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DAYANIŞMA OLMALI

Yerel yönetimler
anca günü kurtarır

Birleşmiş Milletler 75'inci
Genel Kurul'unda konuşan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, koronavirüs salgınına ilişkin
açıklama yaptı. Erdoğan, “Salgın
krizinin üstesinden gelemediğimizi
göz önünde bulundurarak, çok ta-
raflı işbirliği için elimizdeki meka-
nizmaları en etkin şekilde
kullanmalıyız. Yerel çözümler ancak
günü kurtarır, uzun vadeli çözümler
için uluslararası dayanışma şarttır.
Türkiye olarak, salgının başlama-
sından itibaren tüm uluslararası

platformlarda
işbirliği çağrı-
sında bulundu.
Dost kara günde
belli olur anlayı-
şıyla tıbbi mal-
zeme yardımı
talep eden 146
ülkeye ve 7 ulus-
lararası kuruluşa
elimizi uzattık”
dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, ga-
zetecilerin “Bakanlık da Yeni

Havalimanı istikametinde bir metro
hattı yapıyor, siz de yapıyorsunuz.
İkisinin ayrı olması üzüyor mu
sizi?” sorusuna; “Yeni İstanbul Ha-
valimanı, İstanbul'un uzun vadeli
planlarında olan bir şey değildi. İs-
tanbul'un gündemine ‘pat’ diye ge-
lince, bunu belediyenin çözmesi
zaten beklenemezdi. O dönemde
bakanlığın bu işe el atması doğru
bir hamleydi. Bu
tür doğru işleri
alkışlarız. Reka-
bet değil, tam
aksine, beraber
İstanbulluya ka-
zandırılmasının
keyfini yaşarız,
gurur duyarız.
Yapanı alkışla-
rız” diye yanıt
verdi. I SAYFA 5
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METRO REKABETİ YOK

Doğru yapılan
işi alkışlarız
ç

Çatalca Silivri ve Şile'de bordo renkte hizmet veren 212 taksi, sarı taksiye dönüş-
türülüyor. Karar Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı

CHP lideri Kılıçdaroğlu,
Türk Tabipleri Birliği

(TTB) Genel Merkezi'ni ziyaret
etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ken-
dileri açısından önemli oldu-
ğunu söyleyerek, "Pandemi
sürecinde toplumun her kesimi;
yaşadığı bölge ne olursa olsun,
ciddi bir endişe içinde. Bu endi-
şeyi giderecek olan ana aktörler
sağlık çalışanlarıdır; siyasetçiler

değil. Toplumsal endişeyi gide-
recek olanlar sağlık çalışanları-
dır. Olay bir sağlık sorunudur.
Ve sağlık çalışanlarına, sayın
başkanın huzurunda, hepsine
şükran borçluyuz. Hepsine
minnet borçluyuz" dedi. Kılıç-
daroğlu ayrıca TTB’nin kapatıl-
ması çağrısı yapan MHP Lideri
Bahçeli’yi de “yanlış yapıyor”
diyerek eleştirdi. I SAYFA 7
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SAYFA 4

Olmaya devlet
cihanda...

Özgür TOPUZ SAYFA 5

Yasaklarla
nereye kadar?

Ayhan ONGUN

Recep Tayyip Erdoğan

İTTİFAK AÇIKLAMASI

HDP meşru
bir partidir

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, CHP İstanbul İl

Başkanlığı'nda basın toplantısı dü-
zenledi. İttifak konularına ilişkin ko-
nuşan Özel, “Cumhuriyet Halk
Partisi yapılan bütün anket sonuç-
larına göre bakıldığında baraj so-
runu olmayan iki partiden bir
tanesi. İttifak barajı aşmak için ge-
rekiyor. Burada CHP'nin bugünden
yarına bizim bir ittifaka ihtiyacımız
var, yok gibi bir ihtimali, durumu
yok. Ancak CHP'nin ittifakı millet
ittifakı. O ittifak ortaklarımızla iliş-

kilerimizi sür-
dürmeye devam
ediyoruz. Halk-
ların Demokra-
tik Partisi'ni de 6
milyonun üze-
rinde aldığı oyla,
meclise milletin
yolladığı meşru
bir parti olarak
görüyoruz”
dedi. I SAYFA 9
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Özgür Özel

DEMİRTAŞ’TAN MESAJ

Savcıları hediye
poşet kurtaramaz

Avukat Cahit Kırkazak, Edir-
ne'de tutuklu bulunan eski

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin
Demirtaş’ın mesajlarını yayınladı.
“Demirtaş’ın herkese selamları vardı”
diyen Kırkazak, “Kendisi bazı savcı-
lara da şunu hatırlattı: 'Bir zamanlar
kimi savcılara zırhlı araçlar bile he-

diye edildi, yine
de yargılanmak-
tan kurtulamadı-
lar. Elinize
tutuşturulan he-
diye poşetleri sizi
yargılanmaktan
kurtaramayacak-
tır” ifadelerini
kullandı.
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Ekrem İmamoğlu

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, 16-22

Eylül arasında kutlanan Avrupa
Haraketlilik Haftası kapsamında
evinden belediyeye bisikletle geldi.
Yaklaşık 3 kilometre boyunca bisik-
let kullanan Bozkurt, belediye
önünde karşılandı. 14 günlük tedavi
ve izolasyon sürecini spor yapması
ve sigara kullanmaması nedeniyle
kolayca atlattığını söyleyen Bozkurt,
“Bizlerin artık bu
tüketici toplum
kültüründen kur-
tulmamız şart.
Kaynaklarımızı
doğru kullanmalı-
yız. Hepimize ye-
tecek kadar
kaynak var ama
böyle kullanmaya
devam edersek
sorun yaşarız”
dedi. I SAYFA 4

BOZKURT, TURP GİBİ

Belediyeye 
pedal çevirdi
ç

Beyoğlu Belediyesi, kültür ve
sanatın merkezi olan ilçeleri-

nin, genç yeteneklerin dokunuşla-
rıyla daha da güzelleştiğini duyurdu.
Beyoğlu Belediyesi üniversitelerle iş-
birliği yaparak ilçenin cadde ve so-
kaklarını güzelleştirmek için çalışma
başlattı. Çalışma kapsamında
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nin Resim Bölümü öğrenci-
leri, üniversitelerinin kurucusu
Osman Hamdi Bey’in ‘Mimozalı
Kadın’ adlı eserini Kılıç Ali Paşa
Mahallesi’ndeki Enli Yokuşu merdi-
venlerine çizdiler.  I SAYFA 8

BEYOĞLU GÜZELLEŞTİ

Sanatsal dokunuşlar
renklilik kazandırdı
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20 yaşında
ölüme gitti

Engelsiz belediye

Pendik'te scooter ile
yaya geçidinden

yolun karşısına geçmek iste-
yen 20 yaşındaki Metehan
Korkmaz’a hızla ilerleyen
bir otomobil çarptı. Çarp-
manın etkisiyle havaya sav-
rulan genç ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan genç
hayatını kaybetti. I SAYFA 3

Küçükçekmece Belediyesi Ulaşım Hiz-
metleri Müdürlüğü bünyesindeki engelli

araç tamir ve bakım atölyesi ile
engelli vatandaşlara ücretsiz hiz-
met vererek, yaşamlarını kolay-
laştırıyor. Belediye son 1 yılda
200 engelli aracının tadilatını
gerçekleştirdi. I SAYFA 4
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BORDO TAKSI
TARIH OLUYOR

Yol ortasında
sinir krizi

SAGLIKCILARA
BORCUMUZ VAR

İYİ Parti'nin pazar günü yapılan
2'nci Olağan Kurultayı’nda Genel

Başkan Meral Akşener’in Genel İdare 
Kurulu (GİK) anahtar listesinin belli ol-
masının ardından parti içinden tepkiler
yükseldi. Kurultayda, Genel Başkan Yar-
dımcısı Koray Aydın kanadından delegeye

'çizilecekler' listesi dağıtıldığı iddia edildi.
Bu listede, Akşener’in delegeye seçilmesi
için önerdiği 100 kişilik anahtar listesinde
olan isimlerin de bulunması partiyi karış-
tırdı. Dağıtılan 'çizilecekler' listesinde Hay-
rettin Nuhoğlu, Ferudun Bahşi, Aytun
Çıray gibi isimlerin yer aldığı belirtildi.

Kule için
destek istedi

Büyükçekmece
TV Kulesi için

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karais-
mailoğlu’ndan destek
beklediklerini belirten
Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, “Bu 
kuleyi hem Türk turiz-
mine hem de Türk
haberleşme ve yayın
sistemine sokmak milli
görevimizdir” diye 
konuştu. I SAYFA 5
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IYI PARTI’DE LISTE TEPKISI

Selahattin Demirtaş

OGRENCILERI
RISKE ATIYORLAR

Koronavirüs bütün dünyayı kasıp kavururken bazı özel okulların bütün sınıfları
okula çağırdığı ve yüz yüze eğitime başladığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, "Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor. Derhal soruşturma açılması, konularla
ilgili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların hayata geçirilmesi söz konusu" dedi
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Türkiye'de koronavirüsten ölenle-
rin sayısı 8 bine dayandı. Her gün

ise 2 bine yakın yeni vaka ortaya çıkıyor.
Bakanlık kararıyla sadece ana sınıfı ve 1.
sınıflar yüz yüze eğitime başlarken, çok
sayıda özel okulun, bütün öğrencileri
okula çağırdığı ve derslere devam ettiği
ortaya çıktı. Büyükçekmece, Esenyurt ve

Beylikdüzü'nde de bazı özel okulların
bütün sınıflarda yüz yüze eğitim verdik-
leri belirlendi. Birçok velinin bu durum-
dan tedirgin olduğu ve çocuklarını okula
göndermediği öğrenildi. Bazı velilerin ise
uzaktan eğitime sıcak bakmadıkları ve
çocuklarını okula göndermekten yana 
oldukları ifade edildi. 
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BÜTÜN SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise
bazı özel okulların bütün sınıflar-

daki öğrencileri okula çağırmasına ilişkin,
"Bununla ilgili bütün takipler yapılıyor.
Derhal soruşturma açılması, konularla il-
gili müeyyidelerin, yaptırımların, cezaların
hayata geçirilmesi söz konusu. Bu, ulusal
düzeyde alınan bir karar. Kısmi olarak çok

az da olsa bu karara uymayan okullarımız
varsa gereken tedbirler alınıp, cezalar veri-
lir. Endişeniz olmasın" açıklamasını yaptı.
Selçuk, "Sadece okullara mı verilir, yoksa
veliler de bir yaptırımla karşı karşıya kalır
mı?" sorusuna da "Bu okullarla ilgili bir
konu, mevzuatın gerektirdiği şekilde 
yapılır?" karşılığını verdi.

Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili “Tüm süreç takip
ediliyor, kuralsız eğitim yapanlara ceza verilecek” dedi. EBA'da
yaşanan erişim sıkıntısı hakkında da açıklamalarda bulunan
Selçuk, “Yüz yüze eğitimle birlikte talepte sıçrama oldu. Soru-
nun çözülmesi için çalışma devam ediyor.” ifadelerini kullandı. 
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GEREKEN TEDBİRLER ALINIP, CEZALAR VERİLİR

TÜM SÜREÇ
TAKİP 

EDİLİYOR

Silivri'de taksicilik yapanlar kararı
olumlu karşılarken, İstanbul merke-

zinde taksicilik yapanlar alınan karara tepki
gösterdi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ise
üç ilçedeki taksilerin merkezde iş yapmaya
başlamasıyla Şile, Çatalca ve Silivri'de
korsan taşımacılığın artabile-
ceğini belirtti. İstanbul
merkezde taksicilik yapan
Davut Baylan ise  "Yanlış

bir karar. Zaten biz iş yapamıyoruz onlara
niye veriliyor bunu anlamış değilim. Şu an
bekliyoruz. Bu haksız rekabet. O zaman on-
ların fiyatına ve bizim taksilerin fiyatına
bakın. Para verip plaka alan arkadaşlara
bakın. Bunlar 1 trilyonken onlar 100 bin li-
raydı. Şimdi onlar da aynı değeri kazana-
caksa haksızlık hem de çok büyük
haksızlık” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Metehan Korkmaz

Kemal Kılıçdaroğlu
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 TL 

Çatalca 
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöĞEN
Osman KöSE

Murat pALAvAR
Müge YÜCETÜRK

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

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

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR
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Ünlü dostları gazeteci Sinan Güzel'i en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Magazinn.com'un
genel yayın yönetmeni Sinan Güzel eşi Seval Duğan'la birlikte dünya evine girdi. Geçtiğimiz
haftalarda Portaxe adlı denize sıfır mekânda düzenlenen düğüne ünlü isimler akın etti

S eda Sayan, Burak Yeter,
Mustafa Sandal, Aslı Hünel
ve Emre Kaya'nın nikah şa-

hidi olduğu düğünde oldukça ren-
kli anlar yaşandı. İmzasını atar
atmaz mekândan ayrılan Seda
Sayan, astım hastası olduğu için
şarkı söylemedi. Nikah şahidi olan
ünlülerin yanı sıra şarkıcı Nihan
Akın, Murat Başaran, Serap Zincir,
Nagihan Karadere, Banu Noyan,
Dilay Korkmaz, Dr. Sonay Öztan
Gökhan ve kızı Melis Gökhan gibi
isimlerde törende hazır bulundu.
Mustafa Sandal "Jest Oldu" şarkı-
sıyla davetlileri geçmişe götürür-
ken, Emre Kaya "Yapboz, Teşekkür
Ederim" eserleriyle konukları coş-
turdu. Nihan Akın "Duy Beni, Yaz"
parçalarıyla herkesi oynatırken,
Aslı Hünel "Yar Ayrı Gayrın Mı Var,
Bir Nefes", Serap Zincir "Kaçın Ku-
rası", Murat Başaran ise "Alev
Alev, Nankör, Ya Ya Ya" adlı unutul-

maz klasiklerini seslendirdi. Şahit-
lik etmeden önce mikrofonu eline
alan ünlüler şu sözleri sarf etti:

Aslı Hünel: Mutluluklar 
dilerim

“Çok değerli kardeşim Sinan'ın en
mutlu günü. Bizim de çok mutlu
günümüz bugün. Ama güller güzeli
gelinimizle ben burada ilk defa
karşılaşıyorum. Çok yakışmışsınız.
Size şahitlik etmekten onu duyuyo-
rum. Ben de yeni evli sayılırım. İn-
şallah size şans getiririz. Ediyorum.
Tüm kalbimle şahitlik ediyorum.
Mutluluklar diliyorum kardeşle-
rime."

Mustafa Sandal: Sinan'ı 
çok eskiden bilirim

"Sinan benim yanıma ilk geldi-
ğinde 12 yaşındaydı. İlk fan club
üyelerimden biridir kendisi. O gün-
lerden bugüne hayatında çok ba-

şarılı bir yolculuk yaşadı. Ama
bence en büyük başarısı bugünden
sonra başlıyor. Bir kere dünya gü-
zeli bir eş seçmiş kendine. Soyadın
güzel olabilir ama eşin çok daha
güzel. Size ömür boyu mutluluklar.
Güzel güzel yavrularınızla inşallah.
Allah onları büyütmeyi, onlara kı-
lavuzluk etmeyi nasip etsin. Bence
hayattaki en büyük başarı, insanın
kendi çocuklarına yaptığı rehber-
likle alakalı. İkinizi de tebrik ediyo-
rum."

Seda Sayan: Bugün 
çok anlamlı

"Bugün benim için çok önemli.
Çünkü Sinan’ı çok seviyorum. As-
lında burada olmamam lazım. He-
pimizin dikkat etmesi gerekiyor. Bir
de ben tüm Türkiye biliyor ki astım
hastasıyım. Benim daha da dik-
katli olmam lazım. Ama Sinan
değer. Sevgili eşi seni de burada

gördüm. Aslı’nın dediği gibi bayıl-
dım. Çok yakışmışsınız birbirinize.
Allah’ım nazarlardan esirgesin.
Evet diyorum.

Emre Kaya: Kıymetli bir dost

“Sinan benim için çok kıymetli
özel bir dost. Çok iyi bir arkadaş.
Benimle ilk tanıştığı günden beri o
kadar yanımda oldu o kadar çok
sevdi o kadar çok saydı ki ben de
kendisini aynı şekilde öyle. Musta-
fa’nın dediği gibi soyadı güzel ola-
bilir ama eşi daha güzel. Onun için
size bir ömür boyu mutluluklar dili-
yorum.”

Burak Yeter: Her şey 
çok güzel

“Valla hepiniz çok güzel şeyler
söylediniz ama en zor günde en
güzel günü yaşattığınız için hepi-
nize çok teşekkür ediyoruz. Bir
ömür boyu mutluluklar.”

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

tRakya haLkının 
GÖZdeSİ ÖZ keŞan

Çekmeköy'de bir keçi park ha-
lindeki otomobile defalarca boy-
nuzlarıyla vurarak zarar verdi.

O anlar kameraya yansıdı. Olay, Merkez
Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit
Arıcı'ya ait 12 keçiden biri olan 'Fino' otla-
maktan döndüğü park halinde otomo-
bilde yansımasını gördü. Fino adlı keçi,
Cihangir Parlak'ın otomobiline defalarca
boynuz darbesi vurdu. Keçiyi yoldan
geçen bir kişi kovaladı. Otomobilde hasar

oluşurken araç sahibi gördüğü manzara
karşısında şok oldu. Aracında 3 bin lira
civarında hasar olduğunu belirten Cihan-
gir Parlak, "Keçiyle bir imtihanımız oldu.
Aracı da daha yeni yıkattım zaten. Keçi
gelmiş kendi yansımasını görüyor, kendi-
siyle kavga ediyor. Çamurluktan ön ka-
pıya kadar hasar vermiş" dedi. Olaydan
komşusunun haber vermesi üzerine bilgisi
olduğunu belirten Parlak, "İşte bugün de
yaptıracağız. Komşumuzun keçisi, başı
boş kalmış. Tamam biz de keçiyi, hayvan-
ları seviyoruz o ayrı bir konu. Ama şimdi
nereden baksan 2-3 bin lira masrafı var.
Şimdi bu masrafı kim ödeyecek"

dedi.  Parlak, hasarın keçi sahibi tarafından
karşılanmasını beklediğini ifade etti.

Annem Fino diye sesleniyor

Keçinin sahibi Mücahit Arıcı ise, "Parlak
şeyler dikkatini çektiğinden araçtaki yansı-
mayı başka bir keçi sanıyor ve zarar veriyor.
Aslında uysal bir hayvan normalde. Daha
önce aynaya vurmuştu ama otomobile vur-
mamıştı. Biz de şaşırdık açıkçası. Daha
önce annem otlatmaya çıkarmış, aynada
kendini görünce vurmaya başlamış. Ayna-
nın sahibi de 'Bırak abla vursun' demiş. O
da keyifle izlemiş bunu. Annem ona 'Fino'
diye hitap ediyor" şeklinde konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'dE, 68 yaşın-
daki H.G. isimli kadının cüzdanı-
nın çalan Muhammet Y.

tutuklandı. Kapkaç anları kameralara yan-
sıdı. Olay, 2 Eylül Çarşamba saat 16.00 sı-
ralarında Küçükçekmece'de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.G. isimli kadın
elinde tuttuğu cüzdan ile yürüdüğü sırada,
bir kişi arkasından gelip, cüzdanı elinden
alarak kaçmaya başladı. Kadın, cüzdanını
çalıp kaçan kişinin bir süre peşinden koş-
maya çalıştıktan sonra durumu polis ekip-
lerine bildirdi. Olay yerine gelen polis
ekipleri, çevredeki dükkanlara ait güvenlik
kameralarını inceleyerek kapkaç yapan ki-
şiyi yakalamak için çalışmalara başladı. Ya-
pılan incelemelerde kapkaçı gerçekleştiren
kişinin Muhammet Y. olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri yaptıkları operasyonla Mu-
hammet Y.'yi, Halkalı merkez Mahalle-
sinde bulunan evinde yakalayarak
gözaltına aldı. Gözaltı işlemleri tamamlan-
dıktan sonra adliyeye sevk edilen Muham-
met Y., çıkartıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç
anları ise kameralara saniye saniye yansıdı

Vay keçi vay!

Kaza, Arnavutköy Sokullu Meh-
met Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 23 yaşındaki Oktay

Acar’ın kullandığı motosiklet ile hafif ticari
araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle moto-
sikletinden savrulan Oktay Acar, yere yı-
ğıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar
meydana gelen Acar’ın yardımına çevredeki
vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine
olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Oğlu-
nun kaza yaptığını duyarak olay yerine
gelen Oktay Acar’ın annesi, oğlunu yerde
hareketsiz yatarken görünce sinir krizleri
geçirdi. Yaralı Acar’ın yanına gelmek iste-
yen yakınlarına polis ekipleri izin vermedi.
Yaralı Acar’a olay yerindeki ilk müdahalesi-
nin ardından ambulansla hastaneye kaldı-
rıldı. Ambulansla hastaneye götürülen
oğlunun motosikletine tekme atan anne,
"Sat dedim bu motoru, sat dedim ama din-
lemedi" dedi. Oktay Acar’ın kullandığı mo-
tosikletle çarpışan hafif ticari aracın
sürücüsünün ise kazanın hemen ardından
olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, polis
kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA

O lay geçtiğimiz cumartesi günü
akşam saat 20.30 sıralarında Pen-
dik sahil yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kuzenleri ile birlikte
scooter kiralayan Sakarya Üniversitesi
Uluslararası Ticaret bölümü birinci sınıf öğ-
rencisi Metehan Korkmaz (20), yolun karşı-
sına geçmek için ışıklarda beklemeye
başladı. Korkmaz, kendilerine yeşil ışık yan-
dıktan sonra önce kuzenleri ardından ken-
disi scooter ile yaya geçidinden karşıya
geçmek istedi. Bazı araçlar yayaların geçme-
sini beklerken bu sırada sol şeritten Kadıköy
yönüne giden bir otomobil, yolun karşısına
geçen Metehan Korkmaz’a çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle havaya savrulan genç, yere dü-
şerek ağır yaralandı. Durumu fark eden
kuzenleri ise hemen Korkmaz’ın yanına
koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekip-
leri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen
ekipler Korkmaz’ı ambulansla hastaneye
kaldırdı. Yoğun bakıma alınan genç, yapılan
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın
ardından avukat olduğu öğrenilen sürücü
M.A, çıkarıldığı mahkemenin ardından ser-

best bırakıldı. Metehan Korkmaz’ın ailesi
ise şikayetçi olduğunu belirterek cadde üze-
rindeki kameraların incelenmesi istedi.

Bu işin sonunu burakmam

Metehan Korkmaz’ın babası Bülent Kork-
maz, “Benim çocuk ile yeğenler scooter ki-
raladı. Karşıdan karşıya geçerken kuzenlerin
ikisi geçiyor, benim oğlum geçerken sol şe-
ritten hızlı bir şekilde gelen avukat olduğu
söylenen bayan oğluma çarpıyor. Eğer bu
ülkede adalet varsa önce avukat bayan kendi
adaletini sağlasın. Evde haber aldım, 21.30
gibi bana haber geldi. Hastaneye gittim,
yoğun bakımda olduğu söylendi. Bir daha
da çıkamadı. Karakola gidip şikayetçi
oldum. Bu işi sonuna kadar bırakmayaca-
ğım. Sonuna kadar gideceğim, adalet yerini
bulana kadar” dedi. MOBESE kameraları-
nın olayı kaydettiğini söyleyen Korkmaz,
“Bu görüntüler ortaya çıkacak. Bunlar or-
taya çıkmadan eğer o bayan avukatta biraz-
cık Allah korkusu varsa gider adalet önünde
gerçekleri anlatır. Gerçekler ortaya çıkar.”
ifadelerini kullandı. DHA

Arnavutköy'de motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletlinin
yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza yerine gelen ve oğlunun yaralı bir
şekilde yerde yattığını gören annesi sinir krizleri geçirdi. Anneyi, çevredeki
vatandaşlar güçlükle sakinleştirirken yaralı motosikletli hastaneye kaldırıldı

Yol ortasında sinir krizi

Yankesici
kameralarda

aBd'Li gazeteci Andre Vltchek,
Karakaköy'de aracının içinde ölü
bulundu Olay Beyoğlu Karaköy

Kemankeş sokak üzerinde bulunan bir ote-
lin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci
Andre Vltchek (57), eşi
Rossie İndira Vltchek ve
iki şoförle birlikte 9 gün
kaldığı Samsun'dan kira-
ladığı VIP araçla İstan-
bul'a yola çıktı.
Kalacakları otelin önüne
saat 05.30 sıralarında
geldiklerinde eşi,
Vltchek'i uyandırmak is-
tedi. Vltchek'i hareket et-
mediğini gören eşi ve
şoförler sağlık ekiplerine
haber verdi. Olay yerine
gelen sağlık ekipleri
Vltchek'in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri
sokağa güvenlik şeridi çekti. Olay yeri ince-
leme ekipleri ise araçta inceleme yaptı. Bel-
geselci ve araştırmacı gazeteci Andre
Vltchek'in ölümünü polis kayıtlarına "şüp-
heli ölüm" olarak geçtiği öğtrenilirken, ce-
naze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına
çekilirken, Vltchek'in eşi ve şoförlerin ifade-
sinin alınacağı öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'dE ikinci el eşya
alım satımı yapan M.K.’yı darp
edip, para ve telefonunu gasp et-

tikleri ve uygunsuz görüntülerini çekerek şan-
taj yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.
4'ü tutuklanan 1' i adli kontrol şartıyla ser-
best bırakılan şüphelilerin yakalanma anları
polis  kamerasına yansıdı. Olay, 20 Temmuz
tarihinde saat 11.00’da Küçükçekmece’de
bulunan bir evde meydana geldi. İddialara
göre, ikinci el spot eşya alım satımı yapan
M.K.. bir kadın tarafından aranarak, evin-
deki ikinci eşyaları satmak istediğini söyledi.
Ardından verilen adrese ikinci el eşyaları
almak için giden M.K. evde olan 5 erkek  ta-
rafından darp edilerek cep telefonu ve 10 bin
lira nakit parası gasp edildi. Şüpheliler gasp
ettikleri adamın uygunsuz görüntülerini çe-
kerek ve 5 bin dolar isteyerek şantaj yaptı.
Olayın ardından M.K.’nın şikayeti üzerine
polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü
Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, olayla il-
gili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin
yaptığı detaylı incelemelerin ardından
Üsame K.(25) ve Ahmed K.(29) 14 Eylül ta-
rihinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki
şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruş-
turma devamında olaya karıştığını tespit et-
tiği 3 şüphelinin daha izini sürerek, 19
Eylül'de  Haldun R.(28), Isam A.(27) ve
Aliye H.(22) isimli şüphelileri de yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli-
ler şubede işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından adliyeye sevk edildi.

Amerikalı gazeteci
hayatını kaybetti

Şantajcılar
yakalandı

Pendik'te scooter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki  Metehan Korkmaz’a hızla ilerleyen bir
otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti

20 yaSında
hayatını

kaybettı!
Korkunç bir kazaydı
Metehan Korkmaz ile yolun karşısına geç-
mek isteyen Furkan Parlak, “Metehan benim
kuzenim. Biz tam karşıdan karşıya geçerken
yeşil yanıyordu, yaya geçidinde. En sağ ve
orta şerit doluydu arabalar bekliyordu, en sol
şerit de boştu. Hasan önce geçti, peşinden
ben geçtim Metehan benim yarım metre ar-
kamdaydı. 1 saniyelik olay, ben karşı kaldı-
rıma adımımı attım. Metehan arkamdaydı
çok yüksek bir ses geldi. Ben arkamı döndü-
ğümde kuzenimi havada gördüm. 10 metre
uçtu ileri. Yüzüstü düştü. Zaten o sırada
boynu kırılmış. Ondan sonra biz koştuk
hemen yanına her taraf kan revan içinde. Ço-
cuğun yanına yattım, tişörtümü çıkarttım ya-
ralarına bastırdım. Bizim işlediğimiz bir suç
yok orada. Biz yaya geçidinden geçiyorduk,
ister scooter ile olsun ister yaya” dedi.

Tramvaya çarptı!

BEYOĞLU'nda Kabataş-Bağcılar seferini
yapan tramvayla otomobil çarpıştı. Kazada
otomobil sürücüsü yaralanırken bir süre tram-

vay seferlerinde aksama yaşandı. Beyoğlu, Kemeraltı
Caddesi'nde Kabataş'tan hareket eden tramvay Kara-
köy'e yaklaştığı sırada dönüşün yasak olduğu yerden
tramvay yoluna giren otomobile çarptı. Tramvayın çarp-
tığı otomobil yön levhasını devirerek bir süre sürüklendi. 

Kornaya bastım

Tramvayla otomobilin çarpıştığını gören çevredeki va-
tandaşlar ise durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber
verdi. Otomobil içinde sıkışan 82 yaşındaki Garbi Kılıç-
yan isimli vatandaş itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çı-
karılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tramvay yolunu
kapatan otomobil ise trafik ekipleri ve vatandaşların ça-
lışmalarıyla kaldırılarak güvenli bir noktaya çekildi.
Tramvayın vatmanı Fatih Köksal, "Aynı istikamette ilerli-
yorduk. Beyefendi bir anda aracını soktu, kornaya basa-
rak uyardım. Duracak gibi oldu ancak durmadı.
Ardından çarpıştık, olanlar oldu" ifadelerini kullandı.



ÇARŞAMBA 23 EYLÜL 2020

İSTANBUL4

CENGİZ ALÇAYIR

M HP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
16 Eylül'de Türk Tabipler Birliği'nin
kapatılması çağrısı yaptı. Bu çağrıyı

yapma nedeni, TTB'nin 14-18 Eylül tarihlerini
'Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz Haftası' ilan
etmesiydi. TTB'nin bunu yapma nedeni, ko-
rona virüsü salgınının yeniden yükselişe geç-
mesiydi. İnsanların sağlığının tehdit altında
olduğu bir dönemde tabiplerin bunu yapma-
sından doğal ne olabilirdi?

***
Bahçeli ise tersinden bir algı oluşturmak

için “Türk Tabipler Birliği isimli ihanet olu-
şumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden
insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat
çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında
siyah kurdele takacakmış. Bu teşebbüs zehirli
ve zillet bir komplodur. Türk Tabipler Birliği
korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır”
diyordu. Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerinde
bile vakalar artarken, Bahçeli'nin “Sözde
artan vakalar” ifadesini kulllanması, ardından
da “korona kadar tehlikelidir” demesi ise
pandemiyle ilgili iktidar politikasının çelişki-

sini, pandemiyi kontrol altına
alamamayı örtme çabasını ele veriyordu.

***
Mızrakın çuvala sığmadığı anda, gerçekleri

söyleyenleri tehdit olarak algılatma, kutuplaş-
tırma yöntemi son yıllarda sıkça karşılaştığı-
mız bir durum. Bahçeli'nin son çıkışı da Prof.
Dr. Murat Somer'in Trump'tan bahsederken
kullandığı ‘kutuplaştırma yoluyla dönüştürme’
siyasetinin bir örneği sayılabilir. Bahçeli, 'acil
kapatılması' çağrısı yaptığı TTB'yi daha sonra

da "bölücülüğün ve terörizmin saklandığı ka-
ranlık oluşum" diye niteledi ve bu konuda bir
inceleme heyeti kurduklarını açıkladı. Bunu
Kasım 2019'da da CHP için yapmıştı Bahçeli.
CHP'yi PKK'den medet ummakla suçlamış,
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'suç teş-
kil eden fiillerinin araştırılması için' bir komis-
yon kurduklarını açıklamış ve “CHP Genel
Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve
mahkeme yolunun ardına kadar açılmıştır”
demişti. O dönem bunun devamı gelmemişti.
Anamuhalefet partisiyle ilgili böyle bir hamle
tabii ki kolay iş değildi. TTB konusunda ise bir
adım atılıp atılmayacağını şimdilik bilemiyo-
ruz ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın henüz herhangi bir yorumda
bulunmaması dikkat çekici.

***
Asıl tehlike toplumun sağlığını tümden teh-

dit eden salgın ve bunla mücadele eden dok-
torların durumuyken, Bahçeli'nin sözleri bunu
daha da derinleştirme riski barındırıyor. Nite-
kim MHP Adana İl Başkanlığı, liderinden al-
dığı hızla Prof. Dr. Mehmet Özalevli'yi hedef
haline getiren bir paylaşıma imza attı. Öza-
levli “Bana ve yakınlarıma herhangi bir kötü
durum olması durumunda MHP Adana İl
Başkanı’nın ve yetkililerin sorumlu olacağını
kamuoyuna ve yetkililere kurumlara bildirmek
isterim” demek zorunda kaldı. Türk-İslamcı
gelenekten siyasetçilerin çok sevdiği Kanuni
Sultan Süleyman'ın “Olmaya devlet cihanda
bir nefes sıhhat gibi” sözü de hiç akıllarına
gelmiyor anlaşılan. 

Hani 'olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi'ydi?

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Koronavirüs tedavisinin ardından ikinci gün 
belediyeye bisiklet kullanarak geldi. Avrupa Haraketlilik Haftası kapsamında sıfır emisyona dikkat
çeken Başkan Bozkurt, devamlı spor yapması ve sigara içmediği için hastalığı çabuk atlatarak bisikletle
işe gelebildiğini söyledi. Başkan Bozkurt, ilçe genelinde yeni bisiklet yollarının da müjdesini verdi

E senyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, 16-22 Eylül ara-
sında kutlanan Avrupa Haraket-

lilik Haftası kapsamında evinden
belediyeye bisikletle geldi. Yaklaşık 3 ki-
lometre boyunca bisiklet kullanan Boz-
kurt, belediye önünde karşılandı. 14
günlük tedavi ve izolasyon sürecini
spor yapması ve sigara kullanmaması
nedeniyle kolayca atlattığını söyleyen
Başkan Bozkurt, “Bizler artık bu tüke-
tici toplum kültüründen kurtulmamız
lazım” diye konuştu.

Sporun çok faydası var

Spor sayesinde Covid sürecini kolay-
lıkla atlattığını söyleyen Başkan Boz-
kurt, “Kaynaklarımızı doğru
kullanmalıyız. Hepimize yetecek kadar

kaynak var ama böyle kullanmaya
devam edersek bir süre sonra dünyayı
yaşanabilir olmaktan çıkaracağız. O
yüzden hem kendi sağlığımız için bu
çok önemli. Eğer ben spor yapmamış
olsaydım ya da sigara kullanmış olsay-
dım bugün ikinci günde evimden bu-
raya kadar bisikletle gelemezdim. Eğer
Covid’i atlattıysam geçmişte yaptığım
sporun bunda çok önemli yeri var. Biz-
ler artık bu tüketici toplum kültüründen
kurtulmamız lazım. Değerlerimize
dönmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Bisiklet yolu müjdesi verdi

Esenyurt’ta yeni bisiklet yolları müjdesi
de veren Başkan Bozkurt, “Bir farkın-
dalık olsun diye bu etkinliği yaptık. Va-
tandaşlarımızdan rica ediyorum.
Sabah kalkınca yakınsa arabayla gide-
ceklerse bisiklet kullanmaya başlasınlar.

Haklı olarak ‘Esenyurt’un alt yapısı
buna uygun değil’ diyecekler. Evet.
Ama biz bunu uygun hale getirmek için
ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hem yol-
larda, kavşaklarda yapacağımız çalış-
malarla bu mümkün olacak. Hem de
vatandaşlarımızın belki işe gidip gelme
süresince bisiklet kullanması çini Hara-
midere’de söz vermiş olduğumuz Yeşil
Vadi projesinin son aşamasına geldik.
Orada da 4 buçuk kilometre bisiklet
yolu parkurumuz olacak. Bu parkuru
da kullanabilecekler. Bunun da müjde-
sini veriyorum. Lütfen ülkemize, semti-
mize, ilçemize sahip çıkalım.
Kendimize sahip çıkıp sağlığımıza özen
gösterelim. Tüketici alışkanlıklarından
vazgeçelim. Spor yapalım, mutlu ve
huzurlu yaşayalım. Değerlerimize
sahip çıkalım ve sıfır atık kuralına uy-
maya çalışalım" ifadelerini kullandı.

Bağcılar'da tarihe

YOLCULUK
Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri
öğretmenleri, hazırladıkları “Bilge
Tarih” projesiyle çocukları sıkmadan
tarihte çok az değinilen konuları
eğlenceli bir şekilde öğretiyor

Öğrencilerin vakitlerini en yararlı
şekilde değerlendirmeleri amacı
güden Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri

bünyesindeki öğretmenler, yeni bir proje için bir
araya geldi. Her biri farklı branşta ders veren öğ-
retmenler, tarihi sıkıcı olmaktan çıkartarak eğlen-
celi şekilde çocuklara anlatmaya karar verdi. Bu
amaçla tarihin az bilinen, pek dile getirilmeyen
konularının öbür yüzünün işleneceği “Bilge
Tarih” isimli youtube kanalı oluşturuldu. Ka-
nalda yayınlamak üzere İtalya’da bir Türk köyü
olan “Monea”nın hikayesinden Kanije Müdafa-
sı’na Orhun Yazıtları’ndan Deliler’e kadar çok
farklı 40 konu ele alındı.

Film kesitleriyle desteklendi

Görev dağılımı yapan eğitmenlerden kimi kü-
tüphanelerde günlerce araştırma yaptı kimi de
eline kamerayı alıp bahsedilen mekanlarda
çekim yaptı. El ele verilerek yapılan çalışmalar
sonucunda çekilen videolar, animasyon, müzik
ve film kesitleriyle desteklenerek renkli sunumlar
elde edildi. Şimdiye kadar yapımı tamamlanan
16 konu, bu hafta içinde Bilge Tarih kanalından
gösterime başlayacak. Öğrenciler, film tadında
izleyecekleri videolarla adeta tarihte yolculuğa
çıkacak.

Film tadında bir içerik hazırlandı

Projeye emeği geçenleri tebrik eden Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İnanıyorum ki
yavrularımız, bu sayede tarihi konuları film ta-
dında hazırlanan bir içerikle hiç sıkılmadan izle-
yecekler. Video bittiği zaman hem yararlı bilgiler
edinecekler hem de keyifli zaman geçirmiş ola-
caklar. Tüm çocuklarımıza ‘Bilge Tarih’i takip et-
melerini ve bu imkandan yararlanmalarını
tavsiye ediyorum” dedi. Yetkililer, ilerleyen sü-
reçte çocukların istedikleri konular doğrultu-
sunda da yayınların yapılacağını belirtti.  
NEŞE MERT
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Büyükçekmece
bisiklete binecek
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa
Hareketlilik Haftası kapsamında zabıta personeline bisiklet tahsis
ederek belediye personeline bisiklet kullanma zorunluluğu getirdi

AvrupA’dA bisikletin ulaşım aracı olarak
kullanıldığını belirten Büyükçekmece Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Belediye

zabıtası ve belediye memurlarımızın görev esnasında
kullanacakları bisikletin törenle teslim etmemizin
amacı bisiklet binme kültürünü arttırmak için biraz
örnek olmak. Büyükçekmece Belediyesi’nde artık çev-
redeki resmi kurumlara giden gelen personel ve zabıta
bisiklet kullanacak. Evinden işe bisikletle gelip giden
personelimizi ödüllendireceğiz. Hem bisikletini vere-
ceğiz hem de ödüllendireceğiz. Mümkün olduğu
kadar zorlayacağız. Büyükçekmece örnek olsun diğer
yerlere yayılsın” dedi.

Gelecek nesilleri düşünelim

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen törenle za-
bıta personeline bisikletlerini takdim eden Başkan
Akgün sözlerine şöyle devam etti: “Bisikletin kullanı-
labileceği alanlarda herkesin bisiklet binmesi lazım.
Bisiklet kültürünü yaygınlaştırırsak, resmi dairelerde
bisiklet kullanmayı zorunlu hale getirirsek Türkiye’de
de karbon oranın düşmesine, çevrenin daha çok ko-

runmasına, gaz salınımın azaltılmasına önemli katkı
sağlarız. Dolayısıyla gelecek nesillere daha güzel bir
dünya bırakabiliriz. Bisikletli bir hayat özellikle geliş-
miş ülkelerde bunu fark ediyoruz. Kuzey ve Batı Av-
rupa ülkeleri bisikleti alabildiğine yaygınlaştırdığı için
şehir hayatındaki yaşam kalitesi çok daha fazla yük-
seldi. Türkiye’de de bunun bir yerinden başlanması
lazım. Biz Büyükçekmece olarak başladık.”
ZEYNEP VURAL

Engelsiz belediye
Engelsiz belediyecilik
yaklaşımı ile kenti
yenileme çalışmala-

rına devam eden Küçükçekmece
Belediyesi, engelli araçların üc-
retsiz bakım ve tamir çalışmala-
rını sürdürmeye devam ediyor.
Küçükçekmece Belediyesi Ula-
şım Hizmetleri Müdürlüğü bün-
yesindeki engelli araç tamir ve
bakım atölyesi ile engelli vatan-
daşlara ücretsiz hizmet vererek,
yaşamlarını kolaylaştırıyor.
Akülü ve tekerlekli sandalyelere
akü değişimi, tekerlek, fren,
gövde bakımı, yağ kontrolü, me-
kanik ve elektronik arıza hizmet-
leri sunan Küçükçekmece
Belediyesi son 1 yılda 200 en-
gelli aracının bakım, tamirat ve
tadilatını gerçekleştirdi. 

Kimse yolda kalmıyor

Engelli vatandaşların manuel

ve akülü araçlarının tamir,
bakım, yedek parça 
ihtiyaçlarını ücretsiz olarak
karşılayan Küçükçekmece 
Belediyesi, yolda kalan ve
çağrı merkezine ulaşan vatan-
daşların taleplerine anında
cevap veriyor. Engellilere
uygun özel asansörlü 
araçlarla yolda kalan vatan-
daşlara ulaşan ekipler, araç-
ları atölyeye getirerek, 
vatandaşları da evlerine 
bırakıyor.

İhtiyaç sahibine araç 

Haftada ortalama 5-6 aracın
tamir ve bakımını gerçekleşti-
ren Küçükçekmece Belediyesi,
son 1 yılda talepleri doğrultu-
sunda ihtiyaç sahibi olan en-
gelli vatandaşlara da 16 akülü
araç, 219 manuel tekerlekli
sandalye tahsis etti. 

16-22 AvrupA Hareketlilik
Haftası nedeniyle bir organizas-
yon düzenleyen Zeytinburnu Be-

lediyesi, ilçenin tarihi ve turistik mekânlarını
Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipli-
ğinde 13 ülkenin konsoloslarına tanıttı.
“Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” te-

malı etkinlikte yapılan ilçe turunun tamamı
karbon salınımı olmayan elektrikli araçlarla
ve elektrikli scooter Martı ile tamamlandı.

Çalışmalar devam edecek

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gü-
nünde yabancı ülke temsilcilikleriyle sıfır

emisyonlu bir gün geçirmeyi planladıklarını
dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy, göreve geldikleri günden beri
Zeytinburnu’nun İstanbul’un kültür potansi-
yelinden daha fazla pay alması için gayret
ettiklerini, bunun için İstanbul’da rehberlik
eğitimi veren ilk ilçe olduklarını ifade etti. 

20 yıldır Zeytinburnu’nda restore edilen kül-
tür varlıklarının bu sayede daha fazla tanın-
masını sağladıklarını kaydeden Başkan
Arısoy, "Bugün, burada pandemi şartlarının
el verdiği şekilde İstanbul’daki yabancı mis-
yon temsilcilerine Zeytinburnu’muzu gezdi-
riyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası’na özgü
bir şekilde ziyaret edeceğimiz rotaları elek-
trikli scooterlarla yapıyoruz. Biz ilçemizdeki
kültür varlıklarımızın İstanbul’a tanıtılması
ve Zeytinburnu’muzun da kültür turizmin-
den pay alması için bu çalışmalarımızı
devam ettirmeye kararlıyız.” dedi.

Sıfır emisyonlu organizasyon
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C
umhur ittifakının en sıkı savunucusu 
Devlet Bahçeli buyurmuşlar.
“Türk Tabipler Birliği Korona virüsten 

daha tehlikeli”
Resmi açıklamayla en son yüze yakın sağlık 

çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği
bizzat Sağlık Bakanı tarafından açıklanmış, 
bunların içinde onlarca doktor var.

Yeterli maddi ve moral destek sağlanmadığı için”
tükendik” diye feryat eden sağlık çalışanları ve tabip-
ler için bu sözleri söyleyen birine ne söylenebilir ki!

Aslında sorun onların Hekim ya da sağlık 
çalışanı olmasında değil.

Sorun sağlık çalışanlarının sendikalarına söz 
geçiremeyen iktidarın, hekimlerin örgütlü 
duruşundan, gücünden rahatsız olması.

Ülkemizde en dinamik ve örgütlü kesimler, 
eğitimciler, avukatlar ve sağlık çalışanları.

Öğretmenlerin büyük bölümü kamu görevlisi 
olduğu için onları KHK larla, tayin ve sürgünlerle,
çalıştığı süre içerisinde baskı ve mObingle sindirme
yoluna gittiler.

İlerici, demokrat sendikaların karşısına yandaş
sendikaları çıkartarak bir ölçüde hem sendikaları,
hem eğitimcileri pasifize etmeyi başardılar.

Tüm bu baskı ve engellemelere, işten çıkarma-
lara, sürgünlere, haksız uygulamalara direnen 
eğitimciler var kuşkusuz.

Aynı keza, demokrasinin olmazsa olmazı yargıda
görev yapan hukukçular ısrarla ve inatla iktidara
boyun eğmeyip, meslek örgütlerine sahip çıktılar.

Barolar üzerinde gerekli hakimiyeti kuramayan
iktidar, hukukçuların verdikleri onurlu mücadeleyle
baş edemeyince şimdi de onları bölmeyi deniyor.

Geriye kala kala hekimler ve onların örgütü Türk
Tabipler Birliği kalmıştı.

Her zaman yaptıkları gibi önce algı yönetimiyle
başlayıp, gündem yaratmaya, ardından da örgüte
saldırmaya başladılar.

Bu konularda kraldan çok kralcı davranan ikti-
dar ortağı Bahçeli, şimdi de tabiplere sardı.

İçinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarında
canlarını ortaya koyarak, ailelerini, çocuklarını ihmal
etme pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına
devletin sahip çıkmadığı gibi, doktorlara yönelik bu
yakışıksız açıklamalar, kabul edilir gibi değil.

İktidar mücadelesi veren Muhalefet partilerine
yönelik saldırıları, siyaset ikliminde anlayabiliriz
de, demokratik bir ülkede öğretmene, avukata,
doktora yapılan bu saldırıların altında yatan gerçek
bu meslek gruplarının örgütlülük düzeyidir.

Terörle, teröristle mücadele edebilirsiniz ama
düşünen, okuyan, yazan, araştıran örgütlü insanla
mücadele kolay olmuyor.

Hatırlarsanız 12 Martta da, 12 Eylülde de 
hedefte hep bu kesimler vardı.

12 Martta gençlik önderlerinden Harun Karade-
niz’in tedavi için yurt dışına çıkışına izin verilme-
yince eşi savcıya çıkıp sorar “Benim eşim eline
silah almamış, teröre karışmamış, suçu nedir ki,
izin vermiyorsunuz?”

Savcının cevabı bugün için de geçerli.
“Keşke teröre bulaşsaydı, silahlı eylemlere karış-

saydı, onların hakkından kolay geliriz. Ancak senin
eşin gibiler fikirleriyle halkı zehirliyorlar.”

Ustanın dediği gibi “onlar ümidin düşmanıdır
sevgilim/akar suyun/ meyve çağında ağacın/serpilip
gelişen hayatın düşmanı/çünkü ölüm vurdu damga-
sını alınlarına/çürüyen diş, dökülen et/bir daha geri
dönmemek üzere yıkılıp gidecekler” 

İktidar; son dönemde sürekli oy kaybediyor.
Üstelik kendi içinden de itirazlar yükselmeye başladı.
Ekonomin dip yaptığı, işsizlik, yoksulluk ve 

yolsuzluğun tavan yaptığı günlerden geçiyoruz.
Görülen o ki; bu durum onları yönetemez, 

toplumun büyük çoğunluğunu da bu şekilde 
yönetilmek istemez hale getirdi.

Büyük ölçüde halk desteğini yitiren, kendi 
kitlesine eskisi gibi hükmedemeyen iktidar 
mensuplarının psikolojisi de bozuldu.

İçişleri Bakanı, Anayasa Mahkemesi Başkanına
ayar vermeye çalışıyor.

Sağlık Bakanı korona sonuçlarıyla ilgili 
çelişik rakamlar ve açıklamalarla giderek eleştiri
oklarının hedefi oluyor.

Damadın ne dediğini anlamak mümkün değil.
Milli Eğitim Bakanı, iki arada, bir derede şaşır-

mış durumda, her gün karar değiştirerek velilerin
sabrını zorluyor.

Toplumda şiddet, taciz ve tecavüzler artıyor.
Bir toplumsal travmayla karşı karşıyayız.
Sürekli bir korku ve endişe ortamında halkımız,

huzursuz,
Gençler umutsuz, çalışanlar sahipsiz
Yani kısaca Türkiye mutsuz.
“Ve elbette ki sevgilim elbet
Dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya
Dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle, işçi tulumuyla
Bu güzel memlekette hürriyet”

İmamoğlu, gazetecilerin 
“Bakanlık, Yeni Havalimanı

istikametinde bir metro hattı
yapıyor, siz de başka yerde
yapıyorsunuz. İkisinin ayrı

olması üzüyor mu sizi?” so-
rusuna; “Rekabet değil, tam

aksine, beraber İstanbullu'ya
kazandırılmasının keyfini

yaşarız, gurur duyarız. Ya-
panı alkışlarız” yanıtını verdi

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), Dudullu-Bostancı metro hat-
tının yapımına, 26 Şubat 2016’da

başladı. Çalışmalar, 2019 yılının Mart
ayında durma noktasına geldi. 23 Hazi-
ran 2019 seçimlerinin ardından göreve
başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
durmuş metro hatları konusuna öncelik
verdi ve finans kaynağı bulma konusuna
yoğunlaştı. Dudullu-Bostancı metro hat-
tındaki çalışmalar da finans kaynağı bu-
lunmasının ardından yeniden başladı. 10
Temmuz 2020’de hattın Kayışdağı İstas-
yonu şantiyesinde, “Dudullu-Bostancı
Metro Hattı Yapım İşleri Yeniden Başlı-
yor” başlıklı tören düzenledi. İmamoğlu,
düzenlenen törenle, durmuş hattaki ça-
lışmaları yeniden başlattı.

Burası durmuş bit hattı 

İmamoğlu, yaklaşık 2 ay sonra yine Du-
dullu-Bostancı Hattı’nda ve otopark in-
şaatında incelemelerde bulundu.
İnceleme gezisinde İmamoğlu’na; Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil Dara Oda-
başı, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin
Alpkökin ve Metro A.Ş. Genel Müdürü
Özgür Soy eşlik etti. Alpkökin ve
Soy’dan çalışmalarla bilgi alan İma-
moğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlen-
dirmelerini de istasyon alanında
gerçekleştirdi. Hattaki çalışmaların ol-
dukça hızlandığını vurgulayan İma-
moğlu, şunları söyledi: “Açıldığı andan
itibaren, 450-550 bin kişi günlük yolcu
sayısına erişme ihtimali olan, güçlü bir
hat. Hem deniz yoluyla buluşması hem
Dudullu da sanayi tesisleriyle, başta
Marmaray olmak üzere diğer hatlarla
kesişmesi, bu hattı çok değerli bir ko-
numa taşıyor. 2021’de biz, bu hattı ha-
yata geçirmek istiyoruz. Hem burada öz
finansmanı konusunda belediyemizin
hem de diğer dış kaynaklar noktasında,
çok verimli olacağını bildiğimiz bu hatta
dönük, yoğun bir gündemle tanışıyoruz.
Durmuş bir hat olarak teslim almıştık
burayı. Etkin hale getirmek, bizi mem-
nun etmiştir. Ama bizi esas mutlu edecek
olan, burayı tümüyle bitirmiş olmak.
Kaldı ki burası, bir transfer noktası. Bu-
rada 900 araçlık, Kozyatağı’nda 2 bini
aşan bir otoparkımız var. Burası, aynı
zamanda ‘park et-devam et’ modelimiz
için de çok kıymetli noktalar.”

Bütün gücümüzle çalışıyoruz

Hattın deniz ulaşımıyla bağlantı nokta-
sında da önemli olduğunu dile getiren
İmamoğlu, “Bir anda İstanbulluyu deniz
yoluyla, raylı sistemle, diğer toplu taşıma
unsurlarıyla bir araya getirerek, bir mo-
delle trafiği rahatlatmış hale getireceğiz.
Pandemiyle beraber toplu taşımanın,

hatta mesainin tekrar ele alındığı bu dö-
nemlerde, böylesi rahatlatıcı çalışmaların
bir an önce kazandırılması, 16 milyon İs-
tanbullunun ve de çok değerli misafirle-
rimizin, turistlerimizin rahat edeceği bir
şehir ortamını yaratmış olacağız. Bütün
gücümüzle, var gücümüzle bu hattı bitir-
mek ve İstanbulluya kazandırmak istiyo-
ruz” dedi.

Raylı sistem olmasını arzu ederiz

İmamoğlu, gazetecilerin, “Bakanlık da
Yeni Havalimanı istikametinde bir metro
hattı yapıyor, siz de burayı. İkisinin ayrı
olması üzüyor mu sizi” sorusuna ise şu
yanıtı verdi: “Sadece İstanbul'da yok,
Ankara'da da var, başka yerlerde de.
Konya'da da var. Bakanlığın da ele aldığı
hatlar var. Bakanlığın bizzat yaptığı hat-
lar var. Bizim gibi büyük kentlerde ve de
tarife noktasında, şu günkü bulunduğu
seviyeye baktığınızda, bu işin teşvik ve
modeliyle olma mecburiyeti var. Kaldı ki

Yeni İstanbul Havalimanı, açıkçası İs-
tanbul'un çok da uzun vadeli master
planlarından olan bir şey değildi. İstan-
bul'un gündemine ‘pat’ diye gelince,
bunu Büyükşehir Belediyesi'nin çözmesi
zaten beklenemezdi. O dönemde Bakan-
lığın bu işe el atması doğru bir hamleydi.
Bu tür doğru hamlelerin, bu tür doğru
işlerin yapılmasını biz alkışlarız. Rekabet
değil, tam aksine beraber İstanbulluya
kazandırılmasının keyfini yaşarız. Gurur
duyarız. Yapanı alkışlarız. O bakımdan
Bakanlığın bu tür hamlelerini alkışlıyo-
ruz. Bizi kaygılandıran ve üzen durum
şuydu ilk başta: Yapılmış bir kısım ihale-
lerin Büyükşehir nezdinde, kaynak so-
runu çözülmeden, projeleri netleşmeden,
tümüyle kredilendirilmesi sağlanmadan
başlanmasının özellikle raylı sistem yatı-
rımlarında tıkanmalara sebep olacağı
net. Yani bunların öz kaynak modeli ile
döndürülmesi çok güç. Yani siz, bütün
raylı sistem yatırımlarınızın yüzde

10'unu, 15'ini kendi öz kaynaklarınızla
çözebilirsiniz. Bakanlık, kimin bakanlığı?
Hepimizin bakanlığı. Türkiye Cumhuri-
yeti'nin bakanlığı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin
belediyesi. Bunlar rekabet değil; tam ak-
sine, birbirini alkışlayacak modeller ol-
malı. Bir şeyi daha alkışlamak
isteyebiliriz. Özellikle raylı sitemler gibi
toplu taşıma unsurunda, en çağdaş mo-
delin birtakım muafiyetlere sahip olma-
sını arzu ederiz. Yani Bakanlığın bunu
çalışması lazım. Şurada ödediğimiz
KDV'ler, şurada ödediğimiz vergiler
bence yazıktır. Bu tür şeyler, zulümdür.
Bu tür katkılarla, biz, aslında çok daha
ciddi yatırımlar yapabiliriz, diye düşünü-
yorum. Bu muafiyet kısmı çok değerli.
Çok büyük rakamlar tutuyor. Bunları çö-
zersek el birliği ile yatırımlarımızı, bu an-
lamdaki çağdaş yatırımlarımızı daha
güçlü seviyelere taşıyabiliriz.”
HIDIR ULAĞ

Yasaklarla baskılarla
nereye kadar?

METRO ICIN
REKABET YOK

Kule icin destek cağrısı
Büyükçekmece TV Kulesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu’ndan destek beklediklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, “Bu kuleyi hem Türk turizmine hem de Türk haberleşme ve yayın sistemine sokmak milli görevimizdir” diye konuştu

1997 yılında yapımına başlanan
ve 2003 yılı sonunda tamamla-
nan 234 metre yüksekliğindeki

Türkiye’nin ilk TV kulesi olan Büyükçek-
mece TV Kulesi, İstanbul’un batı yakasında
tek noktadan televizyonlara, radyolara ya-
yıncılık hizmeti verilmesi ve görüntü kirliliği
yaratan vericilere son vermek amacıyla inşa
edildi. Kulenin yeri Telekomünikasyon
Genel Müdürlüğü’nce belirlendi
Çamlıca TV Kulesi’nin test yayınlarına baş-
lamasıyla birlikte Büyükçekmece TV Ku-
lesi’nin akıbeti yeniden tartışılma başladı.
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Büyükçekmece televizyon kulesinin
TÜYAP Fuar Merkezi’nin yapımına başla-
dıktan hemen sonra planlandığını belirte-
rek; “Türkiye’de viyadükleri yapan, yüksek
kuleleri yapan Endem İnşaat’la birlikte yap-
tık. Biz belediye olarak yerini tahsis ettik.
Yani fuar merkezini tamamlamak ve Bü-
yükçekmece – Beylikdüzü sırtlarında demir
ağlardan vericilerin kurulmasını engellemek
için biz bu kuleyi buraya Türkiye’nin ilk ku-
lesi olarak yaptırdık. İçerisinde 25 kişilik iki
tane hızlı asansör vardır. 234 metredir yük-
sekliği. O zamanki tespitlerle Türkiye’nin ilk
televizyon kulesi. Yükseklik bakımından Av-
rupa’nın 4’üncü kulesi. Dünyanın da 17’inci
kulesiydi. Şimdi tabii değişti birçok kuleler
yapıldı. Bu kulenin yerini biz belirlemedik.
Telekomünikasyon Genel Müdürlüğü emis-
yon noktası burası demişti. 204 rakımlı te-

pedir burası. Dolayısıyla ezbere yapılan bir
yer değildir. Kule standartları bakımından
dünya standartları neyse ona göre yapılmış-
tır. Zemini çok sağlam bir zemindir. Bu ku-
lenin şimdi gündeme gelmesinin sebebi
Çamlıca tepesindeki kulenin devreye girme-
sidir. Yeni deneme yayınları başladı.  Ancak
Büyükçekmece’de burada bizim Beylikdüzü
çevresinde bir kuleye daha ihtiyaç olduğunu
biliyoruz. Bu nedenle artık bu kulenin de
milli görevini yapmaya başlaması lazım. Bu
nedenle bu konuyu Sayın Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanımızla görüşmek üzere randevu
talebinde bulundum. En kısa zamanda
sayın bakamınızın vereceği randevuya göre
görüşerek devletimizin tüm unsurlarıyla
tüm birimlerle bu kuleyi devreye sokmak
için hazır olduğumuzu söyleyeceğiz. Çünkü
yazıktır milli bir servet. O günkü parayla 55
milyon dolardan fazla para harcanmıştır”
ifadesini kullandı.

Turizme katkı verir 

Kulenin İstanbul turizmine de önemli katkı
sağlayacağını kaydeden Başkan Akgün söz-
lerini şöyle tamamladı: ”Alt kısmında otel
alanı da mevcuttur. İçerisinde yeme içme
yerleri var ama aynı zamanda turizme hiz-
met etmesi bakımından otel de var. Bu
kompleks şeklinde bu tesisi işletmek, hem
İstanbul’a büyük bir katkı sağlayacaktır. İle-
tişimimizin, radyo ve televizyon yayınlarının
buradan yapılarak İstanbul’un batısındaki
bu eksikliği de giderme bakımından önemli

bir görev üstlenecektir. Ayrıca Türkiye’nin
en büyük, Avrupa’nın 5’inci fuar merkezi
olan Büyükçekmece – TÜYAP Fuar Merke-
zi’ne gelen dünya insanlarının burada ko-
naklaması, yiyip içmesi, televizyon kulesinin
tepesindeki 55 dakikada tur atan 600 kişilik
kapasitesi olan lokantada keyifle yemeklerini
yemesini sağlayacak bir tesistir. Bunu hem
Türk turizmine hem Türk haberleşme ve
yayın sistemine sokmak hepimizin görevidir.
Biz bu nedenle sayın bakanımızdan ve ilgili-
lerden bu konuda hem yardım, hem destek
hem de bizleri yönlendirmeleri konusunda
yardım bekliyoruz.”
MÜGE CESUR ÖZMEN

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

4 ilçeden geçecek
metro hattı 
Hat; Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy
metro hattı ile Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-
Tavşantepe metro hattı ile Mevlana istasyonunda
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile
Bostancı istasyonunda ise Marmaray işletmesi ile
entegre olacak. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Üm-
raniye ilçelerinden geçecek hatta, 13 istasyon
(Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı,

Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı,
Mevlâna, İmes, Modoko, Dudullu,

Huzur, Parseller) bulunacak. 

Beyoğlu tasarruf yaptı
İstanbul'un en çok turist çeken
kalabalık ilçelerinden Beyoğlu Bele-
diyesi, Kademe A.Ş.'nin geliştirdiği

yerli ve milli araçlarla 1 yılda 10 milyon TL'nin
üzerinde tasarruf sağladı. Albayrak Grubu
bünyesinde faaliyet gösteren Kademe A.Ş., be-
lediyelerin ihtiyaçlarına göre Ar-Ge çalışmaları
yaparak yüzde yüz yerli ve milli araçlar üreti-
yor. İthal ürünlere kıyasla yüzde ellinin üze-
rinde tasarruf sağlayan araçlar ekonomiye de
ciddi katkı sağlıyor. Kademe A.Ş.'nin Beyoğlu

Belediyesi'nin ihtiyacına göre geliştirdiği ve yerli
kaynaklarla ürettiği “Kompakt Yol Süpürme
Araçları” ilçenin kalabalık ve dar sokaklarını te-
mizliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın başlattığı yerli ve milli ekonomi
hamlesine Beyoğlu Belediyesi olarak katkıda
bulunduklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız, bu kapsamda yaptıkları
çalışmaları anlattı. Beyoğlu'nun kalabalık ve
dar sokaklarının hijyeni için özel sektörle işbir-
liği yaparak Ar-Ge ürünler geliştirdiklerine dik-

kat çeken Yıldız şöyle konuştu: “Beyoğlu Bele-
diyesi olarak bugün haklı bir gurur yaşıyoruz.
Kademe A.Ş.'nin tamamen yerli ve milli olarak
ürettiği Kompakt Yol Süpürme Araçları, Be-
yoğlu'nun ihtiyaçları doğrultusunda, Kade-
me'nin profesyonel ekibi ile belediyemizdeki
personelin şahane bir eseri var.”
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir
Pakdemirli, Malatya'da düzenlenen
'Malatya Kuru Kayısı Alım Fiyatı

Açıklanması' programına video konferans yön-
temiyle katıldı. Burada konuşma yapan Bakan
Pakdemirli, dünyada kayısı üretiminin 550 bin
hektar alanda yaklaşık 3,9 milyon ton, Türki-
ye'de ise 1 milyon 312 bin dekar alanda, orta-
lama 800 bin ton kayısı üretimi ile birçok
üründe olduğu gibi kayısı üretiminde de dün-
yada birinci sırada yer aldığını kaydederek, "Bu
başarı elbette, Malatyalı çiftçilerimizin kurduğu
modern kapama bahçelerden dünya standart-
larının üzerinde elde edilen üretimlerle olmuş-
tur. Bu gelişmelerin sonucunda, 2002 yılında
315 bin ton olan kayısı üretimimiz, 2019 yı-
lında yüzde 170 artış ile 847 bin tona ulaşmış-
tır" diye konuştu.

Üretim bekliyoruz

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin, dünyada kuru
kayısı ihracatında birinci, taze kayısı ihraca-
tında ise ikinci sırada olduğunu, 2019 yılında
kuru ve yaş olarak 290 milyon dolarlık kayısı
ihracatı yapıldığı belirterek, şunları söyledi:
"Toplam tarımsal ihracatın da, yaklaşık yüzde
2'si kayısıdan gelmektedir. Bu gurur, Malatyalı
kardeşlerimizin emekleri ve alın teriyle hasıl ol-
muştur. Malatya'da 800 bin dekar alanda yapı-
lan kayısı üretimi, 50 bin aileye gelir kapısı
olmuştur. 2019 yılında, Malatya'da toplam ka-
yısı üretimimiz 392 bin ton, kuru kayısı üretimi-
miz 88 bin ton olmuştur. Dolayısıyla
Malatya'mız; Türkiye'deki kayısının yüzde
46’sını, kuru kayısının ise yüzde 80'den fazla-
sını üretmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl ise,
yaşanan olumsuz iklim şartları nedeniyle kuru
kayısı üretiminde geçen yılın bir miktar altında
üretim beklemekteyiz. Bakanlık olarak verdiği-
miz destek ve yatırımlardan bahsedecek olur-
sak; dekara 19 liralık mazot-gübre desteğine
ilave olarak, dekara 10 lira katı organik- orga-
nomineral gübre desteği veriyoruz. Dekara 35-
70 lira organik tarım, 20-40 lira iyi tarım
desteği veriyoruz.”

A lanya'da yetişen ve başta iç pi-
yasa olmak üzere birçok ül-
keye satılan tropikal meyve

avokadonun hasadı ağustos ayında
başlandı. Haziran ayında yaşanan aşırı
sıcaklar nedeniyle erkenci meyvede
yüzde 20'lik bir kayıp yaşanmasının
yanı sıra iç pazardaki yoğun talep ne-
deniyle ihracatı da eylül ayına kaldı.
Avokadoda bu yılki rekolte hedefi 70
milyon adet olarak belirlenirken, Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız
Bölge programında yaptığı açıklama
Alanya avokadosunu yeniden gün-
deme taşıdı.

Bizi çok memnun etti

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun teşekkür
eden Alanya Avokado Üreticileri Birliği
Başkanı Hilmi Sevilgen, "Biz çok
memnun olduk. Özellikle Bakan Beyin
bu şekilde bir açıklama yapması bizi
memnun etti. Zaten çok hareketli, gör-
düğümüz zaman biz de hareketleniyo-
ruz. Avokado yediği her halinden belli.
Bunu da orada gündeme getirmesi,

özellikle Alanya avokadosu olarak
açıklama yapması bizi çok mem-

nun etti. Avokado zaten gündemdeydi,
Bakan Beyin bu şekilde bir açıklama
yapması hızını daha da arttırdı. Biz
Alanyalılar olarak daha çok memnun
olduk. Özellikle ben Avokadocular Bir-
liği Başkanı olarak daha çok memnun
oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyo-
ruz" dedi.

Bedavadan reklam yaptı

Avokadonun bu şekilde gündeme gel-
mesiyle birlikte avokadoya olan mera-
kın da arttığını belirten Başkan
Sevilgen, "Mesela 'altın çilek' dediğimiz
bir meyvemiz vardı onu Sayın Cum-
hurbaşkanımız bir davette ikram yap-
mıştı, altın çilek patladı. Altın çileğe bir
ilgi, bir alaka bir araştırma yapılmaya
başlandı. Şimdi bir ürünü gündemden
düşürdüğümüz zaman o ürünün satışı
da azalıyor. Biz buna reklam diyoruz.
Şu an Bakan Bey, hızlı gitmekte olan
bir aracın vitesini yükselterek daha da
hızlı gitmesini sağladı. Zannedersem
şu an internette bir araştırma yapsanız
en çok tıklanan haberin birisi de avo-
kadodur. Bakan Bey burada Alan-
ya'mıza bedavadan bir reklam yaptı
teşekkür ederiz" diye konuştu. Alanya

Avokado Üreticileri Birliği Başkanı
Hilmi Sevilgen, bu yıl özellikle iç pa-
zarda aşırı bir talep olduğunu da vur-
gularken, en çok İstanbul, Ankara,
İzmir ve Antalya'nın avokado talep et-
tiğini söyledi. Hilmi Sevilgen, şöyle
dedi: "Geçen yıla oranla avokado bu
yıl çok daha hareketli geçiyor. Bunun
bir sebebi haziran ayında yüzde 20'lik
bir kaybımız vardı, bu yıl pandemiden
mi neden dolayıysa aşırı bir tüketim
oluştu. Zaten biz bunu geçtiğimiz yıl
ağustos ayında 2-3 sefer ihracat ger-
çekleştirmiştik, bu sene eylül ayına
sarktı. Bu üreticiyi tabii ki sevindiriyor,
bizi de sevindiriyor. Tüketiciyi de mem-
nun edecektir. Avokadonun içeriğinde
çok vitamin, mineral var. Onun farkına
vardılar. Bu da tüketimi arttırdı. Biz
şunu gördük, geçen yıla oranla biraz
düştü ama artı takviye ürünler geliyor.
Ülkemizde her yıl avokado üretimine
yeni başlandığı için bir de ekildikten 3-
4 yıl sonra meyve veriyor. Mesela 3 yıl
önce ektiğimiz ürün bu sene yeni dev-
reye girdi. Bizim tonajda biraz eksiği-
miz var ama onu zaten yeni gelen
ürünler üretime katkı sağlıyor. Özellikle
ülkemizde tüketim arttı" dedi. DHA

TürkiyE’dE ekonominin
lokomotifi olarak görülen
inşaat sektörünün iş po-

tansiyeli olduğunu söyleyen Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
(FSMVÜ) İnşaat Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. İbrahim Ekiz,
“Öğrenciler gönül rahatlığıyla İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nü seçebilir”
dedi. 2020 Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-
2021 öğretim yılı için yükseköğretim
programlarına ek yerleştirme işlem-
leri devam ediyor. Adaylar, 
2020-YKS Ek Yerleştirme tercihle-
rini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri ara-

sında ÖSYM'nin internet adresinden
bireysel olarak yapabilecek. İnşaat
mühendisliği okumayı düşünen
adaylar için mesleğin avantajlarını
anlatan Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi (FSMVÜ) İnşaat Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. İbra-
him Ekiz, sektörün geleceğinin
parlak olduğunu söyledi.

Kendi işlerini yapabilirler

İnşaat mühendisliği bölümünün her
türlü bina, köprü, viyadük, karayolu,
demiryolu, havaalanı, baraj, liman,
su getirme, kanalizasyon, fabrika ve
endüstri yapılarının fizibilite raporla-

rının hazırlanması, inşaatlarının
planlanması, projelendirilmesi ya-
pımı ve yapım sırasında denetlenme-
sini sağlayacak, bunları yaparken
öğrendiği temel bilgileri etkin bir şe-
kilde kullanarak önüne çıkabilecek
her türlü problemi çözebilecek mü-
hendisler yetiştirmeyi amaçladığını
dile getiren Prof. Ekiz, “Bazı inşaat
mühendisleri de belirli tecrübeleri ka-
zandıktan sonra kendi işlerini kura-
rak projelendirme, müteahhitlik ve
danışmanlık yapabilir. Ayrıca akade-
misyenliği seçip üniversitelerde araş-
tırma yapabilir ve ders verebilir”
açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen
tropikal meyve avokadoda, iç pa-

zarda talep patlaması yaşanıyor. Dış-
işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun
da CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız

Bölge programındaki açıklaması son-
rası Alanya avokadosunun bilinirliği
iyice arttı. Alanya Avokado Üretici-
leri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen,
Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti

Türk ilaç şirketi
büyümek istiyor
Türkiye ilaç pazarına yenilikçi ürünler kazandırdığına ve geçtiğimiz
son iki yılda toplamda yüzde 161 büyüme gösterdiğine dikkat
çeken Generica İlaç, yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini duyurdu

TürkiyE ilaç sektöründe faaliyet gösteren
ve temelleri 2007 yılı Eylül ayında atılan
Generica İlaç, ismini “Genveon” olarak de-

ğiştirdi. İsim değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada şir-
ketin hem akut hem de kronik pazarlarda orijinal, eş
değer ve OTC ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyü
ile son dönemlerde hızlı bir büyüme gösterdiğini ve Ar-
Ge merkezi çalışmalarına hız verdiğine dikkat çekildi.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Genveon İlaç Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, “Şir-
ketimizde son yıllarda büyük bir dönüşüm hareketi
başlattık ve 2020 yılında ilk olarak şirket ismimizi ‘Gen-
veon’ olarak değiştirdik. Genveon, eski ismimiz olan
‘Generica’ ve yeniliğin günümüz tanımı ‘Invention’ te-
rimlerinin birleşiminden doğdu. Yeni ismimiz, geçmişte
elde ettiğimiz tecrübenin, güvenin, sahip olduğumuz
yüksek kalite kültürü ve dinamizmin, inovasyonla bu-
luşmasını yaşatacak” dedi. 

Hedef yüzde 25 büyümek

Çok uzun yıllardır ilaç sektörü içerisinde olduğunu
sözlerine ekleyen Karaağaç, “Genveon olarak deği-
şimle birlikte yeni ürün ve ilaçlarla yeni pazarlara açıl-
mayı planlıyoruz. Türkiye ilaç pazarında 2018 yılında
yüzde 73, 2019 yılında ise yüzde 51 oranında büyüme
gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz ise,
her yıl Türk ilaç pazarı büyüme oranının minimum
yüzde 25 üstünde büyümek” şeklinde konuştu. DHA
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AVOKADO
PATLAMASI

Türkiye'de yaklaşık 45 bin hektarlık
alanda avokado ekimi yapıldığını
belirten Başkan Sevilgen, "Geçen yıl
aşağı yukarı 40- 50 milyon adet ci-

varında üretim elde etmiştik. Bu yıl
hedefimiz, ürün azaldı dedik ama
sadece erkenci ürünlerde azalma
var. Diğer ürünlerde bir azalma
yok. Mesela şu an elimizde duthane
dediğimiz cins var. Bunlarda bir
azalma yok. İlk ağustos ayında baş-

layan kliftonlarda bir azalma var.
Onun arkasında Beckham, Etenger
ve Fuerto başlayacak. Bu ürünleri-
mizde bir azalma yok. Yani aşağı
yukarı 60- 70 milyon adet arasında
inşallah bir üretimimiz olacaktır"
ifadelerini kullandı.

Hedef 70 milyon

Yeni nesil
alışveriş imkanı

ElEkTronik para kuruluşu Papara, yeni nesil
harçlık kartı Edu Card ile, öğrencinin yanında
nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kal-

dırdıklarına ve bu sayede de, kâğıt veya madeni para ile
bulaşan hastalık riskinin de önüne geçmeyi hedefledikle-
rini duyurdu. Papara’nın ilk olarak İstanbul’da başlattığı
ve Türkiye’ye yaymayı amaçladığı ortaokul ve lise öğren-
cilerine yönelik yeni nesil ücretsiz harçlık kartı Papara,
Edu Card ile, öğrencilerin, kağıt veya madeni para ile
alışveriş yapmak zorunda kalmayıp, ödemelerini temassız
bir şekilde gerçekleştirebilmesine olanak sağladığına dik-

kat çekti. Kart hakkında yapılan bilgilen-
dirmede velilerin de kendi Papara
hesaplarından öğrencilerinin yaptığı harca-
maları anlık olarak takip edebileceğine
vurgu yapıldı. Uygulamanın öğrenciler için
de küçük yaşlardan itibaren finansal okur-
yazarlık konusunda sağlam bir temel at-
masına katkı sağladığını dile getiren
Papara CEO’su Ahmed Faruk Karslı, “Bu
proje, COVID-19 salgınından çok önce
başladı ama Türkiye genelinde etkili olan

pandemi sürecinde oldukça önemli hale geldi. Biz ekip
olarak bu riskin her zaman farkındaydık ve maalesef
COVID-19 da bizim bu yaklaşımımızı haklı çıkardı” dedi.

Hastalık riski azalıyor

Veliler ve öğrencilerin geçen yıl uygulanan sistemden çok
memnun kaldığını belirten Papara CEO’su Ahmed Faruk
Karslı, “EDU Card’lar ile öğrencilerimizin nakit kullan-
madan günlük harcamalarını temassız gerçekleştirmesini,
böylece kâğıt veya madeni para ile bulaşan bakteri ve vi-
rüslerden uzak durmasını sağlıyoruz. Veliler de  çocukla-
rının harcamalarını elektronik ortamda takip edip, gerekli
olduğu takdirde kendi hesaplarından öğrencilerinin he-
saplarına 7/24 ücretsiz harçlık gönderebilir. Dilerlerse
günlük, haftalık veya aylık olarak harçlık talimatı da vere-
bilirler” ifadelerini kullandı.

Kayısı deyince
1 numara biziz

“E-Ticaret ile Hedef Amerika" adlı
panel birçok firmanın yöneticilerinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Panel

UPS Türkiye Genel Müdürü ve AmCham Tur-
key YK üyesi Burak Kılıç moderatörlüğün dü-
zenlendi. KOBİ'lerin güçlü ihracatçılar
olmalarını desteklemeyi amaçladıklarını söyle-
yen Burak Kılıç, “Türk işletmelere ABD mer-
kezli şirketlerin e-ticaret deneyimlerini
aktarmayı, aynı zamanda e-ticaretle ilgilenen
bir KOBİ havuzu oluşturmayı hedefliyoruz”
dedi. United Parcel Service (UPS) ve AmCham
Turkey iş birliğinde gerçekleştirilen “E-Ticaret
ile Hedef Amerika" adlı panel birçok firmanın
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. UPS
Türkiye Genel Müdürü ve AmChan Turkey YK
üyesi Burak Kılıç moderatörlü-
ğün de gerçekleşen panele, Da-
nışmanlık Kıdemli Başkan
Yardımcısı ve AmCham Turkey
YK üyesi Didem Şekerel Erdo-
ğan, TBWA CEO Burcu Ka-
yımtu, Micrasoft Kurumsal
Orta ve Küçük İşletmelerden
Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Onay Afşar, ve Moda-
nisa Tedarik Zinciri Başkan
Yardımcısı Burak Aktaş katıldı.

Örnekleri anlattı

Panelde katılımcılara, Danışmanlık Kıdemli
Başkan Yardımcısı ve AmCham Turkey YK
üyesi Didem Şekerel Erdoğan, teknolojinin ka-
talizörlüğü ve global e – ticaret trendlerinden
söz etti. TBWA CEO Burcu Kayımtu, e- tica-
rette markalaşma, Micrasoft Kurumsal Orta ve
Küçük İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Onay Afşar, Coğrafi yaygınlaşmayı,
Modanisa Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı
Burak Aktaş ise İyi örnek paylaşımını anlattı. 
Kılıç, panelde, Amerika'daki e-ticaret fırsatla-
rını değerlendirmeyi hedefleyen KOBİ'lere yö-
nelik tasarlanan Webinar serisi, 3 ana konuya
odaklandıklarını vurguladı. 

KOBİ’ler güçlenecek

ZAYİ İLANLARI 
Avcılar Vergi Dairesi'nin 520 000 6618 vergi sicil

numaralı ve 15602837350 TC Kimlik numaralı mükelle-
fiyim. Anlaşmalı matbaaya bastırdığım 113351-113500
arası seri numaralı 3 adet fatura koçanım kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. Samat Karapınar.

Beko 300 TR marka ve model, AT0000174463 seri
numaralı POS cihazımın ruhsatını kaybettim. 

Hükümsüzdür. Serdar Sarı V.D.: Avcılar 7460856948
TCKN: 37424177780 

Alanya Avokado
Üreticileri Birliği
Başkanı Hilmi

Sevilgen



C HP lideri Kılıçdaroğlu, Türk Ta-
bipleri Birliği (TTB) Genel Mer-
kezi'ni ziyaretti. Genel Başkan

Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Veli Ağ-
baba'nın eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğ-
lu'nu, TTB Merkez Konsey Başkanı
Sinan Adıyaman ve yardımcıları karşıladı.
Kılıçdaroğlu'nun yakasına girişte TTB gö-
revlileri tarafından siyah bir kurdele ta-
kıldı. Yaklaşık yarım saat süren
görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve
Adıyaman, birlikte açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, ziyaretin kendileri açısından
önemli olduğunu söyleyerek, "Pandemi
sürecinde toplumun her kesimi; yaşadığı
bölge ne olursa olsun, ciddi bir endişe
içinde. Bu endişeyi giderecek olan ana ak-
törler sağlık çalışanlarıdır; siyasetçiler
değil. Toplumsal endişeyi giderecek olan-
lar sağlık çalışanlarıdır. Olay bir sağlık so-
runudur. Ve sağlık çalışanlarına, sayın
başkanın huzurunda, hepsine şükran
borçluyuz. Hepsine minnet borçluyuz"
dedi.

Risk oranı yüzde 85

Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle sağlık
çalışanlarının uzun bir süre evlerine git-
mediklerini belirterek, "Riskle doğrudan
doğruya karşı karşıya. Risk oranı sağlık
çalışanlarında yüzde 85. Dolayısıyla böyle
bir tablo içerisinde görev yapıyorlar. Hepi-
miz alkışladık, parlamentoda alkışladık.
Ama ne olduysa birdenbire sağlık çalışan-
ları suçlu oldu. Neden? Çünkü sağlık çalı-

şanları topluma, halka doğru bilgi vermek
istiyorlar. Olayla mücadele eden, hayatını
feda eden; 97 sağlık çalışanı hayatını kay-
betti, 41'i hekim. Bunlar itiraz etmeyecek
de yönetimi uyarmayacak da kimi uyara-
cak? Olay bir sağlık sorunu olduğuna
göre bu konuda söz sahibi olan kişiler, ko-
nuşması olan kişiler de doğal olarak da
sağlık çalışanları ve onları temsil eden
odalar. Ve bunlar da gereğini yapıyorlar.
Suç işlemiyorlar. Tam tersine halkın sağlı-
ğını yaptıkları uygulamalarla, aldıkları ka-
rarlarla tehlikeye atan yöneticileri
uyarıyorlar" diye konuştu.

Biz de destek verdik

Koronavirüs salgınına yönelik alınan ön-
lemlere yönelik birtakım eleştirilerde bulu-
nan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Baştan
bir strateji belirlemesi lazımdı iktidarın.
Salgını önleyecek önlemlerin alınması la-
zımdı. Salgının önlenmesi gerekiyordu.
Yaptılar başlangıçta. Sokağa çıkmadan
tutun da kahvelerin, okulların kapatılma-
sına kadar yapıldı. Toplu taşıma araçları-
nın kullanılmaması gibi bazı kararlar
alındı. Bu kararlar önemli miydi? Önem-
liydi. Gerekli miydi? Gerekliydi. Ama bu
kararların doğuracağı bir şey vardı; işsizlik
ve bunun arkasından yoksulluk. Hüküme-
tin buna da hazırlıklı olması gerekiyordu.
İşsiz kalanlara destek vermesi gereki-
yordu. Kahveleri kapattınız, taksileri dur-
durdunuz. Bu insanlar akşam evine
ekmek götürecek. Dolayısıyla bu önlemle-

rin de alınması gerekiyordu. Baştan kıs-
men önlem alındı. Biz de destek verdik.
Hatta o kadar ki 'Merkez Bankası'ndan
kontrollü karşılıksız para basabilirsiniz'
dedik. Bu gerçeği de biliyorduk çünkü biz.
Ama bugün geldiğimiz nokta bir süre
sonra 'insan önemli değildir, ekonomi
önemlidir' dediler. Ondan sonra da fırtı-
nanın başlangıcı için düğmeye basıldı.
Geldiğimiz nokta bu"

Duyduğum en saçma söz

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin MHP lideri
Devlet Bahçeli'nin "Türk Tabipleri Birliği
derhâl ve gecikmeksizin kapatılmalıdır"
sözlerini hatırlatması üzerine, "Yani
Covid-19 ile mücadele edenler, hayatını
bu işe vakfedenler terörist oldu değil mi?
Hayatımda duyduğum en saçma söz"
dedi. Kılıçdaroğlu, Keçiören Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanla-
rına yönelik saldırının sorulması üzerine
ise, "Başkan ve arkadaşları ifade ettiler.
Sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Öteden
beri karşılaştığımız acı bir olay. Hepimiz
bir şekliyle, yaşamımızın bir bölümünde
mutlaka doktora gitmişizdir. Mutlaka
sağlık çalışanlarıyla karşılaşırız. Tedaviyi
onlar yaparlar ve hastaneden taburcu ol-
duğumuz da onlara teşekkür ederiz. Do-
layısıyla sağlık çalışanlarına şiddet asla
kabul edeceğimiz bir olay değil. Daha
doğrusu şiddeti kendi düşünce dünyamı-
zın dışına çıkarmalıyız" diye konuştu.
DHA
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İ çişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ nun Ana-
yasa Mahkemesi Başkanı hakkındaki sözleri çok
ilginçti. Yaşadığınız ülkede demokrasi istemek,

özgürce yaşayıp güvende olmak, her yurttaşın en 
doğal hakkıdır. 

Şayet bir ülkede her kim olursa olsun, hangi ko-
numda veya mevkide olursa olsun, koruma ile dolaşı-
yorsa bu sizin can güvenliğinizin olmadığının bir
göstergesidir. 

“Korumasız gezemezsiniz, gezin de göreyim” gibi
tehditkâr sözler bir ülkenin İçişleri Bakanına yakışan
bir cümle değildir. 

Bununla övünerek söylem geliştirmek ise zorbalığın
ne kadar pekiştiğini gözler önüne sermektedir. 

Anayasa Mahkeme Başkanının sözlerini sert sözlerle
eleştirmek yerine, onu destekler türde yorum yapmak
ve çözüm üretmek daha etik olurdu.

Ancak bu yaklaşım diktatörle yönetmek isteyen bir
anlayışı içinde barındırır. Bu nedenle Sayın Soylu’ nun
sözlerini bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. 

“Demokrasinin esas prensibi halkın egemenliğidir.
Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için,
yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. 

Eğer bu sağlanmazsa demokrasi, otokrasiye geçebi-
lir. Halk övülmeyi sever onun için güzel sözlü demagog-
lar ,kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını
bilen herkesin devleti idare edebileceği zannedilir. 

Demokrasi, bir eğitim işidir. 
Eğitimsiz kitlerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur.

Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da
DİKTATÖRLER çıkar”. Platon /Devlet   

Efsane Başkan Seyfo Baba

Evet, yanlış duymadınız hem efsane başkan hem de
Seyfo Baba nasıl olur diye düşünebilirsiniz. 

Ama Çatalca’da hem efsane oluşu ile hem de baba-
lığı ile nam yapmış olan, Çatalca Trakya Birlik Yağlı
Tohumlar Kooperatifi Başkanı, Seyfettin Üner, yaklaşık
43 yıldır bu görevi sürdürmekte. 

Aynı zamanda bölgemizde ve Trakya Birlikte 
Kooperatifin ağırlığını, etkinliğini hissettiren çok 
önemli bir şahıs.  

Çatalca ve bölgemizde kendisine “Seyfo Baba” diye
hitap edilmesiyle, büyük küçük demeden herkesle sıcak
ilişkileri sayesinde kendini sevdiren nevi şahsına münha-
sır bir kişilik. 

Efsane oluşunun altında yatan neden ise 43 yıldır
aralıksız olarak başında bulunduğu kurumun başkanlı-
ğını sürdürmesi… 

1937 doğumlu Selanik mübadili bir ailenin oğlu
olan, Seyfo Baba’ya buradan saygılarımı iletiyor ve
uzun bir yaşam diliyorum. Seyfo Baba gibilerine çok ih-
tiyacımızın olduğu kanısındayım…  

Suya sabuna dokunacağız

Geçmişte gazetecilik yaptığımız dönemlerde suya sa-
buna dokunan bir gazetecilik olması gerektiği anlayışını
sürdürüyordum. 

Bu nedenle “Suya sabuna dokunacak mısınız?” söz-
leri ile çok sık karşılaşır oldum. Evet suya da sabuna da
dokunacağız. 

Farklı bir anlayış ile sizleri bilgilendirmeye çalışaca-
ğım gibi; sorgulayıp, irdeleyip ve sorunların üstüne
gidip çözüm üretilmesini sağlamaya çalışacağım.

Gündemimiz, son derece dolu olduğundan, zamanla
sizlerle paylaşıp, merak ettiğiniz tüm soru işaretleri or-
tadan kaldırmaya özen göstereceğim. 

1) Daha güzel oğlan hikayemiz var. Bu güzel oğlanın
trajikomedi türündeki hikayesini sizlerle uzun uzun
paylaşacağım.

Günün sözü; Hırsız, hırsız olduğu için hırsızlık yap-
mıyor. Aç karnını doyurmak için hırsızlık yapıyor.

Olmadı sayın Soylu!

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Keçiören Eğitim

ve Araştırma Hastanesi'nde
sağlık çalışanlarına yönelik

saldırıya ilişkin, "Sağlık
çalışanlarına şiddet asla kabul

edeceğimiz bir olay değil.
Daha doğrusu şiddeti kendi
düşünce dünyamızın dışına

çıkarmalıyız" dedi

SIDDET EDILEMEZ

HER PARTİ TEK BAŞINA
İKTİDAR OLMAK İSTER
Kılıçdaroğlu, "Hafta sonu İYİ Parti Kurul-
tay'ında genel başkan Akşener, hedeflerini
açıklarken tek başına iktidar hedefi koy-
duklarını söyledi. Siz nasıl değerlendiriyor-
sunuz?" sorusuna, "Gayet doğal. Her parti
tek başına iktidar olmak ister" cevabını
verdi. TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan
Adıyaman ise Kılıçdaroğlu'na ziyaretinden
dolayı teşekkür etti. Adıyaman, "Türk Ta-
bipleri Birliği halkçıdır. Türk Tabipleri Birliği
sadece hekimlerin değil tüm sağlık çalı-
şanlarının ve halkın örgütüdür. Ve bu doğ-
rultu da çalışmalarına bugüne kadar
devam etmiştir. Bundan sonra da devam
edecektir" dedi.

Çay dağıtmak için miting yapmıyoruz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'dan sert açıklamalar... Davutoğlu, kuruluşunda yer aldığı
daha sonra ihraç edildiği AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı: "Biz çay dağıtmak
için miting yapmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 300 yıllık devlet kurumlarının içi boşaltıldı."

GELECEKPartisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, partisinin
genel merkezinde basın men-

suplarıyla bir sohbet toplantısı düzenledi.
Davutoğlu; Dışişleri Bakanlığı ve Başba-
kanlık yaptığı AK Parti ile Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ı, hem izlenen dış
politika, hem de demokrasi, özgürlükler ve
haklar üzerinden sert eleştirdi.

Özal ayrılınca ANAP dağıldı

"Siyasi partiler boşlukta doğmaz. Bir grup
insan ‘Artık vakti geldi’ diye siyasi parti kur-
maz" diyen Davutoğlu, "Uluslararası, küre-
sel ve ulusal konjonktür; siyasi partinin
çıkmasını zorluyorsa, o siyasi parti çıkar, ne
kadar engellenirse engellensin yaşar, ikti-
dara da gelir. II. Dünya Savaşı sonrası ku-
rulan Demokrat Parti, 12 Eylül döneminde
kurulan ANAP… Merkez sağ partiler ya
uluslararası konjonktür gereği, DP
gibi, ya da partinin kendi iç dinamik-
leri, tek kişiye bağlı bir parti gibi ku-
ruldular. Bu kişi ayrılınca da
partinin çöküşü başlar. Özal ayrı-
lınca ANAP dağıldı" ifadelerini
kullandı. 

Biz vatandaşın sesi
olacağız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet siste-
minin eleştiren Davutoğlu, "Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemiyle Bâb-ı
Âli’nin kuruluşundan bu yana
geçen 300 yıllık dö-
nemde
ku-

rulan tüm devlet kurumlarının içi boşaltıldı.
Doğru uygulansaydı belki böyle olmazdı.
Ancak çok kötü uygulanıyor mevcut sis-
tem. Psikolojik olarak yeni bir sese ihtiyaç
var. Yasaklara karşı net bir tavra ihtiyaç var.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine
karşı yeni bir alternatif kurmaya ihtiyaç var.
Ekonomik olarak olağanüstü bir fakirleşme
var. Biz vatandaşın sesi olacağız" açıklama-
sında bulundu.  Ahmet Davutoğlu, medya-
nın kendisine ve partisine karşı ambargo
uyguladığını, görmezden geldiğini belirte-
rek; “Arkadaşlar ben ne suç işledim? Ülkeye
dışişleri bakanı, başbakan, akademisyen
olarak hizmet etmek dışında ne suç işle-
dim?” dedi. 

43 ilde kongremizi yaptık

AK Parti'yi bölme id-
dialarının sorul-

ması üzerine,
"Allah aş-
kına,
benim
başbakan-
lığımda
AK Par-
ti’nin al-
dığı oy
49.5'tu.

Biz bıraktı-
ğımızda oyu

zaten yüzde
40.7'ye inmişti"

cevabını veren Da-
vutoğlu, " Yüzde
13-14’lük bir

kesim ayrıl-
mıştı.

“Parti kuramazlar” dediler, kurduk. “Anka-
ra’da kursalar da Anadolu'da örgütlene-
mezler” dediler, 70 ilde kurduk, 43 ilde
kongremizi yaptık. Büyük kongremizi de
Ekim sonu, Kasım başı gibi yapacağız.
Bunu yaparken çok büyük baskılarla karşı
karşıya kaldık. Yok sayıldık. İl başkanı ola-
caklara baskılar yapıldı. Ama bugün Türki-
ye'de bir Gelecek Partisi realitesi var. Geçen
sene bu yoktu" dedi. 

Mesele bazlı işbirliği

İttifaklar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini de

değerlendiren Ahmet Davutoğlu, "Birini
cumhurbaşkanı yapmak için parti kurma-
dık. Mesele bazlı işbirliği yapabiliriz. Ancak
ittifaktan bahsetmek için önce seçime
girme ehliyetine sahip olmanız lazım. Ama
şunu net olarak söyleyebilirim; Gelecek
Partisi'nin kendi cumhurbaşkanı aday ola-
cak. Ana hedefimiz tek başına iktidarın yol-
larını döşemektir. Tek başına iktidar olmayı
hedefledikten sonra, siyasi gerçeklikler sizi
şu ya da bu ilişkiler içine girmeyi zorlarsa,
onu da o şartlar altında ele alırınız" diye 
konuştu. 

Mahkemeler etkilenemez
Adalet Bakanı Gül, "Ayak ayak üstüne atarak 'Adalet Bakanı şunu tutuklasın bunu serbest bıraksın' gibi telkin
verenlerin hukukta asla karşılığı yok. Kimsenin mahkemeleri etkilemeye yetkisi yok, bu kanunlarımızda suç" dedi

ADALET Bakanı Abdülhamit
Gül, bugün Çankaya’daki Tür-
kiye Adalet Akademisi Uygu-

lama Adliyesi’nin açılışı töreninde yaptığı
konuşmada yargı bağımsızlığına yönelik
sert mesajlar verdi.
Türkiye’de adaletin ancak bağımsız mah-
kemelerde tecelli ettiğini ifade eden Bakan
Gül, “Kimsenin mahkemeleri etkilemeye,
tesir altına almaya hakkı ve yetkisi yoktur”
diyerek, "Kimse toplum yargıçlığına heves
etmesin. Kimse toplum yargıçlığına so-
yunmasın. Kimsenin mahkemeleri etkile-
meye, tesir altına almaya hakkı ve yetkisi
yoktur, bu kanunlarımızda suçtur. Böyle
tahkir ve tahrip siyaseti içerisinde, adeta
bir tribün amigosu gibi beğenmediği ka-
rarlar karşısında yargı mensuplarını hedef
gösterme cüretini kimse kendinde bulma-
malıdır" dedi. 

Bakanın cübbesi yok

"Milletimiz nezdinde adalet nezdinde
adil kararın yerine geçebilecek hiçbir

değer yoktur" diyen Gül, "Yargısal işleyişte,
hakim ve savcı faile değil, fiile bakar. Ne
söylendiğine değil, delile bakar. Dosya-
sında delil yok ise bunlar istediği kadar de-
ğerlendirilsin. Asıl olan savcının, hakimin
kendi dosyasına bu delillerin intikal etmesi
ve buna göre karar vermesidir. Yargının
ideolojisi yoktur. Yargının tek ideolojisi
vardır o da adalettir, adaletin tecelli etme-
sidir. Hakim ve savcıların bağlı olduğu yer
anayasadır kanunlardır. Hakim ve savcılar,
mahkemeler bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir
mahkeme Adalet Bakanlığı'nın taşra teşki-
latı değildir. Hiçbir mahkeme Adalet Ba-
kanlığı'nın il müdürlüğü değildir. Adalet
Bakanı'nın da bir cübbesi yoktur, asla ol-
mayacaktır, olmamalıdır da.
Öyle ayak ayak üstüne atarak Adalet Ba-
kanı şunu tutuklasın bunu serbest bıraksın
gibi telkin verenlerin hukukta asla karşılığı
yoktur. Bunlar adeta birer vesayet çağrıla-
rıdır. Bunlar geçmişte çok görüldü. Ancak
Türkiye'de işleyen bir hukuk sistemi vardır"
ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, Türk
Tabipler Birliği’nin

hiçbir şekilde
tehdit

edilemeyeceğini
söyledi.



B eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim
öğretime başlayan Gürpınar 75.Yıl Cumhuriyet

İlkokulu’na ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencileri sınıflarında
ziyaret eden Mehmet Murat Çalık, onların heyecanlarını
paylaşarak yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.
Okulda incelemeler yaparak öğretmenlerden yeni sistem
hakkında bilgiler alan Başkan Çalık, “Bu dönemde eği-
tim sürecinin devam etmesi gerekiyor. Sosyal mesafe ve
kişisel hijyen kurallarına uyarak eğitim sistemi devam
edebilmeli. Bu çok önemli, çünkü çocuklar bizim gelece-
ğimiz. Eğitimin bir yıl sekteye uğraması ileride bizim açı-
mızdan çok ciddi riskleri barındırır.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan ziyareti sırasında çocuklarla bol bol sohbet
etme imkânı da bulan Çalık, Beylikdüzü Belediyesi ve iş
insanı Adem – Hatice Soytekin’in katkılarıyla hayata ge-
çirilen Muhammed Soytekin Kütüphanesi’nde de incele-
melerde bulundu. 

Beylikdüzü yeni döneme hazır 

Koronavirüs sürecinde okulların yeni eğitim yılına hazır-
lanması sürecinde bir dizi çalışma yaparak sürece katkı
sunan Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde
yer alan okulların ihtiyaç duyduğu tadilatları da eksiksiz
yerine getirdi. Okulların fiziki eksiklerinin giderilmesi ve
öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim alması
adına bakım ve onarım çalışmalarını özenle sürdüren
Belediye, pandemi sürecinde hijyen kurallarını gözeterek
ağırlıklı olarak okulların tuvaletlerinde yenileme çalışma-
ları gerçekleştirdi. Gelen talepler doğrultusunda ayrıca
ihtiyacı bulunan okullardaki sınf ve koridorlar boyanarak
bahçe ve saha düzenlemeleri de yapıldı. Tüm tadilat iş-
lemlerinin yanı sıra Belediye ekipleri tarafından ayrıca
talep gelen okullardaki dezenfeksiyon ve haşere ilaçlama
çalışması da titizlikle gerçekleştirildi.      
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Ç atalca Belediyesi geçmiş dönem Be-
lediye Başkanı İ.Fırat Aykut 'Kim
Sahip Çıkacak' başlıklı köşe yazıma

ve 'Yaşam Vadisi'nde İsmi Yaşayacak' baş-
lıklı haberimizin altına düşüncelerini yaza-
rak bizlerle paylaşmış. Kendisiyle
yaptığımız telefon görüşmesinde de sohbet
edip, gündemdeki konuları karşılıklı olarak
değerlendirdik. 

Yazdıklarıma ilgisiz kalmadığı, fikirle-
rini ve değerli gözlemlerini paylaştığı için
Sayın İ.Fırat Aykut'a teşekkür ediyorum.
Yazımın altına yaptığı, Çatalca adına
önemli yorumlarını köşe yazımda paylaş-
mak istediğimi söyleyerek, izin aldım.
Noktasına dahi dokunmadan geçmiş
dönem Çatalca Belediye Başkanı Sayın Ay-
kut'un yazdıklarını sizlerle paylaşıyorum.

Kamu kaynakları hepimizin 
ortak olduğu kaynaklardır

Sevgili SAVAŞ, kentlerin yerleşik alanla-
rında yapılması düşünülen değişiklikler ace-
leye getirilmez. Ben yaptım oldu mantığı ile
karar alınmaz. Halkın bilgilenmesi için şan-
tiye çevresine animasyon fotoğrafları ile yapı-
lan bilgilendirme değil, reklamdır.

Çatalcalılar kentlerinin yönetilmesi için de-
mokratik ortamda Belediye Başkanlarını ve
Meclis üyelerini seçmişlerdir. Kent ile ilgili
kararları o seçilmişler alır. Oysa Çatalca'da,
hem de yerleşik düzen içindeki köklü ve kalıcı
değişiklikler içeren projeler için bile kararlar
Çatalca dışında alınmaktadır. Bu projelerin
içeriğini ve hedefini, tasarlayanlar ve uygula-
yanlar dışında kimse bilmemektedir.

Siyasî Partiler, Meslek Odaları, Sivil Top-
lum Örgütleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kent
Konseyi ve Çatalca Halkı doğru bilgi ve proje
ile karşılaşmadığı ve onların bu bilgilere da-
yalı görüş ve düşünceleri ile rızaları alınma-
dığı halde şantiyeler kurulmuş ve 65 yıllık
ZİYA ALTINOĞLU STADYUMU ve Kapalı
Spor Salonu yerle bir edilerek gençlerimiz ve
yetişkinlerimizin yararlanmalarının önüne ge-
çilmiştir.

Kamu kaynakları hepimizin ortak olduğu
kaynaklardır. Bu nedenle hepimizin düşünce-
sinin alınması demokrasinin olmazsa olmaz
şartıdır. Elimizdeki mevcut spor alanlarının
yerine yenisi yapılmadan eskisinin yıkılması

büyük israf olduğu gibi, çok ama çok büyük
bir saygısızlıktır. Doğrusu bu saygısızlığı Ça-
talca Belediye Başkanımız değerli insan
MESUT ÜNER Beyefendiye hiç yakıştırama-
dım.Kentin yerleşik alanı içindeki uygulama-
lar bu halde ise orman  alanlarının ve kent
dışı diğer alanların nasıl tahrip edildiğini dü-
şünmek bile istemiyorum!

Bu çok önemli ve yaşamsal konulara de-
ğindiğin için seni kutluyorum kardeşim.

Belediye mülkiyetine 
ne kadar arsa geçmiş
Sevgili SAVAŞ, bu yazını geç okuduğum

için beni bağışla kardeşim. Geçmiş Çatalca
Belediye Başkanlarımızın ve şimdiki Başka-
nımız MESUT ÜNER'İN güzel uygulama-
lar yaptıkları hepimizin gözleri önündedir.
Yapılan bu meydanlar, yollar ve yaşam vadi-
lerinin ne zaman planlandığını ve buralar-
daki mülkiyetlerin kamu eline ne zaman

geçtiğini belki merak edenler olur diye oku-
yucularına bu bilgileri aktarmakta çok
yarar olduğu inancındayım. Kısaca anlat-
mak gerekirse son 35 yıldır kamu tasarru-
funa geçen bu alanların teknik ve hukuki alt
yapısı ne zaman yapılmıştır? Bu projelerin
uygulanması için belediye bütçesinden ka-
mulaştırma amaçlı bir kaynak ayrılmışmı-
dır? Geçtiğimiz 35 yıl içinde Çatalca
Belediyesi hangi yıllarda ne kadar alanı sat-
mış? Ne kadar alanda imar uygulaması
yapmış ve bu imar uygulamaları nedeniyle
Belediye mülkiyetine ne kadar arsa geçmiş,
kamu tasarrufuna ne kadar alan terkedilmiş
ve belediye ne kadar alanı bedelini ödeyerek
kamu yararına sunmuştur?

Önce Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahallele-
rinde araştırma yapılmasını ve sonra da
tüm ilçede araştırma yapılmasını öneriyor
ve emek isteyen bu araştırmayı yapacağınızı
umuyorum. 

Ben yaptım oldu ile karar alınamaz

Koronavirüs önlemleri kapsamında
eğitim öğretime başlayan Gürpınar
75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret
eden Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, çocukların
heyecanına ortak oldu

Calık heyeCana
ortak oldu

Savaş AtAk
KAPSAMA ALANI

savasatak@gmail.com

ÇOCUKLARA

HER ZAMAN

DESTEK SÖZÜ

BARIŞ KIŞ

Tablet sürprizi
Esenler Belediyesi de sosyal yardım yönetmeliği şartına uyan ve EBA sistemine
giriş yapamayan ilçedeki öğrencileri belirleyerek onlara tablet hediye etti

ESENLER Kaymakamlığı tarafından onaylan-
mış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platfor-
muna giremeyen, ilkokul, ortaokul ve lise

öğrencisi sosyal yardım yönetmeliğine uyan ailelerin ço-
cuklarına tablet hediye edildi. Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, ilçede ikamet eden üç adrese gide-
rek öğrencilere tabletlerini kendi elleriyle teslim etti. Aileler
ve öğrenciler eğitimlerine verilen bu önemli destek için te-

şekkür etti.

10 bin öğrenciye tablet 

Eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamak için böyle bir
teknik altyapıyı sunduklarını dile getiren Başkan

Göksu, “Pandemi sürecinin hayatımıza kattığı
en önemli unsurlardan

biri uzaktan eğitim. Bu
eğitim sistemi için ise

bir takım ekipman-
lar gerekiyor.

Herkes bu-
nunla alakalı

bir gayret
gösteri-

yor.
Esen-

ler’de bu anlamda eksiği olan ve bu eksiklikleri tamamlan-
mayan öğrencilerimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından yapılan bu tespitlerle yaşanılan bu eksikliği
tamamlamak için belediye olarak bir seferberlik düzenle-
dik. ‘Bir tablet de senden’ diyerek 10 bin öğrencimize bu
tabletleri hediye ederek bu anlamda eğitimde fırsat eşitliği
çerçevesinde bu fırsata dahil olmaları ve başarılı birer birey
olarak yetişmesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. Bugün ilk
tabletlerimizi dağıttık. Çocuklarımız gayet mutlu oldular
ve bizde onların ihtiyaçlarını karşıladığımız için mutlu
olduk” diye konuştu. Önümüzdeki günlerde yine tablet ih-
tiyacı olan öğrencilerin evlerine gidilerek tabletlerin verile-
ceği ve 10 bin çocuğa eğitimde fırsat eşitliği sunacak bu
ihtiyacın karşılanacağı bilgisi verildi.

Beyoğlu güzelleşti
Beyoğlu'nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerinin 
kurucusu Osman Hamdi Bey'in ‘Mimozalı Kadın'
adlı eserini Kılıç Ali Paşa Mahallesi'ndeki Enli
Yokuşu merdivenlerine resmettiler

Beyoğlu, genç yeteneklerin dokunuşlarıyla
daha da güzelleşiyor. Beyoğlu Belediyesi
üniversitelerle işbirliği yaparak ilçenin

cadde ve sokaklarını güzelleştirmek için çalışma baş-
lattı. Çalışma kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi'nin Resim Bölümü öğrencileri, üniversite-
lerinin kurucusu Osman Hamdi Bey'in ‘Mimozalı Kadın'
adlı eserini Kılıç Ali Paşa Mahallesi'ndeki Enli Yokuşu
merdivenlerine çizdiler. Çalışmayı yerinde inceleyen
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, boya ve fır-
çayı eline alarak gençlere yardım etti.

Üniversitelerle işbirliği

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nu
daha da güzelleştirmek için her türlü çalışmayı yapma-
nın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Beyoğlu
Belediyesi olarak ilçemizde bulunan özellikle geniş
merdivenlerin görsel açıdan güzel olması, sokaklarımı-
zın ve caddelerimizin güzel gözükmesi için bir çalışma
başlattık. İlkini hemen Galata Port'un arka tarafında bu-
lunan Mimar Sinan Üniversitemizin bulunduğu yokuşta
gerçekleştiriyoruz. Mimar Sinan Üniversitesi ile yaptığı-
mız işbirliği neticesinde gençler derslerinden artan za-
manlarda burada el becerilerini gösteriyorlar.
Beyoğlu'muzun diğer merdivenlerini de yine üniversite-
lerimizle yapacağımız işbirlikleriyle bu şekilde güzelleş-
tireceğiz” dedi.

Sultanbeyli 
örnek oldu

Sultanbeyli'de uzun bir aradan sonra ders
başı yapan ilköğretim 1. sınıf ve anaokulu öğ-
rencilerine salgından korunmaya yönelik ku-

rallar anlatıldı. Nasrettin Hoca ile Hacivat ve Karagöz,
minik öğrencilerle virüsten korunmaya yönelik eğitici
oyunlar oynadı. Öğrenciler hem eğlendi hem de korona
virüs önlemleri hakkında bilgi edindi. Yeni eğitim öğretim
dönemi, ana okul ve birinci sınıf öğrencileri için bugün
başladı. İlköğretim 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri bugün
ders başı yaptı. Sultanbeyli'de günler öncesinden okulla-
rın bahçeleri, toplu kullanım alanları ve sınıflar Belediye
ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Eğitim dönemine
hazır hale getirilen okullar öğrencilerine kavuştu. Pan-
demi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ders önce-
sinde, unutulmaz karakterlerden Nasrettin Hoca, Karagöz
ve Hacivat karakterleriyle pandemi sürecinde dikkat edi-
lecek konular; çocuklara oyun eşliğinde aktarıldı. Ardın-
dan rehber öğretmenleri tarafından virüsten korunmaya
yönelik uyulması gereken kurallar anlatıldı. Çocuklar
oyunlar ve öğretmenleri eşliğinde hem eğlendi hem de vi-
rüsten nasıl korunmaları gerektiğini öğrendi.

Velileri davet ediyoruz

Okulda yapılan eğitici oyunlar ve alınan önlemler hak-
kında konuşan bir özel okul müdürü Ersin Ergen, “Beledi-
yemizin bizler ve çocuklar için düzenlemiş olduğu
Karagöz ve Hacivat etkinliği var. Bu süreçte çocukların
okullara daha rahat adapte olmasını sağladılar. Onun ha-
ricinde okullarda ateş ölçerek öğrencileri alıyoruz. Öğren-
cileri tekli sıralarda eğitim öğretime dahil ediyoruz. Milli
Eğitim Bakanımızın belirtmiş olduğu şartlar dahilinde eği-
tim öğretim planlaması yapıyoruz. Öğrencileri okula alır-
ken, velilerden alınan dilekçelerle okula davet ediyoruz”
dedi.

Bostancı Sahili'nde denize atlayan kadın, yakla-
şık 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı. Denizden
çıkmak istemeyen kadın Sahil Güvenlik ve

DAK-SAR  ekiplerinin 1 saat süren ikna çabalarıyla deniz-
den çıkarıldı.Olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Bostancı
Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın denize
atladı. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaş-
lar yetkili birimlere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ile
DAK-SAR ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları
yürütüldü. Denize atlayan kadın, yüzerek gittiği 2 bin 500
metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Kadının yanına

giden DAK/SAR ekibi, aynı zamanda
Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine ve
destek için yola çıkan diğer gönüllü botuna
haber verdi. Fakat, yanına gelen 3 bot per-
sonelinin tüm ikna çabalarına rağmen kadın
suda kalmaya devam etti. Kadını ikna etmek
için botta bulunan kadın DAK/SAR gönüllüsü
büyük çaba harcadı. Hayatının tehlikede olduğuna
ikna edilen kadın bota çıkarıldı. Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı botu ile kıyıya çıkartılan kadın 112 sağlık
ekibine teslim edildi.

Az daha ölecekti

Beylikdüzü’nün yeni eğitim dönemine hazır olduğunu anlatan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz
çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim alması adına gerekli tüm önlemleri aldık” şeklinde konuştu.

Esenler Belediye
Başkanı Mehmet

Tevfik Göksu,
öğrencilere tablet

hediye etti.
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Gizlice hayran sinsice
düşmanız!

G ünü birlik koşuşturma içinde "Ya Nasip" diye-
rek çıktığımız yollarda kiminin batıya, kimi-
nin doğuya, senin kuzeye, benim de güneye

yol aldığımız şu dünyada verilen mücadelenin 
başarıya ulaşması çabalarının sonuç vermesini bek-
lerken o yollardaki engellere de takılmamak için 
mücadele ederiz.

Çünkü o yollarda birçok gizli hayranımız, sinsi
düşmanlarımızın olduğunu da hesaba katarsınız.
Diğer bir adıyla tükürdüğünü yalamak istemeyenlerin
ve sizi o mikroplu tükürüklerinde boğma hesabı ya-
panların karşısında iyi niyetleriyle, dualarıyla sizin
bilmediğiniz birçok hayranınız da vardır.

Bu iki faktörün hayat mücadelemize hep rol verdi-
ğini bilerek sinsi hesaplar peşinde olanlara yönelik al-
dığımız tedbirlerin baş silahı azim ve özgüvendir.

Allah'ın herkesin gönlüne göre verdiği bu yaşam
koşuşturmasında hep kazananların, sinsi düşmanlık-
lar içinde olanlar dahil herkese kendisi gibi iyi niyetle
göz perdesinde kem olmadan bakmasıdır.

İnanmıyorsanız kendimizin bakışı dahil çevremiz-
dekilerin o hayat mücadelesi yolunda ortaya koyduk-
ları başarı ya da başarısızlıklarına ve etraflarındaki
hayranlarına ya da dost görünüp binbir sinsi hesap
içinde olanlara bakmak yeter de artar bile.

Kendi özel hayatında bu iki faktörün yani gizli
hayranlarımı sinsi düşmanlarımı bir teraziye koydu-
ğumda terazinin ağır basan kefesine bana gizlice hay-
ran olup sinsice düşman olanların ağır bastığını
görüyorum.

Ama tek niyetim bu sinsilerin de olduğu tüm insan-
lara art niyetsiz kem gözsüz bir yaşamın daha iyi ola-
cağını anlamalarını sağlayacak olan birlikteliğin
olduğunu anlatmak çabası içindeyken terazinin ağır
basan kefesindekilerin sinsi düşmanlıklarının bana
değil, kendilerinin de içinde olduğu toplumu üzdü-
ğünü ve hep kaybedenlerin onlar olduğunu
bilmeleridir..

Öztürk Yılmaz'ın sitemi 

Öztürk Yılmaz bir dönem zebani oldukları, cehen-
nemden çıkıp geldikleri iddia edilen ve oluşturulan
kamuoyu ile başta güney sınırlarımızı olmak üzere
tüm ülkeyi sarsan İş-İT'in görevini yerine getirdikten
sonra kenara çekilmesi ardından Kılıçdaroğlu'nun
''Kontrollü Darbe'' diye iddia ettiği ama benim mevcut
iktidara birileri tarafından uyarı yani yerel ağızla ''hi-
zaya getirme'' olarak değerlendirdiği nedense unutu-
lan Feto'nun revaçta olduğu dönemlerde adını
duyduğumuz bir hemşerim.

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

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

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

S ilivri'de taksicilik yapanlar kararı
olumlu karşılarken, İstanbul mer-
kezinde taksicilik yapanlar alınan

karara tepki gösterdi. İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası ise üç ilçedeki taksilerin
merkezde iş yapmaya başlamasıyla Şile,
Çatalca ve Silivri'de korsan taşımacılığın
artabileceğini belirtti. İstanbul merkezde
taksicilik yapan Davut Baylan, "Yanlış bir
karar. Zaten biz iş yapamıyoruz onlara
niye veriliyor bunu anlamış değilim. Şu
an bekliyoruz. Bu haksız rekabet. O
zaman onların fiyatına ve bizim taksilerin
fiyatına bakın. Para verip plaka alan arka-
daşlara bakın. Bunlar 1 trilyonken onlar
100 bin liraydı. Şimdi onlar da aynı de-
ğeri kazanacaksa haksızlık hem de çok
büyük haksızlık. İstanbul taksisinin eme-
ğine saygısızlık. Benim 4 çocuğum var ve
50 yaşındayım. Yazık, günah değil mi"
diye konuştu.

Ayrımcılık yapılıyor

Taksicilik yapan Emre Kızılkaya, "Bence
ayrımcılık yapılıyor. Ne yapmaya çalıştık-
larını biz anlamadık. Zaten pandemi sü-
recinde yeterince canımız yandı. Allah'a
havale ediyoruz. Bizi Kanada ile Londra
ile karşılaştırıyorlar. Oralarda zaten taksi
sistemi çok daha farklı. Biz onlar gibi de-

ğiliz. Biz de minibüs, servis, var. Bu karşı-
laştırdıkları yerlerde bunların hiçbiri yok.
Bizdeki taksi sayısıyla onları bir tutamaz-
lar. Bence iyi araştırsınlar ya da yanlarına
aldıkları danışmanlara iyi baksınlar" ifa-
delerini kullandı.

Bundan sonra korsan çalışacak

Taksici Hikmet Durur, "İyi bir karar değil.
Şile'den gelecek burada çalışacak. Böyle
bir şey yok yani. Bu iş iyice çığırından
çıktı. Bundan sonra korsan çalışacak.
Devamlı korsan yaparlar. Binecekler
taksi 100 lira yazıyorsa 50-70 liraya
buraya gelecek. İş yok ve oturuyo-
ruz" şeklinde konuştu.

Haksızlık giderildi

Silivri'de taksicilik yapan Sinan
Kılıç ise kararı sevinçle karşıla-
dıklarını belirtti. Kılıç, "Olması
gereken buydu. Haksızlık gide-
rildi. Çok büyük haksızlık
vardı. Silivri İstanbul'un ilçesi
zaten. Büyük haksızlık gide-
rildi bence." dedi.

Korsan taksiye 
karşıyız

Silivri'de taksicilik yapan
Muhammed Baysal
da  "Sarı taksiye geçti-
ğimiz için memnun
olduk. Yıllardır üvey
evlat muamelesi gö-
rüyorduk. İstan-
bul'a gittiğimizde
sarı taksi kullanan
arkadaşlar tara-
fından ters kar-
şılanıyorduk.
Biz de korsan
taşımacılığa
karşıyız.
Zaten denk
geldiği-
mizde il-
gili
makam-
lara
bilgi
veri-

yoruz" şeklinde konuştu. Taksicilik yapan
Birol Noyan, "Bundan sonra İstanbul'da
yolcu alırken sıkıntı yaşamayacağız.
Diğer sarı taksilerle aynı haklara sahip
olacağız. Havaalanında yaşadığımız sı-
kıntılar sona erdi. Herkese hayırlı olsun"
diye konuştu.

Korsan artacak

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan
Vekili Veli Yurt da  kararın UKOME top-
lantısında alındığını belirterek, şunları
söyledi: "212 sayısı az bir rakam değil. İs-
tanbul'da zaten yüzde 83'lere dayanan bir
trafikten söz ediliyor. Bu trafiği araç sayısı
artırarak zaten çözemeyiz. Biz İstan-
bul'da taksi sayısı olarak yeterli olduğu-
muzu düşünüyoruz. Çünkü şu an bir
dijital uygulama maalesef hayata geçmiş
değil. Taksici memnuniyetini sağlayacak
çalışmalar yapmak gerekiyor. Akademik
çalışmalar yapılmalı. Bunlar yapılmadan
taksi sayısının 5 bin artırılmasını talep
etmek, biraz taksici esnafını yok saymak
anlamına geliyor. Maalesef bu konuda
212 sayısı İstanbul içerisinde hizmet vere-
cektir. Ancak burada şu sıkıntıyı dile ge-
tirmek gerekiyor. Bu ilçelerimizde yani
Şile merkeze 75 kilometre olan bir mesa-
fede oradaki taksiciler buraya geldiği
zaman geri dönmeyeceklerini ifade edi-
yorlar. Bu da o ilçelerde korsanın artma-
sına neden olacak. Bu nedenle
arkadaşlarımız tepkililer. Biz korsanı ön-
lemeye çalışırken korsanı kendimiz yaratı-
yormuşuz gibi düşünce içindeler."

İhtiyacı kim karşılayacak?

"Silivri, Çatalca ve Şile'de bu araçlar şeh-
rin içine gelip çalışmayı sürdürürlerse
oradaki halkın ihtiyacı nasıl karşılanacak"
diye soran İstanbul Taksiciler Esnaf
Odası Başkan Vekili Veli Yurt, şöyle
devam etti: "Oradaki insanların ihtiyacını
karşılayacak bir durum oluşması lazım.
Bu da korsanın türemesi anlamına geli-
yor. Bu meslek adına kabul edilebilir bir
durum değil. Bir ayrım yapmak istemiyo-
ruz. Madem sınırlar birleştirildi ve müca-
vir alan kalktı. O arkadaşlarımız da bizim
meslektaşlarımız. Bu konuda çok büyük
bir sıkıntı yok. Ancak tek endişemiz o
bölgelerde bu arkadaşlarımız sürekli İs-
tanbul içinde hareket etmeye kalkarsa o
bölgelerde ihtiyacı kim karşılayacak? 60-
70 kilometre uzaklıktaki ilçeler ve bura-
larda her zaman ihtiyaç olacaktır.
Oradaki insanların ihtiyaçlarını da dü-
şünmek lazım. O araçlar İstanbul mer-
keze geldiğinde geri dönmezse nasıl
olacak? Bu bir soru işareti." DHA

Bordo TAKSILer
SArArAcAK!

Çatalca Silivri ve Şile'de bordo renkte hizmet veren 212 taksi sarı taksiye dönüştürülüyor. Karar
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alındı. Daha önce o ilçelerden İstanbul
merkezine yolcu getiren bordo taksiler şehir merkezinde yolcu alamıyordu. Alınan kararla 
birlikte bordo taksiler, diğer sarı taksiciler gibi şehir merkezinde de yolcu taşımacılığı yapabilecek

İŞLERİ
AÇILACAK

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda tar-
tışma yaratan 6 bin yeni taksi plakası
teklifi UKOME tarafından kabul edilme-
yerek alt komisyona havale edilmişti. O
teklifin önümüzdeki günlerde UKOME
toplantısında yeniden gündeme gel-
mesi bekleniyor. İstan-
bul'da 17 bin 395 taksi
olduğunu belirten Veli
Yurt, bu kararın iptalini is-
tedi. 50 bine yakın kişinin
taksilerde çalıştığını söy-
leyen Yurt, sözlerine
şöyle devam etti: "Şu an
için İstanbul'da hele ki bu
pandemi sürecinde in-
sanlar can derdine düş-

müş, en çok bu konulara maruz kalan
bizim esnafımız.  Biliyorsunuz ki araç-
lara binen ve inenlerin herhangi bir
kontrolü yok. Ne olduğunu bilmiyoruz.
Biz taksilerimizde gerekli önlemlerimizi
alıyoruz. Esnafımız iş potansiyelinin

yüzde 60'lara düştüğü bir
dönem taşıyor. Bu süreçte
kalkıp 5 bin tane daha taksi
düşünülmesi gerçekten es-
nafı bitirecek düşüncedir.
Bunu da kabul etmiyoruz.
İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi başkanımızdan rica-
mız bu konuyu
ertelemesidir" ifadelerini
kullandı.

İBB’nin 6 bin taksi kararı

Sivrisinek paniği!
Sıtma, Dang Humması, Batı Nil Virüsü gibi pek çok hastalığı taşıdığı bilinen 
sivrisineklerden sonra, şimdi de İstanbul için ‘Asya Kaplan Sivrisineği’ türüne dikkat çekildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dü-
zenlenen bir toplantıda , Batı Nil Virüsü Ateşi, Zika Vi-
rüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi hastalıkları taşıma

potansiyeline sahip Asya Kaplan Sivrisineği ele alındı. Toplantıya
katılan isimlerden İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veterinerlik
Fakültesi Parazitoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem
Öter bu türün 10 yıl önce ilk olarak İpsala Sınır Kapısı’nda, son 3
yıldır da İstanbul’un çeşitli ilçelerinde görüldüğünü söyledi. Doç.
Dr. Öter, “Oldukça istilacı bir tür. Açıkhava otururken gün içeri-
sinde sizi çok rahatsız ediyor. Diğer sivrisineklere göre çok daha
fazla saldırgan. Bunların yanı sıra naklettikleri rahatsızlıklar da
var. Daha önceden çok duymadığımız Chinkungunya, Dang
humması, Sarı humma ve Zika gibi hastalıkları taşıyabiliyorlar.
Ancak şu ana kadar bahsettiğimiz hastalıkların hiçbirine Tür-
kiye’de rastlanmadı" dedi.

En çok Sarıyer'de görülüyor

Olumsuz koşullara çok dayanıklı olduğunu ve adaptasyon süreç-
lerinin kısa olduğunu belirten Doç. Dr. Öter sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Son üç yıldır da İstanbul’da görülmeye başladı.
Vatandaşlardan gelen şikayetler var. Çok farklı bir tür, biyolojisi
farklı. Bildiğimiz sivrisinekler gibi değiller. Şikayetlerin çoğunluğu

sabah saatlerinde park bah-
çelerde siyah bir sineğin sok-
tuğu yönündeydi. Bahsedilen
bölgelere gidip yaptığımız ör-
neklem çalışmalarımızda İstan-
bul’da bu türün yayılım
gösterdiğini ve pek çok ilçesinde
var olduğunu gördük. Asya Kap-
lan Sivrisineğinin adaptasyon gücü
çok yüksek. Taşındıkları ülkeden
başka bir coğrafyaya geçtiklerinde
buradaki ortama çok çabuk uyum
sağlayabiliyorlar. Bu şekilde de İstan-
bul coğrafyasına uyum sağlayabilece-
ğini düşünüyoruz. Ayrıca çok soğuk
koşulara da dayanabiliyor. En son yapı-
lan araştırmalarda 5 dereceye kadar akti-
vitelerini devam ettirdikleri söyleniyor. İlk
çalışmalarımız ışığında Beykoz, Sarıyer,
Zeytinburnu, Arnavutköy ilçeleri ön planda"

Alerjik reaksiyonları fazla

Asya Kaplanı Sivrisineğinin diğer sivrisinekler-
den farklı olduğunun altını çizen Doç. Dr. Öter,
bu türün özellikle insan yapımı durgun sularda
yaşadığını belirtti. Vatandaşları da ev, bahçe ve
balkon gibi yerlerde bekleyen sulara karşı uyardı.
Doç. Dr. Öter, “Alerjik reaksiyonları çok fazla olu-
yor. Kan emerken tükürük bezindeki proteinler kan
emdiği sırada deri altı dokuya geçmekte. Bu da alerjik
bir reaksiyona neden oluyor. Bu sinekler daha çok
insan yapımı küçük su rezervlerinde yaşıyor. Bahçede
bulunan saksıların dibindeki suda ya da süs havuzunda
üreyebiliyorlar. Vatandaşlarımız ihtiyaçları varsa bunların
üzerlerini bir telle kapatabilirler ya da kullanılmayan su-
ları boşaltmakta fayda var" tavsiyesinde bulundu.

Geri dönüşüm sırasında taşınıyor

Asya Kaplan Sivrisineğinin kullanılmış lastiklerin geri dönü-
şümü sırasında,  ülkelerarası taşındığını söyleyen Doç. Dr.
Öter sözlerine şöyle devam etti; "Orijinali aslında Uzak Doğu
olan ve son 35 yıldır Avrupa ve Amerika katılarına taşınmış
olan İstilacı bir tür. Biz 10 yılı aşkındır bu türü takip ediyoruz.”

Vatandaşlar ise evlerinde ya da bahçelerinde sivrisinek sorunuyla kar-
şılaştıklarını ancak nasıl bir tür olduğunu anlamadıklarını belirtti. Nes-
rin Bakırcı, “Bir sivrisinek sorunuyla karşı karşıyayız. Ne olduğunu da
tam olarak anlamadık. Isırdığı zaman kaşıntısı, kızarıklığı uzun sürüyor.
Hatta mahalle olarak muhtarlığa bile başvurduk yeteri kadar ilaçlama
yapılmadığını düşünmüştük. İlaçlama yapılmasına rağmen evlerde bu
sinekler mevcut. Direnci yüksek bir sinek gibi görünüyor ve istila gibi
geliyorlar" diye konuştu. Fatma Arslan ise bu yıl yazlığında sinek so-
runu yaşadığını dile getirerek, “Ağva’da sinek ve sivrisinek sorunuyla
nedeniyle oldukça zorlandım. İlaçlama da yapılıyordu ama fayda etmi-
yordu. Özellikle sabahları çok rahatsız ediyordu. Gündüzleri dışarıda
duramıyordum. Ancak Ataşehir’de böyle bir sorunla karşılaşmadım"
dedi. Bir başka vatandaş ise durgun su nedeniyle sivrisinek sorunu ya-
şadıklarını dile getirerek, “Bir dönem böyle bir sorunla karşılaştık. Ar-
kadaşımın evinin yanında bir apartman yıkılmıştı. Orada bulunan su
birikintisi nedeniyle sivrisinek sayısında artış meydana geldi. Durgun
sudan geldiğini düşünüyoruz. Belediye ekiplerine haber verildi gerekli
ilaçlamalar yapıldı" ifadelerini kullandı.

Kaşıntıya sebep oluyor

Birileri istiyor 
diye olmaz!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Birileri 
istiyor diye HDP'yi şeytanlaştırıyor değiliz,
birileri söylüyor diye HDP'yi ittifak ortağımız
diye ilan edecek değiliz" dedi. CHP Grup
Başkanvekili Özel, CHP İstanbul İl
Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Özgür Özel, gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulundu

İTTİFAK 
AÇIKLAMASI

ANkArA'dA sağlık çalışanla-
rına saldırmasına değerlendi-
ren Özel, "Bugünlerde aslında

ilk günlerde sağlık kapasitesi çok yıpran-
mamışken, çok dolmamışken sağlık çalı-
şanlarının yorgunlukları daha az,
motivasyonları daha yüksekken örnek ve
ciddi bir toplumsal destek verilmişti. Top-

lumumuzun tüm kesimleri
sağlık çalışanlarına destek
vermek için yarış halindey-
diler. Siyasetçilerin ağzın-
dan bal damlıyordu.
Haklarının ödenemeyeceği
ifade ediliyordu. Zaman
ilerledi çok yoruldular ve
çok yıprandılar. Türkiye'de
sağlık çalışanlarına karşı
bu destek vatandaşın nez-
dinde artarak büyük bir

hayranlıkla ve minnetle sürerken ne ol-
duysa oldu sağlık bürokrasisi ve özellikle
siyaset, siyasi liderlerin bu konudaki tavır-
larında başkalaşım ortaya çıkmaya baş-
ladı. Her gün yeni bir sağlık çalışanına
şiddet vakasıyla irkiliyoruz" dedi.

Caydırıcılık sağlanmalı

Özgür Özel, "Dün Ankara Keçiören Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan-
ları da hepimiz sosyal medyadan korkarak
ve bir sonraki adım ne olacak, o kapı açı-
lırsa ne olacak, o kapının önünde neler
oluyor kaygılarıyla izledik. Sağlık çalışan-
larına karşı şiddeti ve bunun önleneme-
mesini bazı uyarılarımızı hatırlayarak not
etmekte fayda var. Pandemi sürecinde
Türk Tabipleri Birliği'nin ilk açıklaması
sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın oldu.
Çünkü çok daha zor günler bizi bekliyor.
Yoğun bakımlar ve hastaneler doldu-
ğunda hekimlerin hasta seçmek duru-
munda kalacakları, tıbbi fayda açısından
hangi hastaya daha çok yoğun bakım la-
zımsa bunu seçmek zorunda kalacakları

Vergi kaçıranlar yandı
İSTANBUL'dA, polis ekipleri tarafından
gerçekte var olmayan ve gayri faal haldeki
deniz araçlarını kullanarak vergi kaybına

neden oldukları tespit edilen 60 kişinin yakalanması
için 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri, "Suç Örgütü Kurmak, Yönet-
mek ve Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi
Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik çalışmalar kap-
samında;  gerçekte var olmayan ve faal halde bulun-
mayan gemi, yat ve benzeri deniz araçlarına usulsüz
yöntemlerle akaryakıt alan ve bu akaryakıt üzerinden
haksız kazanç elde ederek, yüklü miktarda vergi kaçı-
rıldığını tespit etti. Konu ile ilgili 60 şüpheli tespit edi-
lerek 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çatalca,
Silivri ve
Şile’de

görev yapan
bordo

taksilerin,
sarı taksi
olması

kararlaştırıldı.
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D oğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin uluslar-
arası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini
hedef alan ekonomik krizin eşiğindeki Yuna-

nistan önemli stratejik kurumlarını tek tek elinden çıka-
rıyor.  Merkezi Selanik’te Sindos Sanayi Bölgesi’nde
bulunan ve Yunanistan’ın en büyüklerinden olan As-
keri Araç Sanayii (ELVO), yapılan açık arttırma sonu-
cunda İsrail’in Plasan kooperatifine satıldı. Satışın
haftaya resmileşmesi beklenirken, özelleştirme sonrası,
şirketin %21’inin kamuda kalacağı bildirildi.

Vergi gelirleri artacak

İsrailli kooperatif, şirket için 95- 135 milyon Euro arası
bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman
zarfında gerçekleşeceği ifade edildi. Yunan devletinin
bu yatırımın vergi ve sigorta gelirlerinden 25 milyon
euro elde edeceği belirtildi. İsrailli yatırımcıların, Atina

yönetimine aşamalı olarak 600 kişilik istihdam sözü
verdiği ifade edildi. Öte yandan, Yunanistan’ın ısrarla
üzerinde durduğu bir başka konu ise, üretilecek askeri
araçlar ve dış piyasaya satışına izin verilmeyen silah-
lardan Yunan ordusuna düşük maliyetle satılması için
gerekli şartın satış sözleşmesine konulması olduğu
kaydedildi.  

Elvo'nun tarihsel süreci

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier
Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek
amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunan Dev-
leti’ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında,
Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos
2000’de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve
yönetiminin% 43’ü “Mytilineos” a geçti. ELVO 2014
yılında özel bir tasfiye rejimine alındı. DHA
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Köpek Maması (Kuru) Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İKN : 2020/487995
1-İdarenin
a) Adı : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Fatih Mh. Şehremini Sk. 1 34500 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası  : 444 0 340 - 0(212) 883 55 64
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Köpek Maması (Kuru) Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Bir Kalem Mal Alım İşi.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım, 

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (Çakmaklı Mah. Hoşseda 
Sok. NO: 27 Büyükçekmece - İSTANBUL)

ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu malları işe başlama tarihinden itibaren 
60 takvim günü içerisinde İdarenin isteği doğrultusunda peyderpey 
Teknik Şartnamede Ön Görülen Teslimat Listesi çerçevesinde 
Sözleşmenin 10.1.1. maddesindeki adrese teslim edecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.10.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2.Kat Avrupa Konseyi Toplantı 
Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KÖPEK MAMASI (KURU) ALIM İŞİ
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1224630)

DIŞ HABER

Snowden 5 milyon dolar borçlu
ABD Ulusal Güvenlik
Teşkilatı (NSA) için
çalıştığı sırada, 2013

yılında Amerikan istihbarat ser-
visi CIA'ya ait gizli belgeleri sız-
dıran Edward Snowden'ın geçen
yıl piyasaya çıkan "Kalıcı Kayıt"
kitabından elde ettiği 4.2 milyar

dolarlık geliri ABD hükümetine
ödemeyi kabul ettiği açıklandı.
Snowden'ın kitaptan kazandığı
gelire ekleme yaparak, ABD hü-
kümetine 5 milyar dolar ödeme
yapacağını kaydetti. Snowden,
Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA)
ile imzaladığı sözleşmelere aykırı

olarak geçen yıl hükümet sırla-
rını içeren "Kalıcı Kayıt" kitabını
hükümet onayı olmadan yayın-
lamıştı. Rusya'da yaşayan
Snowden, bu ay itibariyle kitap
satışlarından, telif ücretlerinden
ve ilgili haklarından 4,2 milyon
dolar kazanmıştı. Diğer yandan

Snowden'ın avukatı Lawrence
Lustberg ise, Snowden'ın ABD
mahkemesinin bu kararına itiraz
edeceğini ifade etti. 

Dünya sallandı

Edward Snowden'ın 2013'te ifşa
ettiği belgeler, NSA'nın Ameri-

kan internet şirketlerinin topla-
dığı tüm özel iletişim verilerine
erişebildiğini ve yabancı ülke va-
tandaşlarına ait tüm internet ya-
zışmalarının mahkeme izni
olmaksızın bilgi toplamak için
kullanılabildiğini ortaya 
çıkarmıştı.

ABD Ulusal
Güvenlik Teşkilatı
(NSA) için çalıştığı

sırada, 2013
yılında CIA 

belgelerini sızdıran
Edward Snowden,
ABD hükümetine 

5 milyon dolar
ödemeyi kabul
ettiği öğrenildi

Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Türkiye’ye karşı provokatif faaliyetlerde 
bulunan Yunanistan,en önemli stratejij kuruluşu olan Askeri Araç
Sanayi (ELVO) İsrail menşei Plasan kooperatifine sattığı açıklandı

YUNAN’A KOTU HABER

İskoç dramı!
İskoçya’da 45 yıl önce doğumdan yaklaşık bir hafta sonra
yaşamını yitiren bebeğin mezarı boş çıktı. Anne Lydia
Reid, Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze
Törenleri’ne 731 bin TL'lik dava açtı

OlAy, İskoçya’nın
Edinburgh kentinde
meydana geldi.

BBC’nin yayınladığı habere göre,
Lydia Reid’in (71), 1975 yılında
doğumdan yaklaşık bir hafta
sonra yaşamını yitiren oğlu Gary
Paton’ın mezarı boş çıktı. Reid’in
Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-

Operative Cenaze Törenleri’ne
dava açtığı ve 75 bin sterlin (731
bin TL) tazminat istediği 
aktarıldı.

3 yıl oldu hala aynı

Reid konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, “Üç yıl önce Gary’nin me-
zarının boş olduğunu öğrendik.

Ancak henüz bir şey değişmedi”
ifadelerini kullandı. Mezarda ya-
pılan incelemede, herhangi bir
kalıntıya rastlanmadığı ve dekom-
pozisyona rastlanmadığı ifade
edildi. Reid, ölen bebeğinin kalın-
tılarının toprakta bulunup bulun-
madığına ilişkin testlerin
yapılmasını talep etti.

O defter
kapanmadı
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD
hava saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye ilişkin
yaptığı açıklamada, “Tehdit etmek benim işim değil
ancak o defter henüz kapanmadı” dedi

irAn Dışişleri Ba-
kanı Muhammed
Cevad Zarif, İran

Devrim Muhafızları Kudüs
Gücü Komutanı Kasım 
Süleymani ile ilgili açıklama-
larda bulundu. Zarif, 
“Tehdit etmek benim işim
değil ancak o defter henüz ka-
panmadı” dedi. Süleyma-
ni’nin bir kahraman olduğunu
ifade eden Zarif, Süleyma-
ni’nin DEAŞ terör örgütüne
karşı oynadığı rolün çok

önemli olduğunu vurguladı.

Neler olmuştu?

İran Devrim Muhafızları
Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani, ABD’nin hava sal-
dırısında 3 Ocak 2020’de
Irak’ın başkenti Bağdat’ta öl-
dürülmüştü. Süleymani’nin öl-
dürülmesinin ardından
İran’dan defalarca ‘intikam’
mesajları verilmişti. İran,
Irak’ta bulunan ABD üslerine
füze saldırısı düzenlemişti.

ABD yaptırım
kararı aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo, ABD’nin Vene-
zuela Devlet Başkanı Nico-

las Maduro ve İran Savunma
Bakanlığı’na yaptırım uygulama kararı
aldığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, İran Savunma Bakanlığı
ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas
Maduro’ya yaptırım uygulanacağını
duyurdu. Pompeo, İran Savunma Ba-
kanlığı’ndan ve İran’dan nükleer ve füze
programlarıyla ilişkili özellikle 2 yetki-
liye yaptırım uygulanacağını belirtti.
Pompeo, Maduro’nun İran ile ilişkileri-
nin güçlenmesine bağlı olarak yaptırım
listesine alındığını belirterek, “Ayrıca Ni-
colas Maduro'ya yaptırım uyguluyoruz.
Yaklaşık iki yıldır, Tahran'daki yolsuzluk
meşru rejimle çalıştı” dedi.

Feci şekilde
can verdi!

ABD’nin Hawaii eyaletinde
yaşayan sörfçü ve fotoğrafçı
Doug Falter, 2018 yılında

Oahu adasındaki Waimea Koyu’nda
sörf yaparken en sevdiği sörf tahtasını
dalgalar arasında kaybetti. Falter’ın sörf
tahtası, 8 bin kilometre Filipinler’de  or-
taya çıktı. Filipinler’de Giovannne
Branzuela adlı kişinin yerel bir balıkçı-
dan Falter’ın kaybolan sörf tahtasını,
sörf yapmayı öğrenmek için satın aldığı
öğrenildi. ABD medyasına konuşan
Falter, “Kaybolan tahtam üzerinde en
büyük dalgayı yakalamıştım. O yüzden
o tahta bana çok şey ifade ediyordu. 8
bin kilometreden bahsediyoruz. Tah-
tamı kaybettiğimde üzülmüştüm. Ama
şu anda orada sörf yapmayı öğrenmek
için tahtamı satın alan bir kişide oldu-
ğunu öğrenince mutlu oldum” dedi.
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U luslararası Uzun Metraj Film
Yarışması'nda Türkiye'den se-
narist ve yönetmen Emin Alper,

Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les
Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca
Film Festivali'nin Sanat Yönetmeni Fre-
deric Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen
Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı,
yönetmen ve senarist Sandra Kogut festi-
valde yarışacak 10 filmi değerlendirecek
jüriyi oluşturuyor.

120 bin lira ödül

Çoğunluğu Venedik Film Festivali'nde
dünya prömiyerini yapan yılın en yeni ya-
pımları, Türkiye'de ilk kez Antalya'da iz-
leyici karşısına çıkacak. Filistin'den
Fransa'ya, Finlandiya'dan İran'a dünya-
nın dört bir yanından toplam 10 film, En
İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarındaki
120 bin TL para ödülü ile En İyi Kadın
Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu dalla-
rında da Altın Portakal heykelciği için ya-
rışacak.

En yeni filmler orada

Emmanuel Courcol'un 1985'te İsveç'te
yaşanan gerçek bir olaydan esinlendiği,
Cannes Film Festivali'nin bu yılki seçki-
sinde yer alan, cezaevinde tiyatro atölyesi
düzenleyen işsiz oyuncu Etienne ve mah-
kûmların 'Godot'yu Beklerken'i sahneye
koymalarının dokunaklı hikâyesini anlat-
tığı komedisi 'En Başarılı Prodüksiyon /
The Big Hit'; Hitchcock'un 'Vertigo' ve
Kieslowski'nin 'Véronique'in İkili Yaşamı'
filmlerinin izinden giden Macar yönet-
men Lili Horvát'ın, aşk ve delilik arasın-
daki ince sınırı mercek altına aldığı
'Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık
/ Preparations to be Together for an
Unknown Period of Time'; Pamela To-
la'nın kardeşleriyle çıktığı yolculukta gen-
çliğini ve yaşadıklarını yeniden gözden
geçiren, evlilik uğruna nelerden vazgeçti-
ğinin farkına varan 75 yaşındaki bir ka-
dını konu edinen komedisi 'Çelik Kızlar /

Ladies of Steel'; Massoud Bakhshi'nin
medya ve özel hayat ilişkisini ele alırken,
İran toplumunda kadının konumu ve
adaleti sorguladığı, Sundance Film Festi-
vali'nde Jüri Büyük Ödülü alan filmi 'En
Uzun Gece / Yalda, a Night for Forgive-
ness', yarışmanın merakla beklenen ya-
pımları arasında yer alıyor.

Kapanış 10 Ekim'de

Geçen haftalarda sona eren 77. Venedik
Film Festivali'nin ardından ülkemizde ilk
kez Antalya'da gösterilecek; Filistinli yö-
netmen Ameen Nayfeh'in, başrolünde
'Body of Lies', 'The Kingdom', 'Paradise
Now' gibi filmlerden tanıdığımız Ali Suli-

man'ın yer aldığı, İsrail işgali altındaki
topraklarda Filistinlilerin yaşadıklarının
çarpıcı portresi '200 Metre / 200 Meters';
Uberto Pasolini'nin gerçek bir hikâyeden
uyarladığı, aile ve evlat edinme konula-
rına derin bir duyarlılıkla yaklaştığı filmi
'Alelade Bir Yuva / Nowhere Special'; bir
çiftin 30 yılına odaklanan, aşk, sadakat,
ihanet, pişmanlık ve utanca dair çağdaş
bir öykü anlatan Daniele Luchetti imzalı
'Bağlar / Bağcıklar / The Ties'; Ana
Roche de Sousa'nın İngiltere'deki Porte-
kizli göçmen bir çift üzerinden, sesleri
duyulmayan bir kesime ayna tuttuğu, Ve-
nedik'ten Orrizonti Geleceğin Aslanı ve
Jüri Özel Ödülleri ile dönen filmi 'Dinle /

Listen'; Arab ve Tarzan Nasser kardeşle-
rin Gazze'deki siyasi çalkantıların orta-
sında, zorlukların yanı sıra absürd
durumlara vurgu yaptıkları, sinema kla-
siği olmaya aday aşk hikâyesi 'Gaza Mon
Amour' ve 2006 yılında imza attığı 'Es-
ma'nın Sırrı - Grbavica'yla tüm dünyada
hatrı sayılır başarı elde eden Bosnalı yö-
netmen Jasmila Zbanic'in kamerasını bir
kez daha Bosna Savaşı'na çevirdiği 'Ne-
reye Gidiyorsun, Aida? / Quo Vadis,
Aida?' yarışmada yer alan diğer
filmler.Uluslararası Uzun Metraj Film
Yarışması'nın kazananları, 10 Ekim'deki
kapanış ve ödül töreninde belli olacak. 
DHA

Türkiye’deki tüketicilerin satın
alma alışkanlıklarını inceleyen Go-
ogle ve Ipsos, yaptıkları Global Pe-
rakende Araştırması ile
Türkiye’deki tüketicilerin üçte iki-
sinden fazlasının doğru satın alma
yaptığından emin olmak için, önce-
likle internette araştırma yaptıkla-
rını ortaya koydu. Araştırma,
bahsedilen tüketicilerin alışverişe
ayırdıkları zamanın yarısından faz-
lasını ise internete harcadığını gös-
teriyor.

Müşteri sadakati dijitalde

Alışveriş tercihlerinin değişiklik
gösterdiği günümüzde işletmeler,
şirketlerini ve ürünlerini tanıtmak
için daha proaktif davranmak ve
internette seslerini duyurmak zo-
rundalar. Rekabette öncü şirketler 7
gün 24 saat gelen talepleri karşılı-
yor, çıkan dönemsel fırsatları kaçır-
mıyorlar. İşletmelerin bu denli
verimli ve durmaksızın satış yapa-

biliyor, daha da önemlisi sadık bir
müşteri kitlesi yaratabiliyor olması-
nın nedenlerinin başında ise dijital
pazarlama geliyor.

Yüzde 68’i promosyon bekliyor

Dijital pazarlama araçları, günü-
müzün yoğun rekabet şartlarında
işletmelere veri setleri oluşturarak,
onların rekabet gücünü üst seviyeye
çıkartıyor. Verileri doğru okuyabilen
işletmeler büyürken, kullanamayan-
lar ise geride kalıyor. Konuyla ilgili
bilgiler veren EG Bilişim CEO’su
Gökhan Bülbül, verileri doğru top-
lama ve bunları işleyerek müşteri
kazanma konusunda, özellikle KO-
Bİ’lerin daha proaktif davranmaları
gerektiğine dikkat çekiyor. Bülbül
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Günü-
müz müşterisinin talepleri yüksek,
alternatifleri ise çok. Dolayısıyla iş-
letmeler dijital pazarlama araçları
ile veri bazlı pazarlama araçlarıyla
hedef kitleye ulaşmalılar. Google ve

Ipsos’un gerçekleştirdiği araştır-
mada, küresel ölçekte tüketicilerin
yüzde 68’inin bir önceki alışverişle-
rine özel promosyonlar veya fırsat-
lar beklediği vurgusu dikkat çekici.
İşletmeler bu talebi yeni bir kam-
panya ile karşılayabilirler. Bunu ya-
pabilmek için de dijital pazarlama
araçlarını etkili şekilde kullanmaları
gerekiyor.”

KOBİ’lere ücretsiz destek

EG Bilişim, özel olarak geliştirdiği
dijital pazarlama stratejileriyle işlet-
meleri hedef kitleye ulaştırmada
yetkin ekibi ile her bir kampanyayı
hedefe ulaşacak şekilde optimize
ediyor. KOBİ’lere özel olarak Eylül
sonuna kadar ücretsiz bir kam-
panya sunan EG Bilişim, KOBİ’le-
rin dijital pazarlama yolculuğuna
katkı sağlıyor. Kampanya ile ilgili
detaylara EG Bilişim’in web
sitesi www.egbilisim.com.tr 
üzerinden ulaşılabiliyor.

Anıl BODUÇ

anilboduc@gmail.com

statİk fİkİr

E n çok zoruma giden şeyler sıralı tam liste.
1) Van Gogh'un yaşarken değer görmemesi
2) Leonardo da Vinci'nin büyücülükle suçlanması

3) Rembrandt'ın evine haciz gelmesi
4) Üçüncü köprü için araç geçiş garantisi verilmesi.
Hoş bir tanesi bir diğerlerinden daha çok canımı

yakıyor. Sonra,
Amadeus Mozart'ın cenazesine 5-10 kişinin 

katılması da canımı sıkıyor.
Cesare Pavese'in köhne bir otel odasında "sözler

değil, eylem. artık yazmayacağım" diyerek intihar
etmesi. Mayakovski'nin de intihar ettiğinde cebinden
çıkan "hepinize!.." diye başlayıp "işte ölüyorum. kim-
seyi suçlamayın bundan ötürü" şeklinde devam eden
mektubu da can sıkıcı.

Jackson Pollock, 44 yaşında arabasıyla kaza
yapıp hayatını kaybetti. Hemingway ve Jack London
intihar etti. Kirchner, Naziler resimlerini yakınca in-
tihar etti. Paul Celan, acılara dayanamayıp nehre 
atladı. Gogol, Ölü Canların ikinci cildini ateşe attı.
Hepsi can sıkıcı, heeppsii!

Sokrat'a baldıran zehiri içirip, Hallâc-ı Mansûr'un
derisini yüzdüler derisini. Off bu kadar acı yeter
tamam.

Küçük Prensin yazarı Antoine de Saint-Exu-
péry'nin uçağıyla Akdeniz üzerinde kaybolması da
çok can sıkıcı bir durum. Bu sondu tamam!

Neyse evet günlerden çarşamba olması da yete-
rince canımı sıkıyor zaten...

Kaftancıoğlu'nu hedef alan gazeteye

Hem hadsiz hem de art niyetlisiniz. 20 yıla yakın-
dır nemalandığınız profesyonel muhalefet koltukla-
rını kaybetmekten korkup, İstanbul'u örgütleyen
kadına hep birlikte saldırıyorsunuz. Katledilen insan-
lara katır diyen 'yazarlarınızı' unutmuyoruz. İnsan-
ları kafalarına vurarak susturmaya çalıştınız, 20
yıldır karanlıkta yaşıyoruz yine akıllanmadınız. Belli
ki elinize bir güç geçse yine aynı faşist duruşu devam
ettireceksiniz. Canan Kaftancıoğlu gibi insanlar bu
ülkenin umut ettiren yüzleri, kendinize gelin. Ülke
yangın yeri, nereye dönsek başka bir dram yaşanıyor,
siz kalkmış (saygı gösterdiği de belli olduğu halde) A
mi dedi B mi dedi polemiği yapıyorsunuz. Derdinizi
de sizi de sevsinler (!), gölge etmeyin valla başka
ihsan istemez.

Hançerli'ye 1 soru

Bildiğiniz gibi geçenlerde Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli, Yeşilkent'te imar planına ilişkin
bir toplantı düzenledi ve mahalle halkının ağzına bir
kaşık bal çaldı. Yandaşları, tarafgirleri, "Yaşaaa, bir-
tanesiiin, canııım başkanııııımı" şeklinde bol yıkamalı
- yağlamalı övgü dolu mesajlar atmak şöyle dursun;
işin aslını astarını pek sorgulamadı...

Nihayetinde önümüze koyulan imar planından
"makul" bir sonuç çıkıp çıkmayacağı şu an bir bil-
mece ama. Bana geçenlerde Yeşilkent Mahallesi'nde
yaşayan bir vatandaşımız ulaştı.

Kendisinin mesajını aynen paylaşıyorum diyor ki;
"Avcılar Yeşilkent Mahallesi 942. Sokak'la ilgili 
sizden bir ricada bulunacağım. 

Bu sokakta yıllardır kaldırım yok. Belediyeye 
yazdık gittik Turan Hançerli'ye de bizzat kendim 
söyledim; ama bir türlü hizmet verilmedi. Resim-
lerde mevcut bu sokakda hurdacılar var ve kaldırım
yerini işgal etmişler, belediye tabiri caizse gücü
yetmiyor hurdacıları oradan kaldıramıyor.

Amacımız belediyeyi kötülülemek değil çockularımız
kaldırım olmadığı için yolun ortasından gitmek zorunda
kalıyor, yol ortasında oynamak zorunda kalıyor..."

Evet bir vatandaşın bana mesajı bu...
Eee Sevgili "Acılar değil Avcılar kazanacak" şarkı-

sını ezbere okuyan acı bestekarları siz ne diyorsunuz?

Hayata dair bir not

Çok kibar davrandığın insanın ezip geçmesi, orta
kibar davrandığın insanın dudak bükmesi, az kibar
davrandığın insanın fark etmesi, kibar davranmadı-
ğın insanın ilgi göstermesi, kaba davrandığın insanın
seni baştacı etmesi...

Bunlar hayatın gerçekleri. Aslında atalarımız çok
da güzel özetlemiş böyle uzun uzun anlatmadan;

Deveyi diken insanı ...

Günaydın mesajı 

Günaydın diyeceğim ama her gün yeni bir güne
uyanmak da çok yorucu değil mi? Siyaset, ekonomi,
bağıranlar/çağıranlar, kavgalar, gürültüler, beklenti-
ler ve yerine getirmek zorunda olduğumuz sorumlu-
luklar. Höff. Yazarken bile yoruluyor insan. Oysa
bütün bunlardan uzakta bir denizin ortasında, küçük
bir teknenin içinde huzur bulmak, rüzgara değip geç-
mek ve mavilikler arasında dinlenmek ne iyi olurdu...
Sahi bilmem ki ne dersiniz olur muydu...

Ne kederli bir sabah. Korkarım bazen hiçliğe gark
olmuş, bir dev gibi hissediyorum; hiçbir yere sığama-
mış devasa cüssesiyle dünyanın orta yerinde ufka
bakan çaresiz bir dev.

Ne gazetedeki 14 punto haber başlıkları ne masmavi
bir deniz kenarı ne de siyasi lakırdılar çekmiyor beni.

Neyse neyse. Ben iyisi mi bir kahve yapıp 
mutluluk umayım. İyi haftalar.

Canım çok sıkılıyor
ALTIN PORTAKAL ICIN
HEYECAN BASLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek 57. Antalya
Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri ve filmleri belli oldu

Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği Global Perakende Araştırması’na göre, Türkiye'deki tüke-
ticilerin yüzde 72’si doğru seçimi yaptığından emin olmak için alışverişten önce internette
araştırma yapıyor. Tüketiciler alışverişe ayırdıkları zamanın yüzde 60'ını internette harcıyor

Önce internet!

Çaman'sız 12 yıl
TiyaTro oyuncusu, oyun yazarı ve çevirmen Hadi
Çaman, ölümünün 12. yılında anılıyor.  Balkan-
lar'dan göç eden Devrekanili Niyazi Bey ile Zatiye
Hanım'ın üç çocuğundan biri olan Çaman, 3
Ocak 1943'te Kastamonu'da dünyaya geldi.
Çaman, ilkokulu Abdülhakhamit İlkokulu'nda, li-
seyi de Abdurrahmanpaşa Lisesi'nde tamamladı.
Devlet memuru olan anne ve babasının tayinleri
sebebiyle, ailesiyle birlikte 1960'lı yılların başında
İstanbul'a yerleşen sanatçı, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde okudu. İstanbul Belediye
Konservatuvarı'nda Yıldız Kenter'den ders alan ve
mezun olan Çaman, 1962'de Dormen ve Kenter
Tiyatrosu'nun açtığı sınavı kazanıp kursiyer oldu.
Bir yıl sonra, "Altın Yumruk" adlı oyunda Dormen
Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.

Çok sayıda ödül aldı

Sonraki 10 yıl boyunca Dormen Tiyatrosu'nda
20'yi aşkın oyunda görev alan usta oyuncu,
1982'ye kadar Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Nisa
Serezli-Tolga Aşkıner, Miyatro (Müjdat Gezen),
Şan Tiyatrosu gibi tiyatrolarda da birçok oyunda
rol aldı. Çaman, oyuncu ve yazar Füsun Önal ile
birlikte rol aldığı "Kelebekler Özgürdür" adlı
oyunda gösterdiği performansla geniş kitleler tara-
fından tanınmaya başladı. İzmirli tiyatro sanatçısı
ve yazar Bengi Şen ile 1970'te hayatını birleştiren
Çaman, aynı yıl "Adım Kan Soyadım Silah" isimli
filmle sinemaya adım attı ve daha sonra çok sa-
yıda filmde oynadı. Çaman, 1982'de "Yeditepe
Oyuncuları" tiyatrosunu kurarken, aralarında
Tolga Çevik, Cem Özer ve Sevinç Erbulak gibi pek
çok ünlü ismin de bulunduğu genç oyuncular ye-
tiştirdi. Çeviriler ve uyarlamalar yapan, oyunlar
yazıp yöneten Çaman, hem kendisi hem de tiyat-
rosu adına "Avni Dilligil Ödülü", "Afife Jale
Ödülü", "İsmet Küntay Ödülü" ve "UNESCO
Yaşam Yapıtı Ödülü"nün aralarında bulunduğu
çok sayıda ödül aldı. Sanatçı, tiyatro çevresindeki
sanatçılara ilişkin anı ve gözlemlerini anlattığı
"Güzeltmek" adlı eserini 2002'de yayımladı.

Müzik-Sen çağrı yaptı
Müzik-Sen'in resmi sosyal medya hesaplarından
paylaşılan çağrı metni şu şekilde:"Tüm Müzisyen
Arkadaşlarımıza Açık Çağrımızdır! Dağınıklığımıza
ve örgütsüzlüğümüze son verip, haklarımız için bir-
leşelim, bütünleşelim... Türkiye'de alanında bağım-
sız olarak çalışma yürüten tek sendikamız Müzik ve
Sahne Sanatçıları Sendikası (Müzik-Sen) olarak
tüm müzisyenlere bir kez daha çağrıda bulunuyo-
ruz. Gelin sendikamız çatısı altında birleşelim ve
güçlenelim. Hepimizin karşı karşıya kaldığı temel so-
runları el birliğiyle aşalım. Sosyal güvencesizliğimize
son verelim.” 
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tff 1'inci Lig ekibi İstanbulspor, Trab-
zonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar
Cumur'u 2 yıllığına kiraladı. Kısa süre
içinde resmi imzaların atılması bekleni-
yor. Trabzonspor altyapısında yetişen ve

2018 yılında 5 yıllık sözleşmeye imza atan
20 yaşındaki futbolcuyu özellikle İstan-
bulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin
çok istediği öğrenildi. Tekke'nin gelişim
kaydedeceğine inandığı bir isim olması

nedeniyle Ebrar Cumur'un 2 yıllık süreyle
kiralandığı öğrenildi. Trabzonspor altya-
pısında öne çıkan isimlerin başında gelen
ofansif orta saha oyuncusu İstanbulspor
ile resmi sözleşme imzalayacak.

Trabzonsporlu Ebrar arTık İsTanbullu oldu

fraport TAV Antalyaspor'un Kocae-
lispor'dan transfer ettiği Gökdeniz Bay-
rakdar, hırsı ve antrenmandaki
performansıyla teknik direktör Tamer
Tuna'nın gözüne girdi. Süper Lig'de Be-
şiktaş maçında yeni takımıyla ilk maçına
çıkan Gökdeniz Bayrakdar, ilk golünü
atmanın mutluluğunu yaşadı. Fraport
TAV Antalyaspor formasıyla ilk Süper
Lig maçına çıkan, ilk golünü atan Gök-
deniz Bayrakdar, kariyerindeki ilklerin
yanı sıra, takımına da ilkleri yaşattı.
76'ncı dakikada oyuna giren ve 85'inci
dakikada 1-0 geride olan takımına bera-
berliği getiren golü atan Gökdeniz Bay-
rakdar, Fraport TAV Antalyaspor'un 1
puanla dönmesini sağladı.

Gönülleri kazandı

Kırmızı beyazlılar, Gökdeniz Bayrak-
dar'ın golüyle İstanbul'da oynadığı maç-
larda Beşiktaş'a karşı ilk defa 3 defa üst
üste yenilmedi. Kırmızı beyazlılar, dep-
lasmanda kazanılan puanla dış saha-
daki yenilmezlik serisini de 9'a çıkardı.
Gökdeniz Bayrakdar attığı golle 2007-
2008'den bu yana Beşiktaş'a Süper Lig
golü atan en genç oyuncu oldu. U19
milli takımında da forma giyen Gökde-
niz Bayrakdar, ilk maçındaki başarısıyla
Fraport TAV Antalyaspor taraftarı ile
futbolseverlerin gönlünü kazandı.

SP  R

T rabzonpor’un İngiltere Premier Lig
ekibi Chelsea’den kiralık olarak kad-
rosuna kattığı Lewis Baker, bordo-

mavili ekibin antrenmanı öncesinde basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ta-
kımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu ve
bu isimlerin kendisine çok yardımcı oldu-
ğunu belirten Baker, "Dolayısıyla işimi biraz
kolaylaştırmış oldular. İngiltere’den gelme-
den önce maçlara çıkmaya hazırdım ancak
takdir edersiniz ki takım arkadaşlarınızı
henüz tanımadan, özelliklerini bilmeden
maça çıkmak çok zor. Bunun zorluğunu ilk
başta yaşadım açıkçası. Bunu yavaş yavaş
atlattığımı, arkadaşlarımla kısa sürede iyi bir
uyum sağladığımızı düşünüyorum” diye ko-
nuştu.

4 gözle bekliyorum

Futbolu çok özlediğini dile getiren Baker,
“Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara,
mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil
olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını
dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyo-

nun en sevdiğim, tercih ettiğim pozisyon ol-
duğunu söyleyebilirim. Buraya gelmeden
önce evet hoca ile konuştum. Kulübün proje-
leri, geleceği hakkında konuştuk. Duyduğum
şeylerden sonra çok etkilenmiştim açıkçası.
Duyduğum şeylerin buraya gelmemde kat-
kısı oldu” şeklinde konuştu.

Türkiye Ligi'ni takip ediyordum

Transfer olmadan önce Süper Lig’i takip etti-
ğini söyleyen İngiliz orta saha, “Benim açım-
dan önemli bir sezon olacağını
düşünüyorum. Oynama fırsatıyla beraber,
burada edineceğim tecrübelerle birlikte kendi
kariyerime önemli katkılar sağlayacağını dü-
şünüyorum. Bahsettiğim gibi hoca ile proje-
ler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile
alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan
okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul
ediyorum. Buraya gelme sebeplerimden bir
tanesi de bu. Türkiye ligini takip eden biriy-
dim. Burada hangi tip oyuncular olduğunu
biliyordum. Benim için de eğlenceli bir sezon
olacak” ifadelerini kullandı. DHA

GöKdEnİz
faRKı

Trabzonspor’un yeni transferi Lewis Baker, “Benim açımdan
önemli bir sezon olacağını düşünüyorum. Oynama fırsatıyla
beraber, burada edineceğim tecrübelerle birlikte kendi 
kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.
Bahsettiğim gibi hoca ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak
istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan
okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum” dedi

BaKER HERKESE
MEydan 
OKUyOR

Hakemlerle ilgili de değerlendirmelerde
bulunan Baker, sözlerini şöyle nokta-
ladı:“Maçlarda her iki takım için de tek
hakem var. Bazen kabullenmesi zor olsa
da hakemlerin kararlarını kabul etmeniz
gerekiyor. Çok fazla bir şey

yapmanız mümkün gözükmüyor. 
Hakemsiz maç da olmayacağı için onları
unutarak, kendimiz gibi oynamaya çalışa-
rak maçları kazanmaya çalışacağız.
Hakem faktörünü dışarda bırakmaya 
çalışacağız.”

Kendimiz gibi oynayacağız

Güreşçilere
moral verildi
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, aralık ayında
Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Güreş Şampiyonası'nın
hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Serbest
Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti
kaMpta ilk olarak teknik heyetle bir
araya gelen başkan Musa Aydın çalışma-
lar hakkında bilgi aldı. "Pandemi süre-
cinde Gençlik ve Spor Bakanımız
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun
yoğun gayretleriyle sağlıklı bir şekilde
kamp yaptık" diyen Aydın, "Her kamp dö-
neminden önce düzenli olarak Covid-19
testleri yapıyoruz. Şu ana kadar çok
şükür sıkıntı bir durumla karşılaşmadık.
Kampta sağlık açısından her türlü önlem-
ler alınıyor. 
Tüm dünyada rakiplerimiz teknik antren-
manlara başladı. Bizler de onların geri-
sinde kalmamak için teknik
antrenmanlara başlayacağız. Umarım bir
an evvel pandemi sürecini geride bırakı-
rız. UWW, 2020 Dünya Şampiyonası'nın
aralık ayında Sırbistan'da yapılacağını
duyurmuştu. Ama salgının durumuna
göre bu karar değişebilir. Önümüzdeki ay
bu konu büyük ölçüde netlik kazanır. Biz-

ler şampiyona aralık ayında yapılacakmış
gibi hazırlanıyoruz" dedi.

Taha Akgül'e hep destek

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin en
büyük altın madalya umutlarından biri
olan Taha Akgül ile de yakından ilgilenen
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı
Musa Aydın, başarılı sporcunun son du-
rumu hakkında bilgi aldı. Taha'nın Tok-
yo'dan altın madalya ile döneceğinden
emin olduğunu belirten Aydın, "Taha Ak-
gül'den son durumu hakkında bilgi aldım.
Kendisi son derece formda ve morali ye-
rinde. Rio 2016'da olduğu gibi, Tokyo'da
da altın madalya kazanacağına olan
inancımız tam" dedi. Serbest Güreş Milli
Takımı'nın Topuk Yaylası'ndaki kampı, 23
Eylül Çarşamba günü sona erecek. Bir
hafta izin yapacak olan milliler, 30 Ey-
lül'de Ankara Elmadağ Kamp Eğitim
Merkezi'nde yeniden kampa girecek.

İttİfak Holding Konyaspor, Süper Lig'in
3'üncü haftasında sahasında oynayacağı
Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlılar, ligde 27 Eylül Pazar
günü sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak.
Konyaspor, teknik direktör İsmail
Kartal yönetiminde Kayacık Tesisle-
ri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlık-
larına başladı. İdmana, tedavi olan ve
takımdan ayrı çalışan Uğur Demirok,
Alper Uludağ ile Marin Anicic katılmadı.
Antrenman, core çalışmasıyla başladı, ar-
dından pas çalışmasıyla devam etti. Toplu

oyundan sonra yapılan koşu çalışması ve
açma-germe hareketleriyle idman tamam-
landı.

Fraport TAV Antalyaspor'un 
Kocaelispor'dan transfer ettiği 18
yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, Beşiktaş'a
attığı golle, ilk Süper Lig maçında, yeni
takımındaki ilk karşılaşmasında ilk golü
atmanın mutluluğunu yaşadı. 
Genç futbolcunun golü, kırmızı
beyazlıların dış sahada kaybetmeme
rekorunu 9 maça çıkardı

MİSlİ.coM 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta
sezona Isparta 32 Spor deplasmanın-
daki 2-1'lik galibiyetle başlayan Karşıya-
ka'da 21 yaşındaki sağ bek İlyas,
sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Yeşil-
kırmızılılarda altyapıdan 2018 yılında
profesyonel olup o sezon 2'nci Lig'de 2,
2018-2019'da 3'üncü Lig'de 4'ü ilk 11'de
14 maçta görev yapan genç futbolcu,
geçen yıl ekim ayında talihsiz bir sakat-
lık yaşadı. Kariyerinin baharında çapraz
bağları koparak ameliyat olan İlyas,
sezon boyunca hiçbir maçta forma giye-
medi. İyileşip takıma dönen genç fut-
bolcu, defansın sağında görev yapıp
sözleşmelerini geç yenileyen Anıl, Mus-
tafa Değirmenci ve Fatih'in tam hazır
durumda olmamasıyla bulduğu şansı iyi
değerlendirdi. Daha önce en son 4
Mayıs 2019'daki Elaziz Belediyespor
maçında forma giyen, 1.5 yıllık aradan
sonra ilk hafta 11'de sahaya çıkan İlyas,
defansta kusursuz performans sergileyip
galibiyete katkı yaptı. İlyas'ın perfor-
mansı teknik direktör Soner Tolungüç'ü
de oldukça mutlu etti.

Kaf Kaf
dönüş yaptı

Konya'nın hedefi
Beşiktaş maçı 

İtalya'da Mali Polis (Guardia di Fi-
nanza), Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in
vatandaşlık alması için gerekli olan ve 17 Ey-
lül'de girdiği İtalyanca dil sınavına ilişkin so-
ruşturma başlattı. Ülke basınına yansıyan
haberlerde, adı Juventus'la da anılan Barce-
lonalı futbolcunun girdiği İtalyanca dil sına-
vında usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü.
Perugia Cumhuriyet Başsavcılığının başlat-
tığı soruşturma çerçevesinde Mali Polis,
kentteki Universita degli Stranieri'nin (Ya-
bancılar Üniversitesi) ilgili birimine baskın
yaptı. İddiaya göre, yapılan
araştırmalarda temel düzeyde
İtalyanca bilgisi olan Sua-
rez'in girdiği dil sınavının soru
ve konuları daha önceden be-
lirlendi ve kendisine verildi. La
Gazzetta dello Sport'un habe-
rinde de yapılan dinleme ka-
yıtları yer aldı. İlgili kişilere ait
olduğu ileri sürülen söz ko-
nusu kayıtlarda, "(Sınavı)
Geçmeli, geçecek. Bir sezonda
10 milyon maaş kazanan

adamı B1 düzeyinde dil bilgisi belgesi olma-
dığı için harcayamazsın." ve "Ama fiil çekme-
den konuşuyor" gibi ifadeler dikkati çekti.

17 Eylül'e dikkat çekildi

Savcılığın, yabancılara dil sınavı yapan okula
yönelik soruşturmayı, soruların öğrencilerle
mutabık kalınarak hazırlandığı iddiaları üze-
rine Şubat ayında başlattığı da haberlerde
aktarıldı. Transfer döneminde adı sık sık Ju-
ventus ile anılan Luis Suarez'in İtalyan eki-
bine transfer olabilmesi için Avrupa Birliği

dışı futbolcu statüsünden
çıkması gerekiyordu. Bunun
için İtalyan eşi üzerinden
ülke vatandaşlığını almak is-
teyen oyuncunun, B1 sevi-
yesinde İtalyanca dili
yeterlilik belgesi alması ge-
rektiği belirtiliyordu. Luis
Suarez, 17 Eylül Perşembe
günü İtalya'nın Perugia ken-
tine gelip, üniversitede dil sı-
navına girdikten sonra
şehirden ayrılmıştı.

Suarez’e soruşturma!
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Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk
eden Fenerbahçe, maçı 9 kişi tamamlayan rakibiyle
0-0 berabere kalarak sahasında puan kaybı yaşadı

S üper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe
ile Atakaş Hatayspor arasında oyna-
nan karşılaşma, 0-0 sona erdi. 9. daki-

kada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden
ortasında penaltı noktası civarında topu
kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla
zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.
45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren
Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin
yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta
çıktı. 52. dakikada Lemos'un çok uzak mesa-
feden sert vuruşunda yerden seken topu ka-
leci Münir iki hamlede kontrol etti. 64.
dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı
serbest vuruşta penaltı noktası gerisinde topa
iyi yükselen Lemos'un kafa vuruşunda meşin
yuvarlak kalecide kaldı. 65. dakikada So-
sa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte iyi
yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda
top yan direkten oyun alanına döndü. 71.
dakikada Mert Hakan'ın sağ taraftan sol
ayağıyla ön direğe ortasında Caner Erkin'in
altıpasta müdahalesinde top kalecide kaldı.
85'inci dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara
pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla
buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda
meşin yuvarlak yandan auta gitti. 90+5. da-
kikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içinde al-
tıpasın önüne çıkardığı topa Sinan Gümüş
ayak soktu. Meşin yuvarlak direk dibinden
auta gitti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu so-
nuçla iki takım da puanlarını 4'e çıkardı.

Novak ve Mert Hakan ilk kez

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip
Novak ile Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli
formayı ilk kez giymenin heyecanını yaşadı.
Karşılaşmanın 69. dakikasında Ferdi Kadı-
oğlu'nun yerine oyuna giren Novak ile 68.
dakikada Tolga Ciğerci ile yer değiştiren
Mert Hakan, sarı-lacivertli takımla ilk resmi
maçına çıktı. İki futbolcu, ligin ilk haftasında
Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakanın
kadrosunda yer almamıştı. 16 sezon sonra
ilk iç saha maçında gol atamadı Fenerbahçe,
16 sezon sonra Süper Lig'de oynadığı ilk iç
saha maçında golle tanışamadı. Sarı-laci-
vertli takım, son olarak şampiyonluğa ulaş-
tığı 2003-2004 sezonunun ilk haftasınd
sahasında İstanbulspor'a 3-0 mağlup olduğu
müsabakada gol sevinci yaşayamamıştı.

Hatayspor maçı 9 kişi tamamladı

Atakaş Hatayspor, Ruben Riberio ve Isaac

Sackey'in kırmızı kartla cezalandırılması ne-
deniyle maçı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın
73. dakikasında Riberio ile girdiği ikili müca-
delede Gökhan Gönül yerde kaldı. Maçın
hakemi Ümit Öztürk, Riberio'ya ikinci sarı
karttan kırmızı kart gösterdi. Portekizli fut-
bolcu, 19. dakikada da hakemi aldatmaya
yönelik hareketi nedeniyle sarı kartla cezalan-
dırılmıştı. Karşılaşmanın 81. dakikasında bu
kez Isaac Sackey, Valencia'ya faul yaptığı ge-
rekçesiyle hakem Ümit Öztürk tarafından
ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına
gönderildi. Sackey, 56. dakikada yine Valen-
cia ile girdiği ikili mücadelenin ardından sarı
kart görmüştü.

Erol Bulut: Analiz yapacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut,
Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor
ile 0-0 berabere kaldıkları maçta hücumda is-
tediklerini yapamadıklarını söyledi. Ülker
Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından
düzenlenen basın toplantısında görüşlerini
aktaran Bulut, "Maçın zor geçeceğini biliyor-
duk. Atakaş Hatayspor, ilk lig maçında sa-
vunmaya ağırlık vermişti. Çalışmalarımızı
buna göre yaptık. Ancak sahada uygulaya-
madık. Sadece bir puan alabildik. Hücumda
daha etkili olmamız lazım. Yakaladığımız
pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz gere-
kiyor. Bugün bunu gerçekleştiremedik." ifa-
delerini kullandı. Erol Bulut, Galatasaray ile
27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapacak-
ları derbiyle ilgili bir soruya, "Derbiler her
zaman farklı oynanıyor. Herkes daha farklı
motive oluyor. Çalışmalarımızı ona göre ya-
pacağız. Hafta sonu hep birlikte göreceğiz."
cevabını verdi. Atakaş Hatayspor Teknik Di-
rektörü Ömer Erdoğan ise Fenerbahçe karşı-
sında aldıkları bir puanın önemli olduğunu
aktardı. Güçlü bir takımla oynadıklarını dile
getiren Erdoğan, "Önemli bir puan aldık.
Çok iyi savunduk. Savaşan bir oyuncu gru-
bumuz vardı. Ancak ofansif anlamda eksik-
lerimiz var. Üçüncü bölgede topu fazla
tutamadık. 10 kişi kalana kadar pozisyon
vermedik. 9 kişi kalınca rakip takım karam-
bolden pozisyon buldu." diye konuştu. Ömer
Erdoğan, 73. dakikada Ribeiro ve 81. daki-
kada Sackey'in kırmızı kart gördüğü pozis-
yonla ilgili, "Pozisyonları izleme fırsatı
bulmadım. Analizi yapacağız. Oyuncuların
hataları varsa uyaracağız." değerlendirme-
sinde bulundu. DHA
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Adana Demir şirketleşmeli
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana
Demirspor Kulübü Başkanı Murat
Sancak, önümüzdeki süreçte takımın
yüzde 90’ını borsaya açmak istedik-
lerini söyledi. Sancak, "Halkın takı-
mıysa, halk alsın. Şirketleşme
Demirspor için faydalı olur" dedi-
Yeni sezon öncesi gazetecilerle bir
araya gelen Murat Sancak, bu yıl
mutlak hedeflerinin şampiyon olarak
Süper Lig'e çıkmak olduğunu söy-
ledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan
olağanüstü kongrede yeni hedef ve
projeleri kulüp yöneticilerine ve ta-
raftarlara anlattığını söyleyen San-
cak, "Transferler devam ediyor, bu
sezon iyi oyuncular aldık. Oynatma-
dığımız oyuncuları isteyen takımlar
var. Galatasaray'dan Yunus Akgün
ile görüşmemiz sürüyor, yüksek ihti-
malle onu da kiralayacağız. Alanyas-
por'dan bir oyuncu ile görüşüyoruz.
Volkan Şen 5 Ekim'e kadar formuna
kavuşursa, kadroya girebilir. Ancak
bizde oynaması için Fenerbahçe'den
imza alması lazım" dedi. Adana De-
mirspor'un şirketleşmesi gerektiğini

de aktaran Sancak şunları söyledi:
"Buradan para kazanma derdinde
değilim. Bu zamana kadar cebimden
verdiğim paraları da kurtarma der-
dim yok. Ben bu parayı koyduğumda
da gönüllülük esasına göre koydum.
Mutlak hedefimiz şampiyonluk,
geçen hafta yapılan genel kurulda oy
çokluğuyla takımın şirketleştirilmesi-
nin önü açıldı. Adana Demirspor’un
şirketleşmesi gerekiyor. Biz kongre-
den yetkiyi alınca çıkıp şunu söyle-
dim. Bu şirketleşme, borsaya ve
halka açılma eğer Adana Demirspor
lehine olacaksa bu yetkiyi kullanırım.
Benim hedefim takımın yüzde 90’ını
borsaya açmak. Halkın takımıysa,
işte halk alsın. Bu taraftar eğer
Murat Sancak olmasaydı kimseye
şirketleşme desteğini vermezdi. İlk
etapta yüzde 51’i yönetimde kalacak
şekilde, geri kalan yüzde 49’u bor-
sada olacak şekilde düşünüyorum.
Çünkü Süper Lig’e çıkarsak değer
daha da artar. Benim süre içerisin-
deki hedefim buranın yüzde 
90’ını borsaya açmak."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle
düzenlenen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti
müsabakalarının Velo Erciyes MTB ve Down-
hill etabı koşuldu. Bisikletçiler 4 gün boyunca
Erciyes Dağı’ndaki zorlu arazi koşullarında
toplamda 129 kilometre pedal çevirdiKayse-
ri’de 3 Eylül’de başlayan ve başarılı bir şekilde
tamamlanan Uluslararası Yol Bisikleti yarışları
17 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında 2’si
Downhill olmak üzere 15 Dağ Bisikleti müsa-
bakaları ile devam etti. Kayseri Büyükşehir Be-
lediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor
Turizmi Derneği, Velo Erciyes tarafından orga-

nize edilen Uluslararası Bisiklet Birliği UCI
(Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bi-
siklet Federasyonu işbirliği ve ORAN Kal-
kınma Ajansı, Develi Belediyesi, Spor A.Ş,
Kayseri Ulaşım A.Ş, İl Sağlık Müdürlüğü ile
kamu kurum ve kuruluşların destekleriyle ger-
çekleşen Erciyes Uluslararası Dağ Bisikleti Ya-
rışlarının 4 günlük Velo Erciyes MTB ve
Downhill etabına yurt içi ve yurt dışından 40
sporcu katıldı. Dağ bisikleti yarışlarında Cross
Country Maraton-XCM, Cross Country
Olimpik-XCO, Cross Country Time-XCT ve
Cross Country Point-XCP olmak üzere 4 ka-

tegoride yapıldı. Sporcular inişli, çıkışlı arazi
şartlarında yarış boyunca toplamda 129 kilo-
metre mesafe kat ederek kıyasıya mücadele
etti. Velo Erciyes MTB yarışlarının genel klas-
manında birinciliği Brisaspor Bisiklet Takı-
mı’ndan Abdulkadir Kelleci alırken, ikinciliği
Ukrayna Bisiklet Milli Takımı’ndan Hennadii
Moiseiev, üçüncülüğü ise yine aynı takımdan
Tom Reho elde etti. Kadınlarda ise Ukrayna
Bisiklet Milli Takımından Iryna Slobodyan bi-
rinci olurken, aynı takımdan Maria Sherstiuk
ikinci, Brisaspor Bisiklet Takımı’ndan Semra
Yetiş ise üçüncü oldu. Erciyes Dağı’nın 2 bin
200 metresinde kurulan Türkiye’nin ilk ve tek
downhill parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike
Park’ta Downhill Erciyes Kupası da düzen-
lendi. UCI C2 kategorisinde gerçekleşen yarış-
lar Erciyes Bike Park içerisinde bulunan bin
760 metre uzunluğunda ve rampaların, taş
merdivenlerin, sert dönüşlerin, tonluk kayala-
rın bulunduğu özel hazırlanmış parkurda ger-
çekleşti. Adrenalin tutkunu bisikletçiler zorlu
arazi şartlarına direnç göstererek pedal bastı.
Erciyes Downhill Kupası'nda Emirhan Eroğlu
birinci, Yavuz Aksoy ikinci, Adilhan Şanlı
üçüncü oldu. Velo Erciyes MTB Yarışları ve
Erciyes Downhil Kupası’nda dereceye giren-
lere düzenlenen törenle ödülleri verildi.
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UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme
Turu’nda perşembe günü sahasında
Portekiz ekibi Rio Ave’yi konuk edecek
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün
yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik
direktör Sergen Yalçın’ın yardımcıları
yönetiminde yapılan kondisyon ve tak-
tik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. An-
trenman; sahada yapılan ısınma

koşuları, istasyon koşuları ve stretching
çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e
2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol
pas çalışmasıyla devam eden idman;
yarım sahada yapılan üç takımlı tur-
nuva maçları ve şut çalışması ile sona
erdi. Siyah-beyazlılar, Rio Ave maçının
hazırlıklarını yarın yapacağı antren-
manla sürdürecek. 

Fenerbahçe’den geçtiğimiz hafta 17.5 milyon
Euro bonservis bedeliyle İtalya Serie A ekibi
Lazio’ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat
Muriç’in koronavirüs testi pozitif çıktı. Vedat
Muriç’e koronavirüs şoku. Kosova basınında
yer alan ve İtalyan Tutto Mercato gazetesine
dayandırılan haberde; golcü oyuncunun ko-

ronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.
Geçtiğimiz günlerde kız kardeşinin düğünü
için Kosova’ya gelen Muriç, kalabalık bir or-
tamda gerçekleşen düğüne maskesiz katıl-
mış ve bu hareketi Kosova basınında
eleştirilere neden olmuştu. Vedat Muriç’in
virüse Kosova’da yakalandığı iddia edildi.

Vedat’a korona şoku
TURGUTLUSPOR yönetiminden istifa
ederek ayrılan takımın eski genel kaptanı
Fahrettin Solmaz, protokolden çıkarılıp
yeni sezonun ilk maçında stada gireme-
yince, vinç kiralayıp mücadeleyi izledi.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un yeni
takımı Turgutluspor'un evinde Kırşehir
Belediyespor ile oynadığı ilk hafta ma-
çında ilginç bir gelişme yaşandı. Geçen
hafta Turgutluspor'da başkanlığa yeni se-
çilen Taner Kestaneci ile yaşadığı sorun-
lardan sonra yönetiminden istifa ettiğini
açıklayan Fahrettin Solmaz, koronavirüs
pandemisine alınan önlemler kapsa-

mında seyircisiz oynanan maçta, vinç ki-
ralayarak 7 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikayı
vinç üzerinden izledi. Solmaz, maçın ar-
dından yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz
gibi geçen hafta yönetimden kaynaklanan
sıkıntılardan dolayı, yönetim kurulu gör-
evimden sözlü olarak istifa ettim.” ifade-
lerini kullandı. 

Deli misin nesin!Deli misin nesin!Deli misin nesin!Deli misin nesin!Deli misin nesin!Deli misin nesin!Deli misin nesin!Deli misin nesin!Deli misin nesin!

Adana Demirspor
Kulübü Başkanı
Murat Sancak



İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Şehir
Tiyatroları, yeni reper-
tuvarını ve yeni sezon
çalışmalarını, Harbiye

Muhsin Ertuğrul Sahne-
si’nde gerçekleştirilen bir

törenle basın ve kültür-
sanat dünyasıyla paylaştı.

Toplantıya İBB Kültür Daire
Başkanı Hülya Muratlı, Şehir

Tiyatroları Müdürü Ceyhun
Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel

Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen ve
Şehir Tiyatroları Sahne Direktörü Ay-

şegül İşsever katıldı.

Burası tiyatro ocağı

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, açılış
konuşmasında “Şehir Tiyatroları, 106 yıllık tari-

hinde birçok zorluklar yaşamış ve her koşulda perde-
lerini açmış bir kurum. Çünkü burası tiyatronun
ocağı. Uzun bir aradan sonra yeniden seyircisiyle
buluşacak olmamız hepimizi mutlu ediyor” dedi.
Muratlı, pandemi döneminde kültür-sanatın toplu-
mun üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olduğunu

belirterek, salonları tiyatrolar, konserler ve sergilerle
doldurmadaki kararlılıklarını paylaştı.

Tiyatro emekçilerine destek

Salgının başladığı günden bu yana farklı projelerle
kentin sokak, park ve meydanlarında sahneler kur-
duklarını aktaran Muratlı, “ Bu etkinlikler ile çocuk
ve yetişkin oyunları olmak üzere toplamda 487 oyu-
nun sergilenmesini sağladık. Yaklaşık 50 bin izleyi-
ciye ulaştık. Tiyatro emekçilerine doğrudan
toplamda 1 milyon 896 bin TL ödeme gerçekleştir-
dik. Bu ödemelerden bin 555 oyuncu ve sahne ekibi
yararlandı” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon heyecanlı

Şehir Tiyatroları tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğinin
altını çizen Muratlı konuşmasına şöyle devam etti:
“106 yıllık bir kurum olan Darülbedayi, böylesi zor
bir dönemde özel sektörde faaliyet gösteren tiyatro-
lara kapısını açıyor. Bugün açıklayacağımız yeni
sezon kapsamında, Ekim ayında, sahnelerimizde 40
yetişkin, 10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 50
özel tiyatro oyun sahneleyecek. Genel durum izlene-
rek, Kasım ayında da özel tiyatrolara Şehir Tiyatro-
ları sahnelerimizde yer vermeyi düşünüyoruz.”
MEHMET ALİ ÇATAL

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile bir süre-
dir aşk yaşayan Özge Özpirinçci, saçlarını kestirdi. Öz-
pirinçci, yeni imajını sosyal medya hesabından
takipçileriyle paylaştı. Özge Özpirinçci, çok sayıda
beğeni alan paylaşımına, "Canım İbrahim, yıllardır
beklediğim değişimi gerçekleştirdi. Çok mutluyum!
Ellerine sağlık canım İbrahim" notunu düştü. Takip-
çileri 34 yaşındaki oyuncuyu, Selin Şekerci'ye ben-

zetti. Özpirinçci, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile
aşk pozunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Özge Özpirinçci 
imajInI 

dEğiştirdi
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Uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla Türkiye
çapında başlatılan bilgisayar ve tablet bağışı
kampanyasına Ataşehir Belediyesi de katıldı.

Belediye Başkanı Battal İlgezdi “Ağustos ayında
başlattığımız uzaktan eğitime destek çalışmalarımız

devam ediyor ve devam edecek” dedi

a taşehir Belediyesi, koronavirüs
(Covid-19) pandemisini yaşadığı-
mız bu günlerde uzaktan eğitim

alan öğrenciler için tablet ve bilgisayar
kampanyası başlattı. “Çocuklarımız İçin
Dayanışma Vakti” sloganıyla başlatılan
kampanyayla her çocuk eşit eğitim hak-
kından yararlansın diye yeni veya kulla-
nılabilir durumdaki tablet, dizüstü ve
masaüstü bilgisayarlar toplanarak ihti-
yaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Eğiti-
mine katkı sağlamak için Türkiye
çapında birçok kurum tarafından başla-

tılan sosyal sorumluluk kampanyalarına
Ataşehir Belediyesi de dâhil oldu. Beledi-
yeye gelen taleplerin önemli bölümünü
karşılayan ancak her geçen gün artan
talep karşısında sağduyulu vatandaşların
desteğine ihtiyaç duyan Ataşehir Beledi-
yesi, tablet veya bilgisayarsız hiçbir öğ-
rencinin kalmaması için hazırladığı
kampanyayı duyurdu. 

Kampanya karşılık bulacak

Kampanya hakkında bilgi veren Ataşehir
Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ataşe-
hir’de ihtiyaç sahibi çok sayıda aile ve
çocuk var. Pandeminin başlamasından

bu yana ihtiyaç sahiplerine düzenli des-
tek vermeyi sürdürüyoruz. Uzaktan eği-
tim için çocuklarımıza bilgisayar ve
tablet tedarik etmeye Ağustos ayında
başladık. Ancak eğitim hakkına tüm ço-
cuklarımızın eşit imkânlarda ulaşabil-
mesi için bir dayanışma kampanyası
başlatmamız kaçınılmaz oldu. Eksikleri
ivedilikle tamamlamak, komşular arası
dayanışmayı güçlendirmek hem de far-
kındalık yaratmak amacıyla başlattığımız
kampanyanın karşılık bulacağına inanı-
yorum” dedi.

Ders desteği sağlanacak

Uzaktan eğitime desteklerinin sadece bil-
gisayar temini ile de sınırlı olmadığını
söyleyen İlgezdi, şunları söyledi: “Bu bil-
gisayarların kullanımı konusunda teknik
ekiplerimiz destek veriyor. Bağışlanan
ikinci el tablet ve bilgisayarlar kontrol
edildikten sonra çocuklarla buluşturulu-
yor. Ayrıca ihtiyacı olan çocuklarımıza
uzaktan ders desteği programımız da
önümüzdeki günlerde başlıyor”.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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Kampanyaya destek olmak isteyen
vatandaşlar, Ataşehir Belediyesi’nin
0216 570 50 00 numaralı çağrı 
merkezinden 1054 dâhili hattını 
arayarak iletişim bilgilerini verebilir.

Bağışlanacak tablet ve bilgisayarlar
vatandaşların adreslerinden belediye
ekiplerince alınarak, ihtiyacı olduğu
tespit edilen öğrencilere 
ulaştırılacak. 

Öğrenilere ulaşacak

İstanbullu tiyatro 
izlemeye doyacak

İBB Şehir Tiyatroları’nın repertuvarı ve yeni sezon çalışmaları, 
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tanıtıldı. Pandemi nedeniyle

eserlerin tek perde ve küçük kadrolarla sahneleneceği söyleyen İBB
Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, “Üst başlığını ‘Sezon Minimal’

olarak belirlediğimiz Şehir Tiyatroları repertuvarımız, bu yıl da iddialı.
Dünyada ilk kez bir tiyatro, 16 yeni oyunla prömiyer yapacak” dedi
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İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi, 21 Eylül’de başlayan 
“Dünya Alzheimer Ayı” için özel olarak hayata geçirdiği çalışma ile
yeni bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor
Küresel çapta 47 milyon kişiyi etkisi
altına alan hastalığın erken tanısının
önemine vurgu yapan Alzheimer 
farkındalık çalışması, İstanbul Cevahir
AVM’nin alışveriş merkezi içerisinde
unutulan eşyalardan yola çıkarak ha-
yata geçirdiği sıra dışı görsellerle zen-
ginleşiyor. “Erken tanı için geç
kalmayın” sloganı ile 21-27 Eylül 
Haftası boyunca devam edecek olan
süreç, misafirlerin hastalık hakkında
tüm yönleriyle bilgilendirilmesini de
hedefliyor. Hayata geçirdiği sosyal 
sorumluluk projeleriyle kendi sektörü
içinde farklılaşan İstanbul Cevahir

Alışveriş Merkezi, Dünya Alzheimer
Ayı özelinde hayata geçirdiği farkında-
lık çalışması ile yeni bir toplumsal 
faydaya hizmet veriyor. 

600 bin aile zorda

Genellikle 60 yaş üstü kişilerde görü-
len, bilişsel fonksiyonların kaybı olan
demansın en yaygın formu olarak bili-
nen Alzheimer, küresel çapta haliha-
zırda 47 milyon kişiyi etkisi altına
almış durumda. 2030’da 76 milyon ve
2050’de ise 135,5 milyon hasta olması
beklenirken Türkiye’de 600 bin aile bu
hastalıkla mücadele ediyor.

alkışlar 
Roketsan’a gitti
Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi doğrultu-
sunda gençliğe her alanda yatırım yapan Ro-
ketsan, TEKNOFEST paydaşlarının uzaktan
eğitim için başlattığı kampanyaya 1000 tablet
bilgisayarla dâhil oldu. Türkiye’nin Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST
Roket Yarışması’nın sponsorluğunu TÜBİTAK
SAGE ortak çalışmasıyla üstlenen Roketsan,
uzaktan eğitimde de gençleri desteklemeye
devam ediyor. TEKNOFEST paydaşlarının,
uzaktan eğitimini sürdüren; ancak bilgisayar
imkânı kısıtlı olan gençler için başlattığı kam-
panyaya destek veren Roketsan, yarını inşa
edecek öğrencilere 1000 tablet bilgisayar he-
diye edecek. Gençlerin yerli ve millî üretime
katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi ama-
cıyla hareket eden Roketsan’ın hediye ede-
ceği tabletler, Millî Eğitim Bakanlığının
belirleyeceği öğrencilere ulaştırılacak.

EGItIm ICIn
dayanISma

Ataşehir Belediyesi, öğrencilere tablet desteği vermek için
kampanya başlattığını açıkladı. Belediye Başkanı İlgezdi,
"Çocuklarımız için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.


