
AK KARA bELLİ OLACAK

Mahkemeye bilgi 
ve belge sunsunlar

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, Ümit Öz-

dağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu hakkındaki "FETÖ’cü"
suçlamasıyla ilgili, "Buğra Bey
kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin
hukuk yolu ile iddialarını ispatla-

maları için fırsat
tanıyor. İddia
sahipleri gidecek
mahkemede
bilgi belgeyi bil-
direcekler, mah-
keme karar
verecek. O
zaman akla kara
birbirinden ayrı-
lacak" açıklama-
sını yaptı. 
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mÜREffEf TOPLUm İSTİYORUZ

Devlet Bahçeli’ye
Hugo’lu tepki

SAYFA 9

Kılıç yarası
gibi...

İlhami IŞIK

SAYFA 4

Hani deprem
olacaktı?

Fakir YILMAZ

Saadet Partisi lideri Temel
Karamollaoğlu, MHP'nin

başlattığı askıda ekmek kampan-
yasına Victor Hugo'nun "Siz yar-
dım edilmiş yoksullar istiyorsunuz,
biz ise ortadan kaldırılmış yoksul-
luk" sözleri ile
tepki gösterdi.
Karamollaoğlu,
"Siz milleti üç
kuruşa muhtaç
etmek istiyorsu-
nuz biz ise mü-
reffeh bir
toplum istiyo-
ruz" ifadelerini
kullandı.
I SAYFA 7
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Meral Akşener

TÜRKSAT UZAYA GİDİYOR

Kasımın sonunda 
5A’yı fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, Türk

Demiryolu Zirvesi'nde yaptığı ko-
nuşmada, "Uzaydaki 3 haberleşme
uydumuza ek olarak Türksat5A'yı
Kasım ayının sonunda uzaya gön-

dereceğiz. Türk-
sat 6A da
2022'de fırlatıla-
cak. Bu şekilde
uzaydaki yö-
rünge hakları-
mızla yayıncılık
ve internet erişi-
minde de söz
sahibi olmaya
devam edeceğiz"
dedi. I SAYFA 7
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Adil Karaismailoğlu

bAŞAKŞEhİR EL ATTI

10 yavru köpek 
artık güvende 

Başakşehir Belediyesi’ne
bağlı Çevre Koruma ve

Kontrol Müdürlüğü personeli, yol
kenarında buldukları 10 yavru kö-
peği sahiplendi. Belediye ekipleri,
yavru köpekler için özel kulübe
tahsis edip, mama ve su ihtiyaçla-

rını karşılayarak
soğuk havadan
kurtardı. Koor-
dinatör Yunus
Kanlı, "Mama 
ve su ihtiyaçla-
rını karşıladık.
Ardından yavru-
ları daha güvenli
bir noktaya 
taşıdık" dedi.
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Cezaevinde bulunan
Adnan Oktar'ın Anka-

ra'daki evlerinde 150-200
milyon yıllık geçmişe sahip
toplam 10 milyon dolar de-
ğerinde fosil bulundu. Polis
ekiplerinin yaptığı çalışmada,
cezaevinde tutuklu bulunan

Adnan Ok-
tar’a yakınlı-
ğıyla bilinen
ve suç ör-
gütü üyesi
olduğu tes-
pit edilen
şüphelinin,
Türkiye’ye
kaçak yol-
larla fosil
getirdiği be-
lirlendi.
Şüpheli'nin
milyonlarca

yıllık fosilleri Ankara’nın Pur-
saklar ilçesinde örgüte ait
dubleks evde sakladığı ve
bunları örgütün maddi varlı-
ğını sürdürebilmesi için piya-
saya süreceği tespit edildi.
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Temel Karamollaoğlu

TALEPLER DEĞERLENDİRİLECEK

Tahir Elçi Davası
3 Mart’a ertelendi

Eski Diyarbakır Baro Baş-
kanı Tahir Elçi'nin öldürül-

mesine ilişkin davada ilk duruşma,
gerçekleşti. Sanıklar hakkında ha-
zırlanan iddianame 3 Cumhuriyet
Savcısı tarafından okundu. Sanık
polisler S.T., F.T. ve M.S. bulun-
dukları illerden SEGBİS sistemiyle
savunma yapmak istedikleri sırada,
avukatlar, sanıkların duruşma salo-
nuna gelmesini
talep etti. Mah-
keme heyeti avu-
katların reddi
hakim taleplerini
değerlendirmek
ve ara kararı
açıklamak üzere
duruşmaya ara
verdi. Duruşma
ise 3 Mart
2021’e erteledi.
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Tahir Elçi

DIŞİŞLERİNE ÇAĞRI YAPTI

Türklerin can 
güvenliği yok

Suudi Arabistan hükümeti-
nin Türk mallarına boykot

uygulamasını Meclis gündemine
taşıyan CHP'li Serkan Topal, ül-
kede yaşayan Türk vatandaşlarının
da can ve mal güvenliğinin tehli-
kede olduğuna dikkat çekip Dışişle-
ri'ni harekete
geçmeye ça-
ğırdı. Topal,
"Sayın Dışişleri
Bakanına sesle-
niyorum: Suudi
Arabistan Hü-
kûmeti nez-
dinde bir
girişimde bulu-
nuldu mu?" diye
sordu. I SAYFA 7
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Serkan Topal

İYİ Parti İstanbul İl Baş-
kanı Buğra Kavuncu, ken-

disine 'FETÖ' iması yapan İyi
Parti İstanbul Milletvekili Ümit
Özdağ, hakkında suç duyuru-
sunda bulundu. 39 ilçe başkanının
Özdağ'ın ihracı talebiyle dilekçele-
rini hazırladıklarını hatırlatan Ka-
vuncu, "Bizim yerimiz yurdumuz
belli. Çocukluğumdan beri yaşadı-
ğım hayat ortada" dedi. Kavuncu

isim vermeden Ümit Özdağ'ı, "Si-
yasi kariyerinde umduğunu bula-
mayan şüphelinin, kendince
gündeme gelmek ve buradan siyasi
bir rant elde edebilme saikiyle son
yılların en iğrenç, en aşağılık davra-
nış biçimlerinden biri olan 'önüne
geleni FETÖ'cü  ilan etme' kerva-
nına katılacak kadar alçalmış ol-
ması çok hazin bir durumdur"
şeklinde eleştirdi. I SAYFA 7
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Son dönemde corona virüsü vaka sayısının artış gösterdiği Türkiye ile ilgili 
bir iddia gündeme geldi. Üst düzey bir yetkili, "Gençler ve yaşlılar için sokağa
çıkma yasağı ve hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşünülüyor" dedi

YASAK GELEBILIR!
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Yeditepe Üniversitesi'nin
‘Gençlik Araştırması’nın

sonuçları açıklandı. Din, siyaset,
aile, toplum ile ilişkilerinin yanı
sıra internet alışkanlıklarının so-
rulduğu araştırmada gençlerin
borçlu, mutsuz ve gelecek kaygısı
içinde oldukları görüldü. Yapılan
araştırmaya göre gençlerin yal-
nızca yüzde 18,2’si mutlu. “Türki-
ye’deki siyasi partilerden herhangi

birinin gençlerin sorunlarını
çözme konusunda yeterli politika-
lar üretebildiğini düşünüyor mu-
sunuz?” sorusuna da
gençlerin yüzde 78'inin
hayır yanıtını verdiği öğre-
nildi. Türkiye'de iş ve siyaset
alanında torpilin etkili oldu-
ğunu düşünen gençlerin
yüzde 77'si ise yurtdışında
yaşamak istediğini söyledi.

ÇOĞUNLUK YURTDIŞINA GİTMEK İSTİYOR

ç Söz konusu araştırmanın
yanı sıra sosyal medya

üzerinden paylaşımlarda bulu-
nan gençler de yaşadıkları
mutsuzluğu doğrular nite-
likte. İş bulmak, para kazan-
mak ve geçim sağlamak gibi
somut kaygıları olduğunu an-
latan gençler; yetkililerden
çözüm istedi. Twitter üzerin-
den hükümete seslenen Ebru

Sancar, “Artık canımıza tak etti
diyebiliriz. Ne paramız var ne ge-
leceğimiz. Kimse gençliğin hali
ne olacak diye sormuyor” dedi.
KYK Kredi borcu yüzünden
büyük sıkıntılar yaşadığını söyle-
yen Elif Cansız isimli bir başka
genç ise “Ben önümüzdeki 56 ay
boyunca bu borç için çalışacak
bir köleyim. Hükümet bu borç-
ları silsin” talebinde bulundu.

NE PARAMIZ VAR NE GELECEĞİMİZ!
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AnıL BOduç
HABER

Türkiye’de Eylül ayından beri günlük
vaka sayısının 1000’in üzerinde seyret-

tiği corona virüsü ile ilgili kritik bir iddia geldi.
Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, vaka
sayısının artmasının ardından sokağa çıkma
yasaklarının tekrar gündemde olduğunu söy-
ledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Toplam

Covid-19 vaka sayısı açıklanan günlük vaka
sayısının 5 katı” ifadesini kullandı. Reuters’a
konuşan üst düzey yetkili, “Birkaç hafta bo-
yunca süreci takip ettikten sonra yeni sokağa
çıkma yasakları ve kısıtlamalar gelebilir. Bazı
adımları atmak için çok uzun süre beklemeye-
ceğiz" açıklamasını yaptı. 
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ÇOK UZUN SÜRE BEKLEMEYECEĞİZ

HERKEs 
YETKİsİnİ
bİLEcEK!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazete-
cilerin, “İBB’nin yeni taksi uygulama-

sına yönelik Taksiciler Esnaf Odası’nın, 
‘Onay vermemiz mümkün değildir’ açıklama-
sını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna,
“Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama
olmuş. Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama
herkes yetkisini bilecek” yanıtını verdi. I SAYFA 8
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DAvRAnIs bIcIMI
En AsAGILIK EVİNDEN

FOSİL ÇIKTI

Adnan Oktar

UMUTLARI 
YOK EDILDI
UMUTLARI 
YOK EDILDI
UMUTLARI 
YOK EDILDI
UMUTLARI 
YOK EDILDI
UMUTLARI 
YOK EDILDI
UMUTLARI 
YOK EDILDI

Burak Yıldırım isimli bir genç KYK Kredisi borcu nedeniyle çok sayıda mağdur oldu-
ğunu belirterek, “Kimse ortaya çıkan araştırmanın sonuçlarına şaşırmasın. Üniversite
sonrası iş bulamadığı için KYK kredi borcunu ödeyemeyen 300 bin mezun öğrenci
hakkında icra işlemi başlatmasına duyarsız kalacaksınız ama konu kendi müteahhitle-
rinizin vergi borcunu silmeye gelince hemen harekete geçeceksiniz” tepkisini gösterdi.

18-29 yaş grubu
arasında yapılan bir

araştırmaya göre,
gençlerin yüzde 76’sı

daha iyi bir gelecek
için yurt dışında ya-
şamak istiyor. Türki-

ye'ye dair hiçbir
umutlarının kalma-
dığını anlatan genç-

lerin siyasetede
güvenleri kalmamış.

Her iki gençten biri
mutlu olmadığını

ifade ederken, yüzde
77’si torpilin yete-
nekten daha etkili 
olduğuna inanıyor

MÜTEAHHİTLERE VAR BİZE YOK

Müzik dünyasının sevilen ismi sanatçı Tuğba Özerk'le
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Müziğe ve hayatına

dair içtenlikle konuşan Özerk'ten kendine dair bir
itirafta geldi. “Şu an 20 yaşımdaki halime göre ken-
dimi daha güzel buluyorum” diyen Özerk, "Aslında
aynı benim ama acı ve tatlı her hatıranın bir kadını gü-
zelleştirdiğine inanıyorum. Maşallahım var yani" dedi.

Endişelendiren
veli yoğunluğu

Sedat Sarıkaya’nın söyleşisi 5’te

Okullarda yüz yüze eğitime başlanmasının 
ardından bazı okulların bulunduğu binaların

önlerinde özellikle öğle saatlerinde görülen sosyal 
mesafenin hiçe sayıldığı veli kalabalığı dikkat çekiyor.
Okul yöneticilerinin hoparlör sistemi ile yaptıkları
uyarılara velilerin uymadığı göze çarptı.  I SAYFA 4
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Sayfa 4

Buğra
Kavuncu

Ekrem
İmamoğlu

Tuğba Özerk
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40. YILA özel çekilen Dünyaya Fayda
Sağlayanlar adını taşıyan filmlerinin de
gösterildiği toplantıda konuşan Altıpar-

mak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıpar-
mak, kuruldukları günden bu yana tüketicilere
doğal ve sağlıklı balı ulaştırmak için gerçekleştirdik-
leri meşakkatli ve muazzam yolculuğu anlattı. Ku-
rulduğu günden bu yana doğal, sağlıklı ve analiz
edilmiş balları sofralara taşıyan Balparmak, 40’ıncı
kuruluş yıldönümü nedeniyle Altıparmak Gıda Yö-
netim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ev sahipli-
ğinde online bir basın buluşması gerçekleştirdi.
“Dünyaya faydalı 40 yıl” mottosuyla düzenlenen
toplantıda Altıparmak, dünyanın en mucizevi be-
sini olan balın ve arı ürünlerinin doğallığını ve saflı-
ğını koruyarak hak ettiği en yüksek değere çıkarmak
misyonuyla çalıştıklarını belirterek geleceğe dair
vizyonlarını da paylaştı.

Beğeniye sunuldu

Toplantıda 40. yıl vesilesiyle hazırlanan “Dünyaya
Fayda Sağlayanlar” başlıklı filmler de gösterildi.
Kars'ın zorlu koşullarında 35 yıldır arıcılık yapan
Arzu Aldemir, Bingöl’ün zorlu coğrafi koşullarında
arıcılık mesleğini sürdüren Mehmet Çağatay ve
Kırşehirli arıcı Fatih Aydoğdu ile oğlu Zekeriya’nın
hikayesinin yer aldığı filmlerle, arıcılık mesleğinin
özveri gerektiren meşakkatli yolculuğu izleyenlerin
beğenisine sunuldu. Balparmak markasının kurul-
duğu ilk günden bu yana her zaman güven ve kali-
teyle yan yana anıldığını söyleyen Altıparmak, “40
yıldır memleket ballarını gıda güvenliği ve hijyeni
kapsamında özenle seçiyoruz. Bizim için gıda gü-
venliği ve hijyeni, hem işimiz hem gücümüz hem de
sorumluluğumuz, en önemli misyonumuz da ne
olursa olsun sofralara doğal ve sağlıklı balı ulaştır-
mak” dedi. Balparmak’ın Türkiye’nin ilk markalı
balı olduğunun altını çizen Altıparmak Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, 1989 yılın-
dan bu yana Türkiye’nin lider bal markası
olduklarını belirtti.
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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

A ğrı bir bulgudur. Hastalık değil-
dir. Tedavi edilmesi gereken şey
de ağrı değil; ağrının asıl nedeni

olan hastalığın ortadan kaldırılması
veya arızanın tamir edilmesidir. 6 hafta-
dan kısa süreli var olan ağrılara Akut
Bel Ağrısı denir. Belirli bir aktivite veya
travma sonrası gelişebileceği gibi, trav-
masızda olabilir. Genellikle ağrı, kendili-
ğinden azalır veya tamamen geçebilir.
Bir defa ciddi bel ağrısı yaşayan insanla-
rın yaklaşık %30’u tekrar bir atak geçire-
bilir. Ancak kontrol ve bakım altında
olur ise bu tekrarlama riski en aza indi-
rilebilir. Üç aydan uzun süreli varlığını
devam ettiren bel ağrılarına ise Kronik
Bel Ağrısı adı verilmektedir. Var olan
doku bozukluğu, ortamdaki sinir uçla-
rını etkileyerek ağrı ortaya çıkarır. En
çok gördüğümüz şey ise akut ağrı döne-
minde kolayca halledebileceğimiz hasta-
lıkların ehil olmayan ellerdeoyalanarak
kronik hale gelmesidir.

Ağrıyı tetikleyen nedenler 

Gerçek bir tedavi yapabilmek için gerçek
ağrı kaynakları ciddi bir uzman hekim
muayenesi ve tetkiklerle araştırılmalıdır.
Fazla kilolu olmak, fıtık yapacak kadar
veya bel yapılarını zorlayacak kadar ağır
kaldırma, eğilerek çalışıyor olmak, uzun
süreli oturmak veya otururken öne eğile-

rek iş yapmak veya durmak veya aynı
pozisyonda uzun süre kalmak, stresli
dönemlerin uzun sürmesi, çok doğum
yapmak, ev işlerini uygunsuz pozis-
yonda ve uzun süre yani ara vermeden
yapmak, cinsel yaşamda beli ko-
rumamak bel sorunları ya-
şamaya neden
olmaktadır.

Neler yapmamız
lazım?

En önemli olan
şeyi kaçırmakta-
yız. Asıl olan
belde ağrı çıkma-
dan tedbir almak-
tır. Bel ağrısı
oluşumuna neden
olacak şeyler belli ol-
duğuna göre işe bun-
lara riayet etmekle
başlamak mecburiyetinde-
yiz. Gerekli bakımları yapılma-
yan araba bizi yolda bırakcağı gibi
gerekli bakımları ve korumaları yapılma-
yan bel de bir gün bize bu acıyı yaşata-
caktır. Öncelikli olarak kesinlikle obezite
yani fazla kilo fıtığın veya bel ağrılarının
en önde gelen nedenlerindendir. Kilo al-
madan yaşamayı bir hayat tarzı haline
getirmeye mecburuz.Bel ağrısı yaşadığı-

mız
zaman
ne yapa-
cağız so-

rusu akla
gelmektedir.

Öncelikli ola-
rak bu konuda

gerçekten tecrübeli
olan uzman bir doktora

başvurmalı; geçiştirici işlem-
lerle arızayı kronik hale getirmekten ka-
çınmalıdır. Altta yatan neden bir tümör,
çok ciddi bir fıtık, omur kırığı veya bel
kayması da olabileceği için konuyu iyi
bilmeyen insanların öneri veya tedavi
adı altındaki uygulamaları ile zaman
kaybedilmemelidir. Genellikle hastaların

ağrılarının geçmesi altta yatan nedenin
ortadan kalkmış olduğu şeklinde algıla-
nıp rahat davranılmakta ve kolayca çö-
zülebilecek bir hastalık daha zor çözülür
veya çözümsüz hale gelebilmektedir.Şu
bir gerçektir ki, bel ağrısı yeteri kadar
önemsenmemektedir. Başımıza çok
ciddi sorunlar açabileceğinin bilincinde
olunamamaktadır. İnsanlarımız ağrısız
yaşatmak ve bel fıtığı gelişmesini önce-
den engellemek imkan dahilindedir. So-
runun altında yatan nedenin kesin
ortadan kaldırılmasına değil de ağrının
ortadan kaldırılmasına yönelinmektedir.
Bu ciddi bir hatadır ve hastalarımızı ileri
de başına çok büyük sorunlar açabilecek
hale getirmektedir.  
ZEYNEP VURAL

İnsanların çoğu hayatının herhangi bir döneminde
mutlak surette bir defa da olsa  bel ağrısı yaşar. Peki
bel sağlığını korumak ve gelecek yıllarda gelişebile-
cek  bel ağrılarından kurtulmak için neler yapabili-
riz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr.
Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi

MEDYA takip kurumu Ajans Press,
sokak hayvanları ile alakalı basına yan-
sıyan haber adetlerini inceledi. Ajans

Press’in basın arşivinden derlediği bilgilere göre
geçen yıl sokak hayvanları ile alakalı basına 11 bin
937 haber yansıdığı tespit edildi.Bu yıl çıkan haber
adetlerine bakıldığında ise 11 bin 109 olduğu gö-
rüldü.Sadece minik patili dostlarımızla ilgili bu yıl
çıkan haber sayısı da 17 bin 205 olarak kaydedildi.
Sokak hayvanlarına kötü muamele, kanunların
caydırıcı olmaması ve bunun üzerine yapılan tar-
tışmalar ise medyada en çok haber olan başlıklar
arasında yer edindi.

Romanya birinci sırada

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bil-
gilere göre, Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranı
belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin yüzde 19’unun
kedisi olduğu saptanırken aynı oranla ona İsveç
eşlik etti. En çok kedi sahipliği yapan ülke ise
yüzde 47 ile Romanya olurken, ikinci sırada yüzde
38 ile Letonya, üçüncü sırada yüzde 34 ile Maca-
ristan dördüncü sırada ise yüzde 33 ile Slovenya
ve Polonya, yüzde 32 ile Litvanya, yüzde 31 ile
Fransa ve Avusturya, yüzde 27 ile Belçika, yüzde
26 ile de Danimarka olarak sıralandı. Kedileri
daha az sahiplenen ülkeler arasında ise Yunanis-
tan ve İspanya’nın başı çektiği görüldü.

40 YILDIR BAL GİBİ!

Kedileri çok
seviyoruz
Avrupa ülkelerinde kedi sahipliği oranları belli oldu. Türkiye’nin yüzde 19’unun kedisi
olduğu saptandı. En çok kedi sahipliği yapan ülke ise yüzde 47 ile Romanya oldu

Balparmak tarafından 40. kuruluş
yıldönümü nedeniyle “Dünyaya
faydalı 40 yıl” mottosuyla online
bir basın buluşması düzenlendi

BEL AGRISINA
CARE COK
BEL AGRISINA
CARE COK
BEL AGRISINA
CARE COK
BEL AGRISINA
CARE COK
BEL AGRISINA
CARE COK
BEL AGRISINA
CARE COK

Hekime
başvurun 

Sonuç olarak bel sorunu yaşamayacak
şekilde bir yaşam tarzına geçilmeli ve bel

ağrısı veya fıtık gelişme riski ortadan kaldırıl-
maya çalışılmalıdır. Şayet ağrı yaşar isek; bu

konuda çok çalışmış olan uzman hekim/ hekim-
ler aranıp bulunmalı ve en kısa sürede ve en

kolay şekilde tedavisi yapılmalıdır. Tedavi
de başarılı olmanın yolu yöntem değil-

dir; bu konuda gerçekten uzman
doktorun yapacağı yön-

temlerdir.

23 Ekim’de UYAN!
Kenan Yılmaz’ın yeni teklisi
“Uyan” Kymy Production
etiketiyle 23 Ekim'de tüm

dijital platformlarda yayında! Söz ve
müziği Kenan Yılmaz’a ait olan şarkı-
nın düzenlemesi de yine sanatçının
imzasını taşıyor. Kenan Yılmaz; Uyan
yedi sene önce yazdığım ve kimseye
vermeye kıyamadığım şarkılarımdan.
Şarkının oluşması için gerekli tüm ev-
releri tek başıma gerçekleştirdim.Söz
yazarlığından düzenlenmesine, mix ve
mastering işlemlerine kadar nakış işler
gibi işledim.Şarkı, kalp kırıklıkları ya-

şamış insanların hayatlarından izler
taşıyor.Umutsuzluğa kapılmak yerine
ayağa kalkın ve uyanın diyorum, dedi.

Kenan Yılmaz kimdir?

Kenan Yılmaz şarkıcı/söz yazarı ve
prodüktör olarak tanınmaktadır.1980
yılında Almanya’da doğan Kenan Yıl-
maz, ilk solo albümünü (Sarhoş
Balık) 2010 yılında Seyhan Müzik eti-
ketiyle yayınlamıştır.Reklam, dizi ve
sinema filmlerine müzik yapmış, Trt
Çocuk’ta yayınlanan “Canım Kardes-
şim“ adlı çizgi filmin müzikleriyle ve

bestelediği çocuk şarkılarıyla dikkat
çekmiştir. Melihat Gülses ile bir araya
gelerek seslendirdiği, aynı zamanda
söz ve müziğini yazdığı “Can” isimli
şarkısı en sevilen düetler arasına girdi.
2017 yılında kendi yapım şirketini
Kymy Production ismiyle açan Kenan
Yılmaz, yayınladığı çalışmalar ile
önemli başarılara imza attı. 

Bu telefon bir
başka telefon

Son dönemde akıllı
ekosistem ürünleriyle
popülerliğini sürdüren

HONOR, akıllı telefon modelle-
rine bir yenisini daha eklemeye
hazırlanıyor. 48MP’lik ana kame-
ranın yer aldığı dörtlü kamera 
sistemine, 5000mAh kapasiteli
bataryayave 22.5W SuperCharge
hızlı şarj özelliğine sahip

HONOR 10X
Lite, üstün
çekim özellik-
leri ile gençleri
hedefliyor.
HUAWEI
Technologies
çatısı altında
gençlere yöne-
lik teknolojik
ürünleriyle
değer yara-
tan HONOR,
1+8+N akıllı
yaşam strateji-
sinin kalbinde

yer alan akıllı telefonlarına bir ye-
nisini daha eklemeye hazırlanıyor.
Yeni HONOR 10X Lite, özellikle
yüksek pil kapasitesi ve güçlü ka-
mera özellikleriyle gençlerin göz-
desi olmaya hazır. Kirin 710A
yonga setiyle güçlendirilen
HONOR 10X Lite, 48MP Ultra
Net Ana Kamera, 8MP Süper
Geniş Açılı Kamera, 2MP Makro
Kamera ve 2MP Derinlik Yardım-
cısı Kamera’dan oluşan dörtlü
kamera sistemi, 5000mAh kapasi-
teli batarya, 22.5W SuperCharge
hızlı şarj teknolojisi sunuyor.
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avcılar'da cip sürücüsü, id-
diaya göre kendisine yol ver-
mediği için önünü kestiği

sürücüye küfürler edip otomobilini yum-
rukladı. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya
uğrayan otomobil sürücüsünün cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Olay, 18 Ekim
Pazar günü saat 18.45 sıralarında D-100

Karayolu Avcılar mevkiinde meydana
geldi. İddiaya göre, bağlantı yolu üzerin-
den D-100 Karayolu yan yola bağlanan 34
DGM 450 plakalı cipin sürücüsü, aynı yol
üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü
olan Şükrü G.'den yol istedi. Şükrü G.'nin
kendisine yol vermemesi üzerine sinirlenen
sürücü, otomobilin önünü kesti. Cipinde

inen sürücüsü, Şükrü G.'nin kullandığı
otomobilin başına gelip küfürler savur-
maya başladı. Otomobilin camlarına yum-
ruklar atan saldırganı gören vatandaşlar,
onu güçlükle sakinleştirip tekrar aracına
bindirdi. Trafikte yaşanan o anlar, saldırıya
uğrayan otomobil sürücüsünün cep tele-
fonu kamerasına yansıdı.

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

TRaKYa HaLKının 
GÖZDeSİ ÖZ KeŞan

İ stanbul Emniyet Müdürlüğünce dün kent genelinde
birçok noktada toplu taşıma araçları üzerinde Ko-
rona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal

mesafe denetlemesi gerçekleştirildi. Beyoğlu Kasımpa-
şa'daki uygulama noktasında da Beyoğlu İlçe Emniyet
Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ve
Motosikletli Trafik Polisleri hazır bulundu. Ekipler, halk
otobüslerini, dolmuşları ve ticari taksileri tek tek denetle-
yerek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Haberim yok dedi

Ekiplerin denetlemelerine kurallara uymayarak aracına
fazla yolcu alan bir ticari taksi sürücüsü takıldı. Takside
sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görülürken, taksi-
ciye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150 TL
para cezası kesildi. Böyle bir kuraldan haberi olmadığını
söyleyen taksi şoförü ise, “Ben çalışmaya bugün başla-
dım, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Taksiye bugün
çıktım, ben ilk kez bugün kullanıyorum taksiyi, böyle bir
kural olduğunu bilmiyordum. Cezası olduğunu bilsem
hiç fazla yolcu alır mıydım. Ben başka bir firmada çalış-
tım daha önce, orası iflas edince taksiciliğe başladım”
dedi.

Biz kurallara uyuyoruz

Uygulama kapsamında denetlenen bir belediye otobüsü-
nün ise otobüslerde bulunan karşılıklı dörtlü koltuklara
çapraz şekilde oturulması kuralına uymadığı tespit edildi.
Öte yandan, aynı otobüsün içerisinde yasal sayıdan fazla
kişi bulunduğu da görülünce yolcuların bir kısmı araçtan
indirildi. Kurala uymadığı için kendisine ceza kesilen oto-
büs şoförü ise, “Biz kurallara uyuyoruz. Ben durağa ge-
lince vatandaşlar bir anda otobüse binmek için
saldırmaya başladı. Biz kurallara uyuyoruz, uymayanları
da uyarıyoruz. Burada benim elimde olan bir şey yoktu.
Bundan sonra daha da dikkat edeceğiz. Ama benim bu-
rada bir günahım yok” diye konuştu. Korona virüs ted-
birleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce
gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

Beyoğlu'nda toplu taşıma araçları 
üzerinde gerçekleştirilen koronavirüs
uygulamasında fazla yolcu aldığı için ceza
yiyen taksici kendini “İşe yeni başladım,
bilmiyordum” sözleriyle savundu

Önünü kestiği aracın şofÖrüne saldırdı

Vay uyanık
hırsız vay!
Ataşehir'de bir iş yerine giren şahıs,
çalışanlarının iş yerinin arkasında
olmasını fırsat bilerek masa 
üzerinde duran paraları çaldı.
Polisin çalışmasıyla yakalanan şahıs
cezaevine gönderilirken hırsızlık
anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Ataşehir'de Aşık
Veysel Mahallesi üzerinde
bulunan bir iş yerinde 16

Ekim tarihinde meydana geldi. Fa-
tura ödeme merkezi olduğu değerlen-
dirilen iş yerine giren İlker Y. isimli
şahıs, çalışanların vezne başında ol-
mamasını fırsat bilerek harekete geçti.
Şahıs, veznenin camından kolunu
uzatarak masa üzerinde bulunan bir
miktar parayı çaldı. Şahıs paraları
çaldıktan sonra iş yerinden uzaklaştı.
Polis, şahsı yakalamak için çalışma
başlattı. Şahıs, polis tarafından Aşık
Veysel Mahallesinde bulunan adre-
sinde kıskıvrak yakalandı. İlker Y.
isimli şahıs, “iş yerinden ve kurum-
dan hırsızlık” suçundan sevk edildiği
adli makamlarca tutuklanarak Ceza
İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kameralar kaydetti

Öte yandan, şahsın iş yerinden para-
ları çaldığı anlar güvenlik kamerasına
anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs
fatura ödeme merkezine giriyor. İş
yeri çalışanlarının arka tarafta olma-
sını fırsat bilen şahıs masa üzerinde
bulunan paraları çalıyor ve iş yerin-
den uzaklaşıyor.

Baba katili!
Bahçelievler'de baba-
sını silahla vurarak öldü-
ren 19 yaşındaki zanlı

tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü Si-
yavuşpaşa Mahallesi Çamlık Cad-
desi üzerindeki bir kuaför
dükkanının önünde meydana geldi.
İddiaya göre, baba-oğul olduğu öğ-
renilen Yusuf Cemal Sezgin (45) ve
Haydar M.K. (19) arasında çıkan
tartışmanın büyümesiyle Haydar
M.K. silahıyla babasını vurup olay
yerinden kaçtı. Yaralı halde hasta-
neye kaldırılan Yusuf Cemal Sezgin
tüm müdahaleye rağmen kurtarıla-
madı. Polis, olayla ilgili soruşturma
başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekip-
lerin çalışmaları sonucu Haydar
M.K. kısa süre içerisinde yakalana-
rak Gayrettepe Asayiş Şube Müdür-
lüğüne götürüldü. Zanlının, Yusuf
Cemal Sezgin'in dini nikahlı evlili-
ğinden dünyaya geldiği ve kısa süre
önce aynı iş yerinde çalıştıkları öğre-
nildi. Şüpheli cinayeti ailevi sebep-
lerden ötürü işlediğini ifade ederken
emniyetteki işlemlerinin ardından
sevk edildiği mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi.

Saf mıSın neSın!

259 ehliyete el konuldu
İstanbul'da 16 ve 17 Ekim tarihlerini kapsayan iki günlük denetimlerde alkollü araç kullandığı
tespit edilen toplam 259 kişinin ehliyetine el konuldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce
teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri kullanılmaya başlanıldığı da belirtildi

İstanbul trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü tarafından
16 ve 17 Ekim tarihleri ara-

sında yüzlerce araç sürücüsüne alkol
denetimi yapıldı. Kentin farklı güzergah-
larında yapılan denetimlerde 0,50 pro-
mil üzerinde alkollü olduğu tespit edilen
259 sürücünün ehliyetine el konuldu. İlk
defa alkollü yakalanan sürücülerin ehli-
yetlerine 6 aylığına, ikinci kez yakala-

nanlarınkine 2 yıllığına, üçüncü kez ya-
kalananların ise 5 yıllığına el konulduğu
duyuruldu.

Test kitleri kullanıldı 

alkollü sürücülere uygulanan cezai iş-
lemler hakkında yapılan duyuruda, tra-
fik Denetleme Şube Müdürlüğünce
teknik cihazlarla uyuşturucu test kitleri
kullanılmaya başlanıldığı da belirtildi.

açıklanan tarihlerde yapılan denetim-
lerde uyuşturucu madde etkisinde araç
kullanan 8 sürücünün test sonucunun
ise pozitif çıktığı belirtildi. bu sürücüle-
rin savcılık talimatıyla alınan kan veya
idrar numuneleri sonucuna göre sürücü
belgelerinin 5 yıl süre ile geçici olarak
geri alındığı ve söz konusu sürücülerin
her birine 6 bin 333 tl idari para cezası
uygulandığı kaydedildi.

Market soygunu
kameralarda
Sultangazi'de girdiği marketlerde hırsızlık
yaptığı ileri sürülen M.E., yakalandı. M.E.'nin
girdiği marketlerden çaldığı pahalı ürünleri
sattığı tespit edildi. M.E., bir marketten 10
adet şampuan çalarken de güvenlik
kamerasına yansıdı
Geçtiğimiz günlerde Sultançiftliği Mahallesi
Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan mar-
kete gelen M.E., kozmetik ürünlerinin bulunduğu
reyona yöneldi. Bir süre ürünleri inceleyen M.E.,
etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilip, 10 adet
şampuanı yanında getirdiği poşete koyarak mar-
ketten ayrıldı. Market sahibinin şikayeti üzerine
çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerin-
den kimliğini tespit ettiği M.E.'yi yakalayarak
gözaltına aldı. M.E.'nin daha önce de bölgede
bulunan çok sayıda marketten aynı yöntemle hır-
sızlık yaptığı, çaldığı pahalı ürünleri de sattığı tes-
pit edildi. Marketten hırsızlık anları güvenlik
kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, şüphelinin yanında getirdiği poşete şam-
puan doldurduğu görülüyor. DHA

7 otomobil soyup kaçtı
Kağıthane'de gece yarısı
aynı sokakta bulunan
araçları gözüne kestiren

gözü dönmüş hırsız, araçların cam-
larını kırarak tek tek içlerine girdi.
Soğuk kanlılığı ile adeta "pes" dedir-
ten hırsız 7 araçtan sadece iki güneş
gözlüğü çalabildi. Ayrıca hırsızın
araçlardan birinin camını kırarak
içine girdiği anlar güvenlik kamera-

sına saniye saniye yansıdı. Olay, gece
saat 04:15 sıralarında Kağıthane
Emniyet Evleri Mahallesi Güvercin
Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye
göre, yüzünde cerrahi maske bulu-
nan kimliği belirsiz bir kişi, sokak
içerisinde bulunan 7 ayrı otomobilin
camını kırarak otomobilleri didik
didik aradı. Girdiği otomobillerin
özellikle arka camlarını kıran şüpheli

şahıs, bir yandan çevresini gözetler-
ken diğer yandan işini yapmaya
devam etti. Neredeyse sokakta bulu-
nan otomobillerin yarısının camını
kırarak araçları soymaya girişen hır-
sız, girdiği bir aracın bagajındaki
çekleri fark etmedi. Yalnızca iki adet
güneş gözlüğü çalabilen otomobil
hırsızı, umduğunu bulamayınca so-
kağı terk ederek kayıplara karıştı.

Ekiplerin denetlemelerine kurallara uymayarak aracına fazla yolcu alan bir ticari taksi sürücüsü takıldı. Takside sosyal 
mesafe kuralının hiçe sayıldığı görülürken, taksiciye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 
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tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası
arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi
görüşmeleri anlaşmayla tamamlandı. Bele-

diye binasında düzenlenen protokol ile Tuzla Beledi-
yesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2 yıllık Toplu İş
Sözleşmesi’ne imzalar atıldı. İmzalanan Toplu İş Söz-
leşmesi’yle, çalışanlarının maaşlarında ve sosyal hak-
larında iyileştirme yapıldığı belirtildi. Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hizmet-İş Sendikası gerçek-
leştirilen Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni sonrası
"Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"
dedi.

En düşük maaş brüt 4570 TL

İmzalanan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanların
sosyal haklarında ve maaşlarında iyileştirmeler yapıl-
dığı belirtildi. Belediye konuyla ilgili, "Sözleşme ile ça-
lışanların sosyal hakları yüzde 300’e varan oranda
artarken maaşların da ise yüzde 17’ye varan iyileş-
tirme yapıldı. Sözleşmenin ikinci yılında ise yüzde
12’ye varan bir zam belirlendi. Tuzla Belediyesi’nde en
düşük seviyede maaş alan 410 kişinin, maaşlarına eks-
tra zam yapılarak en düşük maaş Brüt olarak 4570
Türk lirasına yükseltildi. İkramiyeler iki katına çıkar-
ken, İstanbul’da sadece Tuzla Belediyesi’nin yaptığı
Ramazan Bayramı’ndaki gıda yardımı da kalıcı hale
gelmiş oldu." açıklamasını yaptı. DHA

Beşiktaş Belediyesi tarafından Ocak
2020’de hayata geçirilen ve engelli bireyleri
yaşama sanatla bağlamak için bir köprü ol-

duğu belirtilen Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu
üyeleri ‘Dönen Tekerler’ klibinde yeteneklerini gös-
terdi. Beşiktaş Belediyesi’nin tüm engel gruplarını bir
araya getirerek kurduğu ‘Engelsiz Sanat Topluluğu’
üyeleri yeteneklerini göstermeye devam ediyor. Birçok
projede yer alarak engellerin sanatı ve diğer çalışma-
ları etkilemediğini gösteren üyeler bu defa da ‘Dönen
Tekerler’ klibinde yeteneklerini sergiledi. Sadece klip ve
diğer çalışmalarla kalmayan Engelsiz Sanat Toplu-
luğu üyelerinin gösterime
girecek olan ‘Dönen Te-
kerler’ sinema filminde de
yer alarak işitme, görme,
zihinsel ve bedensel engel-
lerin aşılamayacak bir
problem olmadığını tekrar
göstereceği belirtildi.
Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat, “Beşiktaş
Engelsiz Sanat Topluluğu-
muz farklı engel gruplarında olan bireylerin becerileri-
nin ortaya çıkarılmasına büyük katkı sağlıyor. Biz de
engelsiz bir toplum için sürdürülebilir projeler hayata
geçirerek engelleri bir bir kaldıracağız” dedi.

İşçiler için 
önemli imza

Sanat için 
engel olmaz

B iliyorsunuz, Cumhurbaşkanı toplu
açılışlarda, tam bir yönetmen gibi
kameraların ne yapacağını, “Hadi

şöyle bir etrafı teferruatlı bir şekilde göster.
Önemli yerlere zum yap ta hep beraber 
izleyelim “diyor.

Sonra kameramanlar söyleneni aynen 
yapıyor. Cumhurbaşkanı pandemi nedeniyle
gidemediği açılışını yaptığı tesisleri izliyor.
Sonra oradaki görevli ve izleyicilerle üstleni-
cilere, “hayırlı olsun” diyerek besmele ile
açılışı gerçekleştiriyor.

Bizde ülkemizde Cumhurbaşkanımız gibi,
olup biten ve akılda kalanlara şöyle bir 
bakalım.

Mesela, Fetö denen zat ve adamları Akşam
gazetesinde yazdığım, yaptığım ve yaptırdı-
ğım haberler nedeniyle beni 50’nin üzerinde
şikayet etmiş olmasına ve geçtiğimiz gün-
lerde, Fetö dönemi bazı hakimlerin verdiği iki
tekzip kararını usulüne uygun yayımnlatmadı-
ğım gerekçesi ile verilen 100 bin lira cezayı
haklı olduğumuz için itiraz ettiğimiz 
Yargıtay bozdu.

2015 Ocak ayında çözüm sürecinde, 
provakasyon için Hakkari’de bazı polislerin
mahalle aralarında bomba attıkları müfettiş
incelemesi sonrası olayı yapan üç polisin 

tespit edildiği ve bu polislerin açığa alındığını
Vali ve Emniyet Müdürünün açıklaması son-
rasında A.A haber yapmış, bu haberi gazete-
mizde geniş şekilde işlenmesinden sonra,
haberde adı geçmeyen üç polisin şikayeti 
üzerine Akşam Gazetesi Yazı işleri Müdürü
olmam nedeniyle hakkımda ve Sabah, Akit,
Yenişafak gazeteleri yöneticileri hakkında
dava açılmıştı.

Konunun ilginç ve önemli yanı dava açıl-
ması süresi 4 ay'ı geçtiği halde reddedilmesi
gerekirken, dava açılması. Bir diğer önemli
husus ise bu konu ile ilgili İddianameyi hazır-
layan zamanın Hakkari Savcısı ve iddiana-
meyi kabul eden Hakim daha sonra
Fetöcülükten meslekten atılmış olmalarına
rağmen davamızın o gün bu gündür devam 
ettiğidir.

Olup bitenler
Geçtiğimiz yıllarda onlarca, yazar, bilim

insanı, aydın, asker ve benzerleri Ergene-
koncu diye hapse atıldı. Bu kişiler suçlarının
ne olduğunu bilmeden, yıllarca Ergenekoncu
olmadıklarını ispat edemedikleri için hapis
yattılar.

Sonunda Ergenekon diye bir örgüt 
olmadğına yargımız karar verdi.

Ergenekoncu diye hapis yatanların boş
yere yattıkları anlaşıldı. Bazıları hapiste 
kaldıkları süreyi değerlendirerek kitap 
yazdı ve kitapsızlıktan kurtuldu.

Ülkemizde Genel Kurmay Başkanı Silahlı

Terör örgütü kurmaktan
hapis yattı.

Yine SÖZCÜ gazetesi yayın hayatına 
girdiğinden bu yana Fetö ve diğer terör örgüt-
lerine karşı olduklarını belirtip mücadele et-
tikleri halde, yönetici ve bazı yazarları Fetö
örgütüne üye olmamakla birlikte yardım et-
mekten yargılanıp mahkumiyet aldılar. Hukuk
süreci henüz bitmediği için sonuç belli değil.

Bir başka konu Atatürkçülüğü ile bilinen
ve sürekli Atatürk ilke ve devrimlerini savu-
nan Halk Televizyonu, 6112 sayılı Kanun’un
8. Maddesinin (a) bendinde yer alan, “Tür-
kiye Cumhuriyete, varlık ve bağımsızlığına,
Devletin ülkesi ve milliyeti ile bölünmez bü-
tünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı
olamaz” ilkesinin tekraren, ihlali gerekçesi ile
5 gün süreyle durdurulmuştur” denilerek
RÜTÜK tarafından 5 gün ekran karartıldı.

Aynı eylem daha önce benzer gerekçe ile
Tele 1 Televizyonu da 5 gün süre ile ekranı 
karartılmıştı.

Son günlerde Anayasa Mahkemesi kara-
rına uymayan 14. Ağır Ceza Mahkemesi 
sonrası paylaşılan ışıklı mesajlar bir hayli

gündem oluşturdu. Davanın hukuki yönü
bitmedi. Onu da bekleyip göreceğiz.

Ankara da ve başka illerde kamu kurum ve
kurumlarının, Bakanlıkların resmi dairelerin
ışıklarının yanması orada çalışma olduğunun
belirtisidir. Işıklar elbette sönmesin ama, 
sonunda ülke ve milletimiz için iyi şeyler
ortaya çıksın isteriz.

Diğer olaylara bakalım
Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ta Cumhurbaşkan-

lığı seçimi yapıldı. 180 bin seçmenli Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne hikmetse tam
tamına 11 aday vardı. Sonunda ikinci tura
kalan Cumhurbaşkanı ve Başbakan yarıştılar
ve yarışı eski Başbakan kazanıp KKTC’nin
Cumhurbaşkanı oldu. Yavru vatana iyi işler
yapmasını temenni ederim.

Azerbaycan, 30 yıl sonra Ermeniler tara-
fından işgal edilen topraklarını almak ve ora-
daki soydaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturmak
için atağa geçti ve büyük oranda başarılı oldu
ve olmayı da sürdürüyor.

Daha önce yazarak , “Ateşkes’in başka
amaçlar güttüğünü, Ermenistan’a nefes aldır-
mak ve silah takfiyesi için kullanılacağını
buna dikkat edilmesi gerektiğini” belirtmiş-
tim. Haklı da çıktım. Terör devleti Ermenis-
tan kalleşliğini gösterip, ödlekliği nedeniyle
Azeri Ordusunun karşısına çıkamayınca
Rusya ve Fransa’nın verdiği silahlarla bebek-
ler dahil sivilleri vurmaya devam ediyor.

Azerbaycan’ın kısa sürede topraklarını

kurtarıp, bu ödleklere gereken dersi vermesini
temenni ederim.

Hele hele, yıllardır sözüm ona dost bilinen
hatta kabile reisleri öldü diye yas tuttuğumuz
Suudiarabistan’ın yaptıklarına, ülkemize
karşı boykot yaptıkları yetmiyormuş gibi
başka devletleri de boykota katılmalarına ne
demeli? Yetmedi Birleşik Arap Emirlikleri’nin
bizim öğrettiğimiz pilotlarla Yunanistan’a
uçak göndermesi ayrı bir mesele. Boykot 
çağrısına uyan diğer Müslüman ülkeler sanki
yarış haline girdiler. Kimisi ambargo koyuyor
kimisi vergi.

Vee askıda ekmek meselesi.
Hükümetin ortağının lideri, Osmanlıdan 

bu yana süregelen geleneği hatırlayıp bir
kampanya başlattı. Hükümet ortağı olmasına
rağmen, bu durumun hükümetin vatandaşı
ekmeğe muhtaç ettiğinin belgesi olduğunun
bir kanıtı olarak değerlendirildi..

Bu durumun Cumhurbaşkanı ve çevresinin
hoş karşılanmadığı belirtiliyor.

Öte yandan korana acımasızca canlarımızı
almayı sürdürdüğü yetmiyormuş gibi son 
günlerde metil alkolle yapılan kaçak içkiler de
can almayı sürdürüyor. Nedenine bakıldığında
alkollü içkilere yüzde 400’ün üzerinde KDV
ve ÖTV vergilerinin artışı ile fiyatların 
yüksek olduğu belirtiliyor.

Ülke bizim halk biziz. Bu konu ve 
benzerleri hakkında nelerin olacağı ve 
nelerin yapılacağını bekleyip göreceğiz...

Ülkemize şöyle 
bir bakalım

Tuzla Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası
arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Tuzla Belediye Binası’nda imzalanan
sözleşme ile çalışanların maaşlarına ilk yıl
yüzde 17’ye varan ve ikinci yıl ise yüzde
12’ye varan artış belirlendiği duyuruldu

Dünya genelinde tek-
rar artış gösteren ko-
ronavirüs vakalarıyla

birlikte özellikle kalabalık, kapalı
ve temas özelliği nedeniyle riski
yüksek olan noktalar hayati
önem taşıyor. Bu özellikteki yer-
lerin başında ise kuaför ve ber-
ber salonları geliyor. Bağcılar
Belediyesi de sağlığın korunması
için tedbirlere uyulmasının ha-
yati önem taşıdığı bu işyerlerini
mercek altına aldı. Bu amaçla
hazırlıklarını tamamlayan Bağ-
cılar Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, sabahın erken
saatlerinden itibaren ilçe gene-
linde uygulamaya çıktı. Başta
meydan ve yürüyüş yolları
olmak üzere bütün sokaklar do-
laşıldı. Denetimlerde işyerinde

İçişleri Bakanlığı genelgesi ve
Sağlık Bakanlığı’nın ‘Salgın Yö-
netimi ve Çalışma Rehberi’ne
uyulup uyulmadığı kontrol
edildi.

Ufak bir ihmal bile yeter

Ekipler, aletlerin temizliğinden
kozmetik ürünlerin korunma-
sına müşteri-berber arasındaki
mesafeden dışarıdan misafir
kabul edilip edilmediğine kadar
her detaya baktı. Genelge hak-
kında bilgilendirmede bulunan
görevliler, kurallara uymaları
noktasında işyeri sahiplerini de
uyardı. Halkın sağlığı gözetile-
rek adeta kılı kırk yaran bir şe-
kilde gerçekleşen uygulamada
sosyal mesafe ve hijyen kuralla-
rına uymadığı belirlenen bir

erkek kuaförüne yasal işlem ya-
pıldı. Son dönemde en çok
ehemmiyet verdikleri çalışmanın
kovid-19 denetimleri olduğunu
belirten Bağcılar Belediye Baş-
kanı Lokman Çağırıcı, “Bu sü-
reçte kuaför-berber gibi özellikle
temasın fazla yaşandığı yerlerde
alınacak önlem hayat kurtarır-
ken yapılacak ufak bir ihmal vi-
rüse ortam oluşturacaktır. Bu ve
benzeri mekanlarda fiziksel me-
safe büyük önem taşıyor. İşyeri
sahiplerinden isteğim ‘Lütfen
kurallara uyalım’. Hemşehrileri-
miz de ihmalkarlık yapmayıp
gördükleri eksiklikleri söylesinler.
Biz ancak dikkat ederek salgını
yenebiliriz” dedi. Gün boyu
süren geniş çaplı uygulamalarda
240 işyeri denetlendi. 

Okullarda yüz yüze eğitimine başlanmasının ardından bazı okulların bulunduğu binaların önle-
rinde özellikle öğle saatlerinde görülen sosyal mesafenin hiçe sayıldığı veli kalabalığı dikkat çeki-
yor. Okul yöneticilerinin hoparlör sistemi ile yaptıkları uyarılara velilerin uymadığı göze çarptı.

Y üz yüze eğitimin başlaması ardından
özellikle nüfus bakımından kalabalık il-
çelerdeki ikili eğitim görülen okulların

önü, öğle saatlerinde veli ve öğrencilerle dolup
taşıyor. Sabah eğitiminin sona ermesi ile bir-
likte çocuklarını okuldan almak için gelen ve
yaklaşık yarım saat sonra başlayacak öğleden
sonraki eğitim için çocuklarını getiren veliler,
nedeniyle büyük kalabalık oluşuyor. Okullarda
alınan bütün önlemlere rağmen eğitim kurum-
larının hemen önünde sosyal mesafenin hiçe
sayıldığı görüntüler dikkat çekiyor.

Anonslar etkili olmadı

Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bulunan 4
bini aşkın öğrencinin 43 sınıfta eğitim gördüğü
Örnek İlkokulu'nun çevresinde saat 12.00'yi
gösterdiğinde öğrenci ve veliler servislerin bu-
lunduğu alanda büyük kalabalık oluşturuyor.
Öğrenci ve veliler servislerin gelmesini ve bin-
mek için beklerken anneleri veya yakınları da
yanlarından ayrılmayınca kalabalık her geçen
dakika daha da artıyor. Okul yöneticileri velile-
rin sosyal mesafesiz bekleyişleri ve çocuklarını
almaya gelmesinin endişe verici olduğunu göz
önüne alarak sabah, öğle ve akşam saatlerinde
hoparlör sistemi ile defalarca uyarı yapmasına
rağmen uyarılara kimsenin uymadığı görüldü.
Yine Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ndeki 32 sı-
nıfta 3 bini aşkın öğrencisi bulunan İbrahim
Özaydın İlkokulu'nun da çevresi yine öğle sa-
atlerinde veli ve öğrencilerle dolup-taşarken
sosyal mesafe kuralının yine hiçe sayıldığı gö-
rüldü. Buradaki okul yöneticilerinin de uyarıla-
rının pek dikkate alınmadığı görüldü. DHA

ENDISELENDIREN
VELI YOGUNLUGU

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

Esenyurt'taki Örnek Mahallesi'nde bulunan 4 bini aşkın öğrencinin 43 sınıfta eğitim gördüğü Örnek İlkokulu'nun 
çevresinde saat 12.00'yi gösterdiğinde öğrenci ve veliler servislerin bulunduğu alanda büyük kalabalık oluşturuyor. 

Koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekip-
leri denetimleri artırdı. Kişiler arasında temasın en fazla olduğu yerler listesinde ilk sıralarda
yer alan kuaförleri mercek altına alan zabıta ekipleri bir günde 240 iş yerini denetledi

Kılı kırk yaran bir denetim



T uğba Özerk... O'nu
içimizi kıpır kıpır
yapan bazen de

hüzünlendiren şarkılarla
tanıyoruz. Birbirinden
güzel eserlere
imza atan sa-
natçı; ka-
riyerine,

gelecek hedefle-
rine ve bugü-
nüne dair
Damga'ya
konuştu. Çok
sayıda başa-
rılı projede
adı bulunan
Tuğba Özerk,
karantina gün-
lerinin nasıl
geçtiğini de an-
lattı. Özerk, “Ben
20 gün İstanbul’da
annemle evde bir süreç
geçirdikten sonra Alaçatı’ya
evime geldim. Burada zamanım bahçe
ile uğraşmak, şarkılarımı düzenlemek ve
kayıtlar yapmakla geçiyor. Aynı za-
manda organik tarıma çok merak sal-
dım ve her şeyin doğalını yiyoruz.
Ekmeğimi bile kendim yapıyorum” dedi.
Gelin Özerk'e dair merak ettiğiniz soru-
ların yanıtlarını okuyun...

lSizi biraz
tanıyalım
bize
biraz
kendi-
nizden
bahse-
der mi-
siniz?
Müzik
dünya-
sına
nasıl gir-
diniz?
Çevreniz-
den tepkiler
size nasıl
oldu?
Müzik dünya-
sına Sezen Ak-
su’nun vokalisti
olarak çocuk ya-
şımda başladım. 10
yaşındaydım ve okula
döndüğümde ‘Çocuk
Star’dım. Tek kanallı dö-
nemin altın çağında Kraliçe
Sezen Aksu’nun beni yılbaşı
programında saat 23:45 sula-
rında lanse edip solo şarkı
söyletmesi ise olay oldu 
diyebiliriz.

lSon çalışmanızdan bize
bahseder misiniz?
Hergele 6 Aralık’ta
Avrupa Müzik
markasıyla ya-
yınlandı ve
çok sevildi
hala da
seviliyor.
Ardın-
dan
Tuğ-
ba’dan
Akustik-
ler1 ya-
yınlandı ve
çok ilgi gö-
rüyor. Bana
ait eserleri ta-
mamen akustik ve
hücum kayıt şeklinde
dijital platformda yine Av-
rupa Müzik markası ile yayınladık ve
inanılmaz ilgi gördük. O ne-
denle çok mutluyum. Tabi
aynı zamanda ekleye-
yim, içinde bulun-
duğumuz
karantina sü-
reci olma-
saydı
yeni
şar-
kım

çoktan çıkmış olacaktı. Olsun varsın her
şey düzelince yeni şarkılar sırayla çıka-
cak. Erhan Bayrak ile stüdyoda devam
edeceğiz.

lLeyla Gencer “Yıllar sonra aynaya
baktığında kendini tanıyabil-

melisin” diyor. Siz aynaya
baktığınızda ne hissedi-

yorsunuz?
Kendimi 20’li yaşla-
rımdan çok daha
güzel buluyorum.
Aslında aynı
benim ama acı ve
tatlı her hatıranın
bir kadını güzel-
leştirdiği inanıyo-

rum. Maşallahım
var yani

lSon dönemde ‘Evde
Kal’ konserleri çok trend

siz ne dusunuyorsunuz bu
konserler hakkında sizde yap-

mayı planlıyor musunuz?
Biz zaten bahçede çok uzun zaman önce
bu tat kayıtlar yaparak çekip tüm mecra-
larda yayına koyduk.
Çok da güzel
oldu. Tabi bu
konserleri de
bir sanatçı
olarak des-
tekliyorum
fakat en
kısa
za-

manda kanlı canlı dinleyicimle buluşmak
istiyorum.

lSon dönemde çok sık sorduğum bir
soru. Pop müzik nereye gidiyor?
Ben şimdi büyük cümleler etmek istemi-
yorum aslında ama bir yanda aşırı gerek-
siz ve kulak kirleten işler yapılırken bir
yanda halihazırda bizler gönlümüzle
devam ediyoruz ve güzel işler de 
yapılıyor.

lKarantina süreciniz nasıl geçti?
Ben 20 gün İstanbul’da annemle evde bir
süreç geçirdikten sonra Alaçatı’ya evime
geldim. Burada zamanım bahçe ile uğ-
raşmak, şarkılarımı düzenlemek ve kayıt-
lar yapmakla geçiyor. Aynı zamanda
organik tarıma çok merak saldım ve her
şeyin doğalını yiyoruz. Ekmeğimi bile
kendim yapıyorum.

lKorona Virüs salgını karantina döne-
minde en çok neleri yapmayı özlediniz?
Yürüyüşlerimi, stüdyoyu, dostlarımı ve
özgürlüğü çok özledim tabi...

lYabancı dil seviyeniz nedir? Yurt dışın-
dan çok beğendiğiniz bir isim ile düet
yapmayı  hiç düşündünüz mü?
İngilizce ve Almanca biliyorum. İngiliz-
cem aldığım eğitimden dolayı daha iyi se-
viyede. Sting ile bir düet yapmak isterim.

lHaber spikeri Ece Üner, Armağan Çağ-
layan ile yaptığı bir röportajda ‘İşcin-

selim’ dedi. Siz de bazen kendinizi
o şekilde hissediyor musunuz?

Bazen mi? Hep öyle hissedi-
yorum ve bire bir işcinselim
evet. Fazlaca işimde titiz ve
kararlıyım. İşimi, sahnede
olmayı ve şarkılarımı se-
venlerimle birlikte söyle-
meyi ziyadesiyle
seviyorum.

lAdını bile bilmediğimiz
isimlerin Youtube’de iz-

lenme oranları milyon-
ları buluyor ve bir süre

sonra ortalıktan
kayboluyor bu

isimler sizce
bunun se-
bebi nedir?
Kaybolmaya

mahkumlar
sanırım biraz.

Çünkü

saman alevi gibiler, içerik ge-
nelde boş ama iyi şeyler de ol-
muyor değil.

lDinleyicileri ile konserlerde
uçsuz bucaksız aralarına barikat
koyduran sanatçılar hakkında
neler söylemek istersiniz?
Bazı konserlerde bunu biz iste-
miyoruz. Önlem amaçlı ya-
pılıyor ve şartlarda yazıyor.
Ama ben bir şekilde aşa-
ğıya inip yaklaşmaya ça-
lışıyorum seyirciye...
Sanatçılardan İdolünüz 
var mı ?
Herkesin apayrı bir
yeri olduğuna
inanıyorum.
O nedenle
idolleştirmek
değil ama
çok sevmek
feyz almak
tabi harika.
Benden de feyz
alınıyor çoğu
zaman ve memnun
oluyorum.

lYeni jenerasyondan
kimleri beğeniyorsunuz?
Grup Sufle, 
Can Ozan,
Deeprise&Jabbar.

lSosyal Aktiviteleriniz
neler ?
Yürüyüş ve spor 
hep var haya-
tımda.
Dostla-
rımla uzun 
sohbetleri de
sayıyorum ben 
sosyal aktiviteden.
Ani planları 
severim,
seyahati çok 
ederim. Hayır iş-
leri için çabalar ve
ekibimle çalışmalar
yürütürüm.

lSosyal Medya ile
aranız nasıl?
Gayet iyi Twitter,
İnstagram ve Tik-
Tok kullanıyorum
ayrıca Facebook

fan sayfam
var. Fakat

onu ekibi-
miz yö-
netiyor.
Hepsi-
nin de
kulla-
nıcı
adı

@tug-
baozerk

lAl-
manya’da

daha önceden
bulundunuz mu?

Almanya’da daha ön-
ceden bulunduysanız

deneyimlerinizi bizimle
paylaşırmısınız ? Gurbetçi-
lerimize neler söylemek is-
tersiniz?
Çok bulundum harika kon-
serler yaptım. Radyolardan
ödüller aldım. Avrupalı Türk-

lerle yine buluşup şarkılar söyle-
mek isterim. Çok çok
sevgilerimi iletiyorum harika
bir sıcaklık yakalamıştım her
konserde.

lSon olarak sevenleri-
nize neler söylemek is-
tersiniz?
Çok çok sevgilerimi
yolluyorum. 
Kavuşacağımız ve
şarkılar söyleye-
ceğimiz günleri
dört gözle
bekliyorum.

2006 – 33. Altın Kelebek Ödülleri
– Umut Vadeden Genç Yıldız
2008 – 14. Siyaset Dergisi Ödülleri
– Yılın Sanatçısı
2012 – İstanbul Kültür Üniversi-
tesi – Yılın Şarkısı – Aklımda 
Sen Varsın
2012 – Sütçü İmam Üniversitesi
– Radyo ve Müzik Kanalları’nda
En Çok Çalan Sanatçı

2014 – İstanbul Gelişim
Üniversitesi Medya

Ödülleri – En İyi
Cover – Kolay Değil
2014 – Ege Üniver-
sitesi İletişim Fa-
kültesi – En İyi

Kadın Pop Sa-
natçısı
2016 – Mersin

Altın Palmiye Ödülleri –
Yılın Albümü – Aynı

Semtin Çocukları
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SÖYLEŞİ 5
Müzik dünyasının sevilen ismi

sanatçı Tuğba Özerk'le keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdik. Müziğe ve
hayatına dair içtenlikle konuşan

Özerk'ten kendine dair bir
itirafta geldi. 

“Şu an 20
yaşımdaki 

halime göre
kendimi daha
güzel buluyo-

rum” diyen
Özerk, genç
kızlara da
taş çıkarttı

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

20’LIK KIZLARA
TAS CIKARTIR

Türk pop şarkıcısı, söz yazarı ve bes-
tecisi Tuğba Özerk, 4 Haziran 1980 ta-
rihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir.
Melih Özakat İlkokulu, Özel Çakabey
Lisesi ve İzmir Devlet Konservatuvarı
mezunudur. 12 yaşında iken Sezen
Aksu tarafından keşfedilen Tuğba

Özerk daha sonra usta sanatçının vo-
kalisti olarak sahne almaya başlamış-
tır. Okul hayatı bittikten sonra
İstanbul'a taşınan Tuğba Özerk arala-
rında Ege, Deniz Seki gibi isimler bu-
lunan sanatçılara da geri vokal
yapmıştır. Daha sonra solo sahne ça-

lışmalarına başlayan Özerk, 2002 yılı-
nın Aralık ayında “Dün Gibi” adlı ilk
solo albümünü çıkardı. 6 Temmuz
2005 tarihinde ise ‘Lo Lo Lo’ adlı
ikinci solo albümünü çıkardı. ‘Lo Lo
Lo’ adlı şarkısıyla uzun süre radyo-
larda liste başı oldu.

POP MÜZİĞİ
DAHA DA
İLERİYE

TAŞIYACAĞIZ

KARANTİNADA
KENDİ

EKMEĞİMİ
KENDİM 
YAPTIM

Tuğba Özerk
kimdir?

İşte aldığı 
ödüller:
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K endine has mimarisi olan
ve Ege’ye özgü lezzetleri bünye-
sinde barındırdığına dikkat

çeken Alaçatı Muhallebicisi, pandemi dö-
neminde de yatırımlarına hız kesmeden
devam etme kararı aldı. Şu an 34 şehirde
74 mağazada hizmet veren marka, devam
eden mevcut yatırımlarıyla birlikte yıl so-
nuna kadar 80 şubeye ulaşmayı hedefli-
yor. Yeni şube yatırımlarına gelecek yıl da
devam etmeyi planladıklarını belirten Ala-
çatı Muhallebicisi Franchise ve Yatırım
Direktörü Selim Murat Sarı 2021 yılı so-
nuna kadar ise toplam 100 mağazaya
ulaşacak planlamayı yaptıklarını açıkladı.

17 şehre açılacak

Yatırım planlarına ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Selim Murat Sarı, “Pan-
demi sürecindeki belirsizlikler, dünya
ekonomisindeki kırılganlık ve buna bağlı
olarak sektörde yaşanan dalgalanmaya
karşın mevcut operasyonlarımızda ve ya-
tırım hedeflerimizde bir değişikliğe gitme-
dik.” şeklinde konuştu. AVM ve cadde
lokasyonlardaki işletmeleriyle sektörde
fark oluşturduklarını belirten Selim
Murat Sarı, "Düzce, Bolu, Çorum, Tokat,
Tekirdağ, Çanakkale, Erzurum, Sinop,
Zonguldak, Manisa, Trabzon, Mardin,
Urfa, Sivas, Amasya, Giresun ve Ha-
tay’da çalışmalarımız devam ediyor. Yatı-
rım hedeflerimiz doğrultusunda yakın
zamanda bu 17 ilde yeni şubeler açarak,
2021 yıl sonu itibariyle hedefimiz olan
100 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. Mev-
cutta ise daha güçlü olduğumuz büyük
şehirlerde, şube sayımızı homojen bir şe-
kilde artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini
kullandı.

Üç ayrı projelendirme

Alaçatı Muhallebicisi olarak ilgi gördük-
leri bir diğer konununun da franchise ol-
duğunu aktaran Selim Murat Sarı,
franchise şartlarına ve kendi yaklaşımla-
rına yönelik şunları söyledi: “AVM ve
cadde lokasyonları için üç ayrı konseptte
projelendirme yapıyoruz. Tam mutfaklı
restoran ve yarım mutfaklı kiosk plus için
minimum 200-250 metrekare,  Alaçatı evi
için ise minimum 40 metrekarelik alana
ihtiyaç duyuyoruz. Franchise için doğru
lokasyonda, doğru noktada, doğru yatı-
rımcı ile uygun kiralama şartlarını sağla-
mak en öncelikli hedefimiz. Alaçatı

Muhallebicisi olarak, eğer bu kriterler
sağlanamıyorsa, her iki tarafın ticari risk-
lerini düşünerek ve haklarını gözeterek,
şartlar uygunlaşana kadar bayilik vermek
istemiyoruz. Ayrıca, açılacak mağazanın
fiziki şartları, müşteri profili, gelir seviyesi
gibi farklı özelliklerini de göz önünde bu-
lundurarak, elimizde bulunan farklı kon-
septleri ve ürün paketlerini bu
değişkenlere göre kullanmak konusunda
hassasiyet gösteriyoruz.”

Kar ortalaması yüzde 30

Alaçatı Muhallebicisi olarak faaliyet gös-
terdikleri sektörde ancak geniş ürün yel-
pazesi, farklı lezzetler ve konfor ile
müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşıla-
manın mümkün olduğunu vurgulayan
Selim Murat Sarı, bu şartları sağlayan iş-
letmelerin yatırımcılarına da büyük öl-
çüde kar sağladığına dikkat çekti. Sarı,
“Markamız satışlarının yüzde 40'ını sütlü
tatlı ve dondurma grubundan elde etmek-
tedir. Belirlediğimiz lokasyonlardaki met-
rekare verimliliğini açılış öncesi tespit

ediyor, yatırımcımıza operasyonel hizmet,
işletmecilik ve mutfak eğitimleri konula-
rında destek veriyoruz. Sektörel tecrübe-
miz ve sektörün karlılık oranlarına
baktığımızda, bir yatırımcının toplam ciro
üzerinden ortalama yüzde 25-30 seviyele-
rinde bir karlılığa ulaşmasının beklendi-
ğini söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu. 

Saklı lezzetler ortaya çıkıyor

Restoran zincirleriyle yalnızca kaliteli hiz-
metin değil lezzetin de peşine düştüklerini
ve bu alanda yatırım projeleri olduğunu
söyleyen Selim Murat Sarı, “Ürünlerimi-
zin çoğunu kendi tesislerimizde üretiyo-
ruz; bu nedenle kullandığımız ham
maddelerin bir kısmını kendi reçeteleri-
mize uygun olarak kendi tesislerimizde
üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca Alaçatı Mu-
hallebicisi olarak, ülkemizde unutulmuş
veya saklı kalmış lezzetleri bulup çıkar-
maya çalışıyor, diğer taraftan özellikle Ak-
deniz ülkelerindeki yöresel yemek ve tatlı
kültürlerini inceliyoruz.” açıklamasında
bulundu. DHA

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos
beldesinde, Osmanlı Padişahı 2.
Abdülhamid tarafından gemile-

rin yükleme- boşaltma yapabileceği Ulus-
lar arası ticaret ve sanayi alanı
oluşturulması için proje geliştirildi. Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2014
yılında yatırım programına alınmasının ar-
dından 6 milyon metrekarelik alan 'Filyos
Endüstri Bölgesi' ilan edildi. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen
Tosyalı Holding, endüstri bölgesinin alt-
yapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu olarak
çalışmalara başladı. 2. Abdülhamid'in rüya
projesi olarak adlandırılan endüstri bölge-
sinin ilk adımı olarak ise deniz ticareti için
yapımına başlanan Filyos Liman inşaatı-
nın üst yapısı büyük ölçüde tamamlandı.
Filyos Limanı henüz tamamlanmadan ül-
keye hizmet etmeye başladı. 2 bin 450
metre mendirek, 3 bin metre rıhtım
boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton
kapasitesiyle  Türkiye'nin en büyük 3 lima-
nından biri olacak olan Filyos Limanı, Ka-
radeniz'deki doğal gaz aramalarının
merkezi haline geldi. Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı (TPAO), limanda sondaj
gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini
gerçekleştirmek için merkez kurdu. Fatih
Sondaj Gemisi'nin tüm ihtiyaçları Filyos
Limanı'ndan karşılandı. Fatih Sondaj Ge-
misi, 405 milyar metreküplük keşfin ardın-
dan liman yakınında demir attı. Kanuni
Sondaj Gemisi de Kasım ayı sonunda
Zonguldak'a gelerek Filyos Limanı'nda son
hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından
Fatih ile birlikte Türkali-1 bölgesinde doğal
gaz arama çalışması yapacak.

Önemi arttı

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Zekai Kamitoğlu, Filyos Limanı'nın henüz
tamamlanmadan tarihi bir başarıda pay
sahibi olduğunu söyledi. Bölge olarak gu-
rurlu olduklarını ifade eden Kamitoğlu,
"Çaycuma ve bölge olarak yıllardır bekle-
miş olduğumuz Abdülhamid'in rüyasında
sona gelinmiş vaziyette. Yıllık 25 milyon
ton kapasiteli liman inşası bu seneni so-
nunda bir altyapı inşası bitecek ve üst yapı
içinde işletmecisine devredilecek. Doğal
gaz rezerviyle birlikte burası ayrı bir anlam
kazandı. Buradan Tuna- 1 kuyusuna iki ge-
miyle destek veriliyor. Bununla birlikte li-
manın ülkemiz için ülke ekonomisi için
ihtiyaç haline gelmesi kaçınılmaz oldu" ifa-
delerini kullandı.

TürKiye sınırları içinde
410 kilometrelik uzunluğa
sahip Kuzeydoğu Anado-

lu’nun en büyük nehirlerinden, Çoruh
Nehri üzerinde yapımına devam edi-
len Yusufeli Barajı ve HES Projesi in-
şaatı sürüyor. 275 metre gövde
yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek,
dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer
baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en
yüksek barajı olacak Yusufeli Bara-
jı’nda, 558 megavat kurulu güce
sahip santral ile 2,5 milyon insanın
elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Yerin
altında 110 metre uzunluğunda, 30

metre genişliğinde ve 50 metre derin-
liğinde yapılan santral binasının
beton imalatında sona gelindi. Türki-
ye’nin öz kaynakları ile tamamı Türk
mühendisler tarafından inşa edilen
baraj projesinde, 241 metre gövde
yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yılında
devreye girmesi planlanan projede
gövdenin tamamlanmasına 34 
metre kaldı.

Nisanda enerji üretimi başlıyor

Yusufeli Baraj projesini inşa eden
Limak Şirketler Grubu'nun Yönetim
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, baraj

inşaatının hızla devam ettiğini söy-
ledi. Özdemir, "Gövdede beton kap-
lama işlemi sürüyor. Baraj gövdesi bu
yılın sonunda tamamlanacak. Ardın-
dan tıkaç betonu ve su tutma işlemine
başlayacağız. Su tutma işleminin belli
bir seviyeye gelmesini bekleyeceğiz.
Şu anda makine ekipmanlarını yapan
Avusturya firması da hızla çalışmak-
tadır. Bizimle koordinasyon içerisinde
bu çalışmaları yürütüyorlar. Su al-
tında kalan yolların yeni hali bitirilirse
gelecek yılın nisan ayından itibaren
suyu tutacağız ve enerji üretimine
başlamış olacağız" dedi.

Filyos Limanı 
değer kazandı

Baraj inşaatı hızla yükseliyor

Konut tercihi için İstanbul
Koronavirüse rağmen Türkiye'de yabancılara konut satışı, eylül ayında yüzde 26.1'lik artış
gösterdi. Yabancıların en çok rağbet ettiği İstanbul ve Antalya'da, ocak- eylül döneminde ise
17 bin 91 konut ve yüzde 65 oranla, Türkiye'deki toplam satışın yarısından fazlası gerçekleşti

Koronavirüs tüm sektörlerde
olduğu gibi yabancılara konut satışı
rakamlarını da olumsuz etkiledi.

Mart- temmuz ayları arasındaki süreçte tüm
ülkelerle uçuşların durdurulması nedeniyle
ciddi talep olmasına rağmen, yabancı müşteri-
ler gelemediği için bu dört aylık dönemde ya-
bancıya konut satışı da durdu. 1 Temmuz'dan
itibaren ülkelere uçuşların kademeli olarak baş-
latılmasıyla satışlarda artışlar görülmeye baş-
ladı. Eylül ayı satışları, geçen yılın aynı
dönemine göre arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ya-
bancılara satılan konut sayısı, bir önceki yılın
eylül ayına göre yüzde 26,1 artarak, 5 bin 269
oldu. Yabancılara konut satışlarında, Eylül
2020'de ilk sırayı 2 bin 370 ile İstanbul aldı. İs-

tanbul'u 1018 konut satışıyla Antalya, 347
konut satışıyla Ankara, 239 konut satışıyla
Bursa ve 191 konut satışıyla Mersin izledi.
Toplam satışın yüzde 64'üne denk gelen 3 bin
388 konut satışı, İstanbul ve Antalya'da gerçek-
leşti.

Yüzde 18 düşüş

Ocak-Eylül döneminde ise yabancılara yapılan
konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 18 azaldı. Geçen yıl 31 bin 925
olan konut satışı, bu yıl 26 bin 165'e düştü. Bu
satışın 11 bin 966'sı İstanbul, 5 bin 125'i An-
talya, 1829'u Ankara, 882'si Bursa, 821'i Ya-
lova, 819'u Mersin, 615'i İzmir, 589'u Samsun,
555'i Sakarya, 416'sı Aydın ve 2 bin 548'i diğer
illerde gerçekleşti. Toplam satışın yüzde 65'ine

denk gelen 17 bin 91'i İstanbul ve Antalya'dan
yapıldı.

İstanbul'da artış var

Türkiye'de yabancıların en çok rağbet göster-
diği İstanbul'a dünyanın bütün ülkelerinden ilgi
var. İstanbul'da eylül ayında, geçen yılın aynı
dönemine göre göre yabancılara konut satı-
şında yüzde 23.2'lik artış yaşandı. Türkiye ge-
nelindeki satışların yüzde 40'tan fazlasına
sahip kentte, ocak-eylül döneminde ise korona-
virüs nedeniyle hayatın durduğu mart-temmuz
ayları arasındaki dönemin olumsuz etkileri ne-
deniyle yüzde 16'lık düşüş yaşandı.

Ruslar Antalya'da

Yabancıların konut edinmede en çok rağbet

gösterdiği iller sıralamasında ikinci olan Antal-
ya'da son yıllarda özellikle sahil kesimlerde
stüdyo 1+0, 1+1, 2+1 50-120 metrekare ara-
sında değişen güvenlikli ve havuzlu site tarzı,
akıllı sistem ve ful eşyalı ev modellerinin inşası
artırıldı. Yabancıların rağbet gösterdiği bu ev
modellerine yönelen sektör, tatil amaçlı yaz ay-
larında kenti tercih eden turistlerin ev sahibi
olarak daha uzun süre kentte tatil yapmasını
sağlıyor. Geçen yıl eylül ayında yabancılara
744 olan konut satışı bu eylülde yüzde 36'lık
artış gösterdi. Ocak- eylül döneminde ise

yüzde 18'lik düşüş yaşandı. Antalya en çok
Rusya, Ukrayna, Almanya, Kazakistan gibi ül-
kelerden rağbet görüyor. Türkiye'de yabancıla-
rın konut edinme sıralamasına bakıldığında,
ocak-eylül döneminde 4 bin 716 konutla ilk sı-
rada İran yer alıyor. İkinci sırada 4 bin 165 ko-
nutla Irak var. Üçüncü 1895 konutla Rusya
Federasyonu olurken, dördüncü 1277 konutla
Afganistan, beşinci 883 konutla Azerbaycan.
En çok konut satışının yapıldığı diğer ülkeler
ise şöyle; Almanya 847, Yemen 769, Kuveyt
711, Ürdün 709, İngiltere 676.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Tür-
kiye'nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı
olacak Yusufeli Barajı'nda 241 metre yüksekliğe ulaşılan gövdenin tamamlanmasına 34 metre kaldı

EGE’DEN TURKIYE’YE!
Ege’nin doğal güzelliklerinden ilham alınarak şubelerinin tasarlandığına dikkat çeken Alaçatı
Muhallebicisi, pandemiye rağmen yeni yatırımlarla şube sayısını arttırma kararı aldığını
duyurdu. Marka, mevcut yatırımlarla birlikte yıl sonuna kadar 80 şubeye ulaşmayı hedefliyor

Yeni lezzetler yolda

2021 yılına farklı bir menü ile girmeye
hazırlandıklarını belirten Selim Murat
Sarı, Yeni ürünler ve farklı lezzetler ilk
defa görücüye çıkacak. İnsanı rahatla-
tan ve kişinin kendisini huzurlu hisset-
mesini sağlayan dekor-konsept
algısını başarıyla uyguladığımızı dü-
şünüyoruz. Mağazalarımızda hakim
olan dekorasyon algısı Ege kültürü
özellikleri taşıdığı için sektörde bulu-
nan diğer markalara kıyasla daha
sıcak ve renkli karşılanıyor. Lezzet ve
ürün kalitesi konusundaki misyonu-
muz gereği, kullandığımız ürünler ise
sağlıklı ve doğal. Lezzetin bir diğer
belirleyicileri de geleneksel pişirme
yöntemleri, ürün çeşitliliği ve Ürün
Geliştirme departmanımızın nitelikli
ürün geliştirme konusunda yaptığı ça-
lışmalar. Bunlar, Alaçatı Muhallebici-
si’nin en önemli tercih nedenlerinden
sadece birkaçı.” şeklinde konuştu. 

Zonguldak açıklarında bulu-
nan 405 milyar metreküp
doğal gaz rezervinin ardın-
dan önemi bir kez daha
artan Filyos Limanı, tamam-
landıktan sonra Türkiye'nin
3'üncü büyük limanı olacak
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Hani deprem olacaktı?

E
vet en son bizzat yaşadığım, 99 Marmara
Depremi ile bir kez daha gündeme gelen ve
sonrasında zaman zaman yaşanan sarsıntı-

larla yerle bir olacağı söylenen ve bu nedenle; Başta,
Kentsel dönüşüm denen projeler ve birçok çalışma ile 
yeniden daha sağlam bir yapılaşmaya gidileceği belir-
tilmiş ve bu yönde milyon dolarları inşaat sektörüne
yatırılmış ama o beklenenlerin hiç birisinin olmadığı
gibi gökyüzüne uzanan AVM'li gökdelenler ve bir 
mahallenin br araya toplandığı modern denen ama
aslında toplu kamp denen bol bloklu yüksek 
binalardan öteye gidilememişti.

Ve sık sık başta yeşillikler içindeki yapı kültürü-
müze nasıl sahip çıkacağımızın tartışıldığı bu süreçte
bende, "İstanbul kazan ben kepçe" misali ülkenin en
büyük metropolün de dolaşırken kendimi yıllar önce
tanıdığım ve sık sık gittiğim Sağmacılar Cezaevi'nin
bulunduğu Bayrampaşa'da buldum.

Yıllar sonra baskısını yaptırdığım Ardahan Ansik-
lopedisini almak için gittiğim ve aracımı park edecek
yer bulmadığım bir sırada 39 ilçeli İstanbul'un bu 
ilçesinde gördüklerimi yani bu yazımı arabadaki 
arkadaşım olan cep telefonuyla konuşarak yazıya
çeviriyorum.

Gerçekten Bayrampaşa'ya daha önceki yıllarda,
yani abimin yaşadığı bir olay sonucu tutuklandığı ve o
nedenle benim sıkça gittiğim Sağmalcılar cezaevinin
olduğu Bayrampaşa'da o dönem gecekondu olan
binaların eskisinden daha beter durumda olduğunu
görmenin üzüntüsünü yaşadım.

Evet bir taraftan yeni yapılaşmalar, AVM'ler,
trafik tamamen tıkanmış durumda, bir taraftan bir
anda rahatlayan trafik, bir taraftan tekrar tıkanan
yollar, böylesine bir keşmekeş içinde gördüklerimi 
not ettiğim beynimi boşaltma adına sarıldığım telefo-
numa söylediklerimi yazıya dökerken 'yol, köprü,
konut yaptık' diyen yöneticiler başta olmak üzere 
yöneticilerinin bir kentin arka sokaklarını dolaşıp,
dolaşmadığını bir kez daha merak ettim.

Çünkü, İstanbul'da böyle yapılaşma anlatıldığı şe-
kilde dönüşemediği gibi yaşanabilecek en küçük bir
sarsıntıyla günlerce tartışılan ama sonuç veremeyen,
kentsel dönüşümü tamamlanmadan, arka sokakları
gerçekten Afganistan, Pakistan hatta günlerdir sanki
Ermenistan bombalanmıyormuş gibi Azerbaycan'ın
harabe olmuş, kerpiçten, çamurdan yapılmış büyük
binalarını gösteren televizyonların bu binaların neden
öyle İran'daki gibi taştan yapılmış olduğunu tartışma-
dan o eski binaların petrol ve doğalgaz zengini 
Azerbaycan'da böyle mi olmalıydı diye sormadan da
edemiyorum.

Dedik ya çok bilmişlerin sık sık tv kanallarına çıkıp
ellerine aldıkları çubuklarla gereken sınırları belirle-
meleri, gerekse akıl vermeleri, tv kanallarının ekran-
larında dünyanın metropol kenti olan İstanbul'un
arka sokaklarına girmesini, yerel gazetelerin sadece
belediye başkanlarını, vali ya da kaymakamları veya
birkaç tane tanıdık iş adamının haberlerini değil,
arka sokaklara da bakmalarını isteriz.

Şayet görmek isterlerse en uygun yer Bayrampaşa-
dır. Veya bu yazıyı okuyanların kendi arka sokakla-
rına bakmaları yeterlidir.

Buna istinaden İstanbul'un bir metropol değil, 
gecekondu kenti olduğunu söyleyenlerin doğru 
söylediği bir kez daha teyit edilip, onaylanacaktır...

İ Yİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ,
partinin İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddia-

sında bulunmuştu. Kavuncu, bugün İs-
tanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek
Özdağ hakkında suçu duyurusunda bu-
lundu. Adliye önünde basın açıklaması
yapan Kavuncu, "Bir televizyon progra-
mında maalesef partimizin milletvekilinin
yapmış olduğu iftira ve hakaret eylemi ta-
şıyan açıklamaları hakkında suç duyuru-
sunda bulunacağız. Bu suç duyurusunda
bulunmamızın sebepleri var. Birincisi, biz
haklarımız hep hukuk dahlinde aradık.
Bağımsız ve özgür gazetecilik yapanları
tenzih ediyorum, samimi ve halis niyet-
lerle siyaset yapanları da tenzih ediyorum;
ama bunun dışında görüyorsunuz iftiracı-
lar televizyon kanallarında ve bizler adalet
kapılarındayız. Yapılan bütün iftiralarla
alakalı suç duyurusunda buluncağız" ifa-
delerini kullandı.

En ufak şüpheniz olmasın

Kavuncu, açıklamasına şöyle devam etti:
"İkincisi İyi Parti bugüne kadar çok me-
şakkatli bir süreçten geçti. Özellikle son
dönemde yüzü, gözü, yüreği bize dön-
meye başlayan vatandaşlarımızın aklını
bulandırmaya yönelik herhangi bir faali-
yet ve eyleme izin vermeyeceğiz. Bizim ye-
rimiz yurdumuz belli. Çocukluğumdan
beri yaşadığım hayat ortada. Buradan
tüm kamuoyuna sesleniyorum; en ufak
bir tereddütünüz, en ufak bir şüphe yara-
tılıyorsa bununla alakalı hiçbir sıkıntınız
olmasın."

Bazı çevreler rahatsız olmuş

"İyi Parti’nin büyüme, yükseliş sürecinde
belli ki bazı çevreler rahatsız olmuş" diyen
Kavuncu, "Bugüne kadar kanallarında
genel başkanımızın grup konuşmalarının
çok ufak bir kısmına yer verenlerin bugün
nasıl saatlerce İyi Parti'yi konuştuğunuzu
görüyorsunuz. Bu olaydan nasıl bir fırsat
yakalanmaya çalıştığını görüyoruz" ifade-
lerini kullandı.

İftiralardan Türkiye çok çekti

Kavuncu, son olarak şunları söyledi: "39

ilçe başkanımız, parti tüzüğünün gerekli
maddeleri uyarınca söz konusu milletve-
kili ile ilgili ihraç talebiyle gerekli dilekçele-
rini hazırladılar. Türkiye’deki tüm il
başkanlarımız da aynı şekilde dilekçelerini
verecekler. Hukuk ve adalet istiyoruz. Bu
hukuksuzluktan, adaletsizlikten, alçakça
yapılan iftiralardan Türkiye çok çekti.
Hukuk dışına çıkmadan, üstümüze
düşen, elimizden gelen her şeyi yapacağız.
Bundan sonra konu yüce Türk yargısın-
dadır."

Çok hazin bir durum

"Hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda
bulunan Kavuncu'nun dilekçesinde Öz-
dağ'ın kendisine "Alenen FETÖ'cü" denil-
diği belirtilerek, "O kadar ki program
sunucusu dahi yayın esnasında bu hususa
dikkat çekmiş, şüphelinin çok önemli bir

iddiada bulunduğunu birkaç kez belirtmiş
ve şüpheli buna rağmen hiçbir çekince
göstermeksizin hakaret konusu sözlerinde
ısrarcı olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Dilekçe şu şekilde devam etti: "Siyasi kari-
yerinde umduğunu bulamayan şüpheli-
nin, kendince gündeme gelmek ve
buradan siyasi bir rant elde edebilme sai-
kiyle son yılların en iğrenç, en aşağılık
davranış biçimlerinden biri olan 'önüne
geleni FETÖCÜ ilan etme' kervanına katı-
lacak kadar alçalmış olması şüpheli açı-
sından en hafif tabirle çok hazin bir
durumdur. Bu kapsamda, şüphelinin her
şeyden önce kamu vicdanı nezdinde çok-
tan mahkûm edildiğini görmekten mem-
nuniyet duymaktayım. Ancak bu yeterli
değildir; şüphelinin yoğun kast içerisinde
işlediği bu suçun hesabını Türk yargısı
önünde de vermesi gerekmektedir."

HAYATIM ORTADA!
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisini 'FETÖ' iması yapan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit 
Özdağ, hakkında suç duyurusunda bulundu. 39 ilçe başkanının Özdağ'ın ihracı talebiyle dilekçelerini hazırladıklarını
hatırlatan Kavuncu, "Bizim yerimiz yurdumuz belli. Çocukluğumdan beri yaşadığım hayat ortada" dedi

Fakir Yılmaz
YazıYorsam sebebi Var

Saadet Partisi Genel
Merkezi'nde düzenlediği
basın toplantısında konu-

şan Karamollaoğlu, sosyal medyada
başlatılan 'Nasıl başladı, nasıl gidiyor'
gündem çalışmasına ise AKP iktidarı
üzerinden örnek vererek katıldı. Kara-
mollaoğlu, "Yolsuzluklarla mücadele
edeceğiz, yolsuzluklar aldı başını gidi-
yor. Yasakları ortadan kaldıracağız,
Türkiye adeta bir yasaklar ülkesi oldu;
Yoksulluğu bitireceğiz diye başladı,
yoksulluk her geçen gün daha da artı-
yor" diye konuştu. 

Ödül bize verilmeliydi

"Nobel ekonomi ödülü geçen hafta sa-
hibini buldu. Tebrik ediyoruz. Ancak
bizce bu ödül; Kapitalizme en ciddi
hizmeti yapan Türk ekonomisini bu
kadar kısa zamanda feci duruma geti-
ren AK Parti yöneticilerine verilme-
liydi" diyen Karamollaoğlu, "Dışarıda
insanlar ekonomiyi nasıl ayağa kaldı-
rırız diye çabalarken bizimkiler ekono-
miyi batırmalarını örnek
gösterebiliyorlar.  Çünkü döviz sıçradı
gidiyor ama doları umursamayıp do-
larla mı maaş alıyorsunuz diye soru-
yorlar. Bu tavır kanaatimizce kesinlikle
ödüle layıktır. Bakınız ekonomi kötüye
gidiyor, iktidar ortağı askıda ekmek
kampanyası yapıyor. Millet feryat
ederken iktidar İBAN gönderip yardım
istemişti. Efendiler, çok net bir şekilde
ifade etmek istiyorum; Victor Hu-
go’nun dediği gibi: “Siz yardım edil-
miş yoksullar istiyorsunuz, biz ise
ortadan kaldırılmış yoksulluk!” Sizinle
bizim aramızda en temel fark budur.
Siz milleti üç kuruşa muhtaç etmek is-
tiyorsunuz biz ise müreffeh bir toplum
istiyoruz" ifadelerinmi kullandı. Kara-
mollaoğlu eleştirilerini, "Bildiğiniz

üzere sosyal medyada şu sıralar nasıl
başladı nasıl gidiyor akımı meşhur.
Peki AK Parti iktidarı 2002’de nasıl
başladı 2020’de nasıl gidiyor; Yolsuz-
luklarla mücadele edeceğiz, yolsuzluk-
lar aldı başını gidiyor. Yasakları
ortadan kaldıracağız, Türkiye adeta
bir yasaklar ülkesi oldu; Yoksulluğu
bitireceğiz diye başladı, yoksulluk her
geçen gün daha da artıyor. Türki-
ye’nin gidişatı budur. 3Y ile mücadele
edecek olanlar 3Y’nin muhafızı oldu-
lar" şeklinde sürdürdü. 

Devlet Bahçeli’ye
Hugo’lu tepki

Özdağ ne demişti?
İYİ PARTİ İstanbul Milletvekili
Ümit Özdağ, CNNT Türk'te Ahmet
Hakan'ın programında İyi Parti İs-
tanbul İl Başkanı Buğra Kavun-
cu'nun 'FETÖ'cü' olduğu imasında
bulunurken, "FETÖ'cü bir sivil top-
lum örgütünün eğer başkan yardım-
cılığını yapıyorsanız, öncesindeki
başkan ve sonrasındaki başkan FE-
TÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili
yıllar boyunca bir tane olumlu veya
olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal
medya hesaplarınız bomboşsa, bu
şekillendirilmiş demektir. Hayatın
normal akışına aykırıdır" dedi. Ka-
vuncu geçmişte Kazakistan Türk
İşadamları Derneği'nin başkan yar-
dımcılığını yapmıştı. Özdağ, derne-
ğin 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin
başvurusuyla kapatıldığını söyledi.

ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu,
Türk Demiryolu Zirve-

si'nde yaptığı konuşmada, "Uzaydaki
3 haberleşme uydumuza ek olarak
Türksat5A'yı Kasım ayının sonunda
uzaya göndereceğiz" dedi. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Sirkeci
Garı'nda düzenlenen
'Türk Demiryolu Zirve-
si'ne katıldı. Karaismai-
loğlu yaptığı konuşmanın
ardından, kara treni
uğurlayarak, yüksek hızlı
treni karşıladı. Zireveye
Bakan Karaismailoğ-
lu'nun yanı sıra Türkiye
Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları (TCDD) İşlet-
mesi Genel Müdürü Ali
İhsan Uygun ile TCDD
Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran
Yazıcı ve Fatih Belediye Başkanı M.
Ergün Turan da katıldı.

Abone sayımız 5,9 milyon

"Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza
ek olarak Türksat5A'yı Kasım ayının
sonunda uzaya göndereceğiz" diyen
Karaismailoğlu, "Türksat5B, 2021'in
ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli ha-
berleşme uydumuz olan Türksat
6A'da 2022'de fırlatılacak. Bu şekilde
uzaydaki yörünge haklarımızla yayın-
cılık ve internet erişiminde de söz sa-
hibi olmaya devam edeceğiz. Bilişim
teknolojileri anlamında; fiber hat
uzunluğumuzu, 404 bin kilometreye
çıkardık. Sabit geniş bant abone sayı-
mız, 15,3 milyonu aştı. Mobil abone
sayısı 83 milyona, genişbant abone
sayısı 78,4 milyona ulaştı. Makinalar
arası iletişim abone sayımız 5,9 mil-
yon oldu. 2019'da elektronik haber-
leşme sektörü yüzde 13 oranında
büyüdü. Mavi Vatan'ımızda ticari ha-
kimiyetimizi güçlendirmek de en
önemli gündem maddelerimizden.
Ülkemizin toplam dış ticareti içinde
deniz yolunun payı 2003 yılında 57
milyar dolar iken, 2019 yılında 222.1
milyar dolara yükselttik. 2003'de sa-

dece 37 tersanemiz bulunurken,
bugün 83 tersanemiz var. Demiryolla-
rımıza baktığımızda da büyük bir yol
kat ettiğimizi görüyoruz. Türkiye'yi
Avrupa'nın 6.ncı, Dünya'nın 8.nci
Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık.
Bakü-Tiflis Kars demiryolu hattı ve

Marmaray'ı yaparak Pe-
kin'den Londra'ya kadar
uzanan 'demir ipek yolu'nu
tamamladık. Ankara-Sivas
ve Ankara-İzmir Yüksek
Hızlı Tren hatları gibi daha
nice projelerimiz yoğun bir
şekilde devam ediyor. Bunla-
rın yanında, Avrasya Tüneli,
Yavuz Sultan Selim ve Os-
mangazi Köprüsü, İstanbul-
İzmir Otoyolu gibi dev
projelere imza attık. 1915
Çanakkale Köprüsü, Filyos
Limanı gibi daha nice iddialı

projelerimiz devam ediyor. Küçük
Çamlıca TV ve Radyo Kulesini geçti-
ğimiz günlerde yayıncılık hizmetlerine
açarak Çamlıca tepelerini demir yığın-
larından kurtardık" şeklinde konuştu.

Önemli gelişmeler kaydettik

Karaismailoğlu, "Akıllı ulaşım sistem-
leriyle, verimli, hızlı, güvenli ve katma
değerli seyahati mümkün hale getiri-
yoruz. Yeni İpek Yolu'nun kalbinde
yer alan coğrafyamızı dünyaya bağla-
yan multi-modal ulaşım hatlarıyla, ti-
cari koridorlar oluşturuyor, lojistik
anlamda bir süper güç olma yolunda
ilerliyoruz. Ülkemizin dünyanın lider
ekonomilerinden biri olma hedeflerine
gayret ve azimle hizmet etmeyi sürdü-
receğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları geçtiğimiz günlerde 164.
yılını kutladı. Dünya'da 1830'lu yıl-
larda kullanılmaya başlayan ve Sa-
nayi Devrimi'nin ateşleyicisi olan
demiryollarının, o devrin gelişmiş ül-
keleriyle neredeyse eş zamanlı olarak
Anadolu'ya gelmesi önemlidir. Lakin,
geçen zaman zarfında, kapsam ve ni-
telik olarak beklenen gelişmenin ya-
şanmaması nedeniyle, verimli, hızlı ve
yüksek kapasiteli bu ulaşım mod'un-
dan yeterince yararlanamadığımızı
görüyoru” dedi. DHA

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, MHP'nin
başlattığı askıda ekmek kampanyasına Victor Hugo'nun
"Siz yardım edilmiş yoksullar istiyorsunuz, biz ise  
ortadan kaldırılmış yoksulluk" sözleri ile tepki gösterdi

Kasımın sonunda 
uzaya fırlatacağız

Karamollaoğlu, Türkiye’de
hayat pahalılığının her geçen
gün arttığına dikkat çekerek,

hükümeti eleştirdi.

Türklerin can 
güvenliği yok

Suudi Arabistan hükümetinin Türk mal-
larına boykot uygulamasını Meclis gün-
demine taşıyan CHP'li Serkan Topal,

ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının da can ve mal
güvenliğinin tehlikede olduğuna dikkat çekip Dışiş-
leri'ni harekete geçmeye çağırdı. CHP Hatay Millet-
vekili Serkan Topal, Suudi Arabistan hükümetinin
Türk mallarına ilişkin 1 Ekimde
yürürlüğe koyduğu ambargo ka-
rarını TBMM gündemine taşıdı.
Meclis Genel Kurulu'nda söz
alan Serkan Topal, Suudi Ara-
bistan’da yaşayan çok sayıda
Türk vatandaşının bulundu-
ğunu ifade ederek Dışişleri Ba-
kanlığının bir an önce girişimde
bulunmasını istedi.

Derhal çözülmeli

Serkan Topal konuşmasında şu
ifadeleri kullandı: "3 milyar dolarlık ihracat pazarı-
mız olan Suudi Arabistan 1 Ekim 2020 tarihi itiba-
rıyla Türk mallarına ambargo uygulamaya başladı.
Bununla yetinmeyen Suudi devleti, Türkiye dışın-
dan ülkelerine gelse dahi Türk mallarının alınma-
ması ve tüketilmemesi konusunda en üst düzeyden
devlet kampanyası başlattı. Öyle ki Suudi prensleri
kampanyaya katılarak tanıtım filmleri dahi çekmek-
tedirler. Suudi Arabistan'da çoğunluğu Hataylı
hemşerilerimiz olmak üzere çok sayıda işçimiz ve
çok sayıda iş yeri sahibi vatandaşımız da bulunmak-
tadır. Geldiğimiz noktada vatandaşlarının çalışma
özgürlükleri tehdit altında olmakla birlikte, can ve
mal güvenlikleri de büyük oranda tehlikeye girmiştir.
Sayın Dışişleri Bakanına sesleniyorum: Suudi Ara-
bistan Hükûmeti nezdinde bir girişimde bulunuldu
mu? Vatandaşlarımızın güvenliğiyle ilgili ne gibi ön-
lemler alındı? Bu konuda vatandaşlarımıza neden
bir an önce bir açıklama yapmıyorsunuz? Bu konu
derhâl çözülmelidir.”

Buğra
Kavuncu
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin,
“İBB’nin yeni taksi uygulamasına yönelik

Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz
mümkün değildir’ açıklamasını nasıl

değerlendiriyorsunuz” sorusuna, “Bir kere,
kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş.

Herkesle, her zaman görüşürüz. Ama herkes
yetkisini bilecek” yanıtını verdi

ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık
Ayı olması nedeniyle ülkenin dört bir ya-
nında tarama ve erken tanının önemine

dikkat çekiliyor. Her 8 kadından 1'ini etkileyen meme
kanserine yakalanan hemşire Hacer Katipoğlu, yılda
bir kez doktora gidilmesi  ve mamografi çekilmesinin
hayat kurtardığını söyleyerek; “Sağlık sektörünün
içinde olmama rağmen 6 ayda bir gitmem gereken
meme kontrolümü aksattım ve birden bire me-
memde ceviz büyüklüğünde bir kitleyle karşılaştım”
dedi.

Aklıma ilk ölüm geldi

“Pembe maske takıyorum ama
asıl farkındalık benim” diyerek
yaşadığı hastalık sürecini an-
latmaya başlayan emekli hem-
şire Hacer Katipoğlu 2 yıl
sonra meme kanserini yenen
güçlü bir kadın. Sağlıkçı ol-
ması hastalık sürecini olumlu
yönde etkilese de çok zor dö-
nemler geçirdiğini belirten
emekli hemşire, hastalığını öğ-
rendiği an aklına ölümün gel-
diğini söylüyor. Başından
geçenleri anlatırken adeta o günleri tekrar yaşayan
Hacer Katipoğlu hastalık sürecini şu sözlerle anlatı-
yor; “Hastalığımdan bir yıl önce mamografi çekil-
miştim. Sağlık problemi olarak görülmedi fakat 6
ayda bir kontrole gitmem gerektiği söylendi. Ben bu
süreci biraz ihmal ettim ve 1 yıl sonra gittim. Birden-
bire ceviz büyüklüğünde olan bir kitle elime geldi ve
göğsümde bir kızarıklık farkettim. Doktora gitti-
ğimde tetkikler yapıldı ve 3.evrede kanser olduğumu
öğrendim. İlk etapta ölüm aklıma geldi ve o zaman
yaşı daha küçük olan oğlumu bu hayatta yalnız bı-
rakma psikolojisi sardı. Hasta kontrolü yaparken
hasta durumuna düşmek bana çok zor geldi. Eşi-
min, kızımın bakışlarını hiç unutmuyorum. İnsan
kendine konduramıyor ki. Aldığım eğitimlerin bana
çok yararı oldu. Hastalıkla barışık olmak lazım bu
süreçte.”

Moralimi yüksek tuttum

"Büyük bir gribe yakalandım ve uzun süreçte iyile-
şeceğim gözüyle baktım hep. Savaş olarak düşün-
düğümüzde vücudumuz da hastalığa karşı savaş
açıyor" diyen Katipoğlu, "Kemoterapiye girdiğimde
bir Hacer, çıktığımda ise başka bir Hacer vardı.
Beynim karıncalanmaya başladı. Sisli bir ortamdı
orası benim için. Saçlarım döküldüğü dönemde
çok zorlandım. Elimi attığımda bir avuç saç geli-
yordu. Moralimi yüksek tutmanın avantajını yaşa-
dım. Her kemoterapiden bir gün önce kendimi
mutlu edecek ortamlar hazırlıyordum. Bir gün kal-
dırımın kenarında çıkan bir otu gördüm ve dedim ki
bu kadar cılız ve güçsüz bir varlığa güç veren rab-
bim bana da güç verecektir. İşte hayata böyle bak-
tım" ifadelerini kullandı. 

eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Kö-
ken'in girişimleriyle, saçak parseller olarak
adlandırılan, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpı-

nar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, 6 bin
500 konutu ve yaklaşık 30 bin kişiyi ilgilendiren yıl-
ların sorunu tarihe karışıyor. Başkan Deniz Köken,
konu ile ilgili vatandaşlarla bir araya gelerek bilgi-
lendirme toplantıları düzenliyor. Toplantılarda ko-
nunun detaylarını vatandaşlarla paylaşan Başkan
Deniz Köken akıllarda kalan sorulara da yanıtlar ve-
riyor. Başkan Deniz Köken ekibiyle birlikte Karado-
lap'ta saçak parsellerle ilgili uygulama imar plan
notu değişikliği konusunda bilgilendirme toplantısı
düzenledi. Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde dü-
zenlenen toplantıya çok sayıda vatandaş katıldı.
Başkan Deniz Köken burada yaptığı konuşmada:
“Geçen sene Ağustos ayında yaşanan küçük depre-
min ardından bazı siteleri ziyaret ettim. Sonrasında
depreme ilgili meseleler için nasıl bir çözüm buluruz
diye düşündük ve arkadaşlarımız çalışmaya başladı.
İlgili maddeleri masaya yatırdık. Her site bir yöne-
tim seçsin onlarla oturup neler yapabileceğimizi ko-
nuşalım istedik” dedi.

Diğer hastalara
yol gösteriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “N Kolay 42.İstanbul Mara-
tonu” için düzenlenen basın toplantısının ar-

dından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İmamoğlu, “İBB’nin yeni taksi uygulamasına yöne-
lik Taksiciler Esnaf Odası’nın, ‘Onay vermemiz
mümkün değildir’ açıklamasını nasıl değerlendiri-
yorsunuz. Projenin akıbeti nasıl olacak” sorusuna,
"Bir kere, kendi yetkilerini aşan bir açıklama olmuş.
Bizim derdimiz, İstanbul’u çağdaş bir taksi modeli
ile buluşturmak. Şu anda dünyada, belki de -kötü
demeyim ama- ne yazık ki insanlarını mutsuz eden
taksi işletmeciliğini İstanbul yaşıyor. Bunu çağdaş
bir seviyeye ulaştırmak için adımlar atıyoruz, sis-
temlerimizi anlatıyoruz; birincisi bu. İkincisi; taksi-
ciler zaten benimle buluştuklarında, hatırlarsınız,
‘Kiralamayın; ama satın’ dediler. Aslında dert
başka. Dert, ne yazık ki ilave olacak 6 bin taksi
değil. Biz, o derdi anlamayız. Üçüncüsü; bir kere

taksicilerin yetkisinde değil; ‘Kabul etmeyiz’ diye bir
şey yok. 16 milyonun yetkisiyle UKOME hareket
etmelidir. Taksiciler kime, nereye mesaj verdiler, bi-
lemiyorum. Ama umarım Aralık’ta, İstanbulluların
lehine, İstanbulluların aklıyla hareket eden bir
UKOME toplantısı olur. Ben de sıkı takip edece-
ğim. Gerekirse orada da olmayı düşünüyorum" ce-
avbını verdi. 

Neden gelmedi bilmiyorum

İmamoğlu, “Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşme-
niz oldu mu” sorusuna, “Odadan temsilciler, biz-
den randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi,
o da olurdu. Neden gelmedi, bilmiyorum. Ben, biz-
zat Eyüp Bey’i davet etmedim. Bir sebebi olabilir,
sağlık sorunu olabilir. İstanbul’da hangi sivil top-
lumda, odada görev yapıyorsa, herkesin başımızın
üstünde yeri var. Herkesle, her zaman görüşürüz.
Ama herkes yetkisini bilecek" açıklamasını yaptı. 

6 yıl önce evlenen ve 4 yıl
çocuk hasreti çeken Ozan
ve Ebru Öztürk çiftinin

tüp bebek yöntemiyle doğan Eymen
ve Eylül adını verdikleri ikiz bebekle-
rine SMA Tıp 1 teşhisi konuldu.
Eymen bebek teşhis konulduktan
sonra henüz 24 günlükken hayatını
kaybetti. Kardeşi Eylül ise tedavisi
için yardım bekliyor. Esenyurt Bele-
diye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Öztürk çiftini ziyaret ederek destek
olacaklarını söyledi.

2.2 milyon euro gerekiyor

Anne Öztürk, “Yurt dışında yeni bir
tedavi var. Zolgensma isimli bir ilaç,
çocukların bu ilaçla yüzde 95-98
oranında iyileşme şansı var. Tür-
kiye’den dört çocuğumuz kampanya
sayesinde yurt dışına giderek ilacını

aldı. Çünkü çok yüksek bir miktar,
2.2 milyon Euro tutarı. Bizim bu pa-
rayı karşılayacak durumumuz yok.
Biz de bir kampanya başlattık ama
yavaş ilerliyor kampanyamız. Sosyal
medya aracılığıyla sesimizi duyur-
maya çalışıyoruz ama ne kadar du-
yurabiliriz bilmiyorum. O yüzden,
daha çok kitleye ulaşabilmemiz, Ey-
lül’ün adını duyurabilmemiz için siz-
lerden de destek bekliyoruz
Başkanım” diye konuştu.

Gereken ne varsa yapalım

Savaşçı adı verilen Eylül bebekle bir
süre ilgilenen Bozkurt, gerekli yardı-
mın toplanması için belediye imkan-
larının kullanılacağını söyledi.
Başkan Bozkurt, “Biz de Eylül için
elimizden geleni yaparız ne kadar
destek olabilirsek, ne kadar duyura-

bilirsek, Esenyurt olarak yapmamız
gereken ne varsa yapalım. 19 milyon
lira lazım. Arkadaşlar bu konu ile il-
gili çalışsınlar inşallah beklediğimizi
buluruz. Bu kadar duyarlı olduğunuz
için, sorumlu olduğunuz için ben
size minnettarım. Böyle insanlarla
aynı kentte yaşamak beni mutlu edi-
yor” ifadelerini kullandı.

6 ayı kaldı

Ailenin başlattığı yardım kampanya-
sıyla bugüne kadar 700 bin lira top-
landı. Eylül’ün ilacı alması için 2 yaş
sınırı var. Şu an 18 aylık olan Ey-
lül’ün 6 ay içinde tedaviye başlaması
gerekiyor. Çiftin yeni doğan 6 aylık
bebekleri Esila’nın da SMA’lı olduğu
belirlendi. Ancak Esila’nın sadece ta-
şıyıcı olduğu için şu an hayati riski-
nin bulunmadığı öğrenildi.

Üçüncü evrede öğrendiği meme kan-
seri nedeniyle 2 sene sağlık mücade-
lesi vererek yeniden hayata tutunan
emekli hemşire Hacer Katipoğlu,
meme kanserinde yaşadığı deneyim-
leri diğer hastaların mücadelesine
yol göstermek için paylaştı

Eylül Öztürk’e
destek ziyareti
18 aylık Eylül’ün tedavi masrafları için yardım kampanyası başlatıldı. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Öztürk çiftini ziyareti ederek destek olacağını söylediKutsal emanetlere

yeni düzenleme
Her yıl binlerce yerli ve yabancı
turistin ilgiyle ziyaret ettiği Top-
kapı Sarayı'nda bulunan kutsal

emanetler için yeni sergileme düzeni yapılı-
yor. Yeni sergileme düzeniyle ziyaretçilerle
kıymetli eserlerin buluşturulacağını söyle-
yen Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin
Yıldız, "Hz. Osman'a atfedilen Kur-an ve
Peygamberimizin mektuplarını yeni sergi-
leme düzeninde ziyaretçilerle daha önceki
yıllarda olduğu gibi tekrar buluşturacağız"
dedi.

Çalışmalarımız devam ediyor

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız
kutsal emanetler koleksiyonuna ait daha
fazla eserin ziyaretçilerle buluşturulabil-
mesi için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
Yıldız, "Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanet-
ler dairesi tarafından en son 2007 yılında
tefrişi yapılmış, elden geçirilmiş o dönem.
Topkapı Sarayı'nın geri kalanında olduğu
gibi burada da koleksiyonumuzun olabildi-
ğince fazla bir kısmını ziyaretçilere göstere-
bilmekle ilgili hazırlıklarımız var.
Önümüzdeki yılın ortalarına kadar Mukad-
des Emanetler dairesindeki hem görülebi-
len eser sayısını artıracak, hem de eskimiş
olan tefrişi yenileyecek yeni bir düzen ge-
tirme üzerinde çalışmalarımız devam edi-
yor. Enderun avlusunda şu an Hazine
Koğuşu, Kilerli Koğuşu, Seferli Koğuşu
gibi mekanlarımız var. Bu mekanlarda res-
torasyonları büyük oranda tamamlanmış
mekanlar. Topkapı Sarayı'nın 200 bine
yakın taşınır tarihi eser koleksiyonu var.
Çok zengin bir koleksiyon. Bu koleksiyo-
nun belirli bir kısmı ziyaretçilerle buluşabi-
liyor. Bu mekanların ufak tefek işleri
bittikten sonra önümüzdeki yıldan itibaren
peyder pey bu mekanlarda ziyaretçiyle bu-
luşturulacak" dedi. DHA
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KAÇAK YAPILARI KALDIRDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Pendik
Kurtdoğmuş Mahallesi mezarlığında, köy dışından
gelen kişilerce, izinsiz ve ruhsatsız mezar yeri yapıldığını
tespit etti. Mahalle sakinlerinin ilçe kaymakamlığı ve
İBB'ye yaptığı şikayetler üzerine gerçekleşen denetim-
lerde, kaçak mezarlardan maddi menfaat sağlandığını
da belirlendi. İBB tarafından yapılan incelme ve
araştırmalarda, birkaç ay önce yapıldığı anlaşılan bu
kaçak yapılar, Kurtdoğmuş sakinlerinin mağduriyetini
önlemek ve haksızlığı ortadan kaldırabilmek amacıyla
ortadan kaldırıldı. İBB Zabıtası tarafından yürütülen
çalışmalar, Kurtdoğmuş Mahalle sakinlerinin aile
kabirlerine zarar verilmeden tamamlandı.

İmamoğlu, “Oda Başkanı Eyüp Aksu ile görüşmeniz oldu mu” sorusuna, “Odadan 
temsilciler, bizden randevu istedi; verdik. Yani Eyüp Bey gelseydi, o da olurdu. Neden 

gelmedi, bilmiyorum. Ben, bizzat Eyüp Bey’i davet etmedim” diyerek cevap verdi.

Eyüpsultan’da
mahalle zirvesi
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1 979 yılıda iki yıl cezaevi yatmama neden olan
tanıklardan el arabası sahibine neden diye sor-
duğumda, bana anlattığı hikayeden:

Daha ne olduğunu anlamadan birisi iki elini sıkıca
tutup yere sermişti onu, korku ve endişe ile bağırmak
istedi ama yapamadı.

Şimşek gibi bir yumruk bağırmasını bile engelledi.
Kendisinin bile duyamayacağı bir acı ile inlemeye

başladı.
Şaşırmıştı!
Korkuyordu!
Ne olduğunu bilmiyordu.
Niye eline kelepçe takmışlardı?
Niye dövüyorlardı onu?
Hiçbir fikri yoktu...
Sadece yoksul bir el arabacısıydı.
Ailesinin geçimini sağlamak için sabah erkenden el

arabasını çıkarır ve mevsimlik sebze meyve satardı.
Saatlerce sokaklarda dolaşır ya da bir cami yanına

yanaşır müşteri beklerdi.
Biri kız üç çocuk babasıydı.
Hiç okula gitmemişti.
Tek kelime Türkçe bilmiyordu.
Bir ayağı engelli olduğu için askerlik yapmamıştı.
Kürtçe alışveriş yapardı.
Hesapları aklında tutardı.
Sadece paraların üzerindeki rakamların Türkçesini

biliyordu ve onları da Kürtçe telaffuz ediyordu.
O gün de kavun satıyordu.
Belki kendisine 100 lira kar bile kalmayacaktı.
Ama o uğursuz gün, bütün hayatını alt üst etmişti.
Öğleden sonra 14:00 sıralarında başına bunlar 

gelmişti.
Polisler onu döve döve polis minibüsüne koymuş-

lardı. Yolda da sürekli dövüyorlardı onu. Ağzı burnu
kan revan içinde kalmıştı. Bilemiyordu bu olan biten-
ler ne diye... Hiç kimse ile bir kavgası olmamıştı.
Kimsenin malında, kimsenin namusunda gözü olma-
mıştı. Sabah el arabası ile çıkar, ne sattıysa yine
akşam evine dönerdi. Bütün hayatı ev ile el arabası
arasında geçerdi.

Haftanın bir günü Hal'e gider meyve veya sebze
alır ve gün gün onları satmaya çalışırdı. Buydu bütün
günahı... Buydu bütün yaşam denilecekse eğer ya-
şamı... Polis arabası karakolun önünde durduğunda
onu yaka paça karakolun içine götürdüler. İçeride bir
20 kadar kendisi gibi korkmuş ve dayak yemiş insan
daha vardı. Hiçbirini tanımıyordu. Hiç karşılaştığı in-
sanlar değildi. Kimi genç, kimi yaşlı.

Kimini bir inşattan almışlardı, kimini yolda yürür-
ken, kimini de kahvede otururken ama hepsinin ortak
özelliği; yoksul olmalarıydı. Kendi kendine "Ben niye
buradayım?" diye sorarken, ufak tefek bir polis, elinde
copuyla "Haydi söyleyin, gördünüz değil mi polise sal-
dıranları" diyor ve konuşurken de rastgele copunu vu-
ruyordu içeridekilerin yüzüne gözüne... Ne dediğini
anlamıyordu. Bilmediği bir dille konuşuyordu.

Bilse ne sorduğunu belki bir şeyler diyecek... Sa-
dece anladığı polisin bağırdığı ve bağırırken de onlara
savurduğu cop darbeleriydi. Bir ara ufak tefek polis
yorulup odadan çıkınca, Kürtçe ,"Bunlar ne istiyorlar
bizden ne diyor bu polis?" diye yanındakilere sordu.
Gençten biri "Bize diyorlar ki birileri polise saldırmış
siz de ifade verin şahitlik yapın ve biz de sizi serbest
bırakalım".

"Peki kimmiş saldıranlar? Nerede saldırmışlar?"
diye sormuş; genç olan da bilmiyormuş, sadece anla-
dığı bu kadarmış.

O gün ve o gece karakolda kaldılar.
Sabaha kadar uyumadan.
Nasıl uyusunlar ki?
20 kişi daracık bir yerde ve sırayla oturabiliyor-

lardı ancak!
Sabah 9 sıralarında onları teker teker çağırmaya

başladılar.
Giden bir daha odaya dönmüyordu...
Sıra ona gelmişti.
Onu bir odaya aldılar.
Otur demeden önüne bir beyaz kağıt koyup imzala

ve git dediler.
O da imzalayıp çıktı polis karakolundan.
Ama neye imza attığını ve neye şahit olduğunu hiç

öğrenemedi.
Bir an evvel eve çocuklarına gitmek istiyordu.
Ve el arabasının akıbetini öğrenmek…

Trakya Bölgesi özelinde,
bölgedeki üniversiteler
paydaşlığında, birliğe

üyeliği bulunan belediyelerin
ihtiyaç duyacakları proje alan-
ları, uygulama örnekleri, yerel

hizmet kalitesinin artırılması, küresel geliş-
meler neticesinde ortaya çıkan yeni ihtiyaç-
ların analizi, koordinasyon çalışmaları gibi
benzer birçok konuda yerel hizmet kalite-
sine yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleşti-
rilmesi hedefleniyor. Birlik Başkanı ve
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, Bilim Kurulu konusunda

yaptığı bilgilendirmede; “Bugün üye bele-
diyelerimizin hizmet kalitesini arttırmaya
yönelik çok önemli bir gün. Bugün belki de
yerel yönetimlerimizin hizmet kalitesine
bölgedeki en önemli katkılardan birini sağ-
ladığımızı düşünüyorum. Bu projemiz sa-
yesinde başta Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi olmak üzere bölgedeki üniver-
sitelerimizle gerçekleştirdiğimiz bilim ku-
rulu projemizle birbirinden kıymetli
akademisyenlerimiz çok önemli bilimsel
çalışmalarını teorilerini ve fikirlerini yerel
yönetimlerimizin hizmet kalitesini arttır-
maya yönelik olarak hayata geçirecekleri

bir uygulama alanı elde etmiş olacaklar.
Birliğimize üye belediyelerimizin birbirin-
den kıymetli Profesör, Doçent ve alanında
Doktor akademisyenlerimizden destek ve
rehberlik bularak birçok alanda hizmet ka-
litelerini artıracaklar. Bu vesile ile üniversi-
telerimizin kentlerimiz ve belediyelerimizle
olan entegrasyon ve etkileşimi de artacak
ve Trakya Belediyeler Birliği’miz de bu
önemli işe vesile olmuş olacak. Özetle
günün sonunda hem bölgemiz, hem üni-
versitelerimiz hem de yerel yönetimlerimiz
Trakya Belediyeler Birliğimizin koordinas-
yonuyla önemli kazanımlar elde etmiş ola-

cak.” ifadelerini kullandı.

Her türlü desteğe hazırız

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mümin Şahin de Bilim Kurulu’nda yer
almaktan dolayı memnuniyetini ifade ede-
rek, “Bizler Trakya Belediyeler Birliği öncü-
lüğünde gerçekleştirilen bu organizasyonda
yer almaktan ve belediyelerimize destek ve-
riyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Böl-
gemiz konum itibarı ile birliktelik
oluşturulması gereken şehirlerden oluşuyor.
Kıymetli başkanımız ve müdürümüz bizleri
ziyaretinde bölgemizin ve Trakya Belediye-
ler Birliğinin vizyonundan ve planlamala-
rından bahsettiler ve biz çok etkilendik.
Bölgemizdeki üniversitelerimizde görevli
alanlarında uzman akademisyenlerin katılı-
mıyla bilimsel bir kurul oluşturulmasına
katkıda bulunduk. İlave olarak oluşturula-
cak tüm konularda her türlü desteğe hazı-
rız. Burada çok kıymetli başkanlarımız ve
bilim insanlarımızın oluşturduğu bir kuru-
lumuz var. Bende bu kurulun bir parçası ol-
maktan memnuniyet duyuyorum. Bilim
kurulunun bölgemiz için hayırlı olmasını
diliyorum.” şeklinde konuştu.

Kırklareli Üniversitesi de katılacak

Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ
Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde baş-
latılan bilimsel çalışma programına Trakya
Üniversitesinde görevli akademisyenler de
katılım sağlıyor. Kırklareli Üniversitesinden
de akademisyenlerin dâhil olacağı Bilim
Kurulu bölgenin gelişimini kayda değer bir
düzeye ulaştırmak adına çalışmalarda 
bulunacak.
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c) Elektronik Posta Adresi : 41bakimihalekomisyonu@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Malzeme miktarları İdari Şartnamenin Ek kısmında belirtilmiştir. 

Malzeme Türü: Kişisel Koruyucu Donanım malzemeleridir. Ayrıntılı 

bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 

şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : 41inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Tşn.(Day.) 509 Mal Saymanlığı 

(Tuzla/İSTANBUL)

c) Teslim tarihi : 41inci Bakım Fabrika Müdürlüğü Taşınır (Dayanıklı) 509 Mal 

Saymanlığı Tuzla/İSTANBUL (Muvakkat Depo Kısmı'na) 25 

(Yirmibeş) takvim günü içerisinde mal teslim edilecek/iş tamamlanacaktır. 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstasyon Mah.Şehitler Cad. 41inci Bakım Fabrika Müdürlüğü 

İhale Komisyonu Başkanlığı Tuzla/İSTANBUL 

b) Tarihi ve saati : 30.10.2020 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-

netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil

Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hu-

susları 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 alımın 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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman: 

İstekliler ihale konusu malzemelerden 3 ve 4üncü kısım malzemeler için önerdiği her bir ürüne ait broşür ve/veya

katalogları, teknik bilgi paketi ve ihtiyaç çizelgesinde belirtilen özellikleri sağladığını gösteren belgeleri ve/veya test

raporlarını Türkçe veya İngilizce olarak teklifleri ile birlikte sunacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 

İstekliler ihale konusu malzemelerden 3 ve 4üncü kısım malzemeler için önerdiği her bir ürüne ait broşür ve/veya

katalogları, teknik bilgi paketi ve ihtiyaç çizelgesinde belirtilen özellikleri sağladığını gösteren belgeleri ve/veya test

raporlarını Türkçe veya İngilizce olarak teklifleri ile birlikte sunacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %

15 (yüzde on beş) 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 41inci Bakım Fabrika Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı Tuzla/İS-

TANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-

nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 

vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) 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. 

İRFAN
DEMİR
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Trakya bılım 
kurulu kuruldu

Trakya Belediyeler Birliği tarafından, yerel yönetimlerin ve bölgenin gelişimi için başta
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olmak üzere Trakya’daki üniversitelerden profesör,
doçent ve alanında doktor akademisyenlerin katılımıyla bir Bilim Kurulu oluşturuldu

Trakya Belediyeler Birliği tarafından oluşturulan bilim kurulunda görev alan alanla-
rında uzman akademisyenler; “iktisadi kalkınma, yerel yönetimler, göç ve entegras-
yon, teknoloji ve inovasyon ve yönetim ve organizasyon” konularında fikirlerini,
önerilerini, projelerini ve alanlarında yapmış oldukları bilimsel çalışmalarıyla bölgeye
ve belediyelere katkılar sağlayacak.
Trakya Belediyeler Birliği Bilim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:
Prof. Dr. Rasim YILMAZ – İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Dr. Öğretim Üyesi Ali Faruk AÇIKGÖZ – Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ – Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Yük-
sek Okul Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi Gökmen KANTAR – Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Dr. Öğretim Görevlisi Miray ÖZDEN – Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Ayşen SİNA – Tarih Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ – Balkan Araştırmaları Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Bülent EKER – Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Lokman Hakan TECER – Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sezen ARAT – Ziraat Fakültesi Dekanı
Öğretim Görevlisi Barış KOCABIYIK – Öğretim Görevlisi
Dr. Öğretim Üyesi Özgür ÖZDEMİR – Trakya Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü 
Prof. Dr. Ertuğrul Recep ERBAY – Malkara Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Ahmet KUBAŞ – İşletme Bölüm Başkanı

Bölgeye ve belediyelere katkı 

En beğenilen
başkan!
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi tarafından en son
yapılan ‘Başarılı Belediye Başkanları’ anketinde önemli bir
başarıya imza atarak, 30 büyükşehir belediye başkanı
arasında 2’nci sırada yer aldı

AVRASYAKamuoyu
Araştırma Merkezi’nin
yaptığı ankette vatan-

daşlara, ‘’Yaşadığınız ilin büyükşe-
hir belediye başkanlığı seçimi
yenilenecek olsa mevcut başkana
oy verir misiniz? Belediye başkanı-
nızın yaptığı icraatları beğeniyor
musunuz?’ gibi sorular yöneltildi.
Tekirdağ genelinde ankete katılan
vatandaşların yüzde 59,1’i Başkan
Kadir Albayrak’tan memnun olduklarını ifade ettiler. Te-
kirdağ’ın büyükşehir statüsüne geçmesiyle birlikte ku-
rucu Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla göreve
başlayan Başkan Kadir Albayrak, yaklaşık 6 yıllık sü-
reçte altyapıdan üstyapıya, il genelinde birçok alanda
önemli projeleri hayata geçirdi. Asli belediye görevlerini
aksatmadan yerine getiren Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi, sosyal belediyecilik alanında da örnek hizmetlere
imza attı. Özellikle COVİD-19 döneminde halk sağlı-
ğını korumak adına il genelinde önemli çalışmalar ger-
çekleştirdi.

Tekirdağ'ın yıldızı parlayacak

Yapılan tüm çalışmalarda vatandaş memnuniyetini her
şeyin önünde tuttuklarının altını çizen Tekirdağ Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ‘’Halkımıza kali-
teli hizmet vermek amacıyla mesai mefhumu
gözetmeksizin ekibimle birlikte gece gündüz çalışmaya
devam ediyoruz. Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi
tarafından yapılan ankette COVİD-19 dönemindeki
faaliyetlerin de göz önünde bulundurulması bizleri ol-
dukça memnun etti. Salgın sürecinde 11 ilçemizde de
halk sağlığını gözeterek periyodik aralıklarla dezenfeksi-
yon çalışması gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam
ediyoruz. Ayrıca Tekirdağ genelinde vatandaşlarımıza
ücretsiz olarak yaklaşık 2 milyon adet maske dağıttık.
Tarım-hayvancılık ve sanayide Türkiye’nin önde gelen
şehirleri arasında yer alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi
olarak, kentimizin bu potansiyelini değerlendirerek Te-
kirdağ’ımızı Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getirmeyi
hedefliyoruz. Yaptığımız yatırım ve hizmetlerin halkımız
tarafından takdir edildiğini görmek, hedefe ulaşma yo-
lunda bizi daha da motive ediyor. Vatandaşlarımız bize
güvenmeye ve inanmaya devam etsin. Yapacağımız ya-
tırımlar, hayata geçireceğimiz projeler ile onların güve-
nini boşa çıkarmayacağız. Gece gündüz Tekirdağ için,
Tekirdağ’ı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalış-
maya devam edeceğiz” dedi.

Eğitime destek sözü
Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı,
uzun bir aradan sonra eğitim- öğretim yılına
açılan okullara ziyarette bulundu. Baltacı,
“Eğitime desteğimiz her zaman sürecek” dedi

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri yüz
yüze eğitime kapalı olan okullar kademeli olarak öğ-
rencilere kapılarını açtı. Eğitim-öğretim yılına açılan

okullara ziyarette bulunan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim
Baltacı’nın ilk durağı, ilçeye yeni kazandırılan Hadımköy Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılının
açılmasıyla faaliyete giren Hadımköy Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’ni gezen Başkan Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip
Turhan’dan okul hakkında bilgi aldı. Başkan Baltacı okul hakkın
bilgi aldıktan sonra, öğrenciler ile bir araya gelerek kısa bir soh-
bet gerçekleştirdi. Daha sonra Başkan Baltacı ikinci ziyaret yeri
olan Hadımköy İlkokulu’na geçti. Hadımköy İlkokulu 1-E sınıfı
öğrencileri ile sohbet eden Başkan Baltacı, minik öğrencileri
uyarılarda bulunarak: “Maskenizi hiçbir zaman yüzümüzden çı-
karmıyoruz. Ellerimizi sürekli yıkıyoruz. Ve mesafemizi 
koruyoruz” dedi.
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barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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Halife Hafter'e çalıştı işinden oldu
birleşmiş Milletler nezdindeki
meşru Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti (UMH) Başbakanı

Fayiz es-Serrac'ın, Başkanlık Konseyi'ni, dar-
beci Halife Hafter'in suçlarını rafa kaldır-

makla suçlayan Adalet Bakanı Abdullah El
İdris'i insan hakları dokümantasyon komisyo-
nundaki görevlerinden aldığı ifade edildi. 
Es-Serrac'ın, komisyon başkan yardımcısı
Khairi Abdel-Aali'nin de 'idare ihlallerde' bu-

lunduğunu ve komisyonun çalışmalarına
zarar verdiğini söylediği belirtildi.
Ayrıca, Abdel-Aali'nin, görevi dışında gele-
cekte herhangi bir göreve getirilmeyceği de
belirtildi.

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

3. İCRA DAİRESİ
2019/46 İFLAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1240742)

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

1.İhale Tarihi : 12/11/2020 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
2.İhale Tarihi : 02/12/2020 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.
İhale Yeri : TAVUKÇUYOLU CAD. ŞAH SOK. NO:10-A DUDULLU ÜMRANİYE/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 191.540,79 1179   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki Meşhed Ruhin bölgesinde AFAD, Fetih-Der ve Özgür-Der iş birliğiyle yetim
aileleri için briketten inşa edilen 200 evin yer aldığı Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi hizmete açıldı

SURIYELILER ICIN
200 EV INSA EDILDI

Örnek No: 25*

1179 Adet TAŞINIR 1179 ADET 
MUHTELİF MARKA, MODEL , CİNS VE 
EBATTA 1179 KALEM MENKUL MAL ( OFİS
MALZEMESİ, YAZICI, ABB-1705 MS116-6.3 
VB. MENKUL MALLAR)

İ ç savaşın devam ettiği Suriye'de yaşayan ihtiyaç sahibi
siviller için yardım kuruluşlarınca her geçen gün yeni
projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda yetim ailelerinin

bir çatıya sahip olabilmesi amacıyla briketten inşa edilen 200
evlik Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merkezi törenle hiz-
mete açıldı. AFAD, Fetih-Der ve Özgür-Der tarafından ya-
pımı tamamlanan merkezdeki binalar, iki katlı olarak inşa
edilirken, yaşam alanı içindeki okul ve mescit de yetim aileleri-
nin hizmetine sunuldu. Muhammed Mursi Yetim Yaşam
Merkezi’nin açılışında konuşan Fetih-Der Başkanı Yılmaz
Bulat, Suriye'deki yetimleri geleceğe hazırlamak amacıyla ça-
lışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Suri-
ye'de çadır hayatının insanları gerçekten çok zorladığının
altını çizen Bulat, "Giderek yaklaşan kış mevsimindeki kötü
yaşam koşulları da buna eklenince sivillerin çilesi daha da ar-
tıyor. Bu mağduriyeti gidermek için İdlib’te inşa ettiğimiz bri-
ket evler, savaş mağduru aileler için birer sıcak yuva oldu"
dedi.

Yetim ailelerine teslim edildi 

Açılışı yapılan merkezde 450 yetim çocuğun anneleriyle bir-
likte yaşayacağını anlatan Bulat, şöyle konuştu: "Bu projemi-
zin inşa çalışmalarını AFAD ve Özgür-Der’in katkılarıyla kısa
süre içinde bitirdik. Bugün de aileler evlerine yerleştirildi.
Yaşam merkezimizde okul binası ve mescit de inşa ettik. Bu
projemizi diğer çalışmalarımızdan ayıran en temel özellik,
briket evlerin iki katlı binalar olarak inşa edilmesidir. Bizden
desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza ve AFAD ile
Özgür-Der’e şükranlarımızı sunuyorum." Yapılan açılış töre-
ninin ardından Muhammed Mursi Yetim Yaşam Merke-
zi’ndeki 200 briket ev yetim ailelerine teslim edildi.  DHA

Teröre karşı
mücadele 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'den, terör ve yasa dışı göçle mücadelede
iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini istedi

Elysee Sarayından yapı-
lan açıklamaya göre,
Macron, Putin ile tele-

fonda görüştü. Macron, Putin'den,
terör ve yasa dışı göçle mücadelede
iş birliğinin güçlendirilmesini istedi.
Kremlin'den yapılan açıklamada da
Putin'in, 16 Ekim'de Paris yakınların-
daki Conflans-Sainte-Honorine sem-
tinde bir öğretmenin başı kesilerek
öldürülmesinden dolayı Macron'a
başsağlığı dilediği belirtildi. İki lide-
rin, terörle mücadelede ortak çaba-
ları güçlendirme konusunda mutabık
kaldığı ifade edildi. Fransız yetkililer,
Conflans-Sainte-Honorine'deki cina-
yetin katil zanlısının Moskova do-
ğumlu bir Çeçen olduğunu belirtmişti.
Rusya'nın Paris Büyükelçiliğinden 17
Ekim'de yapılan açıklamada, "Bu ci-
nayetin Rusya ile ilgisi yok. (Öğret-
meni öldüren) Kişi Fransa tarafından
kabul edildi ve 12 yıldır bu ülkede ya-

şıyordu." ifadeleri kullanılmıştı.

Macron çam devirmişti

Fransız yetkililer, öğretmenin katil
zanlısının cesedin yakınlarında elinde
bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan
sonra polis tarafından vurularak öldü-
rüldüğünü açıklamıştı. Öğretmenin,
derste Hazreti Muhammed'e hakaret
içerikli bir karikatür gösterdiği ve ve-
lilerin buna tepki verdiği 
kaydedilmişti.
Ülkede son günlerde Müslüman sivil
toplum kuruluşlarına yönelik baskılar
ve baskınlar arttı. İçişleri Bakanı Ge-
rald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı
açıklamada, CCIF ile Barakacity dahil
birçok dernek ve sivil toplum kurulu-
şunun ve bir caminin kapatılacağını
belirtmişti. Macron, söz konusu cina-
yetin ardından yaptığı açıklamada,
olayı "İslamcı terörist bir saldırı" ola-
rak nitelendirmişti.
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Ermenistan
yanlış yolda

Azerbaycan'ın Tokyo Büyükelçisi 
İsmayilzade, "Orta Doğu'nun farklı
ülkelerinden teröristlerin Ermenistan 
ordusuna dahil edildiği ve
savaştırıldığına dair delillerimiz mevcut.
Ermenistan yanlış yolda" dedi

AzerbAycAn'ın
Tokyo Büyükelçisi
Gürsel İsmayil-

zade, Japonya Dış Muhabirler
Kulübü'nde gazeteci Ilgın Yo-
rulmaz'ın moderatörlüğünde
düzenlenen panelde, Dağlık-
Karabağ'daki çatışmaların son
durumuna ilişkin bilgi verdi.
Dağlık-Karabağ sorununa iliş-
kin tarihi süreci anlatan İsma-
yilzade, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın
geçen yıl Karabağ'ı ziyareti sonrası Erivan'ın askeri po-
litikada agresifleştiğini söyledi. Paşinyan'ın, ziyarette,
bölgenin Ermenistan ile birleştirilmesi çağrısı yaptığını,
ziyaret sonrasında da Erivan tarafından Dağlık-Kara-
bağ sorununa ilişkin "yeni bir bölge için yeni bir savaş"
başlatacağı sinyalinin verildiğini belirten İsmayilzade,
bu yaklaşımlarla potansiyel müzakerelerin tehlikeye
atıldığını dile getirdi. Ermenistan ordusunun uluslar-
arası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan İsmayilzade,
şunları kaydetti: "Orta Doğu'nun farklı ülkelerinden te-
röristlerin Ermenistan ordusuna dahil edildiği ve sa-
vaştırıldığına dair delillerimiz mevcut. Birçok Lübnanlı,
Suriyeli ve bazı teröristlerin Ermenistan saflarında
Azerbaycan'a karşı savaştığına dair kanıtlarımız var."

Türkiye taraf değil

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan
da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin önemine işaret ede-
rek, "bir millet iki devlet" perspektifi sergilendiğini söy-
ledi. Türkiye'nin Karabağ çatışmalarının bir parçası
olmadığını belirten Mercan, topraklarını geri almanın
uluslararası hukuk çerçevesinde Azerbaycan'ın hakkı
olduğunu ifade etti. İki ülke arasında savunma ala-
nında iş birliği bulunduğunu dile getiren Mercan,
"Türkiye, siyasi ve ahlaki olarak Azerbaycan'ı destekli-
yor ve desteğini sürdürecek. Türkiye, askeri çatışmala-
rın asla bir parçası olmayacaktır. Çatışmalar bölge
güvenliğini tehdit ediyor. Bu sorun, uluslararası hukuk
bağlamında çözüme kavuşturulabilir." dedi.

Afrika'da 40
bin kişi öldü

AfrikA kıtasında Kovid-19 salgınından
yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 
289'a yükseldi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölge-
lerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde
virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 494 artarak
1 milyon 674 bin 836'ya ulaştı. Salgın nedeniyle yaşa-
mını yitirenlerin sayısı ise 298 artışla 40 bin 289 oldu.
Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18
bin 656 ölümle Güney Afrika, 6 bin 142 ölümle Mısır,
3 bin 27 ölümle Cezayir'de görüldü. Morityus'ta aktif
Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu
ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka
sayısı 706 bin 304
olarak kaydedilirken,
bu ülkeyi 179 bin 3
vakayla Mısır ve 105
bin 705 vakayla Fas
izledi. Afrika'da virüse
yakalanan 1 milyon
599 kişi ise iyileşti.

Suriye
bilmecesi

Suriye'de Beşşar
Esed rejiminin Lüb-
nan üzerinden ABD

yönetimine ulaşarak, Suriye’de
kaybolan Amerikan vatandaşları
Austin Tice ve Majd Kamal-
maz’ın serbest bırakılması karşılı-
ğında Washington’un rejime
yönelik yaptırımları gevşetmesi ve
ülkedeki bazı askerlerini çekme-
sini teklif ettiği öne sürüldü. Ame-
rikan Newsweek dergisinin
Lübnanlı yetkililere dayandırdığı
haberinde, Lübnan Kamu Gü-
venliği Genel Müdürlüğü Abbas
İbrahim’in geçen haftaki Was-
hington ziyaretinde Şam’dan
ABD yönetimine bir teklif götür-
düğü iddia edildi. Washington’da
iş ziyaretinde bulunduğu belirti-
len İbrahim’in Beyaz Saray Ulu-
sal Güvenlik Danışmanı Robert
O’brien ile yaklaşık 4 saat civa-
rında görüştüğü belirtilen ha-
berde, Lübnanlı yetkilinin
çantasında Tice ve Kamalmaz’a
yönelik bilgi olduğu öne sürüldü.
Esed rejiminin 2012’de Suriye’de
kaybolan Amerikalı gazeteci Tice
ve 2017’de kaybolan fizyoterapist
Kamalmaz’ın serbest bırakılması
karşılığında Washington’dan
2011’den bu yana Esed’e uygula-
dığı yaptırımları gevşetmesi ve ül-
kenin güneydoğusunda bulunan
El Tanif askeri üssündeki Ameri-
kan askerlerinin geri çekilmesini
istediği ileri sürüldü.

ABD açıklama yapmadı

ABD’den henüz resmi bir açık-
lama gelmedi ancak Washington
yönetiminin uzun bir süredir çe-
şitli kaynaklar üzerinden Tice ve
Kamalmaz konusunda Esed reji-
mine ulaştığı biliniyor. ABD yö-
netiminin Tice, Kamalmaz ve bir
deniz subayının serbest kalmasını
sağlamak üzere Esed rejimi ile
üst düzey gizli bir görüşme yap-
tığı iddia edilmişti.
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 ÜMİT VERİCİ

Soldan Sağa:
1. Seyelan. - Aba giymiş olan. 2. Lale yetiştirilen 
yer, lale bahçesi. 3. Arı duruma gelmek, arılanmak, 
sa�aşmak, özleşmek. 4. Filmin yapıştırılmasında 
kullanılan sıvı yapıştırıcı. - Bir yeri kazma işi, haf-
riyat. 5. Ayaklık. 6. Gücü artmak, diri duruma gel-
mek. 7. Acıkmış olma. - İçine alma, içinde bulun-
durma, içerme. 8. Parasal. - Kur’an-ı Kerim’in 64 
ayetten oluşan 24. suresi. 9. G-8 Dışişleri Bakanları 
toplantısı 2013 yılı Nisan ayında toplanıldığı ülke.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Alev, yalaz. - Cinayet işlemiş olan kimse, kıya-
cı. 2. Eşek. 3. Mutedil. - Kilogram. 4. El ile açılmak 
üzere yapılmış kilit. 5. Üye. - İç, içeri. 6. Başşehir. 7. 
Geminin yürümesine hizmet eden direk, seren, ip, 
halat ve yelken takımı. - Metal eşya üzerine vurulan 
renkli cam katmanı. 8. Sinirli, sert, korku veren iri 
yan kimse. 9. At sürüsü. - Dördül, murabba.
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Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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E l yapımı kağıtçılığın yaşatılması ve
gelecek kuşaklara aktarılması adına,
kağıt ustaları atölyeye ziyarette bu-

lunan kişi ve öğrenci gruplarına detaylı bir
eğitim de veriyor. Aşama aşama kağıt yapı-
mını deneyimleyen ziyaretçiler, Kağıt ustası
Aynur Tuğrul’un eğitmenliğinde önce atık
kumaşları elleriyle parçalıyor, daha sonra
da parçalanan malzemeler makine yardı-
mıyla hamur haline getiriliyor. Kalıplar yar-
dımı ile şekil verilen hamur, kuruması için
asıldıkları keçelerden ayrıldığında ise el ya-

pımı kağıt kullanıma hazır hale geliyor.

Kağıtlar doğal malzemeden üretiliyor

Atölyenin kağıt yapım ustası Ramazan Sa-
bancılar, “Kağıthane Belediyesi kağıt yapım
atölyesinde yediden yetmişe ücretsiz eğitimler
veriyoruz. Kağıtları tamamen doğal malzeme-
lerden üretiyoruz. Atık pamuk, ipek, keten yu-
murta kolileri, gazete kağıtları ve mısır dalları
gibi birçok atıktan kağıt üretiyoruz. Selüloz
olan her şeyden el yapımı kağıt üretebiliyoruz.
Sanatçılara, okullara, üniversitelere, projesi

olan ve tez çalışması olan öğrencilere ücretsiz
hizmet veriyoruz. İlkokul çocuklarımıza genel-
likle geri dönüşüm dersleri veriyoruz. Çocuk-
larımıza atıklardan da kağıt üretebileceğini ve
geri dönüşüme katkıda bulunarak 17 adet
ağacın canını kurtarabileceğini 7500 litre su
tasarrufunda bulunabileceğini bu vesileyle de
ağaçların canlarını kurtarabileceklerini öğreni-
yorlar." dedi.

Tez çalışmalarına destek veriliyor

Kağıt atölyesinde tez çalışmasını yapan üni-

versite öğrencisi Zeynep Karadeniz, “Tezi-
min ikinci ayağında bir uygulama projesi
yapmayı düşünüyorum. 
Sıfır atık projeli bir cafenin kurulduğunu dü-
şünerek bu cafenin grafik tasarım ürünlerini
yapmayı planlıyorum. Yapacağım bu pro-
jede Kağıthane Belediyesi’nin vermiş olduğu
bu hizmetle kağıt üretim tekniğini kullana-
rak daha az atık çıkarmaya ve doğada daha
çabuk çözümlenebilen grafik tasarım ürün-
leri elde etmeyi planlıyorum” diye konuştu.
DHA
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ISTANBUL’UN TEK
KAGIT ATOLYESI
Osmanlı İmparatorluğu’nun kâğıt merkezi olan ve adını bundan alan Kâğıthane’de, el yapımı kâğıtçılık geleneği geri dönüşüm
malzemeleri üzerinden sürdürülüyor. Kâğıthane Belediyesi tarafından 2012’de kurulan El Yapımı Kâğıt Atölyesi’nde 6 asırlık 
gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Atölyede, atık kumaşların geri dönüştürülmesiyle farklı tür ve renkte kâğıt elde ediliyor

ayasofya Külliyesi için güzel bir haber
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, yaptığı açıkla-
mada, Danıştay kararıyla vakfiyesine uygun şekilde yeniden
cami olarak ibadete açılmasına karar verilen Ayasofya-i Kebir

Cami-i Şerifi'nde Cumhurbaşkanlığı kararının ardından 24 Temmuz'da
ilk namazın kılındığını hatırlattı.
Bugüne kadar ayakta kalmış en önemli anıt eserler arasında yer alan Aya-
sofya'nın 1985'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildiğine dik-
kati çeken Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin, Vakıflar Genel
Müdürlüğü arşivlerinde Ebulfetih Sultan Mehmet Vakfı (Fatih Sultan
Mehmet Han Vakfı) adına kayıtlı bulduğunu söyledi.

Çalışmalar devam ediyor

Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'daki vakıfları ile
ilgili en ayrıntılı bilgileri veren, Ayasofya Vakfiyesi
adıyla da bilinen vakfiye doğrultusunda gerekli çalış-
maları yapmanın Vakıflar Genel Müdürlüğünün so-
rumluluğunda olduğunu dile getiren Ersoy, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Vakıflar Genel Müdürlüğü, Os-

manlı ve Selçuklu dönemlerinde kurulup, bugün
yöneticileri hayatta kalmamış 59 bin vakfın

temsilcisi ve idarecisi durumunda olan
bir kurumdur. Fatih Sultan

Mehmet Han'ın va-

kıfları da bu kapsamda yer almaktadır. 1934'te vakıf eseri müzeye dönüş-
türen kararla Genel Müdürlüğün eser üzerindeki tasarrufu da başka bir
kamu kurumuna bırakılmıştı. Geçtiğimiz temmuz ayında alınan Danıştay
kararıyla Ayasofya-i Kebir Camisi aslına rücu etti. Böylece Vakıflar Genel
Müdürlüğümüz yüzlerce yıl önceden kendisine devredilmiş yükümlülük-
leri yerine getirmeye başladı."

Kontrollerin yapılması gerekiyordu

Ersoy, vakfiyesine uygun şekilde cami fonksiyonunu yerine getir-
meye başlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde önce-

likle yapının mevcut durumunun kontrolünü
yapmaya başladıklarını anlatarak, "Daha uzun yıl-

lar boyunca ayakta kalabilmesi, gelecek nesilleri-
mize ulaştırılabilmesi için mevcut durum
analizinin bize çıkartacağı yol haritasını iz-
lemek üzere statik durumun incelen-
mesi ve özellikle minarelerin
kontrolünün yapılması ge-
rekiyordu." dedi.

Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Ayasofya 

Külliyesi içinde bulunan
imarethaneyi, Fatih Sultan
Mehmet'in vakfiyesindeki 
asli hizmetine uygun hale 

getirmek için çalışma 
başlattı

bUrada

SaNat
var

Kastabala için kazılar başladı
Osmaniye'de 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Kastabala Antik Kenti'nde bir süredir duran kazı çalışmaları,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nca yeniden başlatıldı

kenT merkezine 12
kilometre mesafede,
Cevdetiye-Karatepe

yolunda, Kesmeburun, Bahçe ve
Kazmaca köyleri arasında, Cey-
han Nehri'nin yakınlarında küçük
bir ovaya hakim kaya çıkıntısı
üzerinde yükselen ortaçağ kalesi
çevresinde gelişen Kastabala
Antik Kenti’nde ilk kez Bakanlar
Kurulu Kararı izniyle 2009 yı-
lında arkeolojik kazı çalışmalarına
başlandı. 5 yıl önce duran kazı
çalışmalarına yeniden başlanıldı-
ğını söyleyen kazı sorumlusu Os-
maniye Korkut Ata Üniversitesi
Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Dr. Faris Demir, bu yıl antik

tiyatronun tamamen gün yüzüne
çıkartılmasının hedeflendiğini
söyledi.

Çevre düzenlemesi yapıldı 

Ara verilmiş olan kazı çalışmala-
rını yeniden başlatan Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na teşekkür
eden Faris Demir, "Kastabala
Antik Kenti, antik dönemde Ki-
likya olarak bilinen önemli kent-
lerden birisidir. Antik kaynaklarda
Kastabala olarak geçen ismi,
'Hierapolis' yani kutsal kent ola-
rak da geçmektedir. Kutsal olan
kentte en az iki tane tapınağın
varlığı bilinmektedir. Arkaik ve
klasik dönemlerde kutsal oldu-

ğunu bildiğimiz kent, Helenistik
ve Roma dönemlerinde de kutsal
olma özelliğini devam ettirmiştir.
Kentte ana yapılar, sütunlu
cadde, hamam yapıları, tiyatro,
iki kilise ve bir kaleden oluşmakta.
Tiyatro günümüze oldukça sağ-
lam olarak ele geçmiş. Kentteki
yapıların üzeri bitki örtüsü ve
brandalarla kaplıydı. Alan temiz-
liği ve çevre düzenlemesi yaparak
ziyaretçilerimizin görebileceği bir
çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Oturma sıraları 
ortaya çıkıyor

Bu çalışmayla birlikte ziyaretçi sa-
yısında ciddi bir artış gözlemlen-

diğini vurgulayan Demir, şöyle
konuştu: "Bu ziyaretçilerimizin
yanında sürpriz olarak birçok ya-
bancı turların akınına da uğramış
bulunmaktayız. Çalışmalarımıza
tiyatro oturma sıralarını açığa çı-
kartılmasıyla başladık. Tiyatro
basamakları iki kat bölümden
oluşmakta. Üst kat bölümler
biraz tahrip olmuş ama tamam-
lanabilir düzeyde. Alt kattaki
oturma sıraları ise toprak altında
kalmış ve en az 4 metre seviye-
sinde olduğunu düşünüyoruz, en
az 7-8 oturma basamaklarını or-
taya çıkartılabilir. O zaman ti-
yatro kendini daha net
gösterecektir."

Kitap Fuarı’na 

davet var
Kitapseverlerin her yıl büyük bir ilgiyle takip ettiği
D&R Kitap Fuarı, 4.yılında dolu dolu içerikler ve
büyük indirim kampanyasıyla bir kez daha
kapılarını açtı! D&R’ın geleneksel hale gelen kitap
fuarında bu yıl ilk kez dünyaca ünlü yazar Dan
Brown ile canlı yayın gerçekleştiriliyor

Tüm kitap tutkunlarını fırsatlarla dolu ede-
biyat buluşmasına davet eden D&R, 49 il-
deki 207 magazasında geçerli “Bütün

kitaplarda ikinciye %50 indirim” kampanyası ile fuar
ziyaretçilerini mutlu ediyor. 15 Kasım tarihine kadar
devam edecek D&R Kitap Fuarı’nda hem kitap sevgi-
sini doyasıya hissedin hem de kaçırılmayacak kitap
kampanyası ile kitaplığınızı doldurun. “Da Vinci Şif-

resi”, “Melekler ve Şey-
tanlar”, “Cehennem”
gibi kitaplarıyla bütün
dünyada büyük yankı
uyandıran Dan Brown,
fuar kapsamında ilk kez
D&R canlı yayınında
başarılı sunucu, yazar ve
sağlıklı yaşam koçu Ece
Vahapoğlu ile sohbet
edecek. New York Ti-

mes'ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı
Dan Brown’ın yeni kitabı “Hayvanlar Senfonisi” ile il-
gili merak edilenleri paylaşacağı “D&R Dan Brown
özel yayını”, 21 Ekim Çarşamba günü saat 21.00’de
@dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak.

Dijital imza günleri var

Dan Brown & Ece Vahapoğlu canlı yayınının yanı
sıra, 25 Ekim Pazar günü “Aşk” temasında Beyza
Alkoç, 28 Ekim Çarşamba günü “Tarih” temasında
Emrah Safa Gürkan, 1 Kasım Pazar günü “Bilim” te-
masında Sinan Canan söyleşi gerçekleştirecek. Söyle-
şiler, 4 Kasım Çarşamba günü “Kişisel Gelişim”
temasında Doğan Cüceloğlu, 8 Kasım Pazar günü
“Sanat” temasında Celil Sadık, 11 Kasım Çarşamba
günü Sinan Tuzcu ile devam edecek. Tanınmış masal
anlatıcısı Judith Liberman da 15 Kasım Pazar günü
okurları için online imza günü düzenleyecek.

Türkiye’yi üzüntüye boğan Hatay’daki
yangın felaketinin açtığı yaralar, el birliği
ile yeniden sarılıyor. Ağır hasara sebep

olan yangının kontrol altına alınmasının ardından
fidan bağışı çalışmaları da başladı. Ülkenin dört bir
yanından yapılan fidan bağışlarına bir destek de Emin
Grup Yönetim Kurulu ve Eminevim’den geldi. Bu
kapsamda tahrip olan 300 hektarlık ormanlık alanı ye-
niden yeşillendirmek için başlatılan çalışmalara, Emin
Grup Yönetim Kurulu, 30 bin fidan bağışı ile destek
verilecek. Kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla yapılacak
30 bin fidan bağışı ile şirketin kurucusu ve merhum iş
insanı A. Emin Üstün adına bir hatıra ormanı oluştu-
rularak Hatay’ın yeniden yeşillendirilmesine katkıda
bulunulacak. Toprağa, doğal yaşama ve geleceğe
sahip çıkmak amacıyla bağışlanan fidanlar, yangınla
birlikte hasar gören ormanlık alanın yeniden doğaya
kazandırılmasına da katkı sağlayacak.

Kayıtsız kalamazdık

Yaşanan felaketin herkesi derinden sarstığını belirten
Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün,
yangın sonrası alanın yeşillendirilmesi için vakit kay-
betmeden fidan bağışı çalışmalarını koordine ettikle-
rini ve Hatay’ın eski haline dönmesinde Eminevim
olarak pay sahibi olmaktan mutluluk duyacaklarını
ifade etti. Üstün sözlerine şöyle devam etti: “Tarihi ve
kültürü ile kadim şehirlerimizden biri olan Hatay’da
yaşanan yangın felaketinden ötürü son derece üzgü-
nüz. Bu felakete karşı şirketimizin yönetim kurulu ola-
rak kayıtsız kalmadık ve doğamızı koruma yarışında
biz de, kuruluşumuzun 30. yılında 30 bin fidan bağışı
ile destek olmak istedik. Bu vesileyle şirketimizin kuru-
cusu merhum iş insanı A. Emin Üstün için oluştur-
mayı planladığımız hatıra ormanını Hatay’da kurma
karar aldık. Yaptığımız 30 bin fidan bağışını A. Emin
Üstün hatıra ormanı adıyla şirketimiz adına anlam-
landırmış olacağız. Yangın, sel veya deprem gibi doğal
afetler zor dönemlerdir.”

Hatay için 
bağış yaptılar
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Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu
Mehmet Topal, bir ilke daha imza attı. De-
neyimli futbolcu; 2000, 2010 ve 2020'li yıl-
larda Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk
Türk futbolcu oldu. Galatasaray, Fener-
bahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyon-
luk kazanarak Türkiye'de 3 farklı takımla
şampiyon olan ilk futbolcu olarak tarihe
adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar
Ligi'nde de bir rekor kırdı. Daha önce Gala-
tasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Va-
lencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy
gösteren 34 yaşındaki futbolcu, bugün Me-
dipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı
Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da
süre alarak 10 yıllık dilimler 2000, 2010 ve
2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde maça
çıkan ilk Türk futbolcu oldu. 10 yıllık peri-
yotlar 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Devler
Ligi sahnesine çıkan tecrübeli futbolcu; 12
Eylül 2006'da Galatasaray formasıyla Bor-
deaux karşısında ilk Şampiyonlar Ligi ma-
çını oynadı. Mehmet Topal, Valencia
formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına ise
14 Eylül 2010'da Bursaspor'a karşı çıktı. Ga-
latasaray formasıyla 2000'li yıllarda, Valen-
cia formasıyla ise 2010'lu yıllarda
Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkma başarısı
gösteren deneyimli futbolcu, bugün oynanan
RB Leipzig maçı ile birlikte de 2020'li yıl-
larda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkmayı
başardı. Mehmet Topal, bunu başaran tarih-
teki ilk Türk futbolcu oldu. 

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor
ile 25 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı maçın ha-
zırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direk-
tör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası
basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli

futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas or-
ganizasyonları ile devam eden antrenmanın basına ka-
palı olan bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı bildirildi.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Diego Perotti id-
manın ilk bölümünde takımla çalışmalarını sürdürdü. 

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Ro-
bert Prosinecki yönetimindeki antrenman yakla-
şık 1 saat sürdü. İttifa Holding Konyaspor
maçında sakatlanan Fabiano Leismann bireysel
antrenmanlara başlarken, tedavileri devam eden
Özgür Çek, Radoslaw Murawski ve Sakıb Aytaç
idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşılaşma-
sında alınan 3 puan yönetimde de sevinç yarattı.
Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cin-
kaya, galibiyet özlemini sonlandırdıklarını be-
lirtti. Cinkaya, lige kötü bir başlangıç
yaptıklarını, takım olarak zor bir süreçten geçtik-
lerini ifade etti. Uyum sorununu atlattıklarını
kaydeden Cinkaya, “Bu galibiyet yönetimimizin,
futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve hatta ça-
lışanlarımızın emeklerinin karşılığıdır. Şimdi
önümüzde Beşiktaş maçı var. Bu karşılaşmaya
en iyi şekilde hazırlanarak, kendi evimizde bir ga-
libiyet serisi başlatmak istiyoruz. Daha çok çalı-
şarak bu takımı en iyi seviyeye getireceğiz” dedi. 

Mehmet
Topal farkı

Süper Lig’de 
geçen hafta 

deplasmanda 
2-1 kazanılan
Gençlerbirliği

maçıyla ilk gali-
biyetini alan Yuka-

tel Denizlispor,
Beşiktaş maçının

hazırlıklarına
başladı

Malatya'da yaşayan ve Yeni Malatyaspor'un
en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime
Çınar (93), yeni tip koronavirüsten (Covid-
19) yaşamını yitirdi. Yeni Malatyaspor'un
en yaşlı taraftarı olarak bilinen Fadime Çı-
nar'ın 10 Ekim'de koronavirüs testi pozitif
çıktı. Durumu ağırlaşan Çınar, Hastanede
tedaviye alındı. Çınar, doktorların tüm ça-
basına karşın kurtarılamayarak yaşamını yi-
tirdi. Sarı siyahlı takımın en yaşlı taraftarı
olan Çınar'ın ölüm haberini alan Yeni Ma-
latyaspor Kulübü üzüntülerini dile getirerek,
"Koronavirüs ile mücadele eden renklere
aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ni-
nesi, Fadime Çınar'ın vefat haberini derin
bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına
sabırlar diliyoruz" denildi.

Malatyaspor
yasa büründü

Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, taraftarsız oynamaya alışamadığını belirterek, "Daha
yeni bir takımız. Yeni gelen oyuncular var. Kaliteli oyuncular olduklarına inanıyorum. Henüz
çok erken. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluktan önce biz her maçı kazan-
mak için sahaya çıkıyoruz. Bu sene de öyle olacaktır yine şampiyonluk mücadelesi vereceğiz

t rabzonspor'un kalecisi ve kaptanla-
rından Uğurcan Çakır, Mehmet Ali
Yılmaz Tesisleri'nde, takımlarının

Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlık-
ları öncesinde düzenlenen basın toplantı-
sında konuştu. Yeni bir takım olduklarını
söyleyen Uğurcan Çakır, "Pandemi dö-
nemi yüzünden hazırlık kampımız biraz
sürdü. Bu da bizi biraz etkiledi açıkçası.
Adaptasyon, uyum çok zor işler hele ki
çok oyuncunuzu kaybettikten sonra. Bu-
raya alınan oyuncular karakterli ve kaliteli
oyuncular. Hepsiyle birlikte uyum içeri-
sinde çalışıp takımı hak ettiği yere getir-
mek istiyoruz. Ekim ayından Mayıs'ı
konuşmak doğru olmaz. Kötü başladığı-
mızı herkes biliyor. Ben takımıma, hoca-
lara ve yönetime çok güveniyorum. Bu
süreç çok sancılı geçiyor. Takım olarak ça-
lışıp en iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Kararı hocamız veriyor

Milli takımda yedek kalmasıyla ilgili soru
üzerine Çakır, "Benim amacım tabii ki
milli takımın kalesini korumak ama oraya
ulaşmak da benim için çok önemliydi.
Orada oynamak için elimden geleni yapı-
yorum. Kararı hocamız veriyor. Oraya
çağrılmak da benim için çok büyük mutlu-
luk ve onur" diye konuştu.

Formda olan oynuyor

Uğurcan Çakır, Şenol Güneş'in en uzun
süre gol yemediği dönemin kendisine ha-
tırlatılması üzerine, "O zaman tabi Şenol
hoca galiba 1112 dakika gol yememişti.
En uzun rekora sahipti. Hocamız en
doğru kararı veriyor. Öndekilerle ilgili ben
bir şey diyemem. Kim daha formdaysa o
oynuyor. Bu tabi ki biraz etken oluyor, ile-
tişim anlamında nerede olduğunu bilmek
anlamında. Ne kadar çok birlikte oynarsa-
nız o kadar alışıyorsunuz ne yaptığınızı
herkes biliyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa
öyle oluyor" şeklinde konuştu.

Takım düşünce ben de düşüyorum

Kendisinin performansıyla ilgili olarak yö-
neltilen soru üzerine Uğurcan, "Aslında
başarı ve başarısızlık takım içerisinde bera-
ber oluyor. Tabii ki ben eksik yanlarımı, ça-
lışmam gereken yönlerimi biliyorum.
Takımın performansı düşünce bana da
yansıyor. Ben kendi performansımı en üst
seviyede tutmaya çalışıyorum. İnşallah ta-
kımla birlikte iyi bir uyum sağlayıp eski
günlerimize eski performansımıza döne-
riz" ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe maçları önemlidir

Uğurcan, hafta sonunda oynayacakları
Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ise, "Fe-
nerbahçe maçları bu camia için çok

önemli maçlar. Biz bunun farkındayız.
Yeni gelen oyunculara da bunu aktarıyo-
ruz. Gerçek oyunumuzu gerçek potansiye-
limizi göstermeye çalışacağız. Oradan bir
galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak isti-
yoruz. Bu maçın önemini anlatmaya çalı-
şıyoruz ve anlatıyoruz" dedi.

Seyircisiz oyuna alışamadım

Başarılı file bekçisi Uğurcan, pandemi ted-
birleri kapsamında statlarda seyircisiz oy-
nanan maçlarının kendisini nasıl etkilediği
sorusuna da şu yanıtı verdi: "Seyircili oy-
namayı çok özledik. Milli takım olarak
Rusya'da oynadığımız maç seyirciliydi.
Gerçekten seyirciyi özlemişiz. O gürültü
bile sizi motive ediyor ve konsantre ol-
maya çalışıyorsunuz. Taraftar bizim için
hele ki yerli oyuncular için çok itici bir güç.
Açıkçası ben çok özledim ve hala alıştığımı
söylemem. İnşallah bu pandemi süreci
geçer ve biz de taraftarlarımıza kavuşu-
ruz."

Eddie çok iyi bir insan

Uğurcan Çakır, tartışmaların hedefi olan
teknik direktör Eddie Newton ile ilgili ola-
rak ise, "Eddie hoca çok iyi bir insan. Tak-
tik bilgisi olduğunu biliyorum ve

inanıyorum. Benimle sürekli konuşuyor ve
bunları aktarıyor. Hoca değişikliği ile ilgili
bir şey söylemem doğru olmaz, çünkü bu
yönetimin tercihi veya kararı. Biz saha
içine odaklıyız. Dediğim gibi yeni bir takı-
mız adaptasyon süreci çok sancılı geçiyor.
Daha çok erken ve önümüzde maçlar var.
En kısa zamanda toparlayıp Trabzons-
por'u özlenen günlerine döndüreceğiz"
şeklinde konuştu.

Taraftar olsa farklı olurdu

Uğurcan, baba olmanın gurur verici oldu-
ğunu ama sahaya çıktığında sadece işine
odaklandığını da söyledi. Geçen sezon
takım halinde çok iyi bir performans sergi-
lediklerini ancak taraftar olmayışının ken-
dilerini olumsuz etkilediğini de kaydeden
Uğurcan Çakır, "Çok ekstra performans
sergileyen oyuncularımız vardı ve her
maça 1-0 önde başlıyor gibi çıktık. O pan-
demi arası çok uzundu. Kendimizi çok iyi
hazırlayamadık ve bir de taraftarsız olması
en önemli etkendi. Başakşehir'in zaten
çok  büyük bir kitlesi yok ve onlara çok
katkısı oldu. Bence baş sorun buydu" dedi.

Ben bize inanıyorum

Uğurcan, eski performanslarını kısa süre

içerisinde yakalayacaklarına inandığını da
vurgulayarak şunları söyledi: "Daha yeni
bir takımız. Yeni gelen oyuncular var. Kali-
teli ve karakterli oyuncular olduklarına
inanıyorum. Kalitelerine güveniyorum.
Hocamız da yönetimimiz de kalitelerine
güveniyor ki Trabzonspor gibi bir camiaya
geldiler. Henüz çok erken. Ben başarılı ola-
cağımıza inanıyorum. Şampiyonluktan
önce biz her maçı kazanmak için sahaya
çıkıyoruz. Bu sene de öyle olacaktır yine
şampiyonluk mücadelesi vereceğiz"

Kafa karışıklığı olabilir

Uğurcan Çakır, transfer söylentilerine dair
soru üzerine, Avrupa'da oynamak istedi-
ğini ama bunun önceliği olmadığını vur-
guladı. Uğurcan Çakır, "Tabii ki Avrupa'da
gidip oynamak istiyorum ama Trabzons-
por'un da bir beklentisi var mali olarak.
Onu karşıladıkları takdirde bu transfer
gerçekleşirdi. Tabi ister istemez kafanız ka-
rışıyor ama ben her zaman bu takımda oy-
namak istiyordum. Ama bana bu şansı
Trabzonspor verdi. Ben doğru zamanda
doğru kulübe gidebileceğime inanıyorum.
Bu benim için birinci planda değil. İnşal-
lah bu benim için böyle gerçekleşir" diye
konuştu. DHA

perrotti takimla beraber çalişmaya başladi

Sampiyonluk
iCin oynayaCagiz

Öte yandan basın toplantısı-
nın ardından, Trabzonspor,
hafta sonu oynayacakları
Fenerbahçe maçı için hazır-
lıklarını sürdürdü. Kısa Pas
çalışmalarıyla başlayan an-
trenman öncesinde Başkan
Ahmet Ağaoğlu da, antren-
man sahasına gelerek çalış-
maları yakından izledi.
Başkan Ağaoğlu, antrenman
öncesi, teknik heyetle gö-
rüşme yaptı. Teknik direktör
Eddie Newton yönetiminde
gerçekleşen antrenmana,
karantina sürecinde bulu-
nan Ekuban ve Abdülkadir
Parmak'ın yanı sıra milli
takım kampında bulunan
Salih Kavrazlı katılmadı. An-
trenman toplantıyla başlar-
ken, oyuncuların bir bölümü
salonda diğer bölümü ise bi-
reysel antrenmana yöneldi.

Ağaoğlu sahaya indi

Beşiktaş maçına hazırlık

HER MAÇI
KAZANMAK

İSTERİZ
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T ürkiye'yi Avrupa Ligi'nde
temsil eden Demir Grup Si-
vasspor, bu akşam Villarreal

ile oynayacağı I Grubu ilk maçı için
özel uçak ile İspanya'ya gitti. Kır-
mızı-beyazlı ekip sabah saatlerinde
kulüp tesislerinden otobüsle Nuri
Demirağ Havalimanı'na hareket
etti. Kafile ardından özel uçakla İs-
panya'ya uçtu. Sivasspor'da sakat-
lıkları bulunan Appindangoye ve
Erdoğan Yeşilyurt ile rahatsızlığı
bulunan Casimir Ninga kadroda
yer almadı. Yolculuk öncesi kulüp
tesislerinde açıklama yapan Sivass-
por Başkanı Mecnun Otyakmaz,
"Ülkemizi temsil etmenin inanılmaz
heyecanı içerisindeyiz. Daha önce-
den de Avrupa kupalarına katılmış-
tık ama bu dönem çok kritik
dönem ülke puanı açısından. İs-

koçya ile çekişiyoruz ve alacağımız
her puanın çok önemi var. Sonraki
yıllarda şampiyon olacak takımın
en azından ön eleme oynamaması
adına büyük bir görev düşüyor. Biz
de bunun bilincindeyiz. Çok önemli
kayıplarımız oldu fakat yapmış ol-
duğumuz transferlerle geçen yıldan
daha güçlü bir takım olduğumuzu
biliyoruz, görüyoruz. Fakat ufak bir
uyum sorunumuz vardı. Hem milli
maç arası hem bay geçmemizden
doğan boşluğu iyi değerlendirerek
Kayserispor karşılaşmasıyla da iyi
bir çıkış yakaladık. İnşallah hem ta-
raftarımızı hem bizleri sevindirecek
bir sonuçla da Avrupa kupaların-
daki ilk karşılaşmamızdan, ilk dep-
lasmandan puan ile döneriz diye
düşünüyoruz. Çok güçlü bir takım
ile oynayacağız ama hocamızın da

sürprizleri olacağına eminim" diye
konuştu.

Gruptan çıkmak istiyoruz

Sivasspor'un gruptan çıkma iddia-
sının olduğunu belirten Otyakmaz,
"Villarreal çok güçlü bir takım, seri
başı olması hasebiyle de favori ola-
rak gözükmekle birlikte diğer 3 takı-
mın güçlerinin birbirine eşit
olduğunu düşünüyorum. Onların
içinden iyi olanın ikinci olarak
gruptan çıkacağını düşünüyorum.
Tabii o takım da biz olmak istiyo-
ruz" dedi  Villarreal FC ile Sivass-
por UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk
maçında bu akşam saat 22.00'de El
Madrigal Stadyumu'nda karşı kar-
şıya gelecek. Mücadelede Ukray-
nalı hakem Serhiy Boiko düdük
çalacak. DHA

Demir Grup 
Sivasspor, UEFA
Avrupa Ligi I

Grubu'ndaki ilk
sınavında bu akşam

Villarreal ile
karşılaşacak. Kırmızı
beyazlılar, İspanyol
rakipleri karşısında
üç puan arayacak
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Bursa zorlu virajda
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Bursaspor, 6’ncı haftanın kapanış mücadelesinde Menemenspor’a
konuk olacak. Menemen İlçe Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak
Ligde geride kalan haftalarda istikrarsız görüntü çizen
Bursaspor, son hafta aldığı galibiyetle moral buldu. Sa-
hasında Balıkesirspor’u uzatma anlarında bulduğu gol-
ler ile mağlup eden Bursa temsilcisi, böylelikle 6’ncı
haftaya 7 puanla girdi. Menemenspor da, geride kalan 5
lig maçında da henüz galibiyetle tanışamazken; bu mü-
cadelelerden yalnızca 2 puan çıkarabildi. İki ekip, kulüp
tarihlerinde ilk kez geçtiğimiz sezon TFF 1’inci Lig’de
karşı karşıya geldi. İzmir’de oynanan randevuyu Mene-
menspor, 2-1’lik skor ile kazanırken; Bursa’da oynanan
randevuda da taraflar, 2-2’lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon çıktığı İzmir deplasmanlarından gali-
biyet alamayan Bursaspor, bu sezon ise ilk İzmir deplas-
manında Altınordu’yu 2-0 yendi.

Galibiyet şart

Maçın hakemi Suat Arslanboğa, daha önce Bursas-
por’un 16, Menemenspor’un da bir maçını yönetti.
Bursa temsilcisi bu mücadelelerin 6’sını kazanıp,
6’sında berabere kalırken, 4 kez de sahadan mağlubi-
yetle ayrıldı. Bu süreçte; Bursasporlu oyunculara 3, ra-
kiplerine de 7 kırmızı kart çıktı. Menemenspor da, tek
maçında galibiyete ulaştı. Bursaspor’un 18 yaşındaki
genç yeteneği Ali Akman, takımın en büyük gol silahı
durumunda. Attığı 4 gol ile birlikte krallık yarışında da
ikinci sırada yer alan genç oyuncu, İzmir ekibi karşı-
sında da takımın gol umudu konumunda yer alıyor.
Menemenspor ise, şu ana dek yalnızca 4 gol atabilirken
bu gollerin ikisi Ibrahim Akanbi Rasheed’den geldi. 

Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, “Şampiyonluğa inanıyoruz. Önümüzde
çok maç var. Henüz sezonun başındayız. Geçen yıllara göre takım sayısı fazla.

Kötü başlamış olabiliriz. Takım geçen sene de kötü başlamıştı, ancak 3’üncü
olmuştu. Şu anda pozitifiz, iyi düşünüyoruz, iyi hissediyoruz” dedi

BEşİKTAş’IN transfer döneminde Aytemiz
Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Fabrice
N'Sakala basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu. Siyah beyazlı formayı giy-
mekten dolayı çok mutlu olduğunu dile
getiren N'Sakala, "Beşiktaş'ta oynadığım
için çok mutluyum. şu an ligde oynayan
birçok futbolcu Beşiktaş'ta oynamak
ister, burada olduğum için çok mutlu-
yum" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'a
transfer olmadan önce birçok kulüpten
teklif aldığını söyleyen tecrübeli sol
bek, "Önceki süreçte birçok kulüp me-
najerimle temastaydı. Türkiye'ye geldi-
ğimde büyük bir kulüpte forma giymek
için çok çalıştım. Burada olmaktan
mutluyum. Buraya gelmek kolay de-

ğildi. İlk önce hoca ile görüştüm. Onunla
önceden tanışıyordum. Sözleşmem bit-
mek üzereydi. Duygu ve düşüncelerimi
paylaştığım ilk kişi hoca oldu” diye 
konuştu.

Küçük detaylar var

Lige iyi başlamadıklarını kabul eden Fab-
rice N'Sakala, “Çok fazla yeni oyuncu var.
Alışma sürecinden geçiyoruz. Büyük takı-
mız evet, bireysel olarak baktığınız zaman
da iyi oyunculardan kurulu bir takımız
ama küçük detaylar var. Bunları üstesin-
den gelmeye çalışıyoruz. Özgüvenimiz
yüksek. En kısa zamanda, hafta sonundan
itibaren en iyi şekilde tekrardan başlaya-
cağız” ifadelerini kullandı.DHA

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF),
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta-
sında, “Satranç Tarih ile Buluşuyor”
projesine imza atmaya hazırlanıyor.
“Geçmişten Geleceğe Hamle Yapıyo-
ruz” sloganıyla yola çıkılan proje
kapsamında, 24 Ekim-1 Kasım tarih-
leri arasında Türkiye’nin dört bir ya-
nında etkinlikler düzenlenecek. 81
ilde bulunan tarihi, kültürel ve turistik
mekanlarda yürütülecek projede,
maske, mesafe ve hijyen kurallarına
dikkat edilerek satranç turnuvaları,
özel etkinlikler ve fotoğraf yarışması
yapılacak. TSF, pandemi döneminde
faaliyetlerini kurallara uygun olarak

aralıksız sürdürüyor. Daha önce 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nda dijital ortamda
birbirinden renkli etkinliklere imza atan
federasyon, 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı haftasında da satranca gönül ve-
renleri yeni bir proje ile bir araya
getirecek. İlk olarak TSF koordinatörlü-
ğünde Antalya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim
Müdürlüğü iş birliğinde “Antalya Tari-
hini Satranç ile Buluşturuyor’’ adıyla
gerçekleştirilen proje, bu kez iç ve dış
turizme destek vermek için ülke gene-
line yayılacak.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini
Milli Takım sporcuları Ceren Reyhan Yıldı-
rım ve Demirkan Hasırcı, Uluslararası Kayak
Federasyonu'nun (FIS) düzenlediği antren-
man kampına katıldı. Avusturya Pitztal'da 18
Ekim'de başlayan FIS antrenman kampı, 14
Kasım'da sona erecek. Yeni sezona daha hazır

gireceklerini ifade eden Türkiye Kayak Fede-
rasyonu Başkanı Ali Oto, "Tüm branşlarımızda
yurt içi kamplarımızı gerçekleştiriyoruz. Yurt
dışı kamplarımızı büyük bir titizlikle organize
ediyoruz. Sporcularımız FIS antrenman kam-
pına katılıyorlar, başarılar diliyoruz" diye 
konuştu.

Zafere inanıyoruz
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Kayakçılar kampta




