk devir teslim törenini 27
Mart Dünya Tiyatro gününde yapmak is-
tediklerini fakat salgın tedbirleri nedeniyle
ertelemek zorunda kaldıklarını anlattı.
Töreni açık havada yapma kararı aldıkla-
rını aktaran Öztekin, "Açık hava deyince
açıkçası hiç böyle bir şey düşünmüyor-
dum." diyerek organizasyonda emeği ge-
çenlere teşekkür etti. Geleneksel Türk
tiyatrosunda usta-çırak ilişkisinin öne-
mine dikkati çeken Öztekin, "Bizler ustala-
rımızdan göre göre çırak olduk, daha
sonra ustalaştık." dedi. Törene gelen usta
tiyatroculara da selam veren Öztekin,
"Esas alınan eğitim, kuliste alınan eğitim-

dir. Orada sanatçı ustalarına baka baka
duruşunu belirler. Orada sanatçı saygıyı
öğrenir." ifadesini kullandı. Daha sonra
Öztekin kavuğu sahneye davet ettiği Ço-
ruh'a devretti. Altıncı kavuklu Şevket
Çoruh, kavuğun önceki sahipleri Ferhan
Şensoy ile Rasim Öztekin'e teşekkür ede-
rek, törenin en önemli tarafının iki büyük
ustasının da hayattayken yapılması oldu-
ğunu ifade etti. Tiyatrocuların Kovid-19
tedbirleri nedeniyle yaşadıkları zorluklara
değinen Çoruh, geleneksel Türk tiyatro-
sunun meddahlarının "Hak Dostum Hak"
diyerek söze başladıklarını kaydetti. Ka-
vuğu zor şartlara rağmen perde açmaya
çalışan, yüreği tiyatroyla dolu tüm tiyatro
emekçileri adına kabul ettiğini vurgulayan
Çoruh, şöyle devam etti: "Beni yetiştiren,
emeği olan tüm hocalarıma, Türk tiyat-
rosu için büyük emekler vermiş tüm usta-

lara çok teşekkür ediyorum hakkınızı helal
edin." Konuşmaların ardından törene ka-
tılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dördüncü
kavuklu Ferhan Şensoy'un video mesajları
izlendi. 

Tiyatroseverler de katıldı

Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu'nun
sahnelediği "Bir Baba Hamlet" oyununun
izleyiciyle buluşmasıyla sona eren geceye
tiyatrocu ve oyuncuların yanı sıra çok sa-
yıda tiyatrosever de katıldı. Kel Hasan
Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk
tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli
isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir
Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı
kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayı-
sı'nda Rasim Öztekin'e devredilmişti.
DHA

ERTEM EGILMEZ
UNUTULMUYOR
Toplamda 44 film yöneten, 5 senaryo kaleme alan ve 97 filmin yapımcılığını üstlenen Ertem Eğilmez, vefatının 31. yılında yad ediliyor

Usta oyuncu Şener Şen, "Video Haber" dergisinin Aralık 1989 tarihli 60.
sayısında yayınlanan haberde, Eğilmez'in sinemayı meslek olarak seçmekle
en doğru kararı verdiğine işaret ederek, şöyle konuşmuştu: "Sinemaya aşıktı

ve sinema onun her şeyi idi. Onunla çalışıp da bunu anlamamak imkansızdı. Ay-
rıca başarı kazanmayı kendine alışkanlık edinmiş ender insanlardan biriydi. Yap-
tığı her işte başarıya ulaşmıştı. Örneğin onun yayıncılık yaptığı bir dönem var. O

yıllarda dünyaca meşhur Mike Hammer adlı polisiye çizgi romanın yayın haklarını
almış. Ancak birkaç sayı çıkardıktan sonra Amerikalılar anlaşmadan caymış.

Ertem Ağabey de oturup birkaç arkadaşıyla hikayeleri kendileri yazıp yayınla-
maya başlamış. Onun için pes etmek gibi bir davranış hiçbir zaman söz ko-

nusu olmadı. 'Arabesk'i bile hangi şartlarda çektiği herkesçe bilinir. O,
filmlerinde güldürürken, ağlatmayı ve düşündürmeyi başaran bir si-

nema adamıydı. Bir işi yaparken çevresindeki herkesin görü-
şünü alır ama sonra da kendi bildiğini yapardı. Sonuçta

ne derece başarılı olduğunu hep birlikte gör-
dük. O bir sinema dahisiydi."

O bir sinema
dahisiydi

Şevket Çoruh’a kavuğu devreden Rasim Öztekin,
“Kendisi gerçekten değerli ve başarılı bir oyuncu.
Kavuğu da en iyi şekilde taşıyacaktır. Başarılar
hep onunla olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kavuk artık Sevket  Coruh’ta
Oyuncu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim etti. Çoruh, çok mutlu olduğunu ifade etti

Kerkük'te dram!
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KAYsErİ ve Mersinli dağcılar 19 Eylül
Gaziler Günü nedeniyle 3 bin 917 metre
yükseklikteki Erciyes Dağı’na saygı tırma-
nışı gerçekleştirdi. Tırmanışa KAY-DAK,
Mersin Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları

Kulübü ile Toroslar Zirve Dağcılık sporcu-
ları katıldı. Veli Canpolat, Ümran Özmen,
Süleyman Aslan ,Oğuz Tatar ,Özcan
Özcan, Fatih Sirel ve Bekir Demirağ'dan
oluşan 7 kişilik dağcı ekip Cumartesi günü

Çobanini mevkisinde kamp kurdu. Ekip,
sabaha karşı saat 03.00’te hareket ederek
sol kulvar, Hörgüçkaya güzergahından
saat 08.30’da Erciyes Dağı’nın 3 bin 917
metrede yer alan doğu zirvesine ulaştı. 

Dağcılar zirveye kaDar tırmanDı

FrAport TAV Antalyaspor'da geçen
sezon devre arasında göreve başlayan
teknik direktör Tamer Tuna, takımıyla
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda
25 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet,
11 beraberlik alan Fraport TAV Antalyas-
por, 4 maçta da sahadan yenik ayrıldı.
Geçen sezon ikinci devre ve bu sezonun
ilk 2 haftasındaki 19 maçta 2 mağlubiyet,
8 beraberlik, 9 galibiyet alan kırmızı be-
yazlılar, Tamer Tuna yönetiminde kulüp
tarihini yeniden yazmaya başladı. Geçen
sezonun ikinci devresini 17 maçta 2 mağ-
lubiyet, 7 beraberlik, 8 galibiyetle tamam-
layan kırmızı beyazlılar, 11 maçlık
yenilmezlik serisine ulaşarak, kulüp tari-
hinde bir ilki yaşadı. Geçen sezon ikinci
devrede 8 maç dış sahada kaybetmeme
başarısı gösteren Fraport TAV Antalyas-
por, bu sezon da kaldığı yerden devam
ederek, Beşiktaş deplasmanındaki bera-
berlikle, yenilmezlik serisini 9'a çıkardı.

Kulüp rekorunu kırdı

Süper Lig'deki başarılı sonuçlarıyla dik-
kati çeken kırmızı beyazlı ekip, teknik di-
rektör Tamer Tuna ile kulüp tarihine yeni
rekorlar yazdırdı. Kulüp tarihinde daha
önce 6 maç olan dış saha kaybetmeme
rekorunu bu sezon 9'a çıkaran Tamer
Tuna, 2deplasmanda oynadığı lig maçla-
rında yenilgi yüzü görmedi. 

SP  R

m ehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenle-
nen törende konuşan kulüp başkanı
Ahmet Ağaoğlu, futbolcuların takıma

faydalı olacaklarının sinyalini verdiğini, bundan
da şüpheleri olmadığını söyledi. Üç futbolcunun
da kısa zaman içerisinde bir şey öğrendiklerini
kaydederek, imalı konuşan Ağaoğlu, "Futbolun
kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur
ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor.
Onun için bu üç arkadaşımızın bundan sonra
yapacakları mücadelelerde, oynayacakları maç-
larda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor." dedi.
Ağaoğlu, son iki yıldır zirveye oynadıklarını ha-
tırlatırken, sezonun zor geçeceğini ancak bu sene
üzerine koyarak devam etmek zorunda oldukla-
rını vurguladı. Zirve yarışındaki mücadelelerine
değinen Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kimseye sıkıntı vermediğiniz zaman, herkes için
sempatiksinizdir. Ne zaman ki zirveyi zorlarsınız,
orayı ele geçireceğinizi hissettikleri anda önceden

size sempati ile bakan insanların hepsinin bakışı
değişir. Bir anda antipatiksinizdir artık. Şimdi bu
mücadeleye hazır mıyız? Bunu bilerek yolumuza
devam ediyoruz. Taraftarlarımız lütfen biraz sa-
bırlı olsun. Trabzonspor'un verdiği bu mücadele
yeni değil. Yıllardır vermiş olduğumuz bir müca-
dele bu. Bunu çok farklı platformlarda vermeye
devam ediyoruz ve edeceğiz. Başarı ancak ina-
narak ve mücadele ederek gelir. Taraftarlarımız
bize inansın. Mücadeleyi de biz vereceğiz."

Bu sezon daha iyisini yapacağız

Bordo-mavili ekibin yeni transferlerinden Benik
Afobe, Trabzonspor'a geldiği için mutlu oldu-
ğunu ve birkaç yıldır kulüp hakkında çok güzel
şeyler duyduğunu aktardı. Kongolu forvet oyun-
cusu, güzel bir şekilde karşılandığını ifade ede-
rek, "Geçen sezonun çok iyi geçtiğini biliyorum
ama bu sezon daha iyisini yapacağız. Yeni oyun-
cular geldi, genç oyuncular var. Genç oyuncula-

rın kendini geliştirerek daha iyi yerlere gelecekle-
rine inanıyorum. Taraftarlarımıza, bana ve takı-
mımıza gösterdikleri destek için çok teşekkür
ediyorum." diye konuştu.

Başarılarımız devam edecek

Trabzonspor forması giymekten çok mutlu oldu-
ğunu dile getiren Lewis Baker da genç, istekli ve
arzulu bir takımları bulunduğuna işaret ederek,
"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve geçti-
ğimiz yılın üzerine koyarak başarılarımızı sürdü-
receğiz. Türkiye'deki taraftarların çok arzulu
olduğunu biliyorum ve bunu gördüm. Her
maçta yüzde yüz performansımı sergileyecek bir
oyuncuyum ve bu sayede takımımızın başarılı
olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bu-
lundu. Trabzonspor'a gelerek rüyalarını gerçek-
leştirdiğine inandığını belirten Flavio ise
transferinin gerçekleşmesine izin veren Bahia
Kulübüne teşekkür etti. DHA

o bir deplasman

Kralı
Teknik direktör Tamer Tuna'nın göreve
başlamasının ardından 19 lig maçında
sadece 2 mağlubiyet alan Fraport TAV 
Antalyaspor, cumartesi günü oynanan
Beşiktaş maçında elde ettiği beraberlikle
deplasmandaki yenilmezlik serisini 
9 maça çıkardı. Tamer Tuna yönetimin-
deki kırmızı beyazlılar, 2020 yılında
deplasmanda hiç maç kaybetmedi

tÜrKİYE'nİn ev sahipliğinde İzmir Büyük-
şehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Fede-
rasyonu'nun düzenlediği CEV U18 Avrupa
Plaj Voleybol Şampiyonası müthiş heye-
cana sahne oldu. Selçuk'taki Pamucak Pla-
jı'nda 4 gün süren organizasyonda hem
kadınlarda, hem de erkeklerde Ukraynalı
sporcular zirveye çıktı. Kadınlar yarı finalin-
deki ilk maçta Aurora Mattavelli-Marghe-
rita Tega (İtalya) ile karşılaşan Anna
Chechelnytska-Dana Romaniuk (Uk-
rayna), maçı 2-0 kazanarak finale çıktı.
Diğer yarı final maçında da Anouk Kress-
ler-Lea Toschini (İsviçre) ile karşılaşıp maçı
2-0 kazanan Anhelina Khmil-Tetiana Laza-
renko (Ukrayna) ikilisi finale yükseldi ve
şampiyon olma başarısı gösterdi.

voleybolda
yüzler güldü

Trabzonspor
Kulübü, 

kadrosuna
kattığı Flavio
Medeiros da
Silva, Lewis

Baker ve Benik
Afobe için 

imza töreni
gerçekleştirdi

FırTına’dan 
ımza sov

Sıcak bir karşılama yaşadığını
ve bunu tahmin etmediğini
anlatan Brezilyalı futbolcu,
"Burada olmaktan çok mutlu-
yum ve benim Trabzon'a gel-
memi sağlayan herkese tekrar
teşekkür ediyorum. Umarım
ben ve takım arkadaşlarım,
saha içinde iyi bir performans
göstererek taraftarlarımızın
bize gösterdiği ilgiye ve sev-
giye layık olabiliriz." açıklama-
sında bulundu. Bu arada, imza
törenin ardından yeni trans-
ferlerden Flavio 600, Benik
Afobe bin 200, Lewis Baker
ise 700 yeni sezon forması
alma sözü verdi.

Taraftara
layıK

olmalıyız

Çatalca gol
oldu yağdı
ÇAtAlcAspor’un gollerini 11'inci dakikada
Butahan Akyüz, 23'üncü dakikada Mustafa
Çoşkun, 38'inci dakikada Yusuf Atasoy,
60'ıncı dakikada, 71'inci dakikada Burhanet-
tin Çakırefe ve 81'inci dakikada Önder Akdağ
atarken ev sahibi Yalovaspor’un gollerini
13'üncü dakikada Yunus Akdemir ve 78'inci
dakikada Oğuzhan Bozkurt attı. Yalova Ata-
türk sahasında oynanan karşılaşmada ev sa-
hibi karşısında maça iyi başlayan ve oynadığı
futbolla herkesin beğenisini kazanarak bu
güzel oyununu gollerle süsleyen Çatalcaspor
üst üste bulduğu gollerle rakibine adeta nefes
aldırmadı. Ligin ilk haftası için temkinli konu-
şan Çatalcaspor, sahada adeta rakibine po-
zisyon fırsatı bile vermedi.

Üner’de yalnız bırakmadı

Çatalcaspor’un Yalova’da oynadığı ligin
ilk maçında Çatalcaspor’lu yöneticileri,
teknik heyeti ve oyuncuları yalnız bırakma-
yan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner
alınan galibiyetten dolayı oyuncuları ve

teknik heyeti kutladı.

Üç puanı farkla aldı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Çatalcaspor, ra-
kibi karşısında 11. Dakikada Butuhan’la bul-
duğu golle öne geçmeyi başardı. Bu
üstünlüğü kısa sürdü. Sarı kırmızılı ekip. 13.
Dakikada Yunus Akdemir’in golüne engel
olamadı. Karşılaşmada 23. Dakikada MUs-
tafa Çoşkun attığı golle takımı Çatalcaspor’u
tekrar öne geçirmeyi başardı 1-2. Maçta bu
üstünlüğü devam ettiren konuk ekip 38. Da-
kikada Yusuf Atasoy’un akıl dolu golü ile
farka iyice açtı 1-3. Bu gol aynı zamanda ilk
yarının skoru oldu. Karşılaşmanın ikinci yarı-
sına da hızlı başlayan Çatalcaspor 60 ve 71.
Dakikalarda Burhanettin Çakırefe’nin attığı
gollerle durumun 5-1’e getirdi. Maçın 78.
Dakikada Çatalcaspor’un yaptığı hatayı
Oğuzhan Bozkurt gole çevirdi 2-5. Maçta
son sözü 81. Dakikada Önder Akdağ söyledi
ve karşılaşmanın skorunu belirledi 2-6
HAKAN SONGUR

Misli.com 
3. Lig 3.
Grup'ta 

ligin ilk hafta
karşılaşmasın
da Yalova’ya
konuk olan
Çatalcaspor

rakibi
karşısında
adeta gol 

oldu yağdı.
Rakibini 

6-2'lik skorla
mağlup etti

Koş Özlem koş
Atletizmin başarılı sporcularından Ardahanlı Özlem Kaya
(30), kamp sonrası gittiği köyünde 2021 Tokyo Olimpiyatları
hazırlıklarını sürdürdü. Köyde koşular yapıp, bahçe
duvarlarından atlayarak antrenmanlarını sürdüren 3 bin
metre engelli koşucusu Kaya'yı, peşinden koşan köpeklerden
ise yanından hiç ayrılmayan elinde sopa olan annesi koruyor

ArdAhAn'ın Göle ilçesine 21
kilometre mesafedeki Yağmu-
roğlu köyünde yaşayan Tükaz-
Fahrettin Kaya çiftinin 9 çocu-
ğundan en küçüğü olan Özlem
Kaya, Fenerbahçe Spor Kulü-
bü'nün sporcusu ve aynı za-
manda beden eğitimi öğretmeni.
20 yıllık sporculuk hayatında 16
yıldır Türkiye'yi milli
takımda temsil eden Özlem
Kaya, 2016 Amsterdam Büyük-
ler Avrupa Şampiyonası üçün-
cüsü, 2015 ve 2017 yıllarında
Universiade üçüncüsü,
2015 Dünya Şampiyonası fina-
listi oldu, birçok kez de Balkan
ve Türkiye şampiyonluğu elde
etti. 3'üncü kez olimpiyatlara ka-
tılmaya hak kazanan Özlem
Kaya, en büyük destekçisinin
annesi olduğunu söyledi. 2012

Londra ve 2016 Rio olimpiyat-
larından sonra 2021'de Tokyo'da
düzenlenecek olan olimpiyatlara
hazırlandığını belirten Özlem
Kaya, 2020'de yapılması planla-
nan olimpiyatlara hazırlık için
federasyonun desteğiyle Ken-
ya'ya gittiğini ancak bir süre
sonra Kovid-19 salgını nede-
niyle Türkiye'ye dönmek zo-
runda kaldığını söyledi. Kaya,
"Pandemide bile antrenmanla-
rımı aksatmadım. İstanbul'da
yaşarken gece 00.00'dan sonra
sokağa çıkma yasaklarının kalk-
ması ile birlikte ağabeyimle dı-
şarı çıkarak antrenmanlarımı
yapıyordum. Erzurum'daki
olimpiyat hazırlık kampından
önce ve sonrasında gittiğim kö-
yümdeki çalışmalarımda ise en
büyük destekçim her zamanki

gibi annem oldu. Annem an-
trenman yapabilmem için her
gün benimle birlikte yaklaşık 8
kilometre yol yürüyor. O da hiç
sıkılmadan ve itiraz etmeden ge-
liyor. Çünkü annem, hedefimin
Tokyo Olimpiyatları'nda ma-
dalya kazanmak olduğunu bili-
yor. Ben koşarken annem de
elindeki sopayla peşimden
koşan köyün köpeklerinden ko-
ruyor. Yalnız kalmıyor ve bu
yüzden korkmadan rahat bir şe-
kilde antrenman yapıyorum.
Alacağım madalyayı koruyucu
meleğim olan anneme hediye
edeceğim" dedi.

Bütün kızlara örnek oluyor

Ailenin en küçük çocuğu olan
Özlem'in 10 yaşındaki iken ba-
basını kaybettiğini ve bu yüzden

ona hem analık hem de babalık
yaptığını ifade eden anne Tükaz
Kaya ise şunları söyledi: "Kışın
İstanbul'da yazın da köyümüzde
yaşıyorum. Yanıma gelen Özlem
de burada hem benimle hasret
gideriyor hem de koşup olimpi-
yatlara hazırlanıyor. Kızım yap-
tığı sporu çok seviyor. Evimiz
madalya ve kupalarla dolu.
Örnek bir sporcu. 
Koşmaktan evlenmeye bile fırsat
bulamadı. Özlem köye pek gele-
mediği ve koştuğu için de köpek-
lerin dikkatini çekiyor. Köpekler
kızımı kovalamaya başlayınca
hemen karşılarına ben çıkıyo-
rum. Kızım için canımı veririm.
Bu olimpiyatlarda da başarılı
olacağına inanıyorum. Köyde
birçok kız Özlem'i örnek alıyor."
DHA
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Simdi Avrupa düsünsün

CIMBOM BOM
ASLAN GIBI
CIMBOM BOM
ASLAN GIBI
CIMBOM BOM
ASLAN GIBI
CIMBOM BOM
ASLAN GIBI
CIMBOM BOM
ASLAN GIBI
CIMBOM BOM
ASLAN GIBI
Yeni sezona Süper Lig'de ve Avrupa'da üst üste galibiyetlerle
başlayan Galatasaray performansıyla dikkat çekiyor

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda mücadele edecek Aytemiz Alanyaspor,
perşembe günü deplasmanda Rosenborg ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez Avrupa
arenasına çıkacak Alanyaspor'da hedef Norveç ekibini yenip, Avrupa'da ilerlemek

K oronavirüs salgını nedeniyle
geçen sezon verilen aranın ar-
dından aldığı sonuçlarla

hayal kırıklığı yaratan ve ligi 6. sırada
bitiren Sarı-Kırmızılıların o dönemki
görüntüsünden eser kalmadı. Süper
Lig'de evinde Gaziantep FK'yı, deplas-
manda da son şampiyon Medipol Ba-
şakşehir'i yenen Galatasaray 2'de 2
yaptı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Azer-
baycan'da Neftçi Bakü'yü eleyen Sarı-
Kırmızılılar bu kulvarda da yoluna
devam ediyor.

Teknik kadronun etkisi

Galatasaray'ın bu performansının
perde arkasında önemli detaylar yatı-
yor. Teknik direktör Fatih Terim, yeni
sezonda konsantre görüntüsüyle dik-
kat çekiyor. Sezon başı ekibine Selçuk
İnan, Necati Ateş ve Albert Riera'yı
antrenör olarak dahil eden tecrübeli
hocanın bu hamlesi, takımın beğeni
toplayan oyununda büyük rol oynadı.
Geçen sezon yaşanan sık sakatlıklar
sonrası kondisyoner Bartali ile yolla-
rını ayıran Sarı-Kırmızılılar, Terim'in
özel isteğiyle geçmişte de kulüpte
görev yapan Scott Piri'yi takıma ge-
tirdi. Piri, sezon başı hazırlıklarında

takımın fiziksel gelişimi için özel çalış-
malar yaptı. Her futbolcunun yaş,
kilo, yağ oranı, sakatlık geçmişine dair
detaylı veriler üzerinden ilerleyen Piri,
Galatasaraylı oyuncuların artan fizik
kalitesinde büyük katkı sahibi oldu.
Transferiyle büyük yankı uyandıran
Arda Turan, kaptan olarak arkadaşla-
rıyla sağlıklı bir iletişim kurarak, Gala-
tasaray'ın sahada birbiri için mücadele
eden bir takım kimliğine bürünmesini
sağladı. Florya'da neşe kaynağı haline
gelen, herkesin sevgi ve saygısını kaza-
nan Turan, diğer oyunculara aidiyet
duygusu aşılanmasına destek verdi.

Belhanda coştu bir kere

Yapılan transferlerle beraber birçok
bölgede forma rekabeti oluştu. Zaman
zaman eleştirilen bazı oyuncular dahi,
artık formanın garanti olmadığını
görüp, performansını artırdı.  Bel-
handa, Diagne, Babel gibi eleştiri ok-
larının hedefindeki isimler, disiplinli bir
çalışmayla takıma katkı sunmaya baş-
ladı. Diagne, Neftçi Bakü maçında 2,
Belhanda Başakşehir karşısında 1 gol
attı. Babel ise Belhanda'ya asist yapan
isimdi. Orta saha transferi için yaşa-
nan kriz ortamında Taylan Antalyalı, 3

maçtır ortaya koyduğu performansla
teknik direktör Fatih Terim'in en be-
ğendiği oyuncu oldu. Hem savun-
mada hem de hücumda önemli katkı
sunan Taylan, Belhanda ile uyumlu bir
ikili oluşturup takım arkadaşının per-
formansını da yukarıya çekti.

Emre Kılınç etkisi

Yeni transferlerden Emre Kılınç ile
Omar Elabdellaoui, geleli kısa süre ol-
masına rağmen sergiledikleri oyunla
uzun süredir takımdaymış gibi müca-
dele gösterdi. Roma'nın transfer gün-
demindeki Marcao, başarılı oyunuyla
savunmanın kilit oyuncusu haline
geldi. Geçen sezon yaşadığı sakatlık
nedeniyle çok sayıda maç kaçıran ve
hayal kırıklığı yaratan Falcao, 2020-
2021'e iyi başladı. Süper Lig'deki 2
maçta 3 gol atan Kolombiyalı forvet 1
de asist yaptı.

Kale emin ellerde

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleye
yapılan Fatih Öztürk takviyesi ne
kadar isabetli olduğunu gösterdi. Tec-
rübeli kaleci, oynadığı 3 maçta da kri-
tik kurtarışlara imza atarken özgüvenli
görüntüsüyle dikkat çekti. DHA

Arda Turan estiriyor
Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galata-
saray'da kaptan Arda Turan da oynadığı fut-
bol ve sahadaki liderliğiyle sonuca büyük
bir katkı sağlıyor. Saha içinde her oyuncuyla
bire bir iletişim kuran, Güney Amerikalı
oyuncularla İspanyolca, Avrupalı futbolcu-
larla İngilizce konuşan yıldız futbolcu saha
içinde takımının konsantrasyonunu üst sevi-
yede tutan en önemli isimlerin başında ge-

liyor. Sahanın neresinde olursa olsun tüm
takım arkadaşlarıyla kısa konuşmalar
yapan ve oyun kurgulamasında yönlendiren
Turan, kaptanlık görevini en iyi şekilde ye-
rine getiriyor. Teknik direktör Fatih Terim'den
aldığı direktiflerin sahada en iyi şekilde uy-
gulanması için de takım arkadaşlarını yön-
lendiren 33 yaşındaki futbolcu sahadaki
performansını da yükseltirken her geçen

gün daha da hazır hale geliyor. Transferiyle
büyük yankı uyandıran Arda Turan, kaptan
olarak arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim
kurarak, Galatasaray'ın sahada birbiri için
mücadele eden bir takım kimliğine bürün-
mesine katkı yaptı. Florya'da neşe kaynağı
haline gelen, herkesin sevgi ve saygısını ka-
zanan Turan, diğer oyunculara aidiyet duy-
gusu aşılanmasına da destek verdi.

Aytemiz Alanyaspor, 72 yıllık kulüp
tarihinde ilk kez katılacağı UEFA
Avrupa Ligi'nde, 3'üncü ön eleme
turunda 24 Eylül Perşembe günü
deplasmanda Norveç ekibi Rosen-
borg ile karşılaşacak. Tek maç
eleme sistemiyle oynanacak maç
için turuncu yeşilli takım çarşamba
günü saat 12.00'de Gazipaşa
Alanya Havalimanı'ndan özel
uçakla Norveç'e gidecek. Süper
Lig'in ikinci haftasında evinde Hes
Kablo Kayserispor ile karşılaşan ve
rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden
Akdeniz temsilcisinde oyuncular bir
günlük iznin ardından bu akşam
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapa-
cakları idmanla Rosenborg maçı
hazırlıklarına başlayacak. Pazartesi
ve salı günü Alanya'da antrenman

yapacak turuncu yeşilli takım son
idmanı çarşamba günü akşam
Norveç'te gerçekleştirecek.

Galibiyetler moral verdi

Akdeniz temsilcisinin kadrosunda
bu sezon birçok değişiklik olurken,
teknik heyetle birlikte takımda bir
kabuk değişimi oldu. Lig öncesi ha-
zırlık maçları ve yeni sezonun ilk iki
maçında alınan galibiyetler ta-
kımda moralleri yükseltirken, tu-
runcu yeşilliler Avrupa'da da
gidebildikleri kadar gitmek istiyor.
Aytemiz Alanyaspor 3'üncü ön
eleme turunda Rosenborg'u yen-
mesi halinde UEFA Avrupa Ligi
Play-Off mücadelesinde Mura-
PSV Eindhoven eşleşmesinin 
kazananıyla eşleşecek. DHA

Paşalar gibi
galibiyet
Süper Lig'in 2. haftasında Ka-
sımpaşa, sahasında Çaykur Ri-
zespor'u 2-0 mağlup etti.  Bu
sonuçla Kasımpaşa ligdeki ilk
galibiyetini aldı. Çaykur Rizes-
por ise ikinci mağlubiyetini ya-
şadı. Süper Lig'in 2. haftasında
oynanan Kasımpaşa-Çaykur
Rizespor maçının ilk yarısı, ev
sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle
tamamlandı. 2. dakikada Ka-
sımpaşa gole yaklaştı. Yusuf
Erdoğan'ın sağdan kullandığı
köşe vuruşunda ön direkte
Alan, topu arkaya sektirdi. Tar-
kan Serbest'in arka direkte yap-
tığı kafa vuruşunda meşin
yuvarlak yandan az farkla auta
gitti. 7. dakikada Yusuf Erdo-
ğan'ın kafayla pasında topla bu-
luşan Alan'ın sol ayağıyla ceza
yayının gerisinde bekletmeden
yaptığı sert vuruşta meşin yu-
varlak direğin dibinden auta
çıktı. 13. dakikada Kasımpaşa
öne geçti. Aytaç Kara'nın pa-
sında sol çaprazda topu kontrol
eden Varga, ceza sahasına gir-
dikten sonra sağ ayağıyla uzak
köşeye yaptığı plase vuruşla
meşin yuvarlağı filelere gön-
derdi: 1-0. 18. dakikada Hajra-
dinovic'in ceza sahası dışından
sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta
meşin yuvarlak direkten döndü.
45. dakikada gelişen Çaykur Ri-
zespor atağında Abdullah
Durak, sol çaprazdan ceza ala-
nına hareketlenen Meljnak ile
topu buluşturdu. Bu oyuncu-
nun yerden pasında Tunay To-
run'un ceza sahası içinden
yaptığı sert vuruşta meşin yu-

varlak üst direkten döndü. Kar-
şılaşmanın ilk yarısını Kasım-
paşa 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı ikinci gol geldi

60. dakikada Kasımpaşa farkı
2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta
kendi yarı sahasında buluştuğu
topla ilerleyen Hajradinovic,
ceza yayının gerisinden pasını
sol çaprazdaki Alan'a verdi. Bu
oyuncu meşin yuvarlağı arka di-
rekte bulunan Anıl Koç ile bu-
luşturdu. Anıl'ın şutunda kaleci
Gökhan Akkan'dan dönen topu
altıpasın gerisinde tamamlayan
Alan, meşin yuvarlağı filelerle
buluşturdu: 2-0. 67. dakikada
Varga'nın ceza sahası içi sol
çaprazından yaptığı vuruşta ka-
leci Gökhan Akkan topu kor-
nere çeldi. 78. dakikada
Hajradinovic'in ceza sahası dı-
şından şutunda top kaleci Gök-
han Akkan'dan döndü.
Ardından Anıl Koç'un tamam-
lamak istediği meşin yuvarlağı,
açısını kapatan Gökhan bu kez
kornere çeldi. 88. dakikada Ka-
sımpaşa 10 kişi kaldı. 86. daki-
kada Anıl Koç ile sol kanatta
taç çizgisine yakın bir noktada
girdiği ikili mücadelede Melnjak
yerde kaldı ve maçın hakemi
Suat Arslanboğa, Anıl'ı sarı
kartla cezalandırdı. VAR odası-
nın uyarısıyla pozisyonu saha
kenarında tekrar izleyen Suat
Arslanboğa, kararını değiştirdi
ve Anıl Koç'u kırmızı kartla
oyun dışına gönderdi. Kasım-
paşa, karşılaşmadan 2-0 galip
ayrıldı.

Golf tutkunları bir arada
Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen Limak
Kemer Golf Cup’ta ödüller sahiplerini
buldu. Türkiye’nin lider gruplarından
Limak Holding tarafından golf sporuna
destek olmak ve gelişimini sağlamak
amacıyla düzenlenen Limak Kemer Golf
Cup 2020 heyecanı, Kemer Country
Club’da golfseverleri bir araya getirdi.
Yeni normalleşme süreci içerisinde ge-
rekli önlemlerin alınmasıyla birlikte 18-
20 Eylül tarihleri arasında
gerçekleştirilen turnuvada iş, spor ve ce-
miyet dünyasının önde gelen isimleri ile
birlikte 248 oyuncu katıldı. Limak
Kemer Golf Cup 2020, toplam 14 kate-

goride düzenlendi. Geniş bir katılımla
düzenlenen turnuvanın sonunda düzen-
lenen ödül töreninde dereceye giren
oyuncular ödüllerini, Türkiye Futbol Fe-
derasyon Başkanı Nihat Özdemir, De-
mirören Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Yıldırım Demirören, Limak
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru
Özdemir, Limak Holding Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Serdar Bacaksız,
Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Batuhan Özdemir, Aslı Özdemir, Esas
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan
Kamışlı ve A Milli Futbol Takımı Teknik
Direktörü Şenol Güneş'in elinden aldı. 

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta
Serik Belediyespor ile Pendikspor
karşılaştı. Maçı Serik Belediyespor 2-
0 kazandı. Maç, Pendikspor'un vuru-
şuyla başladı. İki takımın karşılıklı
ataklarıyla geçen ilk yarıda gol sesi
çıkmadı: 0-0. İkinci yarının 54'üncü
dakikasında gelişen Serik Belediyes-
por atağında Murat Gürbüzerol

topu filelerle buluşturarak takımını
öne geçirdi: 1-0. 78'inci dakikadaki
Serik Belediyespor atağında bu kez
Sinan Özkan sahneye çıktı ve attığı
golle takımını rahatlattı: 2-0. Maçta
başka gol olmadı ve Serik Belediyes-
por 2-0'lık skorla sahadan 3 puanla
ayrıldı. Serik Belediyespor haftaya
Elazığspor deplasmanına gidecek. 

Pendikspor mağlup oldu



K oronavirüs vakasının ülkemizde
görüldüğü ilk günden bu yana
sıkı tedbirler alan Gaziosman-

paşa Belediyesi, ilçedeki maske tale-
bini karşılamak için çalışmalarını
sürdürüyor. Pandemi döneminden bu
yana yüzbinlerce maske ve siperlik
üretip sağlık çalışanlarına ve vatan-
daşlara ulaştırmaya devam eden bele-
diye, şimdi de yıkanabilir kumaştan
özel tasarım maskelerin imalatına
başladı. Ürettiği uzun ömürlü maske-
lerin patentini alan Gaziosmanpaşa
Belediyesi, salgınla mücadeleyi daha

ileri boyuta taşıdı.

Kadın erkeklere özel tasarım

Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Mer-
kezi'nde bulunan üretim atölyesinde bir
araya gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi
Kadın Koordinasyon Merkezi eğitmen-
leri, sterilize edilmiş hijyenik ortamlarda
yıkanabilir maske üretimi gerçekleştiri-
yor. Maskeler erkek ve kadınlar için ayrı
ölçü ve özelliklerde üretiliyor. Erkekler
için çeşitli renk ve desenlerde kravat ve
maske kombini üretilirken, kadınlar için
her kıyafete uyum sağlayacak özel tasa-
rım maskeler imal ediliyor. Onlarca renk
ve desen seçeneği sunan maskeler, tüm

yüz tiplerine uyumlu kalıp ve detaylarla
özel olarak tasarlandı.

Hem sağlıklı hem hijyenik

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Ko-
ordinasyon Merkezi öğretmeni Emel
Can, “Pandemi sürecinden dolayı
maske ihtiyacı duyduk. Kumaş maske-
ler üretiyoruz. Daha sağlıklı, daha hijye-
nik. Yıkanıp tekrar kullanıma uygun
olduğu için aynı zamanda ekonomik.
Kadın ve erkeklere göre yapmaya çalış-
tık. Pamuk satenden üretiyoruz. Yumu-
şaklığı ve kullanımı bakımından da
rahat. Güzel bir şey ortaya çıkartmaya
çalıştık” dedi. 

Uzun süredir Amerika'da yaşa-
yan sosyetik güzel Süreyya Yal-
çın'ın, Instagram hesabından
paylaştığı fotoğraflarda zayıf-
lığı dikkat çekti.  2016 yılında
iş insanı Ozan Baran ile ev-
lendikten sonra yaşamını
ABD'de sürdüren Süreyya
Yalçın, şu aralar Florida'da.
Yalçın, karantina kurallarının

yumuşaması ile birlikte güneşin
ve denizin keyfini çıkarıyor. Sos-
yal medya hesabını aktif kulla-
nan 36 yaşındaki sosyetik güzel,
tatilinden yeni kesitleri paylaştı.
Yalçın, paylaştığı fotoğraflarda
zayıflığı ile dikkat çekti. Sosyetik
güzelin kareleri sosyal medya
kullanıcıları tarafından oldukça
yorum aldı.

FATİH POLAT
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GOP maske
patentini aldı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında yıkanabilir kumaştan ürettiği
özel tasarım maskelerin patentini aldı. Sağlık ve şıklığı bir arada sunan maskeler, Kadın 
Koordinasyon Merkezi’nde, kadınlar ve erkeklere ayrı desen ve özelliklerde üretiliyor

Süreyya 
yalçın erİdİ

Kadıköy’ü bir de
buradan okuyun

Kadıköy Life Dergisi’nin merakla beklenen Eylül & Ekim sayısı yayınlandı. Kadıköy’ün yeni trend
mahallelerinden Rasimpaşa ile birlikte Yeldeğirmeni semtini kapak konusu yaparak sayfalarına
taşıyan dergi, tarihi özellikleri de olan bölgeyi eski ve yeni yüzüyle gözler önüne seriyor
Pandemİ sürecinin ardından Kadı-
köy’de kaldığı yerden devam eden sos-
yal yaşantıyı tüm detaylarıyla
inceleyen Kadıköy Life Dergisi, yü-
zünü ilk olarak çevre sorunlarına dö-
nüyor. Nostaljik Moda İskelesi ve
Moda Vapuru’nun yanı sıra metro
hatları, Kurbağalıdere ve daha birçok
önemli çevre sorunu dergi sayfala-
rında irdeleniyor. Kadıköy Life, farklı
alanlarda gerçekleştirdiği özel röpor-
tajlarla birçok kişinin yaşamına do-
kunmaya da devam ediyor. Selim İleri

ve Zeynep Oral gibi yazarlar gündeme
ve hayata dair özel görüşler sunarken,
usta oyuncu Necip Naşit Özcan da
halası Adile Naşit’in yanı sıra aile üye-
lerinin sanatla dolu yaşantısından ke-
sitler sunuyor. Yıllardır Kadıköy’deki
küçük dükkanında ki-
tapları yenileyen
mücellit Doğan Ül-
genci ve fotoğrafçı
Çiler Geçici de
derginin diğer mi-
safirlerinden.

Magazin sayfaları çok renkli

Kadıköy Life Dergisi’nin magazin sayfa-
larında adeta yok yok. Türk sinemasının
önemli oyuncularından, Şener Şen ve
Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı film-
lerle adından sık sık söz etttiren duayen
isim İlyas Salman, ilerleyen yaşına rağ-
men hala televizyonların ve sinemasının
aranan yüzlerinden olan Suna Selen ve
ünlü modacı Perihan Akı, Kadıköy Life
Magazin sayfalarının en özel konukla-
rından. MEHMET ALİ ÇATAL

O bir iyilik
meleğİ!
Margo Cooper, Miss World Bulgaristan
2019 şu anda insani amaçla İstanbul'u
ziyaret ediyor. Günlerini, hayırsever 
projesi "Şefkatli Yolculuklar"
kapsamında sokakların ayrıcalıksız
çocukları hakkında kısa bir 
belgesel çekerek geçiriyor
Proje, Miss World yarışmasından hemen sonra baş-
latıldı. Yaşam koşullarının sürekli iyileştirilmesine,
insan haklarını benimsemeye ve tüm dünyada kar
amacı gütmeyen kuruluşun desteklenmesine adan-
mıştır. Bir önceki filmi Hindistan'da reşit olmayan kız-
ların seks ticareti korkunç sorunu vurguladı. Margo,
gönüllülük tutkusu ve dünyanın en savunmasız
sosyal grupları için güvenli, sürdürülebi-
lir ve kapsayıcı bir ortam yaratma
yolundaki sürekli çabalarıyla ta-
nınıyor. Modellik kariyeri bo-
yunca Filipinler, Mısır,
Bulgaristan ve İngiltere
gibi ülkelerde sosyal
hizmet de uyguladı. İs-
tanbul projesi, farkın-
dalık yaratmak ve
doğdukları olumsuz
koşullara bakıl-
maksızın çocuklar
için daha iyi bir
yaşam yaratılma-
sına yardımcı
olan yerel vakıf-
lara destek
olmak amacıyla
bu yıl açılacak.
Konuyla ilgili ko-
nuşan Cooper,
"Çocuklar saf ruh-
lardır ve bunların
hiçbirini seçmedi-
ler, sadece acımasız
döngüiçinde sıkışıp
kalırlar. Onlara alter-
natif bir gelecek sağla-
mak, onlara rehberlik
etmek, her şekilde onlarla
ilgilenmek bizim doğrudan
sorumluluğumuzdur" dedi.

İstanbul Modern’in çevrimiçi eğitim
programları sonbaharda da devam ediyor.
4-12 yaş arası çocukların hafta sonları ka-
tılacağı Çevrimiçi Modern ve Çağdaş
Sanat Programı 26 Eylül’de başlıyor.
Programa Türkiye’nin her yerinden katı-
lan çocuklar, müze uzmanları ile bulu-
şup modern ve çağdaş sanat
konularında bilgi ediniyor, tartışıyor ve
sanatsal üretimler gerçekleştiriyor. Ço-
cuklara Çevrimiçi Modern ve Çağdaş
Sanat Programı, İstanbul Modern’in ko-
leksiyonunda yer alan yapıtlar üzerinden,
sanat tarihinden örneklere değinerek
sanat akımlarını, teknikleri, üretim biçim-

lerini ve günümüz sanat çalışmalarını konu
alıyor. Farklı yaş grupları için düzenlenen

program kavramların keşfedilmesi, sanat ta-
rihindeki gelişmelere kısaca değinilmesi, çağı-

mızın sanatsal üretimlerinden örneklerin
değerlendirilmesi, müze koleksiyonundan bazı

sanat çalışmalarının incelenmesi ve son olarak
sanat uygulamasından oluşan etkinlikleri içeriyor.

Çevrimiçi sanat


