
365 MİLYONLUK BÜTÇE

Az parayla çok
iş yapıyoruz!

Avcılar Belediyesi bütçesi
mecliste kabul edildi. Buna

göre İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin 2021 yılı bütçesi, 365 mil-
yon lira oldu. Belediye Başkanı
Hançerli, "Halkın üzerine gitme-
den, alternatif gelir kalemleri ve 

gelirlerimizi 
artıracak çalış-
malarımızla 
gelirimizi 
büyütüyoruz.
Var olan kay-
naklarımızı etkili
ve verimli kulla-
nıyoruz. Az 
parayla çok iş
yapıyoruz"
dedi. I SAYFA 4

ç

NATO’DAN UZAKLAŞMADIK

S-400 tercih değil
bir zorunluluk!

sAYFA 4

Bekir Coşkun’un
ardından...

Tülay HERGÜNLÜ sAYFA 5

Sanma ki
Kürt anlamaz!

Fakir YILMAZ sAYFA 9

Hırs...

Ali İbrahim ÖNsOY

Milli Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, son günlerin sıcak

gündem maddesi S-400'lerle ilgili
konuştu. Test yapıldığı iddiaları
üzerine ABD merkezli Bloom-
berg'e açıklama-
larda bulunan
Akar, S-400'le-
rin bir tercih
değil zorunluluk
olduğunu 
ancak bunun 
NATO'dan
uzaklaşmak 
anlamına 
gelmediğini 
söyledi. I SAYFA 7

ç

Turan Hançerli

FOTOĞRAF ELEŞTİRİSİ YAPTI

Bölücüleri
herkes gördü

CHP'li Muharrem İnce,
Bekir Coşkun'un cenaze tö-

reninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan
yana çekilen fotoğraftan çıkarılma-
sına tepki gösterdi. İnce, "O fotoğ-
rafı çeken, fotoğrafın CHP'nin
resmi sitesinde yayınlanmasına
izin verenlere teşekkür ediyorum.
Partide bölücü kimmiş, herkes
görmüş oldu. Evet, partide bölü-

cüler var. Onla-
rın da kim
olduğunu, o fo-
toğrafı yayan
kişi, çeken kişi,
ona onay veren
kişiye bölücüle-
rin kim oldu-
ğunu gösterdiği
için teşekkür
ediyorum" dedi.
I SAYFA 7

ç

Muharrem İnce

2.4 MİLYON DOLAR LAZIM

Küçük Roza 
yardım bekliyor

Türkiye'de SMA tanısı ko-
nulmuş en küçük hasta olan

5 buçuk aylık Roza Arı, onu iyileş-
tirme olasılığı yüzde 95 olan tedavi
yöntemine ulaşmak için yardım
bekliyor. Roza'nın iyileşmesi için
ailesi sosyal medyada bir yardım
kampanyası başlattı. Tedavinin
karşılanması için 2.4 milyon 
dolar gerekiyor. I SAYFA 4

ç

Hulusi Akar

VİRÜSE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hayvanlara 
maske takıldı

Son günlerde İstanbul’da
artış gösteren koronavirüs

vakalarına dikkat çekmek isteyen
Ümraniye Belediyesi, farkındalık
oluşturmak için parklardaki hayvan
figürlerine maske taktı. Ümraniye
Millet Bahçe-
si’ndeki hayvan
figürlerini tek 
tek dolaşan gö-
revliler, üzerinde
‘Maske Tak’
uyarısının 
bulunduğu 
maskeleri hay-
van figürlerinin 
yüzlerine yerleş-
tirdi. I SAYFA 5

ç

BAŞAKŞEHİR ÖRNEK OLDU

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pe-
rakendeciler Derneği (PERDER) Yö-

netim Kurulu, Beylikdüzü Defne Restoran'da
bir araya geldi. Perder Yönetim Kurulu Üyesi
ve Onur Markerleri Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Doğan'ın misafirliğinde gerçekleşen
toplantıda gündemdeki konular masaya yatı-
rıldı, yeni kararlar alındı. Toplantıya katılan
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.
Dr. Veysel Ulusoy ekonomi konusunda bir
sunum yaptı. Ulusoy ayrıca PERDER yöne-
tim kurulu üyelerinin sorularını cevapladı.

ç

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Meclisi'nin deprem
gerçeğini göz ardı ederek kısır tartışmalarla zaman kaybettiğini belirterek,
"Yeni dönemde bir horoz kavgasıdır devam ediyor" diye konuştu

HOROZ KAVGASI
DEVAM EDIYOR!
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Grip aşısının kimlere yapı-
lıp yapılmayacağı muam-

ması e-Nabız sistemindeki liste ile
son buldu. Sistemde yüksek risk
grubunda olmadıkları belirtilen
ancak birçok kronik hastalığı bulu-
nan vatandaşlar ise karşılaştıkları
"risk grubunda olmadığını göste-
ren" mesaja tepki gösterdi. Grip
aşısının yeterli sayıda temin edile-

mediğini belirten CHP Grup Baş-
kanvekili Engin Özkoç, "Riskli has-
talığı olanlara bile rapor çıkmıyor.
Tam bir Ali Cengiz oyunu. Yazık-
lar olsun!" diyerek Sağlık Bakanlı-
ğı’nı eleştirdi. Grip aşısı olması
gerekenlerin aşı olamadığını belir-
ten Özkoç, "AKP, salgın sürecinde
grip aşısını bile yeterli sayıda temin
edemedi" eleştirisinde bulundu. 

TAM BİR ALİ CENGİZ OYUNU; YAZIKLAR OLsUN!
ç

Grip aşısı konusunda Sağlık
Bakanlığı'ndan yapılan açık-

lamada ise tüm dünyada aşı
kapasitesinin sınırlı olduğu ve
bu nedenle de aşının risk du-
rumuna göre kademeli yapıla-
cağı duyuruldu. Bakanlık,
"Vatandaşlarımız risk durum-
larını E-nabız sistemi üzerin-
den öğrenebileceklerdir. İlgili
aşı, hekimler tarafından sa-

dece Reçetem Sistemi üzerinden
yazılacaktır" dedi. Aile Hekimleri

Dernekleri Federasyonu 2. Baş-
kanı Dr. Yusuf Eryazğan ise
"Görüyoruz ki Sağlık Bakanlığı,
aşı sayısı az olduğu ve bu sayıyı
yetiştirmeye çalışmak için kri-
terleri artırdı. Yani neredeyse
ölüme yakın kişiler grip aşısı
olabiliyor durumuna geldi" 
şeklinde konuştu. I SAYFA 9

ÖLÜME YAKIN KİŞİLER GRİP AŞIsI OLABİLİYOR 

ç

EkREM 
HAcıHASAnoğlu

HABER

Büyükçekmece'de deprem riski taşıyan
3 binanın yıkımı belediye ekipleri göze-

timinde gerçekleştirildi. Yıkımı takip eden 
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İBB 
Meclisi’ni eleştirerek, "Hele hele yeni dönemde
İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde bir horoz
kavgasıdır devam ediyor. İstanbul’un gelece-
ğiyle önümüzde bulunan ve vuku bulacak
depremde yanacak canlarla ilgili herhangi bir
faaliyet yok sadece kendilerini tatmin etmek ve
kendi partilerinin siyasetlerini yapmakla meş-
guller. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Meclisi çok büyük vebal altındadır ve aynı
zamanda bizler 39 ilçe belediye başkanı da
veba altındayız" eleştirisinde bulundu. I SAYFA 9

ç

HİDAYETGİZİ
CEPHEYE GİTTİ

VATANDASIN 
NABZI FIRLADI!
Grip aşısı olacakların listesinin e-Nabız'da açıklanmasının ardından yer yerinden oynadı. Sağlık Bakanlığı 
aşının risk durumuna göre kademeli yapılacağını belirtirken, aşı olamayanlar isyan etti. CHP'li Engin Özkoç,
"Grip aşısı olması gereken milyonlar aşı olamıyor. Tam bir ‘Ali Cengiz’ oyunu. Yazıklar olsun" tepkisini gösterdi
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İYİ Parti'de "FETÖ'cü" tar-
tışmaları büyüyor. Kendisi

hakkında ithamlarda bulunan Mil-
letvekili Ümit Özdağ'ı savcılığa şi-
kayet eden İYİ Parti İstanbul İl
Başkanı Buğra Kavuncu çarpıcı bir
açıklama yaptı. Kavuncu; Genel
Başkan Meral Akşener'in, Ümit

Özdağ'ın "Kaynağım istihbarat"
demesi üzerine, MİT Başkanı
Hakan Fidan ve Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar'dan kendisi
hakkında bilgi aldığını söyledi. Ka-
vuncu, "FETÖ'yle hiçbir şekilde il-
tisakım olmamıştır. Yolumuz hiç
kesişmedi" açıklamasını yaptı. 

ç

Şarkıcı Doğuş’un
Azerbaycanlı eşi Gaze-

teci Xosqedem Hidayetgizi
çocuklarını Türkiye’de baba-
larının yanına yollayıp savaşın
yaşandığı cepheye gitti. Azer-
baycan’da yaptığı program-
larla Xosqedem Hidayetgizi,
ülkesinin içinde bulunduğu
durumu gazeteci olarak ya-
kından takip ediyor. Hidayet-
gizi, çocuklarıyla birlikte
Türkiye’ye gelmek yerine cep-
heye savaşın yaşandığı yere
gitmeyi tercih etti. Doğuş,
"Yakında Kara-
bağ'ın hepimi-
zin olacağı
hayalini ku-
ruyorum"
açıklama-
sını yaptı. 

ç

Grip aşısı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
ise tüm dünyada aşı kapasitesinin sınırlı olduğu ve bu nedenle de 
aşının risk durumuna göre kademeli yapılacağı duyuruldu. 
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İBB MECLİsİ VEBAL ALTINDADIR

Ev hanımları 
patron oldu

Başakşehir Belediyesi tara-
fından hayata geçirilen “Ha-

nımeli Başakkadın Girişimcilik
Projesi” yüzlerce kadına umut
oldu. Başakşehirli girişimci kadın-
lar, el emeği göz nuru ürünlerini
Başakşehir Belediyesi’nin ücretsiz
olarak temin ettiği stantlarda ka-
zanca dönüştürmenin mutlulu-
ğunu yaşıyor. I SAYFA 5

ç

Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet

Murat Çalık, İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nin Mi-
marlık ve Şehir Planlama
Bölümü’nün açılışını on-
line üzerinden gerçek-
leştirdi. Çalık, “Çağın
imkânlarından fayda-
lanarak iş üretmek ve
kente hizmet etmek
şehir plancılarının
düşünmesi ve kafa
yorması gere-
ken bir konu-
dur" diye
konuştu. 
I SAYFA 9

ç
ONLİNE AÇILIŞ!

Haliç Tersanesi’nde bir yılda, 45 gemi bakımdan geçirildi. İBB, BOTAŞ, Kıyı
Emniyeti Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, GESTAŞ ve özel işletmelere ait

vapur ve gemilere ek olarak, yıl bitmeden dört gemi daha bakıma alınacak. I SAYFA 5

ç
Bir yılda 45 gemi bakımdan geçti

İstanbul’da 

heyecanı
TENIs Sa

yf
a 
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Hasan 
Akgün

Mehmet
Murat Çalık

Xosqedem Hidayetgizi 

YÖNETİM 
KURULU 

TOPLANDI



Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR
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TÜRK edebiyatının güçlü kalemlerinden
Rıfat Ilgaz'ın “Hababam Sınıfı” romanın-
dan uyarlanan ve Türk sinema tarihine

damga vuran en kült filmlerden "Hababam Sınıfı" se-
neler sonra bile güldürüyor. 7'den 70'e izleyenleri etkisi
altına alan filmin yaşayan efsanevi oyuncuları Teo-
man Ayık(yakışıklı), Tuncay Akça(bacaksız) ve Ahmet
Arıman(Hayta İsmail)'den oluşan "Hababam Vokal
Grubu" geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Beykent'teki
bir kafe zincirinin açılışında boy gösterdi. Tecavüzcü
Coşkun tiplemesiyle tanıdığımız Çoşkun Göğen ve
gazozlarıyla meşhur Nuri Alço da açılışta yer alan
isimler arasındaydı. Hababam şarkılarının art arda
söylendiği etkinlikte bol bol fotoğraf çekildi. Kurdele
kesimini hep birlikte yapan sanatçılar ve mekân yetkili-
leri sonrasında tehlike müziğini çalarak, Nuri Alço'ya
gazoz ikram etti.

Gazoz filmleriyle kızlarımızı kurtardık

Kendisine mikrofon uzatılan Nuri Alço, hislerini şu
sözlerle dile getirdi: "46 yıllık sinema hayatımda öğ-
rendiğim bir şey var. İlk başladığım günlerde “Kayıp
Kızlar” sinema filminde örnek bir içki gazoz imal ettik.
Tabii bu filmlerdeki rollerimizle birçok genç kızlarımı-
zın da yıkılmış olan hayallerini bir araya topladık ve
onları kötü sonuçlanabilecek olaylardan kurtardık. İs-
tanbul'a üniversiteye ya da diğer şehirlere giderken an-
nelerimizin babalarımızın söylediği tek laf "aman
kızım dikkat edin kimsenin elinden bir şey içmeyin"
replikleri her zaman gündemde olmuştur. Onun için
böyle filmler çektiğim için çok mutluyum. Örnek
olmak, mesaj vermek, birtakım mesajları anlayabil-
mek çok önemli. Bana yaptığınız bu jestten dolayı da
ayriyeten teşekkür ederim."

Birçok isim katıldı

Ayrıca açılışa katılan isimler arasında İsmail Ölçer-
man, Erdoğan Kahreman, Murat Bölücek, Sinan Ka-
ramanlıoğlu, Ömer Karanlık, Ergün Sözen, Antje
Tanatar, Yalçın Dövenler, Ertan Güntav, İzzet Deniz
Çakır gibi tanıdık simalar da vardı.

Son dönemin
başarılı genç
popçuları ara-

sında gösterilen Orhan
Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay-
larda 5 şarkılık maxi sin-
gle'ını yayınlamış ve tüm
dikkatleri üzerine çekmişti.
Albümdeki "Baş Selamı" ve
"Sebebim Olsun" şarkıla-
rına klip çeken Orhan, klip-
siz olan "Ne Güzel
Rüyaymış" adlı parçasının
gördüğü ilgiden oldukça
memnun. Ayrıca şarkının
sözleri Şebnem Sungur,
bestesi ise Sungur ve Gök-
han Tepe imzası taşıyor.
Aranjör koltuğunda ise
Erhan Bayrak oturuyor.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

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

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
Murat PALAVAR
Asker AVşAR

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

Müge YüCETüRK
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Amerika'daki şirketini Türkiye'ye de
taşıyan Küçük, görkemli bir tanı-
tım gecesine imza attı. Menajer

Filiz Koç'un organize ettiği etkinliğe iş ve
sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Geçtiğimiz haftalarda Etiler Meyhane-
si'nde düzenlenen geceye birçok basın
danışmanının, prodüktörün, menajerin,
gazetecinin yanı sıra Tarık Mengüç,
Nihan Akın, Tuğba Hatun, Aynur Haş-
haş ve genç müzisyenler Baran, Doğu-

kan Aydemir ve Kerem Demir(Kero) da
teşrif etti.

Türkiye'de prodüktörlük bitti 

Ünlü iş adamı, gecenin sonunda hisle-
rini ifade etti: "Benim için birlik beraber-
lik en kıymetli konu. Bir sinerji yaratıp
birlikte yürürsek kimse bizi tutamaz.
Müzik dünyasında prodüktörlük siste-
minin çökmesinden sonra sanatçılar
kendi şarkılarını maddi güçleri doğrultu-

sunda yapmaya başladı. Bense güvendi-
ğim yetenekli şarkıcılara yatırım yapa-
rak, prodüktörlüğün tekrardan ayağa
kalkması için adımlar atıyorum. Türki-
ye'de müziğe yatırım yapan tek prodük-
törüm."

İyi ki geldiniz 

Organizasyonun sahibi menajer Filiz
Koç ise "Değerli konuklarımız gecemize
şeref verdiniz. Bendeniz Filiz. Sizleri Sel-

çuk Bey'le tanıştırmak istiyorum. Birlikte
kısa zamanda çok yol kat ettik. Sevgiler
ve saygılar" derken ikinci şarkısı "Söyle"yi
piyasaya süren genç yetenek Baran da
"Öncelikle çok heyecanlıyım. Hepiniz
hoş geldiniz. Böyle özel bir gecede si-
zinle buluşmak çok keyifli. İkinci şarkı-
mız yayınlandı. Buradaki herkese ve
destek verenlere çok teşekkür ederim. İyi
ki geldiniz. İyi ki varsınız." diyerek sözle-
rini noktaladı.

His&Hers Entertainment şirketinin ve Youtube'daki VOCE Music kanalının
sahibi Amerika'da yaşayan Türk iş adamı Selçuk Sal Küçük, işleri büyüttü

Sinema sektörü virüse rağmen
ayakta kalmaya çalışıyor. Geç-
tiğimiz günlerde Levent'te bu-

lunan Kanyon AVM'de yapımını RNK
Prodüksiyon’un, yapımcılığını Mehmet
Yıldırım’ın, senaryosunu Seçil Çöm-
lekçi’nin, yönetmenliğini Burak Demirde-
len’in üstlendiği, oyuncu kadrosunda
Alper Saldıran, Aslıhan Malbora, Nail
Kırmızıgül, Mehmet Yıldırım, Gülhan
Tekin, Metin Yıldız, Rıza Akın, Lale
Başar, Gözde Demirtaş, Gürsu Gür,
Deniz Özerman gibi başarılı oyuncuların
yer aldığı, komedi türündeki "Aile Hükü-

meti" filminin galası yapıldı 9 Ekim'de
vizyona giren ve çekimleri Çanakkale
Asos’ta gerçekleşen "Aile Hükümeti"in
galasında sıkı pandemi kuralları uygu-
landı. Ateş ölçülmeden, hes kodu gösteril-
meden, sosyal mesafeye uyulmadan içeri
alınmayan davetliler, dikkatli tedbirlerden
oldukça memnun kaldı.

Pandemiden sonraki ilk galamız

Filmin hem yapımcısı hem oyuncusu
olan Mehmet Yıldırım galayla ilgili şu
cümleleri söyledi: "Pandemiden sonraki
ilk galamız. Hepimize hayırlı uğurlu
olsun. Bütün tedbirler alınmış durumda.
Bütün izleyicilerimizi sinema salonlarına
bekliyoruz. Güzel, sıcak bir aile komedisi
oldu. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşek-
kür ediyorum. Ben daha önce yaptığımız
filmlerde hep oynadım. Ama ufak rol-
lerdi. Burada daha uzun bir rol oldu. Çok
keyifliydi. Diğer oyuncu arkadaşlarımın
da emeğine sağlık. Oyunculuğun zor ol-

duğunu ben birebir bu filmde yaşadım,
gördüm. Bütün oyuncularımıza da saygı
duyuyorum. Hepsine ayrı ayrı hürmet
ediyorum. Galaya katılan ünlü isimler
arasında filmin oyuncuları, Esra Sönme-
zer, modacı Tolga Çam, Yunus Emre
Özden ve manken Sümeyye Tülü vardı.

Salih ortalığı karıştırdı

İzleyen herkes tarafından çok sevilen fil-
min özeti ise şu şekilde: Salih, Elaldı kö-
yüne atanan genç bir öğretmendir.
Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan
Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e
âşık olur. Onun en büyük korkusu, ak-
raba evliliklerinin sık görüldüğü köyde,
Zeynep'in de evlendirilmesidir. Bu soruna
bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile
Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yaz-
dığı dilekçeler sonrası harekete geçen ba-
kanlık, köydeki aile hayatının düzene
sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözü-
lebilmesi için bir proje hazırlar. Projeye

göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akra-
bası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin
ve işledikleri tarlaların tapularını almaya
hak kazanacaktır. Bunun ardından evlen-
meleri uygun olanları listelemeye başla-
yan Salih, beklemediği bir sonuç ile
karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdikle-
rinden ayrı düşüp, başkalarıyla eşleşince
işler karışık bir hal alır.

GORKEMLI 
TANITIM GECESI

Sinema sektörü virüse rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde
Levent'te bulunan Kanyon AVM'de "Aile Hükümeti" filminin galası yapıldı

KANYON’DA BUYUK GALA

Yeşilçam’ın
efsaneleri 

YAŞAM ENERJİSİNİ HAYATA AKITANLAR
Aralarında gazeteci Funda Akosman Erman,
Ferda Bakay Saka, Lizi Şenbay, Merva Onur,
Sara Beri, Tuba Güler, Verda Çakan gibi isimle-
rin bulunduğu 1'nci dönem mühürleme çalış-
malarının yer aldığı özel sergi, geçtiğimiz
haftalarda mimar Serhan Gürkan'ın sahibi ol-
duğu Beyoğlu Pera’daki Han Of Design adlı
mekânda sanatseverlerle buluştu. Ünlü modacı

Tanju Babacan'ın da katıldığı etkinliğe suyla ser-
gilenen performans sanatı damga vurdu. GEA
Akademi tarafından Emre Ertürk küratörlü-
ğünde düzenlenen YMBH adlı sergide Merva
Onur(Yenilen), Emre Ertürk(Mühürlen), Verda
Çakan(Doğru Beslen) ve Emrah Yıldırım(Hare-
ketlen) enerjisini eserlerine yansıtan sanatçılar
olarak ön plana çıktı. 
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Serhan
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Serhan
Gürkan
Serhan
Gürkan
Serhan
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Serhan
Gürkan
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Gürkan
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Gürkan
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Funda
Akosman
Funda
Akosman
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Funda
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İsmail
Gökgez
İsmail
Gökgez
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Gökgez
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Gökgez
İsmail
Gökgez
İsmail
Gökgez
İsmail
Gökgez
İsmail
Gökgez
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Gökgez
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Ne güzel rüyaymış
Etiler Meyhanesi'nde düzenlenen geceye birçok basın danışmanının, prodüktörün, menajerin, gazetecinin yanı sıra Tarık Mengüç, 

Nihan Akın, Tuğba Hatun, Aynur Haşhaş ve genç müzisyenler Baran, Doğukan Aydemir ve Kerem Demir (Kero) de katıldı.

ÜNLÜLER
AKIN ETTİ
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yAkup tezcAn

U zun süredir kanser tedavisi gören
Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coş-
kun, önceki akşam vefat etti.

Haber önce sosyal medyaya düştü. Herkes
çok üzüldü ancak benim başka bir sorunum
vardı; Tam bir Bekir Coşkun hayranı olan
anneme bu haberi nasıl verecektim? Daha
öldüğü gün, “Bekir Coşkun da düzelemedi.

İyileşse de yazılarına tekrar başlasa. İyileş
artık Bekir Coşkun, Allah şifa versin!” diye
dua etmişti. Ertesi gün söylemeye karar ver-
dim. Kahvaltıdan sonra Bekir Coşkun da
gitti dedim. Öylece kalak kaldı. “Ölmüş
mü?” dedi. Maalesef dedim. O kadar üzüldü
ki ağlamaklı oldu. 7 Mart 2007 tarihinde
Hürriyet gazetesindeki köşesinde yazdığı bir
yazısını kesmiş saklamış. “Yanaka” …  Ya-
zıyı buldu, tekrar okudu…

Gazeteci, siyasetçi, sporcu, iş adamı,
memur, sıradan bir vatandaş; kim olursak
olalım bir gün öleceğiz ancak, öldükten

sonra nasıl anılacağımız, gök
kubbede nasıl bir seda bırakacağımız
önemli... 

Bir gazeteci ölünce yazdıklarının yanı
sıra kalemini nasıl kullandığı önem kazanır.
“Satılık kalem” midir, “Yandaş kalem”

midir yoksa güç karşısında eğilmemiş, kale-
mini ve onurunu satmamış, doğru bildikle-
rini yazmaktan ve söylemekten çekinmemiş
kısaca dürüst bir kalem midir? Bekir Coş-
kun ikinci bölüme dâhil gazetecilerdendi;
Onurlu, güç karşısında eğilmeyen, dürüst…

Bekir Coşkun için arkasından onu sevme-
yenler her şeyi söyleyecekler ancak dürüst-
lüğü karşısında söyleyecek tek bir kelime
bile bulamayacaklardır. 

İşte bir insan için öldükten sonra geride
bıraktığı en büyük zenginlik dürüstlüktür.
Arkasından “dürüst insandı” denilebiliyorsa

üstelik bu sıfat bir gazeteci için söyleni-
yorsa, hayatını ve kalemini boşa 

harcamamış demektir. 
Dürüst bir kalem daha aramızdan ayrıldı.

Bekir Coşkun artık yok… O’nun gibiler
kolay yetişmiyor. Yerleri ne yazık ki 

doldurulamıyor. 
Güle güle dürüst gazeteci. Mekânın 
cennet olsun. Sevgili eşin Andree ve 
ailene sabır diliyorum. Geride kalan tüm

dürüst kalemlere de Allah’tan uzun ömür 
diliyorum; gerçekleri korkmadan 
yazabilmeleri için…

Bekir Coşkun’un 
ardından

A vcılar Belediyesi Ekim ayı
Meclis Toplantısı 3. birle-
şimi Avcılar Belediye Baş-

kanı Av. Turan Hançerli’nin
başkanlığında Barış Manço Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Mec-
liste bütçe ve performans progra-
mıyla ilgili sunum yapan başkan
Hançerli, "Kaynaklarımızı etkili ve
verimli kullanıyoruz. Az parayla
çok iş yapıyoruz. 1700’ü aşkın ça-
lışanımızla Avcılar’a sunduğumuz
hizmet standartlımızı arttırarak
daha iyi hizmet sunmaya devam
edeceğiz” dedi. 2021 yılı bütçesi-
nin 5 yıllık stratejik programa bağlı
kalınarak gerçekçilik prensibiyle
hazırlandığını belirten Hançerli,
Avcılar Belediyesi’nin gelecek viz-
yonuna ve gelir arttırmaya ilişkin
açıklamalarda bulundu.

Bütçe fazlası verdik

"Kentimizin ve belediyemizin ger-
çekliklerini gözeterek, kentimizi ya-
rınlara hazırlayacak bir bütçe
hazırladık" diyen Hançerli, "Hazır-
ladığımız bütçenin birinci ve temel
prensibi gerçekçiliktir. 2019 yılı
bütçe performansımızın oldukça
iyi olduğunu değerlendirmiştik.
Giderlerin kısıldığı gelirlerin arttığı
olumlu bir tablo ile karşınıza çık-
mıştık. Ülkede az görülür bir bütçe
fazlası verme şansına hep birlikte
sahip olmuştur. 2020 yılı için de
bugünden söyleyebilirim ki önü-
müze koyduğumuz hedefleri tuttu-
rabilme potansiyelini güçlü bir
şekilde taşıyor. 2021 yılı bütçe-
mizde öncelikle gelirimizin ne
kadar olacağı değerlendirildi. 365
milyonluk bir bütçe belirledik. Bu
bütçenin gerçekleşmesi için çaba

sarf edeceğiz. Bunu da başaraca-
ğımıza inanıyorum. 365 milyonluk
bir bütçe, nüfus ve alan bakımın-
dan benzer ilçelerimizle kıyasladı-
ğımızda büyük bir bütçe değil"
ifadelerini kullandı. 

Deprem olumsuz etkiledi

1999 yılında gerçekleşen depremin
İstanbul'da en çok Avcılar'ı etkile-
diğini dile getiren Hançerli, "Dola-
yısıyla depremden sonra
kentimizin güçlerinin zayıfladığını
açık ve net ifade edebiliriz. Bu za-
yıflık nedeniyle gelir bütçemiz
emlak ve arsa bedelleri ile doğru
orantılı olarak düştü. 42 milyon
metrekarelik Avcılar’ımızın 20 mil-
yon metrekaresi rezerv alandır.
Dolayısıyla rezerv alanından ka-
lanla bölge ile ilgili belediyemiz ge-
lirle ilgili problem yaşamaktadır.
Belediye bütçelerinin en önemli
kalemleri herkesin bildiği üzere
imar gelirleridir. Biz Avcılarlı hem-

şehrilerimizin daha önemli buldu-
ğumuz için belediyenin gelirlerini
neredeyse sıfırlayan kentsel dönü-
şüm sürecini hızlı bir şekilde sür-
dürüyoruz. İnsan hayatının söz
konusu olduğu bir meselede varsın
gelirimiz artmasın. Bütçemiz daha
fazla olsun halkın cebinden daha
fazla para alalım değerlendirmesi
yapmayacağız" dedi. 

Gelirimizi büyütüyoruz

Belediye Başkanı Turan Hançeri
açıklamasının sonunda, "Halkın
üzerine gitmeden, alternatif gelir
kalemleri ve gelirlerimizi arttıracak
çalışmalarımızla gelirimizi büyütü-
yoruz. Var olan kaynaklarımızı et-
kili ve verimli kullanıyoruz. Az
parayla çok iş yapıyoruz. 1700’ü
aşkın çalışanımızla Avcılar’a sun-
duğumuz hizmet standartlımızı
arttırarak daha iyi hizmet sun-
maya devam edeceğiz" diye 
konuştu. 

AZ PARAYLA
COK IS!
Avcılar Belediyesi bütçesi mecliste kabul edildi. Buna göre İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi, 365 milyon lira oldu. Belediye Başkanı
Hançerli, "Halkın üzerine gitmeden, alternatif gelir kalemleri ve gelirlerimizi
arttıracak çalışmalarımızla gelirimizi büyütüyoruz. Var olan kaynaklarımızı
etkili ve verimli kullanıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz" dedi

Tülay HERGÜNLÜ

Sistem Odası Güvenlik Duvarı Lisans Güncelleme ve Parça Dahil Bakım Onarım Hizmeti Temini hizmet
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/562917
1-İdarenin
a)Adresi :İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa 

Tıp Fakültesi Dekanlığı 34080 Cerrahpaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124143000 - 2124143010
c) Elektronik Posta Adresi :ctfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Sistem Odası Güvenlik Duvarı Lisans Güncelleme ve Parça 

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

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

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

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

b) Tarihi ve saati :05.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İhaleye katılacak firmalar, istekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ni teklif mek-
tupları ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır. İhaleye katılacak firmalar, istekliye veya yetki aldığı firmaya ait
ilgili sistemin marka ve modeline göre temsilcilik veya yetkili servis olduklarını gösterir belgeyi teklif mektupları
ile birlikte ihale komisyonuna sunacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 7 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği Hastane Müdürlüğü Prefabrik Bina H Blok 2.Kat
İhale Salonu Cerrahpaşa-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taah-
hütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1241679)

SİSTEM ODASI GÜVENLİK DUVARI LİSANS GÜNCELLEME VE PARÇA DAHİL BAKIM ONARIM HİZMETİ TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Hançerli, Avcılar için
Avcılar halkı için
her şeyin en iyisini
yapacaklarını
ifade etti.

Küçük Roza yardım bekliyor
Türkiye'de SMA tanısı konulmuş en küçük hasta olan 5,5 aylık Roza Arı, onu iyileştirme olasılığı
yüzde 95 olan tedavi yöntemine ulaşmak için yardım bekliyor. Roza'nın iyileşmesi için ailesi sosyal
medyada bir yardım kampanyası başlattı. Tedavinin karşılanması için 2.4 milyon dolar gerekiyor

ÇOCUKLARI SMA has-
tası olan aileler, yavruları-
nın sağlığına kavuşması

için yurtdışında bulunan ilaçlara
ulaşmaya çalışıyor. 3,5 aylıkken kız-
ları Roza'nın başını tutamadığını ve
az hareket ettiğini fark eden Arı ai-
lesi de onlardan biri. Roza Arı, Tür-
kiye'de tanısı konulmuş en küçük
SMA Tip 1 hastası. Türkiye'de bu
hastalığın tedavisi için kullanılan bir
ilaç var ancak Roza, hala bu ilaca
ulaşabilmiş değil. Öte yandan Arı
ailesi, Amerika'da bulunan ve Türki-
ye'deki ilaca göre, hastalık üzerinde
daha etkili olan tedaviyi görmek için
bir yardım kampanyası başlattı.
Roza, yurt dışındaki bu tedaviyi al-
dığında sağlığına kavuşma ihtimali
yüzde 95. Ancak tedavi için gerekli
olan para 2.4 milyon dolar yani
yaklaşık 19 milyon Türk Lirası. Arı
ailesi hem kızları için, hem de bu
hastalık ile mücadele eden tüm aile-
ler için çağrıda bulunarak, yurt dı-
şındaki ilacın Türkiye'ye
getirilmesini ve bu tedaviye ulaş-
mayı istiyor. 

3,5 aylıkken tanısı kondu

Roza'nın tedavisi için gerekli olan ve

Türkiye'de bulunan ilaca hala ula-
şamadıklarını anlatan anne Şehri-
ban Arı, daha etkili olan ilacın ise
Türkiye'ye getirilmesi için çağrıda
bulunuyor. Arı, "Roza SMA Tip 1
hastası. 3,5 aylıkken tanısı kondu.
Şu anda 5,5 aylık. Bu çok nadir gö-
rülen bir hastalık. Roza'nın bir te-
davi görmesi gerekiyor. Türkiye'de
bir ilaç var ancak bu ilaca hala ula-
şamadık.  Ayrıca haftada 3 defa
fizik tedavi görmesi gerekiyor. Bu
hasatlığı tamamen iyileştiren bir ilaç
da var ancak bizim ülkemizde yok.
Yurtdışına gitmemiz gerekiyor. Fi-
yatı ise çok yüksek. Biz de diğer aile-
ler gibi sosyal medyada bağış
kampanyası başlattık. İyi insanların

destekleri ile rakama ulaşmak istiyo-
ruz. Herkesten destek bekliyoruz.
İlacın Türkiye'ye gelmesini istiyoruz.
Asıl önemli olan bu tedaviyi kendi
ülkemizde görmek. Bu hastalıkla sa-
vaşan binlerce çocuk var" diye ko-
nuştu. 

İlaç 2.4 milyon dolar

"Bu tedavinin ülkede olması, bu-
nunla ilgili tüm çağrıların yapılması,
adımların atılması gerekiyor." diyen
Arı, "Yurt dışındaki ilaç olumlu
yanıt veriyor. Orada şu anda bu te-
daviyi gören 5 aile var. Onlarla gö-
rüşüyoruz, konuşuyoruz. Olumlu
yanıtlar alanlar var. Türkiye'de hala
ulaşamadığımız tedaviyi gören aile-
ler de var. Burada da kriterlere takı-
lıyor bazı çocuklar. Türkiye'nin
karşıladığı ilacı alamayan çocuklar
da var. Yurt dışına giden aileler
bizim umudumuz olduğu için, ba-
şaracağımıza inanıyoruz. İlacın fi-
yatı 2.4 milyon dolar. Bu ilaç
Türkiye'de olsa yurt dışına giden bir
hasta, Türkiye'de 3 hastanın tedavi
masraflarını karşılayabilir. Ben
bütün çocuklar adına konuşuyo-
rum, bütün çocuklar adına çağrı
yapmak istiyorum" dedi.

“GÖNÜLLÜ ol öncü ol”
sloganıyla 2015 yılında
Bağcılar Belediyesi tara-

fından hayata geçirilen Gönül Bağı
Projesi, pandemi döneminde etkin-
liklerine internet üzerinden devam
ediyor. Son olarak sosyal medya he-
sapları üzerinden online gerçekleşen
“İkna Teknikleri” seminerinde eğit-
men Sinan Öztürk, gençlerle bir
araya geldi.

Amiral gemimiz ikna etmek

İknanın tanımını yaparak programa
başlayan Öztürk, sırayla “İkna Sü-
reçleri”, “İkna Sebepleri”, “İkna Bi-
leşenleri”, “Profesyonelce İkna
Metodları” başlıkları altında su-
numlar yaptı. Toplumsal etkileme
biçimi olan iknanın bir eğitim dalı
olduğuna dikkat çeken Öztürk,
“Dünyada kişisel eğitim dediğimiz
yüzlerce binlerce eğitim dalı var. Bu
eğitimlerin hizmet ettiği amaç as-
lında insanları ikna etmeye hücresel

destek sağlamak. Yani bütün eğitim-
lerin amacı vatandaşa evet dedirt-
mek. Amiral gemimiz ikna etmek”
dedi.

Hayatta böyle savaşlar var

Öztürk, iknanın önemini verdiği
renkli örneklerle şöyle anlattı: “Ben
şarkıcıyım, yazılımcıyım, memurum
ikna etmekle işim olmaz diyenler
olacaktır. Ama mutlaka bir yerde bi-
rilerini ikna etmek zorunda kalacak-
sınız. Patronunuzla maaş pazarlığı
yaparken onu ikna etmeniz gereke-
cek. Evlilik teklifinde Evet sözünü
duymak istiyorsanız partnerinizi
ikna etmelisiniz. Eşiniz pahalı bir
ürün alacağı zaman almaması için
onu da ikna etmeniz lazım. Hayatta
böyle savaşlar var. İkna çok tehlikeli
bir silah. Bu silahla gezerseniz
bütün işlerinizi rahatlıkla çözersi-
niz." Keyifli geçen seminerde Öz-
türk, kendisine yöneltilen özel
soruları da cevaplandırdı.

İkna tehlikeli bir silahtır!
365 MİLYON

LİRALIK 
BÜTÇE

İkna sayesinde zam görüşme-
sinden evlilik teklifine kadar her
girişimde “Evet” cevabı alınabi-
leceğini belirten Sinan Öztürk,
“İkna çok tehlikeli bir silah. Bu
silahla gezerseniz bütün işleri-
nizi rahatlıkla çözersiniz” dedi.



B aşakşehir Belediyesi’nin kadın girişimciliğinin önünü
açmak için 2012 yılında hayata geçirdiği Hanımeli Ba-
şakkadın Girişimcilik Projesi, 8 yılda yüzlerce kadına

ekmek kapısı oldu. Başakşehirli kadınlar, Başakpazar alanında
tahsis edilen stantlarda kendi ürettikleri ürünleri satma imkânı
buldu. Gıdadan tekstile kadar el emeği göz nuru binlerce ürü-
nün bulunduğu Hanımeli Pazarı, her hafta salı günü ziyaretçile-
rini bekliyor.

Yetenekler ticarete dönüştü

Ev hanımlığından ticaret hayatına atılan 71 yaşındaki Asiye
Üzel, 8 yıldır Başakpazar’da el emeği ürünlerini sergilediğini be-
lirtti. Eşi vefat ettikten sonra evine destek sağlamak için bu işe
başladığını söyleyen Üzel, kimseye muhtaç olmadan verilen im-
kânlar sayesinde satış yaptığını ifade etti. 3 yıl önce İSMEK’in
açmış olduğu kurslar sayesinde yeteneklerini keşfettiğini söyle-
yen 62 yaşındaki Atike Şanlı ise, “Kurslar sayesinde örgü bebek
yapmayı öğrendim. Önce kendime yapmaya başladım. Çev-
remdeki insanların ilgisi ile karşılaşınca bunu ticarete dönüştür-
düm” şeklinde konuştu.

Aileme katkı sağlıyorum

Her salı günü Başakpazar’da tezgâh açtığını söyleyen 74 ya-
şında Elif Çalış da, “Koronavirüsten dolayı hiçbir yere çıkmıyo-
rum. Sadece salı günleri buraya gelip ekmek paramı
kazanıyorum” dedi. Pazarın bir diğer kadın girişimcisi ise göz-
leme satarak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Sadiye Kuyumcu.
Eşinin işten çıkarılmasının ardından ticarete atıldığını belirten
Kuyumcu, “Eşime destek olmak için Başakşehir Belediyesi’nin
hanımeli projesine katıldım. Yıllardır burada gözleme satıyorum
ve aileme katkı sağlıyorum” ifadesini kullandı. DHA
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Sanma ki Kürt'tür, 
anlamaz!

B iri ipek demiryolu olmak üzere 3 gümrük kapı-
sına sahip, ülkenin Kafkaslara açılan kapısı,
Doğu Anadolu'nun Karadeniz'e açılan yolu üze-

rinde bulunan, Azerbaycan'a yeniden saldıran ama bek-
lediğini bulamayıp, işgal ettiği toprakları terk etmek
zorunda kalan Ermenistan ve Gürcistan'a komşu olan,
hayvancılığının yanı sıra Kafkas Arısının balı, kaşarı,
doğası ve Damal bebeği, kışları donan gölü ile serhat
kenti Ardahan'a komşu olan Şavşat ile bir Kürdün kir-
veliğini anlatacağım bugünkü yazımı okuyanlar gülüm-
serken yaptıklarıyla, kendilerini uyanık sanıp,
karşıdakilerin hiç bir şeyden anlamadığını, keriz oldu-
ğunu sanıp, fakat bu düşüncelerinde haksız olduklarını
anlayıp, ders almalarını umuyorum..

Evet, bana değil birçok Şavşatlıya sorulsa Ardahan'a
bağlanıp, bu kentin sınırları içine katılması gereken ya-
kınlığı ile bilinen Artvin'ine uzak Ardahan'la iç içe Şav-
şat ilçesinin büyük bölümünün Ardahanlılar ile kirvelik
başta olmak üzere akraba, dostluğu, alış/verişi ile iç içe
olduğunu biliyor musunuz bilmem ama özelikle Kura
Nehrinin hayat verdiği ve Düz Ardahan olarak bilinen
ovadaki köyler ile Şavşat ve köylerinin bir çoğunun ak-
raba, dost, kirve, kız vermiş, gelin almış olduğunu bil-
menizde fayda var.

Evet, Ardahanlının Şavşatlı ile olan kirveliğinde ya-
şanan ve bugüne kadar gelen bir olay insanlar arasında,
'kardaşız' denilip, kardeşlik ilkesi ile uzaktan yakından
alakası olmayan ilişkiler ile toplumlar arasındaki sami-
miyetsiz dostluğu da ortaya koyma konusunda önemli
bir gösterge olarak değerlendirilir ve her yaşanan olum-
suz durumda sıkça dile getirilir.

Gelelim o her samimiyetsizlikte hatırlanıp, söylenen
Ardahanlı Kürt ile Şavşatlının kirveliğinde yaşanan ve
bugün hala devam eden o samimiyetsiz dostluğa.

Efendim Ardahanlı Kürt kirvesi olduğu Şavşatlıya
ziyarete gitmeye karar verir ve bugün hala delinip, Ar-
dahan'ı Karadeniz'e bağlayacak olan ama bugüne kadar
hala bir kazmanın bile vurulmadığı tünelin yapılacağı
söylenen Sahara dağını bir yaz günü  kan ter içinde
aşıp, Şavşatlı kirvesine misafir olur.

Kürt kirvesinin çat kapı gelmesinden çokta memnun
olmayan Şavşatlı kirvesini içeri alır ve kendince ilgilen-
meye başlar. Ve ilk gün gelen yemekler, serilen yataklar
ile bir gün, iki gün derken işi birazda uzatan Kürt kir-
venin bu davranışından bir hayli rahatsız olsa da bir şey
diyemeyen Şavşatlı Kürt kirve beklenmedik bir anda
'haydi bana izin ilgin, alakan için eyvallah' deyip, evine
gitmek için ayakkabılarına yönelir. Bu duruma sevindi-
ğini çaktırmayan Şavşatlı ise yalandan da olsa 'Nereye
Kirve, kalaydın' dese de Kürt kirve durmaz ve çıkar
evine doğru zar, zor çıktığı Sahara dağından evine
giden yola yönelir ve yaklaşık 20 kilo metrelik yolu gel-
diği gibi yaya inmeye başlar. Ve evine yaklaştığında bir
anda geri dönerek yeniden Sahara'ya, Şavşatlı kirveye
yeniden yönelir.

Ve bir önceki gibi o sıcakta erinmeden ama kan ter
içinde kalan Şavşatlının Kürt kirvesi nefes nefese kal-
dığı Şavşatlı kirvenin kapısını çalar, Şavşatlı kirve ken-
disini yeniden görünce yüzünü ekşiterek ama
çaktırmayarak 'Buyur kirve.. Hayırdır bir şey mi unut-
tun?' der..

Kürt Kirve su bile istemeden ter içinde kalan yüzünü
koluyla silerken kanamış ayağını göstermeden Şavşatlı
kirvesine derki;

'Yok kirve bir şey falan unuttuğum yok. Ama içimde
kalmasın diye bunca yolu geri geldim' der ve devam
eder..

'Ey kirve sonra demeyesin ki Kürttür anlamaz diye..
Ben sana dost, arkadaş, akraba, hemşerim diyerek hal
hatırını sormak için geldim ve hepsinden önemlisi kir-
ven olarak geldim. Ki sen benim gibi bir kez değil kaç
kez hem de o pis bardakla bana çay yapan, tuzsuz ye-
meği veren, ottan yapılmış döşeği seren, çürümüş ar-
mudu yediren yengemle birlikte bana geldiğinde
kestiğim koyun, yedirdiğim yoğurt, tavuklar, içirdiğim
soğuk sular, gıtlamalı çaylar sana helal olsun ama
sakın demeyesin ki Kürt anlamaz diye geri geldim ve
tuzsuz yemeğin, pis bardaklı çayın, ottan yapılmış döşe-
ğin, çürümüş armudunla kirveliğini ortaya koydun.
Bunları anlamadı, Kürttür anlamaz demeyesin, hepsini
anladım bilesin..' der ve Şavşatlının kızarmış yüzüne
bakmadan gerisin geri evine döner.

Evet, bu ülkede 1-1 olduğumuzu söyleyip, vatan-mil-
let-sakarya edebiyatı ve en önemlisi her dönemin siyasi
uşakları olan siz kirveler pardon arkadaş, hemşeri veya
kendinizi dost sanıp, benden beklenenin çoğunu alıp,
Kürt olduğumdan dolayı hep 1-0 yenik olarak sizinle
mücadele eden bana yani dostluğunuzla ilgili çokta bir
şey vermeyen ey kirveler 'Kürttür anlamıyor' diye..

Anlamasına anlıyorum da yüzünüz kızarmasın diye
kendimi tutup, Şavşatlı kirve gibi sizi hem kendinizle,
varsa vicdanınızla baş başa bırakıp, tavır, tutum ve
onca çok bilmiş ukalalıklarınızı Allaha havale 
ediyorum.

Çünkü o benden daha iyi görüyor ve sizin benim
nefes almamı bile kıskanıp, bu yönde attığınız çelme-
lere karşın zaman zaman düşüp, yorulsamda, üzülsem
de inanın hep sizden daha iyi bir yerde, kariyerde,
işimde, aşımdayım ve onca çelmenize, engellerinize, if-
tira, şer, çekememezliklerinize rağmen yoluma namu-
sumla, yüz akımla, göğsüm kabarık, gönlüm açık,
yüzüm ak olarak devam ediyorum...

Bilmem ama size ne anlatmak istediğimi anlayıp, ter
döken, kızaran sana, ona, size veya kirveye tek tavsi-
yem odur ki; Sizde yaptıklarınıza bakın hele nerede,
hardasınız kendi yaptıklarınızı göremeyecek karanlık
kuyuda ya da çukur damısınız yoksa?!..

Bu yazımı az olsun benim katkımla adam, insan
olmuş, kariyer almış ya da az olsa da tanınmışlar daha
iyi anlar..

...

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Hanımeli Başakkadın Girişimcilik Projesi” 
yüzlerce kadına umut oldu. Başakşehirli girişimci kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini Başakşehir
Belediyesi’nin ücretsiz olarak temin ettiği stantlarda kazanca dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor
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Hanımeli Pazarı’nda el emeği tab-
lolarını ve yazdığı kitabını tanıtan
Semra Uslu, “Bir insanın içinin
dışa yansımasını eserlerime akta-
rıyorum. Önümüzdeki dönemlerde
Başakşehir’i anlatan bir kitap ha-
zırlıyorum. Hanımeli pazarı saye-
sinde ev hanımlarına çok güzel bir
imkân sağlandı. Kendimizi ifade
etmenin yolu açıldı” dedi. Hanım-
eli Pazarı’nda tek amacın kadın is-

tihdamını sağlamak olduğunu be-
lirten AK Parti Başakşehir Kadın
Kolları Başkanı Nurdan ertuğrul,
Başakşehirli kadınların kendi el
becerilerini ve yaptıkları ürünleri
sergileyerek evlerine destek sağ-
ladıklarını ifade etti. ertuğrul, Ha-
nımeli Pazarı’nda gelmek
isteyenler için Başakşehir’in her
mahallesinden ücretsiz servislerin
kalktığını da sözlerine ekledi.

ÇOk güZel Bİr İmkaN saĞlaNdı

Bir yılda 45 gemi
bakımdan geçti
Haliç Tersanesi’nde bir yılda, 45 gemi bakımdan geçirildi. İBB, BOTAŞ, Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, GESTAŞ ve özel işletmelere ait
vapur ve gemilere ek olarak, yıl bitmeden dört gemi daha bakıma alınacak

DÜNYANIN yaşayan en eski
tersanesi olan İBB Şehir
Hatları Haliç Tersanesi’nde

son bir yılda,toplam 45 gemi, havuz,
güverte ve makine işleri için içeri alındı.
Tersanede öncelikle 24’ü vapur olmak
üzere İBB ve bağlı iştiraklerinin top-
lam 10, BOTAŞ’ın 4, Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü’nün 3, özel işletme-
lerin 2, Adalet Bakanlığı ile GES-
TAŞ’ın da birer gemisi bakım ve
onarımdan geçti. 3 havuzu da sürekli
dolu olan Tersanede, yıl bitmeden,
ihalesi alınan 4 gemi daha bakıma 
girecek.

Üretim kapasitesi artacak

Haliç Tersanesi ile ilgili ana hedefleri-
nin, üretim kapasitesi ve yönetim ve-
rimliliğini artırmak olduğuna dikkat
çeken İBB Şehir Hatları Genel Mü-
dürü Sinem Dedetaş,Tersanenin itiba-
rını yeniden kazandırmak için
çalıştıklarını kaydetti. Dedetaş, şunları
söyledi: “565 yıllık tarihi ve geleneği

olan tersanemizle ilgili ana hedefimiz,
üretim kapasitesi ve yönetim verimlili-
ğini artırmak. Paralelinde de hak ettiği
değeri ve itibarı yeniden kazandırmak.
Haliç Tersanesi ve markasını yeniden
hatırlatıyor ve parlatıyoruz. Başkanı-
mız Sayın Ekmem İmamoğlu, tersa-
nenin havuzları, deneyimli ekipleriyle
üretim odaklı olarak yaşaması konu-
sunda her türlü desteği veriyor ve he-
yecanımızı paylaşıyor.Tersanemizde,
tarihi mirasımıza sahip çıkarken sür-
dürülebilir ilerlemeyi de gerçekleştir-
meye çalışıyoruz. Kendi gemilerimiz
önceliğimiz. Gemilerimize hızla ve za-
manında müdahale ediyoruz. Bu ne-
denle servisteki arızalı gemi sayımız,
günlük 3’den 1,7’ye kadar düştü.”

Bakım için yuvaya döndüler

Haliç Tersanesi’nin atıl kalan deneyim
ve birikimini yeniden hayata geçirdik-
lerinin altını çizen Haliç Tersanesi Mü-
dürü Sinan Erdinç, “Tersanenin büyük
bir deneyimi ve birikimi zaten vardı.

Sadece atıl kalmıştı. Yüksek standartta
ve çok özel işler yapıyoruz. Son bir
yılda tersanemize gelen gemilerin bazı-
ları geçmiş yıllarda burada üretilmişti;
Lapseki, Tuzla, Anadolu Feneri bun-
lardan bazıları. Dolayısıyla burada ya-
pılan gemiler bakım için yuvalarına
döndüler” şeklinde konuştu.

Çanakkale ve İzmir’den geldiler

Tersanede Botaş’ın, Kırıkkale, Mar-
mara Ereğlisi, Namık Kemal Aydın,
Yapracık; Kıyı Emniyeti Genel Mü-
dürlüğü’nün, Nazım Tur, Kurtarma 
3 ve Kurtarma 4 römorkörleri; Adalet
Bakanlığı’nın, Tuzla; TURYAP’ın,
Anadolu Feneri ve Dentur Avrasya’nın
Turgut Yüksel gemisi bakımdan 
geçirildi. Tersaneye son olarak, 
Çanakkale’den GESTAŞ’ın Lapseki
arabalı vapuru büyük bakım için girdi.
GESTAŞ’ın 3 ve İzmir’den İzdeniz’in
1 gemisi ise yıl bitmeden Tersanede
bakıma alınacak. 
MÜGE YÜCETÜRK

Cezaya rağmen
manzara aynı!
Direksiyon başında cep telefonu kullanan
sürücüler, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. 
İstanbul'da son 3 ayda seyir halindeyken cep 
telefonu kullandığı için 75 bin 502 sürücüye, 
21 milyon 743 bin lira para cezası kesildi.
Fakat,vatandaşlar konuşmaktan vazgeçmedi

Sürücüler direksiyon başında telefon kulla-
narak trafik kazalarına davetiye çıkarıyor.
Özellikle sosyal medya kullananlar, video veya

selfie çekenler ya da cep telefonuyla konuşanlar, dikkat-
lerini yola vermeyerek büyük risk oluşturuyor. İstanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün verilerine göre;
temmuz, ağustos ve eylül aylarında seyir halindeyken
cep telefonu kullandığı için 75 bin 502 sürücüye ceza
kesildi. ceza tutarı ise 21 milyon 743 bin lira olarak he-
saplandı. DHA ekibinin İstanbul'un farklı semtlerinde
yaptığı kamera çekimlerinde, direksiyon başında cep te-
lefonu kullanan sürücülerden bazıları ya işi gereği mec-
buren telefon görüşmesi yaptığını ya da yalnızca kırmızı
ışıkta kullandığını söyledi.

Sabitlememiz gerekiyor

İleri Sürücü Teknikleri Uzmanı Yener Gülünay, trafikte
cep telefonunun görüş alanında olmamasını ve sesinin
kapalı olması gerektiğinin altını çizdi. Telefon kullanımı-
nın kaza oluşumuna sebep olduğunu söyleyen Uzman
Gülünay, "Sosyal medyada çok gördüğümüz, araç kulla-
nırken çevreyi ya da yolu çekenler var. Bu şu demek,
dikkatleri yoldan ayrılıyor kısa bir süre bile olsa. Aynı za-
manda ellerinden birini kullanamıyorlar. Karşılarına çı-
kabilecek bir olası tehlikeyi hem geç görecekler hem
karar verme süreçleri uzayacak hem de yanlış yapabilir-
ler. eksik manevra ya da geç fren yapabilir sürücüler.
Kazaya davetiye çıkarılıyor. Kaza sebeplerine bakıldı-
ğında Avrupa Birliği'nin yaptığı araştırma trafik kazala-
rında neredeyse yüzde 35 telefon ve mesaj ya da sosyal
medyayla ilgili bir olumsuzluk ortaya koyuyor. Bizim yap-
mamız gereken en önemli şey araçla yola çıkarken tele-
fonun bizim dikkatimizi dağıtmayacak hatta sesinin
çıkmayacağı şekilde sabitlememiz, görüş alanımızın dı-
şında olması. Dolayısıyla ön camda dikkat dağıtacak şe-
kilde ya da hemen ulaşılabilecek bir şekilde bir yerde
olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Mecbur kalıyoruz

Trafikte telefon kullanan sürücülerden bazıları mecburen
kullandığını, bazıları ise sadece kırmızı ışıkta kullandığını
ifade ediyor. Bir sürücü, "Telefon elimde ama kulaklıkla
konuşuyorum. evet, kazalar artmış olabilir günümüz
şartlarında da bir şekilde telefon kullanılıyor yani. Tele-
fon geliyor ya da acil bir yeri aramamız gerekiyor. Oluyor
yani sonuçta. Mecburuz. cezalar var ama yapacak bir
şey yok" dedi. Bir başka sürücü, "Şu an duruyorum ve
hoparlörden konuşuyorum. Seyir halinde iken kullanmı-
yorum" diye konuştu. İstanbul'un yabancısı olduğunu be-
lirten bir sürücü ise, "Plakaya bakarsanız göreceksiniz.
Yabancısıyım buranın navigasyon kullanıyorum sadece.
Gideceğim yeri bulmaya çalışıyorum. Ama tamam bir
daha kullanmayacağım" ifadelerini kullandı. DHA

SON günlerde İstanbul’da
artış gösteren koronavirüs va-
kalarına dikkat çekmek iste-
yen Ümraniye Belediyesi,

farkındalık oluşturmak için
parklardaki hayvan figürlerine
maske taktı. Ümraniye Millet
Bahçesi’ndeki hayvan figürle-

rini tek tek dolaşan görevliler,
üzerinde ‘Maske Tak’ uyarısı-
nın bulunduğu maskeleri hay-
van figürlerinin yüzlerine
taktı. Bu çalışmayı gören va-
tandaşlar, önce şaşırsalar da

yapılan uyarıyı olumlu karşı-
ladılar.

Maske çağrısı

Millet bahçesindeki bu çalış-
mayı gören Sevinç Canıbek,

“Ben de bu mesajı doğru bul-
dum. Çenesinde veya kafa-
sında maskeyi taşıyanlar
adına bence bir farkındalık ol-
duğunu düşünüyorum” ifa-
delerini kullandı.

Fİgürlere maske takıldı

EV HANIMLARI 
PATRON OLDU
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Turkcell’de tarihi kararların
alındığı ve şirkette yeni dönemi
başlatan Genel Kurul toplantısı-

nın tamamlandığı duyuruldu. Turkcell’in
ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde
çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu’na ta-
şıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi’nde deği-
şiklik öngören maddelerin, pay sahipleri
tarafından kabul edildiği belirtildi. Turk-
cell’den konuyla ilgili yapılan açıklamada,
“Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar
arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse
devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49
oranındaki halka açık hisseleri Borsa İs-

tanbul ve New York Borsası’nda işlem gör-
meye devam ederken, Türkiye Varlık
Fonu’nun yüzde 26,2 pay ile Turkcell’in en
büyük hissedarı durumuna gelmesi ve Let-
terOne’ın da şirketteki payını yüzde 24,8’e
çıkarması bekleniyor.” ifadelerine yer 
verildi. 

Ülkemiz için devam edeceğiz

Genel Kurul toplantısının yüksek bir katı-
lımla ve oldukça verimli bir şekilde gerçek-
leşmiş olmasının şirkete değer kattığını
belirten Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Aksu, ana sözleşmenin hem yatı-

rımcılar hem de müşteriler açısından daha
güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla
değiştirildiğini vurgulayarak, “Bugünkü
Genel Kurulumuza iştirak eden ve oy kulla-
nan tüm hissedarlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Tarihi kararlar alınmasını sağlayan
bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz
değişerek, hissedarlarımız çözüm nokta-
sında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek
iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal
yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şir-
ketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için
önemli bir değer ortaya koyacak şekilde
çözüm üretilmiş oldu” dedi. 

G üneydoğu ve Doğu Ana-
dolu, fabrika ve yeni üretim
alanlarına ev sahipliği yapı-

yor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
Kalkınma Ajanslarının uyguladığı
destek programları ve iş insanlarının
duyarlılığı bölgenin üretim potansi-
yelini ortaya çıkartarak istihdama
önemli ölçüde katkı sağlıyor. Yeni is-
tihdam alanları ile ekonomik kal-
kınma ve istihdama katkı dışında
büyükşehirlere yapılan göçün tersine
dönmesi de amaçlanıyor. İhracat ve
üretim ağına katılan Güneydoğu
Anadolu’daki son yerlerden biri de
Mardin’in Savur ilçesi oldu.

500 personelle başladı

İngiltere, Hollanda, İsveç, İspanya,
Fransa, Belçika ve Almanya’ya ihra-
cat yapan İzmir merkezli hazır giyim
üreticisi Akar Tekstil'in Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hayrettin Akar, küresel
birçok hazır giyim markasının üreti-
ciliğini gerçekleştirdiğine dikkat çeki-
yor. Şu an 3 bine yakın personeli ve
200 bin metrekareye ulaşan üretim
alanlarıyla Ege Bölgesi’nin en büyük
tekstil üreticileri arasında yer aldığını
belirten ve Savur’daki yeni üretim
alanında 500 personelle üretime baş-
layan Akar Tekstil'in Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hayrettin Akar, 2020

yılı son çeyreğinde Savur’daki perso-
nel sayısını 900’e, 2021 yılı sonunda
ise 2 bin 500’e yükselteceğine vurgu
yaptı.

Hedef yüzde 80 kadın
istihdamı 

Küçülmelerin arttığı bir dönemde,
girişken bir politikayla üretim ağla-
rını genişlettiklerini kaydeden Akar;
yeni yatırımlarıyla istihdam ve ihra-
catta, bölge ve ülke ekonomisine
katkı sağlayacaklarını söyledi. Hay-
rettin Akar, “Kontrollü olmak şar-
tıyla, Akar Tekstil koronavirüs
döneminde de insan kaynağına yatı-
rım yapmaya devam edecek. İzmir
ve Kula’daki tesislerimizde olduğu
gibi, Savur’da da nitelikli insan kay-
nağı oluşturacağız. Önceliğimiz is-
tihdam, istihdamda ise önceliğimiz
kadınlar olacak. Firma olarak,
İzmir’de olduğu gibi Savur’da da,
üretimde yüzde 80 kadın istihdamını
hedefliyoruz” diye konuştu. 31 bin
metrekare kapalı alanda, ihracat
odaklı üretim yapacakları bilgisini
veren Akar, “Savur tesisi için 2020 yı-
lında, ayda 250 bin adetlik üretimle
yılda 12 milyon euro ciroya ulaşmayı
planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda ise
ciro hedefimizi 5 katına çıkartarak 60
milyon euro ciro hedefliyoruz” dedi.

Savurlu iş insanı 
Hayrettin Akar’ın
kurucusu olduğu, 
İzmir merkezli hazır
giyim üreticisi Akar 
Tekstil; Manisa Kula’nın
ardından son yatırımını
Mardin’in Savur ilçesinde
gerçekleştirdi. Tekstil
üreticisi, yeni
yatırımlarının 32 bin 
nüfuslu Savur’da
2 bin 500 kişiye iş 
kapısı açacağını, 
500 personelle üretime
başlayan fabrikanın
ilçe dışında komşu il ve
ilçelerden de yoğun ilgi
olduğuna dikkat çekti

2 BIN 500 KISI
ISE GIRECEK

Devletin vergi
geliri artacak
Devletin gelecek yıla ilişkin gelir 
hedefinde, 2020 gerçekleşme 
beklentilerine göre yüzde 13,2 artış
öngörülürken, özel tüketim vergisinden
yaklaşık 215 milyar lira, gelir vergisinden
200,6 milyar lira gelir bekleniyor

TBMM Başkanlığına sunulan 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tekli-
fi'nden derlediği bilgiye göre, 2021 yılı

net bütçe gelir öngörüsü 1 trilyon 101,1 milyar lira
olarak belirlendi. 2020 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu'nda
bu yıl merkezi yönetim bütçesinde 956 milyar 588
milyon lira olarak hedeflenen merkezi yönetim net
bütçe gelirlerinin 973 milyar 129 milyon lira ola-
rak gerçekleşeceği tahmin edilirken, gelecek yıl ön-
görülen 1 trilyon 101,1 milyar liranın bu yıl
gerçekleşme beklentisine göre yüzde 13,2 artışa
tekabül ettiği hesaplandı. 2020 yılında brüt vergi
gelirleri tahsilatının 909 milyar 944 milyon 169
bin lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Geçmiş
yıllara ilişkin ekonomik gelişmeler, eğilimler ve
2021 yılına ilişkin beklentiler dikkate alındığında
gelecek yıl vergi gelirleri tahsilatının, ret ve iadeler
ile mahalli idare ve fon payları dahil 1 trilyon 58
milyar 733 milyon 147 bin lira olacağı tahmin
edildi. Bu tutar 2020 yılıyla kıyaslandığında yüzde
16,4'lük artışa denk geliyor. Söz konusu vergi ge-
lirleri içinde önemli yer tutan ÖTV'den 2021 yı-
lında ret ve iadeler ile mahalli idare payları dahil
214 milyar 973 milyon 618 bin lira gelir tahsil edi-
leceği öngörüldü. ÖTV gelirlerinin 2022'de 235
milyar lira, 2023'te 256,7 milyar lira olarak gerçek-
leşeceği tahmin edildi. 2021 beklentisi bu yılla kı-
yaslandığında yüzde 11,1'lik artış gösteriyor.

Hisselerinin uluslararası
piyasalarda işlem gören

tek Türk şirketi
olduğuna ve Türkiye’nin
en değerli ilk 5 markası

arasında yer aldığına
dikkat çeken Turkcell’in

bugün yapılan Genel
Kurul toplantısında Ana
Sözleşme değişiklikleri

onaylandı

Bebe giyimi
geriledi
Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı
bilgiye göre, bebe giyimi ve eşyası 
sektörünün ihracatında özellikle yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle
yüzde 5,57 gerileme yaşandı

SEKTÖRDE üretimin yarısından fazla-
sının yapıldığı Bursa başta olmak
üzere sanayi kentlerinde imal edilen

ürünler, yılın 3 çeyreğinde en fazla İspanya'ya
gönderildi. Bu ülkeye dış satım 26 milyon 353 bin
dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatçılar listede
ikinci sırada bulunan Irak'a ise 22 milyon 126 bin
dolarlık dış satıma imza attı. Sektör temsilcilerinin
ocak-eylül döneminde İspanya ve Irak'a ihracatı,
toplam dış satımın yaklaşık 4'te birini oluşturdu.
İhracatta üçüncü sırada yer alan İngiltere'ye 18
milyon 863 bin, dördüncü sıradaki Almanya'ya
ise 15 milyon 242 bin dolarlık ürün satıldı.

Kazakistan'la ihracat arttı

Geçen yılın ilk 3 çeyreğinde 2 milyon dolarlık ihra-
cat kaydedilen Kazakistan'a 2020'nin aynı döne-
minde yüzde 60,45 artışla 3 milyon 210 bin
dolarlık dış satım yapıldı. Sektörün önemli pazar-
larından Fas'a ise 88,81 ihracat artışı görüldü. Bu
ülkeye dış satım 1 milyon 674 bin dolardan, 3 mil-
yon 161 bin dolara yükseldi. Sırbistan'a ihracat ise
yüzde 82,40'lık artışla 1 milyon 677 bin dolardan
3 milyon 59 bin dolara çıktı. Sektör temsilcileri
2020'nin ilk 9 ayında ABD'ye ihracatlarını da
yüzde 46,83 artırarak 2 milyon 10 bin dolardan, 2
milyon 951 bin dolara taşıdı. 

Turkcell en değerli ilk 5 markadan biri

Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar, Mardin’in
Savur ilçesinde kurulan fabrikaları ile ilgili şu bilgileri paylaştı;
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteklediği, toplam mali-
yeti 47 milyon 500 bin TL değerindeki proje; aynı zamanda
LEED sertifikası almaya hak kazanmış bölgenin ilk tekstil fabri-
kası. Sürdürülebilir üretim anlayışıyla tüm dünyada otorite ola-
rak kabul edilen ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilen
LEED Sertifikası, sadece çevre ve insan dostu yapılara veriliyor.
Açılımı “Enerji ve Çevre Tasarımında Öncülük” olan LEED Serti-
fikası’nı, enerjiyi ve doğal kaynakları verimli şekilde kullanan
kurumlar almaya hak kazanıyorlar. Binanın çevre ve doğa ile
uyumlu olmasının yanı sıra; yüksek iç mekân, hava kalitesi ve
arazi-malzeme seçimi gibi birçok kriterler değerlendirilip,
üçüncü taraflarca da doğrulanıyor. Silver (Gümüş) düzeyinde
derecelendirilen bölgenin LEED Sertifikalı ilk tekstil fabrikası
olma özelliği taşıyan Akar Tekstil Savur Fabrikası, çevreci ya-
pısı itibarıyla elektriğini de kendi üretecek”

Kendi elektriğimizi üretiyoruz

İSTİHDAM
MÜJDESİ
VERİLDİ

Herkes bahçeli ev istiyor

KORONAVIRÜS salgını nedeniyle
müstakil ve bahçeli evlere talep
artınca emlak firmaları da bu

ihtiyacı karşılamaya yönelik projeler
geliştirmeye başladı. İstanbul’un merkezi
noktalarına yakınlığı ve doğal yaşam
alanlarıyla kent yaşamından uzaklaşmak
isteyenlerin ilk tercihi arasında yer alan
Şile’de hayata geçirilen Huzzak Yeşil Vadi
Orman Evleri Projesi’nin yapımında ise sona
gelindi. Şirketten yapılan açıklamada, koron-
avirüs süreciyle birlikte bahçeli ev arayışında
olanlar için iyi bir alternatif olarak ortaya
çıkan ve yapımı hızlı bir şekilde sürdürülen
projede 44 çatı ve bahçe dubleksi konut yer
aldığı bildirildi. Pandemi sürecinin insanların
konut tercihlerini değiştirdiğini vurgulayan
Huzzak Yapı ve ArtTech City Mimarlık
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar

Mustafa Fatih Demir, insanların artık çok
katlı konut projelerinden ziyade daha müs-
takil ve bahçeli konut projelerine
odaklandığını belirtti. Yaşanılan pandemi
sürecinin insanların konut tercihi yaparken
göz önünde bulundurduğu özellikleri de
değiştirdiğini kaydeden Demir, “İnsanlar villa,
müstakil, bahçeli, geniş balkonlu, peyzaj alanı
ve yürüyüş parkuru gibi nitelikleri olan butik
projelere yöneldi. Arama motorlarının veriler-
ine baktığımızda bahçeli ev, villa, müstakil ev

gibi aramaların çok arttığını görüyoruz. Şu
anda Şile’de yapımını sürdürdüğümüz 44 vil-
ladan oluşan Yeşil Vadi Orman Evleri Pro-
jemize ve Bodrum’da yapımına başladığımız
Hayat Country Projemize gelen yoğun ilgi de
bizim açımızdan bu rakamların somut bir
göstergesi oluyor” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Yeşile talep çoğaldı

Yeşil Vadi Orman Evleri’nin sosyal yaşam

alanlarıyla çok zengin bir proje olduğunu
vurgulayan Yüksek Mimar Mustafa Fatih
Demir proje içerisinde müstakil giriş, taş oda
ve müstakil bahçe, şömine peyzaj alanları,
kapalı havuz, açık fitness alanı, voleybol ve
basketbol sahası, kamelyalar açık çocuk
parkı, açık otoparklar, doğal fauna, açık
binme alanları, köy kulübü, yürüyüş
parkurları, bisiklet parkurları, doğal gıdaya
ulaşım, sağlıklı yaşam, tıbbi aromatik
bahçelerin olduğunu belirtti.

Koronavirüs süreciyle birlikte
bahçeli evlere olan talep de 
arttı. Bu ihtiyaçtan hareketle 
yola çıkan Huzzak Yeşil Vadi
Orman Evleri Projesi’nin
yapımında sona 
yaklaşıldığı açıklandı
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Cirkin üslup
kullandılar!

Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, son günlerin

sıcak gündem maddesi 
S-400'lerle ilgili konuştu.

Test yapıldığı iddiaları 
üzerine ABD merkezli Blo-

omberg'e açıklamalarda
bulunan Akar, S-400'lerin
bir tercih değil zorunluluk

olduğunu ancak bunun NA-
TO'dan uzaklaşmak anla-
mına gelmediğini söyledi

T ürkiye'nin Rusya'dan satın
aldığı S-400 savunma sis-
temi uluslararası basının

gündeminden düşmüyor. Geçtiği-
miz hafta S-400’lerin test için gön-
derildiği Sinop’ta bir füzenin
ateşlendiği yönündeki iddialar
sonrası başta ABD’den olmak
üzere pek çok açıklama gelmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, NATO Savunma Bakanları
zirvesi öncesi ABD merkezli Blo-
omberg’e konuştu. S-400’lerle ilgili
eleştirilere yanıt veren Akar, sa-
vunma sisteminin Türkiye için bir
tercih değil zorunluluk olduğunu
ancak bunun NATO’dan uzaklaş-
mak anlamına gelmediğini söyledi.

NATO sisteminden ayrı

“S-400’ler NATO’nun komuta ve
kontrol altyapısına endegre edil-
meyecek” diyen Akar, bunun ye-
rine sistemin diğer NATO
üklelerinde de örneği olduğu üzere
(Yunanistan S-300) ayrı bir şekilde
kullanılacağını vurguladı. Öte yan-
dan Bakan Akar, Fransız-İtalyan
ortak yapımı Eurosam ve ABD ya-
pımı Patriot füzelerine de kapıyı
kapatmadı. Akar uygun şartlar
oluşması durumunda füzeleri
satın alabileceklerini söyledi.

Üstü örtülü doğrulama

Haberde Bakan Akar’ın testlere
ilişkin ifadeleri de yer aldı. Akar’ın,
“Her savunma programı tedariki
çerçevesinde deneme ve sistem
kontrolleri yer almaktadır. Bu
usuller tedarik programının bir
parçasıdır ve tamamiyle teknik bir
faaliyettir” dediği belirtildi. Akar’ın
bu sözleri haberde S-400 testleri-
nin örtülü bir şekilde doğrulan-
ması olarak yorumlandı.

Trump'ın imzasını bekliyor

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın
almasına karşı çıkan ABD, bu sis-
teminin NATO sistemleriyle uygun
olmadığını gerekçe göstererek An-
kara'yı uyarmıştı. Türkiye'nin S-
400'lerden vazgeçmemesi üzerine
ABD, Türkiye'yi F-35 programın-
dan çıkarmıştı. ABD, Türkiye'yi S-
400'leri kullanılmaya başlaması
durumunda da yaptırımla tehdit
etmişti. Senato'da kabul edilen
yaptırım kararı, ABD Başkanı Do-
nald Trump'ın imzasını bekliyor.
Türkiye ve Rusya, 2.5 milyar do-
larlık S-400 anlaşmasını 2017'de
imzalamış, Haziran 2019'da da
hava savunma sistemleri Türki-
ye'ye nakledilmişti.

AK Parti Gençlik Kolları’nın “Sen kimsin?” videosuna gelen eleştirilere
yanıt veren Mahir Ünal, “Birileri maalesef hiç hoş olmayan, çirkin bir
dille üslup kullandılar. Bunu da doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Ak PArTi Tanıtım ve
Medya Başkanı Mahir
Ünal, Dünya Gazeteciler

Günü nedeniyle AK Parti Genel Mer-
kezi'nde basın mensuplarıyla bir araya
geldi. Ünal, gündeme ilişkin açıklama-
larda bulundu. AK Parti Gençlik Kolla-
rı’nın resmi Twitter hesabından
paylaştığı, “Sen kimsin?” videosuna
gelen eleştirilere yanıt veren Ünal,
"Gençlik Kollarımızın hazırladığı bir
klip ile ilgili, son derece amatör bir he-
yecanla hazırlanmış video üzerinden
birileri maalesef hiç hoş olmayan, çir-
kin bir dille üslup kullandılar. Bunu da
doğru bulmuyorum" dedi. 

Mızrak çuvala sığmıyor

Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Bü-
lent Turan’ın, İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener’in kendisi ile ilgili sözle-
rine yönelik yaptığı açıklamanın hatır-
latılması üzerine, “İYİ Parti
yöneticilerinin kendi içlerindeki sorunu
bir operasyon olarak değerlendirip,
kendi krizlerini örtmeye çalışmalarını
siyasi açıdan doğru bulmuyorum. Yüz-
leşmediğiniz her şey büyük bir kriz ola-
rak size geri döner" ifadelerini kullandı.
Ünal, "Grup Başkanvekilimiz Bülent
Turan’ın paylaşımı ile ilgili, İYİ Parti
yöneticilerinin kendi içlerindeki sorunu
bir operasyon olarak değerlendirip,
kendi krizlerini örtmeye çalışmalarını
siyasi açıdan doğru bulmuyorum. Yüz-

leşmediğiniz her şey büyük bir kriz ola-
rak size geri döner. Kendi içlerinde ya-
şadıkları bir krizi kendilerine yapılmış
bir operasyon olarak değerlendirmeleri
kendi krizlerini görmezden gelmek ve
artık çuvala sığmayan mızrağı kapat-
mak anlamına geliyor" açıklamasında
bulundu. 

Dayanışmayı gösteriyor

MHP'nin başlattığı askıda ekmek tar-

tışmalarına da değinen Ünal, "Askıda
ekmek meselesi, o ülkedeki yardımlaş-
mayı, dayanışmayı, paylaşmayı göste-
rir. Geçtiğimiz yıllarda Hollanda’da bir
bahçe duvarına asılmış askıda elmaları,
‘medeniyet budur’ diye haber yapanlar
bugün askıda ekmekten yoksulluk çı-
karmaları ve Türkiye ile ilgili bir sorun
olarak bunu öne çıkarmaları kendi
maalesef dezenformasyon anlayışları-
nın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, eğitimde sorun-
lar olduğunu savunarak,

"Bizim projelerimizden birisi teknoloji li-
seleridir. Bütün organize sanayi bölgele-
rinde (OSB) teknoloji liseleri kurmak
istiyoruz" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu,
üniversite mezunlarıyla videokonferans
toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğ-
lu'na, genel başkan yardımcıları Veli Ağ-
baba, Fethi Açıkel ve Gökçe Gökçen ile
parti meclisi üyesi Umut Akdoğan eşlik
etti. Gençlerin taleplerini dinleyen Kılıç-
daroğlu, ''Sorunları yaşayan sizler bir
şekliyle sorunları aktarıyorsunuz. O so-
runlara bir anlamda da çözüm üretecek
olan siyaset kurumu. Maalesef bugün si-
yaset kurumu gençlerin işsizlik sorununa
çözüm bulabilecek birikime ve kapasiteye
sahip değil. Bunu iktidar için ifade ediyo-
rum. Elbette ana muhalefet partisi olarak
bize yönelik eleştiriler de var. Bu eleştiri-
leri de saygıyla karşılıyorum. Önce şunu
ifade edeyim ki umutsuzluğun çok yaygın
olduğunu görüyorum ben. Gençlerin
umutsuz olmaya hakları yok. Bir sefer
onun altını özenle çizmek isterim. Doğru;
sıkıntılar var. Doğru; iş bulamıyorsunuz,
hala baba evindesiniz. Bir gelir elde edip
hem kendi geleceğinizi çizmek hem biri-
kim yapmak; bunun özlemini doğal ola-
rak her genç duyar. Sizler de
duyuyorsunuz. Ama bugün yaşadığınız
koşullar kaldırılması gerçekten de zor
olan koşullar" diye konuştu.

Bu liseler yatılı olacak

Eğitimde ciddi sorunların olduğunu sa-
vunan Kılıçdaroğlu, “Bu başlı başına ele
alınması gereken bir konu. Çünkü eğitim
sağlıklı bir planlama üzerine inşa edilmiş
değil. Herkesin üniversite mezunu olduğu
bir ülke hiçbir yerde yoktur. Sağlıklı bir
eğitim politikasıyla hayatın her alanını,
imalatın ya da üretimin her alanını istih-
dam alanına dönüştürmek mümkün. Ör-
neğin bizim projelerimizden birisi
teknoloji liseleridir. Bütün organize sa-
nayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak
istiyoruz. Teknoloji liseleri kurduğumuz
zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu ele-
man ihtiyacı süratle karşılanabilir. Bu li-
seler yatılı olacak. Bu liselerde çalışanlar
da belli bir süreden sonra belli bir sınıftan
sonra staj yapacak” dedi.

Teknoloji liseleri
kurmak istiyoruz

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Ali İbrahim ÖNSOY

HIRS 

P
ara ve iktidara sahip olma hırsı dünden bu-
güne değişmeden artarak gelmekte.
Maddiyata ve iktidar erkine sahip olan ken-

dini diğer insanlardan hep farklı görmekte, neden?
Farklı görünmek ve bunlara sahip olmak için ay-

rıcalık, dokunulmazlık, egemenlik ve hâkimiyet ge-
rekir. Birde dalavere yapmak, yalan söylenmekte ve
insanlık onurundan taviz verilmekte gerek.

Paraya, birden fazla mal ve mülke sahip olan
daha fazlasına sahip olmak için eldekinin kıymetini
bilmeden hırslanmakta.

Gözünü hırs bürümüşe yapamayacağı şey 
aşamayacağı engel yoktur.

Bataklıkta, kaygan zeminde, çok katlı binalar 
yaparak allayarak pullayarak satmak;

Yasal engelleri bağış, hediye ve benzerleriyle
aşmak;

Büyümesi için önündeki yasal engelleri aşmak
için yeni yasa ve kararname çıkarması; bunun için
de basın, medya ve özel(vakıf)okul açmakta;

Buralarda çalışanlar/beslenenler sahiplerinin 
sesi olmakta;

İktidarda kimin olması önemli değil önemli 
olan kendisinin istekleri ve büyümesidir; 

Onun inancı “bir yatırıp on almak” ve bunun 
için her şeyi göze almakta.

Bugün dünden farklı inanca, giyime, yaşam
şekline ve duyguya sahip ise onu değişime 
zorlayan nedir?

Örneğin, bir annenin aynı karında büyütüp, aynı
memesinden beslediği çocukları arasında ayrıcalık
yaratması, kardeş kavgasını başlatması, yaşam hak-
kını kıskanması, sevgisini göstermemesi nefret et-
mesi, hakkı olanı vermemesinin nedeni aslında para,
mal ve mülk zenginliğinin gözünü kör etmesidir.

Mal ve mülk zenginliği iktidar ile birleştiğinde
birkaç istisna dışında önünde engel kalmamakta.

İktidar ve
Devleti yöneten ile para, mal ve mülk zenginliği

çıkarları birleştiğinde değiştiremeyecekleri yasa,
aşamayacakları engel kalmıyor.
Para ve iktidar birleştiğinde,
devlet gücünü kullanma yetkisi belli kesimlerin

elinde oluyor.
Tek, tek fertlerin/vatandaşların oluşturduğu 

“devlet” dil, inanç ve gelenek birliği değil çıkarların
birleştiği bir devlet olur ki burada iktidarın ve 
paranın hâkimiyeti vardır vatandaşların değil.

Para ve iktidar birçok kişinin başını döndürmeye
devam etmekte.

Yalan söyleyecek, çıkarlarını bencilce savunacak, 
karşı duran kim ve ne varsa “fil gibi ezip 

geçecek”, 
çamur atıp çirkefleşecek, 
dün yaptıklarını inkâr edecek,
dahası çıkarları için yaptığı her şey onun

için doğru olacak.
Ona kim karşı çıkıyorsa o düşman, münafık, 

hain, satılmış olmakta.
Biz kaybettiklerimizin yasını tutar ve onları 

anarken,
yanımızda olmayanlar, 
ağzına almayanlar, 
saklanacak yer arayanlar 
kuytuluklarda ve gölgelerde gezinenler, 
utanmadan bize çamur atıp saldırmakta,
hakkımız olanı elimizden almaya çalışmakta. 
Çünkü onların dünü ve geçmişi yok, 
günü kurtarayım derken insanlık onurunu 

ayaklara altına almakta.
Evet, para ve iktidar hırsı sevgiyi saygıyı yok

sayar. 
Hele birde kırkından sonra buna önem veriyorsa, 
geriye dönüşü olmayan yola girmiştir, 
ondan her türlü kötülük beklenir.

TERCIH DEGIL
ZORUNLULUK

Bakan Akar, Fransız-İtalyan ortak yapımı Eurosam ve ABD yapımı Patriot füzelerine de kapıyı
kapatmadı. Akar uygun şartlar oluşması durumunda füzeleri satın alabileceklerini söyledi.

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konu-
şan Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum yeni imar planları-

nın elektrikli otomobillere göre tasarlanaca-
ğını belirterek, "Yerli otomobilimizi elektrikli
üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyon-
larına ihtiyacımız var. İmar planlarını da
artık bu araçlara göre tasarlayacağız" dedi.
Üçüncü Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj
yöntemi ile  katılan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum , "Önümüzdeki dönem
otonom araçlar birbirleri ile iletişim halinde
şehir hayatında yerini alacaklar. Trafik yöne-

timi, otopark sistemlerini anlık araç bilgile-
rini merkezi bir yazılım sistem üzerinden yö-
neteceğiz. Yerli otomobilimizi elektrikli
üretiyoruz. Bu yüzden elektrikli şarj istasyon-
larına ihtiyacımız var. İmar planlarını da
artık bu araçlara göre tasarlayacağız. Genç
arkadaşlarıma bir çağrıda bulunmak işitiyo-
rum. Bakanlık olarak Z nesli için kuracağı-
mız Ar-Ge merkezlerinde ve kuracağımız
300 Millet Bahçemizde fikir atölyelerinde,
Çevre ve Şehir teknoloji kamplarımızda şe-
hirlerimizin ihtiyacı olan teknolojileri gelin
birlikte geliştirelim. Bu anlamada da şehirle-

rimize katkı sağlayalım" diye konuştu.

Sosyal konut üretiyoruz

"81 il, 922 ilçemizi tamamını 2023, 2053 ve
2071'e hazırlıyoruz" diyen Kurum, "Türkiye
Mekansal Strateji planımızı tamamlıyoruz.
Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle
afetlere hazır, kimlikli engelli dostu şehirleri
inşa etmeye gayret ediyoruz. Bu projeleri de
yatay mimariye sadık kalarak dar gelirli va-
tandaşlarımızı ev sahibi yapmak için on bin-
lerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Miller
bahçeleri ve ekolojik koridorlar ve yeşil alan-
larımızın sayısını artırıyoruz. Doğal koruma
alanı büyüklüğümüzü şu an yüzde 9 olan
OECD verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmak
için tüm çabamızı sarf ediyoruz" dedi. DHA

Otomobile göre imar planı 

CHP'de bölücüler var!
CHP'li Muharrem İnce, Bekir Coşkun'un
cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile
yan yana çekilen fotoğraftan çıkarılmasına

tepki gösterdi. İnce, "O fotoğrafı çeken, fotoğrafın
CHP'nin resmi sitesinde yayınlanmasına izin veren-
lere teşekkür ediyorum. Partide bölücü kimmiş, her-
kes görmüş oldu" dedi. "Evet, partide bölücüler var.
Onların da kim olduğunu, o fotoğrafı yayan kişi,

çeken kişi, ona onay veren kişiye bö-
lücülerin kim olduğunu gösterdiği
için teşekkür ediyorum" diyen İnce,
"Muhalefet büyümüyor, küçülüyor.
“Bizi Saray karıştırıyor. Bize müda-
hale ediyorlar” şeklinde bir tavır ko-
yuyorlar. CHP’nin bir yetkilisi “Ben
Atatürk demem” diyor, bunu kim
söyletiyor. Kurultayın yetki verme-
diği kişiler” eleştirisinde bulundu.

Mahir
Ünal

Murat
Kurum

Muharrem İnce

Kemal
Kılıçdaroğlu



CUMA 23 EKİM 2020

İSTANBUL8

Zeytinburnu Kazlıçeşme’de bulunan ve bir kısmı sergilenmekte olan Geç Roma-Erken Bizans 
dönemine ait olduğu düşünülen tarihi mozaikler, Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen Zeytinburnu Mozaikleri Sempozyumu, “4 Zaman 4 Hikaye 1 Mekân” teması ile tanıtıldı

ismail Çataklı, "İstanbul ili Pendik ilçe-
sinde bir apartmanın bahçe duvarına Alevi
vatandaşlarımız ile ilgili ayrıştırıcı birtakım

ifadeler yazılmış, bazı kesimlerin de bu olayı etnik ve
mezhepsel bir çatışma zeminine çekmeye çalıştığı gö-
rülmüştür. Söz konusu yazılarla ilgili soruşturma baş-
latılmış olup, halihazıda olay aydınlatılmaya
çalışılmaktadır. Ancak olay daha soruşturma aşama-
sındayken, henüz daha fail ya da failler ile ilgili bilgi
yokken, ülkemizdeki kardeşlik ve huzur ortamından
rahatsız olanlar, provakatif paylaşımlar ve haberlerle,
bu hadiseyle ilgili kendi karanlık arzuları doğrultu-
sunda bir algıyı kamuoyuna benimsetmeye çalışmak-
tadırlar. Daha önce de benzer olaylar, aynı kesimlerce,
yine aynı şekilde kamuoyu ile paylaşılmış, ancak yapı-
lan araştırmalar ve soruşturmalar neticesinde olayla-
rın aslı ortaya çıkarılmıştır" dedi. 

Müsterih olsunlar 

"Tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar" diyen Ça-
taklı, "Bin yıldır kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu
topraklarında etnik kökeni, mezhebi ve sosyal ve siya-
sal kimliği üzerinden kardeşliğimizi ve huzurumuzu
tehdit etmeye yönelik girişimlere, bundan önce mü-
saade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edil-
meyecek" ifadelerini kullandı. 

Y ıllarca Zeytinburnu Belediye Baş-
kanlığı’na ev sahipliği yapan Kaz-
lıçeşme’deki tarihi binada

restorasyon sırasında bulunan ve Geç
Roma-Erken Bizans dönemine ait ol-
duğu düşünülen Zeytinburnu Mozaik-
leri, Zeytinburnu Belediye
Başkanlığı’nın düzenlediği bir sempoz-
yumla tanıtıldı. Bir mekanda dört farklı
zamanın kalıntılarının üst üste olduğu
çok katmanlı bu buluntulardan yola çı-
kılarak, farklı zamanlardaki kültür, gele-
nek ve değerlerin konuşulduğu
sempozyumun açılışını Zeytinburnu Be-
lediye Başkanı Ömer Arısoy yaptı. 

Meyvelerini veriyor

İstanbul’un olduğu gibi Zeytinbur-
nu’nun da önemli hazinelerin üzerinde
olduğunu söyleyen Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Ömer Arısoy, “Kim bilir
hangi hazinelerin üzerinde oturuyoruz
ve habersiziz. Sayısız hatıra taşıyan bu
görmüş geçirmiş binada 15 yıl görev
yapmıştım ama oturduğum odanın bir-
kaç metre altında böyle değerli bir kültür
varlığı olabileceği hiç aklıma gelmemişti.
İyi tarafından bakınca bu binanın mo-
zaiği saklayıp koruduğunu ve ortaya çık-
masına vasıta olduğunu düşünebiliriz.
Nihayetinde ona ulaşmamızı bir lütuf
olarak görüyorum. Türkiye’de dünyaca
ünlü mozaikler ve mozaik müzeleri var
ve Bakanlık görevim sırasında onlarla
yakından ilgilendim. Ama takdir edersi-
niz ki Zeytinburnu mozaiğinin bendeki
yeri başka.” dedi. Zeytinburnu’nun bir
kültür vadisine dönüşme çalışmalarının
1999’da başladığına da değinen Başkan
Arısoy, “Bölgenin tarihi ve kültürel po-
tansiyelini bilen merhum mimar Turgut
Cansever’in önerileri doğrultusunda, bir
Kültür Vadisi ortaya çıkarmak üzere kül-
türel restorasyon hamlesine girişilmiş,
birçok eser ihya edilirken bölge şehircilik
ilkelerine göre yeni baştan ele alınmıştır.
Bu uzun soluklu proje artık meyvelerini
vermektedir" diye konuştu.

Katkı sağlayacak

Bizans Sanat Tarihi Uzmanı Prof. Dr.
Asnu Bilban Yalçın ise mozaiklerle ilgili
şu bilgileri paylaştı; “Zeytinburnu mo-
zaikleri ve benzerleri aslında Geç Roma
dönemi olarak tanımladığımız yeni bir
düzene geçiş dönemi, kültürel üretimin
devam ve değişikliğinin maddesel tanık

larıdırlar. ‘Bunlar mutlaka daha zengin
bir bütünün parçaları olmalıydı’ düşün-
cemiz Zeytinburnu’nda çıkan mozaikleri
ile daha sağlam temellere oturmakta.
Buradaki muhteşem döşemenin süs-
leme repertuarı, tekniksel çözümler,
formlama bize Roma ortak kültür dili-
nin ne kadar güçlü şekilde devam etti-
ğini göstermekte. Zeytinburnu
Belediyesi’nin tarihi binasında bir rast-
lantı sonucu kendini bize göstermiş olan
bu muhteşem döşeme mozaikleri İstan-
bulu’muzun tarihi topografyasına, sa-
natsal ve kültürel birikime katkı
sağlayacak önemli bilgiler verecektir.’

BUYUK HAZINE
ORTAYA CIKTI

Eski haline dönüsüyor
Topkapı Sarayı'nın Sarayburnu tarafına bakan kısmında yer alan ve denize doğru kaydığı tespit edilen Fatih Köşkü, ziyarete
kapatılarak restorasyona alınmıştı. Cumhuriyet döneminde orijinal ahşap kubbelerin yerine beton kubbeler yapılması 
nedeniyle yaklaşık bin 500 ton ağırlık taşıyan Fatih Köşkü'nün kubbeleri restorasyonla orijinal haline çevrilecek

topkapı Sarayı'nın en eski ya-
pılarından biri olduğu belirten
Fatih Köşkü, son zamanlarda

Sarayburnu tarafına bakan ve denize
doğru olan yamacındaki kayma ile gün-
deme geldi. Çökme riski bulunan Fatih
Köşkü, ziyarete kapatılarak restorasyona
alınmıştı. Restorasyonda, zemin güçlen-
dirmesinin yanı sıra köşkün beton kubbe-
leri sökülerek, yerine orijinalindeki gibi
ahşap kubbeler yapılacak.

Herhangi bir sorun yok

Bir süredir restorasyonda olan köşkte ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgi veren Milli
Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız,
"Fatih Köşkü olarak bildiğimiz binanın al-
tındaki bahçelerde geçmiş yıllarda bu so-
runlar görülmüş. Bunun üzerine oldukça
güçlü bir temel sistemiyle binamız güçlen-
dirilmiş. Bu anlamda kaymayla ilgili her-
hangi bir sorun yok. Fatih Köşkü
buralardaki ilk binalardan. Cumhuriyetin
ilk yıllarında ahşap çatı ve kubbe sistem-
leri maalesef betonla yenilenmiş. Bu da bi-
nanın üzerine oldukça büyük bir yük
getirmiş durumda. Şu an bin 500 ton ci-
varında bir yük taşıyor. Zeminin güçlendi-
rilmesi, kaymaların önlenmesi çok önemli.
Ancak bu beton kütlenin de çok dikkatli
bir şekilde alınması gerekiyor. Fatih Köş-
kü'nde yürütülen restorasyonun tamamı
bununla ilgili. Bina ve duvarları bir çelik

örgü içerisinde tutularak betonun oluştur-
muş olduğu tahribatı alıp, beton kubbeleri
kaldırıp, özgün şekilde ahşap kubbe çatı
sistemiyle restorasyonun tamamlanması
bekleniyor. Bu, oldukça önemli bir resto-
rasyon çalışması. Her anı belgeleniyor.
Restorasyon kültürüne ciddi bir külliyat
armağan edebileceğimizi düşünüyorum"
dedi.  Kayma ile ilgili sorunun ortadan

kaldırıldığını söyleyen Yıldız, "Kayma ile
ilgili Topkapı Sarayı'nda bir sorun yok.
Topkapı Sarayı'nın bulunduğu yarımada-
nın altında mahzenler, yeraltı tünelleri gibi
çok farkı bir topografya olduğu için ol-
dukça özen gösterilmesi gerekiyor. Ol-
dukça zengin ve öğretici bir alan. Bu
nedenle de gerek Milli Sarayların restoras-
yon ekipleri, gerek Kültür Bakanlığı'ndan

devralmış olduğumuz yüklenici firmaların
işleri oldukça sıkı şekilde takip ediliyor.
Özenli bir restorasyon çalışması yürütülü-
yor. 2020 yılı sonunda bitmesi bekleni-
yordu ancak pandemi süreci nedeniyle bu
yapılamadı ama önümüzdeki yıl içinde bu
çalışma tamamlandıktan sonra Fatih
Köşkü de ziyaretçilerle buluşacak" diye
konuştu. DHA

Pendik bir apartmanın bahçe duvarına 
"Alevilere ölüm" yazısıyla ilgili İçişleri
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan açık-
lama geldi. Çataklı açıklamasında "Vatan-
daşlarımız müsterih olsunlar. Kardeşliğimizi
ve huzurumuzu tehdit etmeye yönelik giri-
şimlere müsaade edilmeyecek" dedi

Kardeşliğimizi
kimse bozamaz

Beşiktaş’ta doğal ürünlerin üreticiden di-
rekt tüketiciye ulaştığı Organik Ürünler ve
Doğal Ürünler Pazarı vatandaşların hizme-

tine açıldı. Levent’te bulunan Erlangen Parkı’nda hiz-
mete başlayan pazarın açılışını Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat gerçekleştirdi. Beşiktaş Beledi-
yesi’nin iştirakı Beltaş A.Ş tarafından, doğrudan üreti-
ciden tüketiciye ulaşan organik ve doğal ürünler
vatandaşla buluşuyor. Tarladan tezgahlara kadın üre-
ticilerin ürünlerini doğrudan satışının yapılmasından
mutluluk duyduğunu belirten Dereçine Belediye Baş-
kanı Ömer Yıldız yaptığı konuşmada; “Dereçine
ürünlerini tüccara vermek zorunda kalan küçük bir
kasaba. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşe-
hir Koordinatörümüzün yaptığı çalışmalar sonra-
sında doğrudan Dereçineli kadın üreticilerimizin
ürettiği ürünleri Beşiktaş ta Erlangen Parkı’nda orga-
nik satış yerimizde alabileceksiniz. Biz ürettiklerimizi
daha iyi değerlendirirken sizlerde daha doğal ve daha
ekonomik ürünler tüketebileceksiniz. Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat’a Dereçine’yi kalkındıran bu
projeye katkı sağladığı için teşekkür ederim” dedi.

Beşiktaş tüketici
için üretiyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de          Basın:(1241517)

DATAPOWER CİHAZI, KURULUM VE BAKIM 
DESTEK HİZMET ALIM İŞİ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Bizans Sanat Tarihi Uzmanı
Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın’a; mozaikler konusundaki desteği için 
teşekkür etti ve kendisine hediye takdiminde bulundu.

Kazlıçeşme Sanat’ta ya-
pılan ve üst üste olan
çok katmanlı bu bulun-
tunun tarihini, ait olduğu
her katmanın temsil et-
tiği kültür, gelenek ve de-
ğerlerin anlatıldığı
sempozyumda üç farklı
oturum yapıldı. ‘Zeytin-
burnu ve Kazı Alanı Ta-
rihçesi’ başlığını taşıyan

ve Y. Mimar Dr. Olcay Aydemir’in baş-
kanlığında yaptığı ilk oturumda Arkeo-
log Nezih Başgelen tarihsel
yarımadadaki mozaik bulgularına de-
ğindi.  İstanbul Üniversitesi’nden
Prof.Dr. Şevket Dönmez ön tarihi dö-
nemde tarihi yarımada ve yakın çevresi-
nin arkeolojisini anlatırken, İstanbul
Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal
İstanbul’da bulunan mozaiklerden
bahsetti. Kadir Has Üniversitesi’nden
Prof.Dr. Füsun Alioğlu’nun başkanlı-
ğını yürüttüğü, “Kent Arkeolojisi ve
Zeytinburnu’nun Kent İçindeki

Önemi” başlığını taşıyan oturumda
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi’nden Prof.Dr. Nurcan Yazıcı Metin,
inşa süreci ve tarihiyle Zeytinburnu
Demir Fabrikasını, İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nden Arkeolog Emrah Kahra-
man restorasyon projesi çalışmaları sı-
rasında mozaiklerin nasıl tespit
edildiğini, Uludağ Üniversitesi’nden
Prof.Dr. Mustafa Şahin ise mozaiklerin
kent açısından önemini aktardı. Prof.
Dr. Şevket Dönmez’in başkanlığındaki
son oturumun konusu ise; ‘Çok Kat-
manlılık ve Kültürel Mirasın Korun-
ması’ oldu. Bu oturumda kültürel
miras ve geleceğe aktarımı konusunda
konuşan Prof.Dr. Füsun Alioğlu’nu,
‘Bizans’tan Osmanlıya Zeytinbur-
nu’nda Çok Katmanlı Mekanlar’ baş-
lıklı konuşmasıyla Sanat Tarihçisi Hayri
Fehmi Yılmaz ve dünyadaki çağdaş
yaklaşımlar ve Türkiye’de ele alış biçim-
lerini anlatan Fatih Sultan Mehmed
Üniversitesi’nden Y. Mimar Celâleddin
Çelik takip etti. 

4 ZAMAN, 4 HİKÂYE, 1 MEKÂN

Çökme riski bulunan Fatih Köşkü, ziyarete kapatılarak restorasyona alınmıştı. Restorasyonda, zemin güçlendirmesinin
yanı sıra köşkün beton kubbeleri sökülerek, yerine orijinalindeki gibi ahşap kubbeler yapılacak.
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EKREM HACIHASANOĞLU

A matörce çekimler, basit sahneler, masallarda
bile olmayan tesadüfler ve sonu başından belli
olan o eski Türk filmlerini neden bıkmadan,

usanmadan tekrar tekrar izleriz?
“Eskiden” ile başlayan sözlerde neden hep içimizi

şöyle bir çeker ve özlemle hasretle yanıp tutuşuruz?
Bu soruların cevabına “doğallık, güzellik ve samimi-

yet…” desek sanırım yanlış söylemiş olmayız.
İnsanlar eski zamanı özlemiyor aslında. İnsanlar gü-

nümüzde kaybolan ancak eskiden sürekli
yaşatılan sevgi, saygı, edep, ahlak, komşuluk, dostluk ve
arkadaşlıkları özlüyor.

Güzel insanları özlüyor.
Yaşanmış güzellikleri özlüyor.
Üzerlerinde kara önlük, gönüllerinde bembeyaz ha-

yalleri olan öğrencileri özlüyor.
Saygıda kusur edilmeyen ve toplumun en değerlileri

olan eskinin muallimli yıllarını özlüyor.
O zaman “Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzel-

dik?” sorusu akla geliyor.
Özlemleriniz, hasretleriniz neye?, kime?...
Güzel olan eskiler neydi sizce?. 
Okul hayatınız mı mahalle aralarında oynadığınız

futbol maçları mı, ip atlamalarınız mı ya da insanlar
arasındaki o hoş muhabbetler mi veya insanların sıcak-
kanlı davranışları mı?

Eskiler güzeldi diyebilmek için işte size sorduğum bu
soruları okurken şöyle derin bir iç çekmeniz yeterlidir
aslında tabii biraz da tebessüm ..

Eskilere karşı duyulan özlem bazen pişmanlıkla açık-
lanır. Bazen gururla, mutlulukla. Bazen durup “Ya iyi
ki de zamanında onu yapmışım.” da diyebiliyorsunuz,
bazen de yaptıklarınızdan pişmanlık duyabiliyorsunuz. 

Nasıl ki doğa da her şey zıttıyla var burada da aynı
kural geçerli aslında. Ama insanlık tarihi boyunca hep
bir geçmişe özlem duygusu ağır basmaktadır.Yaşadığı-
mız  toplumdan, çevremizden örnekler verecek olursak
insanlardan şunları duymaz mıyız:

“Nerde, o kış mevsimi geldi mi evde misafirlerle be-
raber o sıcak sobanın başında yapılan sıcak sohbetler,
nerde sık sık yapılan sıla-i rahimler ya da tüm ailenin
bir araya gelip eski fotoğraflarda yer alan gülücüklerin
sıcaklığını hissetmeleri”…

Demem o ki herhangi bir şeyi ‘eski’ diye tabir edebil-
mek, yaşadığımız an içinde o özlemini duyduğumuz nes-
neyi veya varlığı yaşayamıyor olmamızdan kaynaklanır.

hayatımızda varlığını hissedemediğimiz şeylere ne
kadar özlem duyarsak duyalım, bu duygular bizim gele-
ceğimizi şekillendirmeye yetmeyecek.

Ama eskiden güzel olduğunu ifade ettiğimiz şeyler
içinse henüz geç kalmış sayılmayız.

Demem o ki yaşadığımız hayatı nasıl şekillendirece-
ğimiz büyük bir oranda bizim elimizde. Vereceğimiz 
kararlar hayatımızda neyi ‘eskiden güzel kılacağımızı’
ya da neleri ‘eski olarak adlandıracağımızı’ 
şekillendirecek.

Hayatımızın ilerleyen yılları için temellerini attığımız
‘şu an’ ların kıymetini bilmeli ve eskiden güzel olduğunu
düşündüğümüz şeyleri eskisi gibi yaşamalıyız.

Mühim olan elimizde olanların değerini bilmek ve
onları da eskitmemek.

Unutmayın; yapılacak çok iş, yaşanılacak güzel 
günler var. 

VESSELAM

G rip aşısının kimlere yapılıp yapılma-
yacağı muamması e-Nabız siste-
mindeki liste ile son buldu.

e-Nabız'a girip bu alanda sorgulama yapan
vatandaşlar aşıyı alıp alamayacağını görebi-
liyor. Sistemde yüksek risk grubunda olma-
dıkları belirtilen ancak birçok kronik
hastalığı bulunan vatandaşlar ise karşılaştık-
ları "risk grubunda olmadığını gösteren"
mesaja tepki gösterdi. 

Liste e-Nabız'a yüklendi

Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavi-
rüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik
yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte
grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı.
Grip aşısı Türkiye'ye gelirken, "Charlson
Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin
göz önünde bulundurulup ancak bir puan-
lama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabile-
ceği öne sürüldü. Vatandaşlar bu iddianın
üzerine aşı olup olamayacağını merak eder-
ken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Öte yan-
dan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi.
Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden
aşı yaptırabilecek. Ayrıca, artık renkli reçete
sistemine alınan grip aşısında öncelik, kro-
nik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü ola-
cak. Fakat hastalığı olan ve 65 yaş üzerinde
olan birçok kişinin listeye alınmadığı iddia
edildi. 

Tam bir Ali Cengiz oyunu

Grip aşısının ithalinde hem geç kalınmış ol-
ması hem de getirilen miktar yetmediği için
sadece “yüksek risk” taşıyanlara yapılacak
olması her kesimden yurttaşın tepkisine yol
açtı. Grip aşısının yeterli sayıda temin edile-

mediğini belirten CHP Grup Başkanvekili
Engin Özkoç, “Riskli hastalığı olanlara bile
rapor çıkmıyor. Tam bir Ali Cengiz oyunu.
Yazıklar olsun!” diyerek Sağlık Bakanlığı’nı
eleştirdi. Özkoç, grip aşısı olması gerekenle-
rin aşı olamadığının altını çizdi. Özkoç,
"AKP, salgın sürecinde grip aşısını bile ye-
terli sayıda temin edemedi. Grip aşısı ol-
ması gereken milyonlar aşı olamıyor.
Sadece yüksek risk grubundaki raporlulara
yapılıyor" eleştirisinde bulundu. 

Aşı kademeli yapılacak

Grip aşısı konusunda Sağlık Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada, tüm dünyada aşı kap-
asitesinin sınırlı olduğu ve bu nedenle de
aşının risk durumuna göre kademeli yapıla-
cağı duyuruldu. "Bakanlığımız, geçmiş yıl-

larda olduğundan daha fazla influenza aşısı
temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış
durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim
kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli
bir zaman diliminde peyderpey temin edil-
mektedir" denilen açıklamada, "Bu nedenle
belirlenen risk grupları ağırlık derecesine
göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı ya-
pılması öngörülmüştür. Vatandaşlarımız
risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden
öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tara-
fından sadece Reçetem Sistemi üzerinden
yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme
alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest ec-
zanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçe-
tem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip
Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturu-
lacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Eskimeyen eskiler…
VATANDASIN 
NABZI FIRLADI!

MİLYONLARCA

KİŞİ AŞI
OLAMIYOR

Grip aşısı olacakların listesinin e-Nabız'da açıklanmasının ardından yer yerinden oynadı. Sağlık Bakanlığı aşının
risk durumuna göre kademeli yapılacağı belirtirken, aşı olamayanlar isyan etti. CHP'li Engin Özkoç, “Grip aşısı
olması gereken milyonlar aşı olamıyor. Tam bir ‘Ali Cengiz’ oyunu. Yazıklar olsun” tepkisini gösterdi

Aile Hekimleri Dernekleri Federas-
yonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf
Eryazğan, grip aşısında uygulanan
yeni sistemle ilgili açıklama yaptı.
Dr. Eryazğan, bu yıl grip aşısına
olan talebin yüzde 200 arttığını ve
dolayısıyla aşı sayısı ile ilgili bir
kriz yaşanacağına değindi. Dr. Er-
yazğan, "Görüyoruz ki Sağlık Ba-
kanlığı, aşı sayısı az olduğu ve bu
sayıyı yetiştirmeye çalışmak için
kriterleri artırdı. Yani neredeyse
ölüme yakın kişiler grip aşısı olabi-
liyor durumuna geldi" şeklinde ko-
nuştu.  Dr. Eryazğan, geçtiğimiz senelere göre
değişen aşıya uygunluk kriterleri ile ilgili, "Önceden
65 yaş üzeri olmak, KOAH hastası olmak, astım ve
diyabet gibi hastalığa sahip olmak tek kriterdi ve

grip aşısı olmak için yeterliydi.
Ancak şimdiki puanlama sistemine
göre 3-4 hastalığı birden taşıyor ol-
manız lazım. Yani hem kalp hastası
hem KOAH hem de diyabet olursa-
nız ancak kritere uygun oluyorsu-
nuz. Sağlık Bakanlığı, aşı sayısı az
olduğu ve bu sayıyı yetiştirmeye ça-
lışmak için kriterleri artırdı. Bu çok
büyük bir sıkıntı. Grip aşısının pa-
rayla satışı da söz konusu değil. Biz
bu kriterlere karşı çıktık. Vatandaş-
lardan grip aşısı olmak istiyorlarsa
mutlaka öncesinden e-Nabız siste-

minden kontrol etmelerini istiyoruz. Çünkü bu kişi-
lerin sağlık kuruluşlarına giderek risk almalarını
istemiyoruz. Vatandaşlarımız grip aşısı olacaklar
diye corona olmasınlar" uyarısını yaptı. 

SADECE ÖLÜME YAKIN KİŞİLER AŞI OLABİLYOR!

İBB MECLİSİ BÜYÜK VEBAL ALTINDADIR!
Büyükçekmece’de deprem riski taşıyan 3 bina daha belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. İBB Meclisi'nin deprem gerçeğini göz ardı ederek kısır tartışmalarla zaman kaybettiğini
belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu nedenle İBB Meclisi çok büyük vebal altındadır ve aynı zamanda bizler 39 ilçe belediye başkanı da vebal altındayız" dedi

beklenen İstanbul depremi önce-
sinde kentsel dönüşüm çalışmala-
rını sürdüren Büyükçekmece

Belediyesi, deprem riski taşıyan yapıları vatan-
daş – belediye işbirliğiyle kentsel dönüşüme
tabi tutuyor. Deprem riski taşıyan 3 binanın yı-
kımı belediye ekipleri gözetiminde gerçekleşti-

rilirken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi’ne isyan etti. "Daha önceki yıkımları-
mızda ifade ettiğim gibi deprem kapıda.
Büyük bir depremle karşı karşıya kalacağımızı
biliyoruz" didyen Akgün, "Çok büyük sıkıntıla-
rın da olacağını biliyoruz. Biz Büyükçekmece

ilçe belediyesi olarak 1999 depreminden sonra
yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 30 bine
yakın konutu yeniledik. Bugün burada görmüş
olduğunuz 8 katlı, arkadaki 12 katlı yüksek
katlı binalar 1987 -1988 yıllarında yapılmış.
Denizden alınan kumla yapıldığı için yıkılma
riskleri çok yüksek olduğundan işlemleri bitti
yıkımlar başladı. Şunu özellikle ifade etmek is-
terim; İstanbul depreme hazırlanma nokta-
sında sınıfta kalmıştır. Çok büyük risk altında
olan alanlarda yüksek katlı binalara gidilerek
deprem hazırlığı yerine sanki depremde facia-
ların yaşanması için özel bir hazırlık yapılmış"
ifadelerini kullandı. 

Horoz kavgasına devam!

Büyükşehir Meclisi’nin bugüne kadar İstan-
bul’un depreme hazırlanması açısından doğru
dürüst bir görev yapmadığını savunan Başkan
Akgün; "Hele hele son 2 yıldan beri, yaklaşık 1
buçuk yıldan beri yeni dönemde İstanbul Bü-
yükşehir Meclisi’nde bir horoz kavgasıdır
devam ediyor. İstanbul’un geleceğiyle önü-
müzde bulunan ve vuku bulacak depremde
yanacak canlarla ilgili herhangi bir faaliyet yok

sadece kendilerini tatmin etmek ve kendi parti-
lerinin siyasetlerini yapmakla meşguller. Bu
nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi
çok büyük vebal altındadır ve aynı zamanda
bizler 39 ilçe belediye başkanı da veba altında-
yız. Çünkü yarın canlar yandığı zaman, bina-
lar çöküp insanlar yüzbinlerce, milyona yakın
insanlar hayatını kaybettiği zaman halkın vic-
danından hepimiz sorumlu olacağız ve halk
vicdanında hepimizi cezalandıracaktır" eleştiri-
sinde bulundu. 

Siyaset bir kenara bırakılsın

Akgün konuşmasının sonunda "Ben İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin behemehal
İstanbul’un gerçeklerine dönmesini ve pan-
demi devam ederken en büyük vurgunu, en
büyük darbeyi depremden yiyeceğimizi unut-
mamaları gerektiğini, İstanbul’un depreme ha-
zırlık konusunda yapılması gereken planlarla
ilgili çalışmalarını siyasi argümanları, siyasi
beklentilerini yan tarafa koyarak siyaset za-
manı onları yapsınlar şimdi İstanbul halkının
beklemiş olduğu hizmetleri yapsınlar diye tav-
siyede bulunuyorum" ifadesini kullandı. 

ONLİNE
AÇILIŞ!
Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, İstanbul
Teknik Üniversitesi’nin Mimarlık
ve Şehir Planlama Bölümü’nün
açılışını online üzerinden
gerçekleştirdi. Çalık, “Çağın
imkânlarından faydalanarak iş
üretmek ve kente hizmet etmek
şehir plancılarının düşünmesi ve
kafa yorması gereken bir
konudur" dedi

İstanbul’un ilk Şehir
Plancısı Belediye Baş-
kanı olan Beylikdüzü
Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık kendisinin
de mezunlarından biri olduğu İs-
tanbul Teknik Üniversitesi’nin
Mimarlık ve Şehir Planlama Bö-
lümü’nün açılışını online üzerin-
den gerçekleştirdi. Öğrenci ve
eğitmenlerden oluşan 140 kişinin
katıldığı online toplantıda Başkan
Çalık, planlama mesleğine ilişkin
tecrübelerini paylaşarak öğrenci-
lere öneri ve tavsiyelerde bulundu.
İTÜ ile olan geçmişine ve anıla-
rına değinerek konuşmasına baş-
layan Çalık, “Her ne kadar online
ortamda da olsak bize Taşkış-
la’nın kokusunu getirdiniz.
İTÜ’nün bir ferdi olmak beni çok
mutlu ediyor” dedi. 

Hizmet üretiyoruz

Başkan Çalık bir kente hizmet
üretmek için şehir plancılarına
büyük bir sorumluluk düştüğünü
belirterek, “İstanbul’da ilk kez bir
Şehir Plancısı Belediye Başkanı
oldu. Projeci, kenti farklı algılayan
bir belediye başkanı olarak görev
yapıyorum. Akıllı şehircilik anla-
mında kendimizi geliştirmeye ve
veriye dayalı proje yapmaya gay-
ret ediyoruz. Sahayı okuyarak
hizmet üretiyoruz. Pandemi dö-
neminde 25 yeni parkı Beylikdü-
zü’ne kazandırdık. Her boş alan
buldukça açık alan ve park alan-
ları yapmaya gayret ediyoruz.
Çağın bize sunmuş olduğu im-
kânları şehir planlama mesleğiyle
eşleştirmemiz lazım. Çağın im-
kânlarından faydalanarak iş üret-
mek ve kente hizmet etmek şehir
plancılarının düşünmesi ve kafa
yorması gereken bir konudur”
dedi.  

Bilim insanları yetişsin

Pandemi sürecinde Beylikdüzü
Belediyesi’nin aldığı aksiyonları
ve süreci de paylaşan Başkan
Çalık, özellikle online eğitimin ne
kadar önemli olduğuna vurgu
yaptı. Çalık inovatif projelere de
değinerek, “Online eğitimin gün-
demde olduğu bir dönemde dün-
yanın en büyük eğitim platformu
olan Coursera ile iş birliği yaptık.
İlk etapta 50 bin kişi olarak aldığı-
mız hibeyi 100 bine çıkarttık. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nde yaşayan
her bireyin dünya ile rekabet ede-
bilir olması lazım. Dünya ile en-
tegre, birçok konuya çözüm
üreten, birçok fikrin bu topraklar-
dan çıktığı ortamlar oluşturmak
boynumuzun borcu. Aziz Sancar
Bilim ve Sanat Merkezi projemiz
ile de bunu sağlamak istiyoruz.
Mesele bina yapmak değil, me-
sele o binanın içerisine o ruhu ka-
tabilmek. Bu toprak yeni bilim
insanlarını yetiştirsin istiyorum.
Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyı-
lına giriyor. Biz ikinci yüzyıla
emin adımlarla yürümek zorun-
dayız” ifadelerini kullandı.

Sizlere büyük 
görev düşüyor

İmar planı sisteminin İstan-
bul’daki yerleşim yerlerini nasıl
dönüştürdüğüne de değinen
Çalık, “İmar planı ve yerleşim fel-
sefemizi tümden değiştirmemiz
lazım. Bunu da ancak akademik
kanalların çalışması ile sağlayabi-
liriz. Yarın iktidar değiştiğinde,
yöneten aklın önüne bir rapor ko-
yamazsak kaldığı yerden bu sü-
reçler devam eder. Buna hazırlık
yapmak lazım. Ülkenin ve kentle-
rin kurtuluşu buradadır. İmar
planı sistematiğinin tümden de-
ğişmesi lazım. Bunun için de ar-
kadaşlarımıza ve siz hocalarımıza
çok görev düşüyor” dedi. 

e-Nabız’da ismini 
göremeyen kronik

hastalar Sağlık 
Bakanlığı’na ateş

püskürdü. 

Mehmet Murat Çalık



CUMA 23 EKİM 202010

POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA

SPOR
MAGAZİN

KÜLTÜR SANAT
YEREL

TEKNOLOJİ
TELEVİZYON

MEDYA

www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb





BULMACA

Hava

Kaba

yer

yenen

yaban

Erden

dayanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A Z S Ü T Ü A V Ç
S F A E A K Ü O A
T A M A H R L U S P D M
E H A A Ö L D Ö H V U

M A R K K T Ü E R
S L L T O K U Z Ü S L H
Y A R M A M E T P R
Ç T O A C O L R Z S E
T U R U N Ç A T O L O S
A R T K G Ü N S Y
O K K A L A Z T K L F
F A Y D A L Y O R U M

 AĞIZ SÜTÜ

 AKINCI

 AKSÖĞÜT

 ALATURKA

 ALMAÇ

 ARTIKGÜN

 ASTIM

 AŞMAK

 ÇALKAR

 ÇAMUR

 DÜZELT

 FAYDALI

 KOMOT

 OKKALI

 OTLUK

 RAHAT

 RESİF

 RİNGA

 ROSTO

 SAHAF

 SOYLU

 ŞÜPHESİZLİK
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 TELLİ
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3 HARFLİ
 CET
 EBE
 KİL
 PUS

4 HARFLİ
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 AKÇA
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10 HARFLİ
 BASKLARNET

 KALPDEBİSİ
 ÖKÜZKÜMESİ
 ŞUURSUZLUK

Soldan Sağa:
1. Kaba baston. - Uyanık, gözü açık, müteyakkız. 2. Yol-
culuk sırasında bir yerde durup geçici bir süre kalma. 
3. Ant içmiş. - Atın ayağındaki demir. 4. Kiriş yapan 
veya satan kimse. 5. Genellikle yakmak için kullanılan 
iri saman. - Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. 
6. Duyum ikiliği. 7. Eksiksiz, kesintisiz. - Yolsuz bir işe 
bulunan sudan gerekçe. 8. Kaslı. 9. Hayret, teaccüp. - 
Menfaat, yarar.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Stadyum. 2. Ege Denizi’nde bu-
lunan bir grup adaya verilen isim. 3. Alıştırma. 4. Sani-
yenin altmışta biri olan zaman birimi. 5. Geçip gitme. 
- Güldürü niteliğinde kısa oyun. 6. Çatısı olan (yapı). 
7. Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren. 8. 
Amma, lakin. - Öğütücü diş. 9. Radyatör.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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R ezan Has Müzesi, “Gündelik Ya-
şamın Arkeolojisi” adlı yeni sergi-
sini sanatseverlerle buluşturdu.

Anadolu ve çevre uygarlıklarında gündelik
yaşamın M.Ö 6.500-M. S 1.300 yıllarını
kapsayan 9 bin yıllık geçmişine kapı arala-
yan ‘Gündelik Yaşamın Arkeolojisi’ ser-
gisi, günlük hayata dair yaklaşık 400
parçayı bir araya getirdi. Neolitik dönem-
den Selçukluya dek uzanan ‘Toprağın Mi-
rası’ sergisinin devamı niteliğinde olan
sergi, Kayıp Dillerin Fısıldadıkları sergi-
sine de göz kırpıyor. 31 Mayıs 2021 tari-
hine kadar ziyarete açık olan sergide;
geçmişte kullanılan kaplar, bardaklar, ke-
merler, kent modelleri, hokkalar, olta iğne-
leri gibi parçalar yer alıyor.

Neolitik parçalar mevcut

Sergi için yapılan çalışmaların yaklaşık 4
ay sürdüğünü ve pandemi nedeniyle ziya-
retçiyle buluşmasının bugüne ertelendiğini
belirten Rezan Has Müzesi Koordinatörü
Zeynep Çulha, “Sergimiz 9 bin yılı kapsı-
yor. Neolitik dönemden Selçuklu Dö-
nemi’nin sonuna kadar parçalar mevcut.
Gündelik hayatta kullandığımız bütün
malzemeleri izleyiciyle paylaşıyoruz. Ziya-
retçiler Neolitik dönemle başlayan ilk kap-
lar, bardaklardan tutun ilk kent modeline,
araba modeline, hokkadan, olta iğnele-
rine, oyun zarlarına kadar çok fazla deği-
şik malzemeyi görme şansına sahip
olacaklar. Her bölüm için koleksiyonumu-
zun da büyük bir parçasını oluşturan,
insan betimlemelerinden de faydalandık.
Urartu dönemi eserlerini, takılarını ve ke-
merlerini özellikle toplu olarak görme fır-
satı bulacaklar. Sergide sizi karşılayan
Roma dönemi bir lahit var. Bu çok etkile-
yici bir eser ve mutlaka görmelerini isteriz.
Tunç dönemiyle birlikte görmeye başlaya-
cağınız prototipler var. Bunlar biricik eser-

lerden…” dedi.

Çok bir değişim yok

Sergide geçmişten günümüze estetik ve
zevkin çok da değişmediğinin görüldü-
ğünü dile getiren Çulha, “Dolayısıyla za-
manla teknolojinin gelişmesi, iletişim gibi
süreçlerin birbiriyle harmanlanmasıyla
birlikte hem ürünlerdeki çeşitlilik hem de
teknolojinin değişimini gözler önüne seri-
yor. Neolitik dönemde gördüğünüz bar-

dakla, Roma döneminde gördüğünüz
cam bardağı çıplak gözle bile ayırt edip
aradaki farkı çok net algılayabiliyorsunuz.
Gelen ziyaretçiye antik dönemde bir gün
geçiriyormuş hissini yaşatmak istedik.
Bugün onlar kadar iyi olmasa da aynı
malzemeleri, aynı süzgeci, kaşığı kullanı-
yoruz. Ama bence estetik olarak çok daha
geriye gitmişiz. Bunun dışında hiçbir duy-
gumuz değişmemiş. 9 bin yıl önce de kor-
kup, ağlayıp, üzülmüşüz, adaklar

adamışız, iyi niyetlerde bulunmuşuz.
Bugün de aynısını yapıyoruz. Her şeyin
başı sağlık, o dönemlerde de en önemli
adaklardan biri de sağlıkmış. Bugün de
sergiyi sağlık adına adanmış bir adakla
başlattık” diye konuştu. Kadir Has Üni-
versitesi içerisinde yer alan Rezan Has
Müzesi, hafta içi her gün 10.30-15.30 sa-
atleri arasında, koronavirüs önlemlerine
uygun bir şekilde ziyaretçilerini bekliyor.
DHA

Anadolu coğrafyasının
gündelik yaşama etkisi-

nin konu edindiği ve 9
bin yıllık geçmişi gözler

önüne seren ‘Gündelik
Yaşamın Arkeolojisi’
sergisi, ziyaretçilere 

kapılarını açtı

Eyüpsultan’da sanat var
eYüPsultan Belediye-
si'nin düzenlediği “Gele-
neksel Sanatçılar

Buluşması Özel Sergisi”nde 41 sa-
natçının 41 eseri sanatseverle bu-
luştu. Eyüpsultan Belediyesi
Başkanlık fuaye alanında açılan
sergide hat, ebru, mozaik, çini, kat-
ı, minyatür, tezhip ve kaligrafi gibi
geleneksel sanat dallarında çalış-
malar yapan 41 sanatçının 41 eseri
sanatseverlerin beğenisine su-
nuldu. Açılışını Eyüpsultan Bele-
diye Başkanı Deniz Köken’in

yaptığı programa sanatçılar ile bir-
likte çok sayıda sanatsever katıldı.
Programda konuşan Başkan
Köken, “Ülke olarak zor bir süreç-
ten geçiyoruz. Bu zor
süreçte  sanat ve sanatçıya destek
verilmesi gerekiyor. Halkımızın
motivasyonunu yüksek tutmalıyız.
Sanatla ilgilenince aynı zamanda
toplumsal farkındalığı da ortaya
koyabilecek çalışmalar ortaya çıka-
rabiliyoruz. Eyüpsultan Belediyesi
bundan sonraki süreçte sanatın
devam etmesini sağlayacak birta-

kım çalışmaların gerçekleşeceği bir
yer olacak. Halkımız hangi sanat
dalıyla ilgilenmek istiyorsa hepsinin
bir karşılığı olacak” ifadelerini kul-
landı. Serginin küratörlüğünü
yapan Minyatür Sanatçısı Leyla
Kara, “Eyüpsultan kadim bir belde,
bu belde de geleneksel sanatçıların
birçoğunu bir araya getirmeye ça-
lıştık. Sergide 41 parça eser var.
Her sanatçıdan birer parça eser
alındı. Geleneksel sanatlarla ilgile-
nen ya da izleyicisi olan kişilere bir
seçki sunuldu” diye konuştu.

Pera Film, “Bir Rüyanın İnşası” ser-
gisi paralelinde hazırlanan “Mutluluğu
İnşa Edenler” başlıklı programla izleyi-

cileri Arnavutluk sinemasında büyüleyici ve duy-
gusal bir yolculuğa davet ediyor. Pera Müzesi
Film ve Video Programları, Mutluluğu İnşa
Edenler - Arnavutluk Sineması başlıklı yeni prog-
ramını Arnavutluk toplumcu gerçekçiliğine odak-
lanan Bir Rüyanın İnşası sergisinden ilhamla
hazırladı. 23 Ekim – 14 Kasım tarihleri arasında
Pera Müzesi’nde gösterime sunulacak seçkide si-
nemaseverler, Arnavutluk toplumunda yaşanan
değişimleri ve bu değişimin insan hayatı üzerin-
deki etkilerini izleme fırsatı bulacak. Arnavutluk
ve Kosova’da son yıllarda üretilmiş etkileyici film-
leri bir araya getiren Mutluluğu İnşa Edenler seç-
kisi, genç yönetmenler Visar Morina ve Florenc
Papas’ın ilk uzun metrajlı filmlerini, Iris Elezi ve
Thomas Logoreci’nin ise ilk ortak yapımlarını İs-
tanbul’da izleyicilerle buluşturuyor. Arnavutça
“dünya” anlamına gelen Bota, Arnavut
yönetmen Iris Elezi ile Amerikalı yönetmen Tho-
mas Logoreci’nin imzasını taşıyor. Uzak ve ıssız
bir bölgede konumlanan kafe Bota dönemin si-
yasi koşullarının etkilerini yansıtırken aynı za-
manda bulunduğu bataklık alanın çarpıcı
betimlemelerini sunuyor. Yönetmenler bu ilk film-
lerinde, kullandıkları dönem müziği ve etkileyici
çekim teknikleriyle izleyicileri büyüleyici bir at-
mosferle baş başa bırakıyor.

Önemli bir tarafı var

Kosovalı yönetmen Visar Morina, 2015 yılında
Oscar’a aday olan ilk uzun metrajlı
filmi Babam’da, küçük bir çocuğun dramatik
yaşam öyküsüne odaklanıyor. Annesini kaybeden
10 yaşındaki Nuri ve babası Gesim’in geçimlerini
sağlamak için sokakta sigara sattıkları film
1990’ların Kosovası’nda geçiyor. Gesim’in oğlunu
terk edip Almanya’ya göç etmesinin ardından
Nuri’nin de onun peşinden gitmeye karar verme-
siyle izleyiciler macera dolu bir yolculuğa ve zorlu
bir serüvene şahitlik ediyor. Genç Arnavut yönet-
men Florenc Papas’ın imzasını taşıyan Açık
Kapı ise, Rudina ve hamile kız kardeşi Elma’nın,
doğdukları Arnavut köyündeki sert ve gelenekçi
babalarını görmek için çıktıkları uzun yolculuğun
hikâyesini anlatıyor. Yönetmen bu ilk uzun met-
rajlı filminde, ataerkil bir toplumda ahlak kuralla-
rının nasıl belirlendiğini sorguluyor.

Sergi için yapılan çalışmaların yaklaşık 4 ay sürdüğünü
ve pandemi nedeniyle ziyaretçiyle buluşmasının bu-
güne ertelendiğini belirten Rezan Has Müzesi Koordi-
natörü Zeynep Çulha, “Sergimiz 9 bin yılı kapsıyor.
Neolitik dönemden Selçuklu Dönemi’nin sonuna kadar
parçalar mevcut. Gündelik hayatta kullandığımız bütün
malzemeleri izleyiciyle paylaşıyoruz” diye konuştu

9 BIN YIL
GERI GIDIN

Bu kitap çok su götürür
etem Hamdi Tem, Milli Müca-
dele’nin başlarında Mustafa
Kemal Atatürk’ün yanındaki tek

fotoğraf makinesi sahibi yedek subaydı.
1921 yılından Atatürk’ün aramızdan ayrılı-
şına, 10 Kasım 1938’e kadar, tarihi, yeri
belli 700’e yakın fotoğraf, bir kısmı Kurtu-
luş Savaşı’na ait 800 metre sinema filmi
çekti. Etem Tem, kendi ifadesiyle “Elli yıl,
yüz yıl ve daha ileride dünyaya gelecek
Türk çocuğu, ‘bu devletin kurucusu Ata-
türk işte budur’ diyebilsin” diye, fotoğraf-
ları ile Atatürk’ün yanında bulunduğu
sürece tanık olduğu olaylara dair notların-
dan bir arşiv oluşturdu. Bu hazine bugün,
Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İn-
kılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Tülay Âlim Baran tarafından yapılan titiz
çalışma sonucunda kitap haline getirildi.

Kocatepe'de Kurtuluş Abidesi

Etem Tem, Kurtuluş Savaşı sırasında her
biri tarihe tanıklık etmiş çok sayıda fotoğ-
raf çekti, ancak özellikle, Büyük Taarruz sı-
rasında Kocatepe’de çektiği, Mustafa
Kemal’in başparmağının dudaklarının ara-
sında olduğu fotoğrafıyla hafızalara ka-
zındı. Fotoğrafla birlikte anılarına da şu
notu düştü: “Sade bir asker esvabı, teklifsiz
bir tavır, çevik bir vücut çizgisi, sonra
bütün vukuatı içinde doğurup içinde yoğu-
ran o baş, o harikulade insan kafası…
Resme bir defa daha bakınız. Hiçbir mille-

tin bu alelade fotoğrafından daha güzel
kurtuluş abidesi yoktur…”

Dünyanın gözünü kamaştırdı

Etem Tem, anılarına başlarken bizlere bıra-
kılan emanetin değerini yüz yıllar geçtikten
sonra da anlayabilmemiz için ise şu cüm-
leleri kurdu: “İleride Atatürk’ün tarihini
okuyacak kuşaklar İstiklal Savaşımızın
normal bir üstün kuvvetle kazanıldığı ve
bunda pek övünülecek bir yön olmadığı
kanısına varabilirler. Durum tamamıyla
aksidir. Başkumandan Müşir Gazi Mus-
tafa Kemal silah bakımından, teçhizat ba-
kımından, düşman ordusundan çok zayıf

bir orduyla bütün dünyanın gözlerini ka-
maştıran bir zafer kazanmıştır. İstiklal Sa-
vaşı’nda benim için büyük şans eseri
olarak bulunduğum vazifelerde çektiğim
fotoğraflar, gördüğüm şeylere dair tuttu-
ğum notlar, bu hakikati ispata kâfidir.”

Büyük bir gurur

“İstiklal Savaşı’nda Gördüklerim ve İşit-
tiklerim” ve “Resimli Anılar” olmak üzere
iki başlık altında toplanan anıları kitap ha-
line getiren Prof. Dr. Tülay Âlim Baran,
kitaba ilişkin şunları kaydetti: “Bu hatıra-
ların yayınlanması hem EtemTem’in hiz-
metine ve arzusuna bir katkıda bulunacak
hem de verdiği fotoğraf ve film listesi sa-
yesinde kimin tarafından çekildiği tam
belli olmayan bazı fotoğrafların gerçek sa-
natçısının da ortaya çıkması söz konusu
olacaktır. Biz bu hatıraların ve resimlerin
öykülerinin gün yüzüne çıkmış olmasına
vesile olarak EtemTem’i daha iyi tanınır
bir hale getirebileceğimizi umuyoruz.
Etem Bey’in hatıraları yazma amacını
oluşturan gelecek kuşakların Mustafa
Kemal Atatürk’ü tanıması ve bu savaşın
nasıl kazanıldığını anlaması konusunda
elinde bulunan fotoğrafların ve anıların
şüphesiz ki büyük önemi var. Bu eseri
Milli Mücadele’nin başlaması ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının 100.
Yılında toplumla buluşturmanın büyük
mutluluğunu yaşıyoruz.”

Pera filmleri
kaçırmayın

Yazar ve davranış bilimleri uzmanı
Aşkım Kapışmak, ’Carpe Diem’’ semi-

neri ile 27 Ekim Salı günü saat
20:30’da Trump Sahne’de hay-
ranlarının karşısına çıkacak.
Son yıllarda başarılı tek kişilik
canlı sahne söyleşileri ve göste-
rileri ile binlerce izleyici tarafın-
dan takip edilen Aşkım
Kapışmak’ın hayata ve an’a
dair farklı bir bakış açısı getiren
’Carpe Diem’ semineri, zamanı
etkin kullanmanın yollarını an-
latıyor. Aşkım Kapışmak, pan-
demi sonrası yenilenmiş içeriği
ile gerçekleşecek seminerinde,
an’ da kalmak için kullandığı
etkin yöntemlerin yanı sıra
kaygı, korku ve stres üzerine
özel teknikler ile izleyenlere geç-
mişte ve gelecekte esir olmak-
tan kurtulmayı vadediyor.
Trump Sahne, kontrollü sosyal
hayata geçiş kapsamında
COVİD-19’a karşı tüm önlem
ve tedbirlerini almış olarak ka-
pılarını açıyor. Yüzde 100 taze
hava ile iklimlendirilen 500 kişi-
lik Trump Sahne’de seyirciler,
birer sıra atlayıp üçer koltuk
boş bırakarak semineri izleye-
cekler. Girerken ateşleri ölçüle-
cek olan izleyiciler, sürekli
dezenfekte edilen salonda se-
mineri maskeli olarak izleyecek.

CARPE DİEM
zamanı

Kurtuluş Savaşı’nın sembolü haline gelmiş çok sayıda fotoğrafta emeği bulunan Etem Tem’in anılarından oluşan “Tarihe
Tanıklık Eden Bir Objektiften Kurtuluş Savaşı: Etem Tem’in Hatıraları” kitabı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıktı

Kasım'da bakışlar başkadır
Filmlere konu
olan kasım ayı,
aşk ve roman-

tizmin ayı olarak da kendi
ikonik modasını gözler
önüne sermeye devam
ediyor. Kasım ayının aşk
dolu havası, kozmetik
dünyasına da ilham verdi.
Giz Kozmetik
Make-Up Ar-
tistleri, bu özel
ayın havasını
gözlerimize
yansıtan mak-
yajlara odakla-
narak; belirgin
kirpikler, buğulu
toprak tonla-
rında farlara ve
trende uygun kalın kaşlara
dikkat çekiyor. Kasımın
aşk, sevgi ve romantizm
dolu havasını yansıtacak
makyajlar için make-up
artisti olmaya ya da saat-
lerce uğraşmaya da gerek
yok. Giz Kozmetik Make-

Up Artistleri, küçük tüyo-
larla herkesin bu özel ayın
romantik ve çekici ruhunu
bakışlarına yansıtabilece-
ğini söylüyor.

Çekici bir makyaj sırrı

Giz Kozmetik Make-up
Artistleri sağlıklı bir cildin

makyajdan önce
geldiğini belirtiyor
ve şu tüyoları pay-
laşıyor: “Mevsim
değişikliği sebe-
biyle ciltte artan
hassasiyet sonucu
oluşan döküntüler,
pullanmalar mak-
yaj altında pütürlü
bir görüntüye se-

bebiyet verir. Güzel nem-
lendirilmiş bir cilt mevsim
değişimine karşı iyi bir di-
renç göstermekle birlikte
harika bir makyaj bazı
olacaktır. Ten rengine en
uygun fondöten 
bulunmalıdır.”
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SP  R
BeşikTaş TakTikSel ÇalişMalaRa devaM eTTi

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig
maçının hazırlıklarına, kondisyon ve taktik çalışmayla
devam etti. Ligin 6'ncı haftasında pazartesi günü Deniz-
lispor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ha-
zırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah yaptığı
antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın

yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalış-
masıydı. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren
antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ko-
şuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas,
5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik
programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. 

Bernard Mensah’ın yüzde 50 bonser-
vis hakkının kendilerinde olduğunu
iddia eden Portekiz ekibi Vitoria Gui-
maraes, Ganalı yıldızın transferi için
Beşiktaş'tan para talep etti. İspanyol
ekibi Atletico Madrid, 2015 yılında 6.5
milyon Euro'ya satın aldığı Bernard
Mensah'ı 1 gün sonra bedelsiz olarak
İspanyol temsilcisi Getafe'ye kiraladı.
Ancak transferden doğan 1.5 milyon
Euro'luk ödemeyi 1 hafta içinde yap-
madı. Mensah dosyası FIFA'lık oldu.
A.Madrid, bunun üzerine Mensah'ı
Getafe'den Guimaraes'e geri verdi.
Sonra Kasımpaşa'ya gönderdi. Son
olarak Kayseri'ye kiralayıp sattı. Ancak
haklarının yüzde 50'si Atletico'daydı.
Takvim Gazetesi'nin İspanyol medya-
sına dayandırdığı habere göre Men-
sah'ın yüzde 50 hakkı Atletico'da değil
Guimaraes'te. Yüzde 50 bonservis
haklarının kendinde olduğunu iddia
eden Guimaraes, Beşiktaş'tan para
talep ediyor.

Mensah krizi

F.Bahçe ile kiralık sözleşmesini feshe-
den Garry Rodrigues bonservisine
sahip Al-İttihad'a döndü. İstanbul'da
yaşadığı evini boşaltmayan Rodrigues,
ocak ayını beklemeye başladı çünkü
Yeşil Burun Adalı yıldız G.Saray'a
dönmek istiyor. Aslan da 29 yaşındaki
oyuncuya karşı boş değil. Hücumda
hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-
kırmızılılar, transferin son günü Rodri-
gues için girişimde bulundu ancak
zaman yetmedi. Geçen sezon başı
G.Saray'a 3 kez haber yollasa da On-
yekuru yüzünden alınmayan Rodri-
gues, F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu.
Sarı-lacivertli formayla G.Saray derbi-
lerini sakatlığı yüzünden kaçıran
oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim
çünkü G.Saray'daki itibarımı kaybet-
mek istemezdim" demişti. Fatih Terim
devre arasında onay verirse Rodrigues,
G.Saray'a dönmek için maddi feda-
kârlıkta bulunmaya hazır. Babel'in ser-
gileyeceği performans da transferde
belirleyici olacak. Rodrigues, G. Sa-
ray'da 78, F.Bahçe'de ise 29 maçta
forma giydi. 

Fenerbahçe'nİn taraftar oylarıyla
tasarımı seçilen yeni takım otobüsü-
nün tanıtımı gerçekleştirildi. Can
Bartu Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım
toplantısına Fenerbahçe Kulübü Yö-
netim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan,
Kemal Danabaş, Selahattin Baki ile
teknik direktör Erol Bulut, oyuncular,
Gürsel Turizm yöneticileri ve otobü-
sün tasarımını yapan sarı-lacivertli ta-
raftar Burak Uluadaoğlu katıldı.
Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri
Burak Kızılhan, "Atatürk fotoğrafı,
Türk bayrağı ve nazar boncuğu her
zaman otobüste yer alır” şeklinde
konuştu.

Rodrigues
geri dönüyor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da Tepe-
cik Şenol Güneş sahasında konuk et-
tiği Şile Yıldız karşısında 28. dakikada
bir penaltı vuruşundan yararlanama-
yan, Çatalcaspor, 115'inci dakikada
Furkan Çarkçı’nın atığı gole engel 
olamayarak kupaya veda etti

CaTalCa 115’inCi 
dakikada yikildi
CaTalCa 115’inCi 
dakikada yikildi
CaTalCa 115’inCi 
dakikada yikildi
CaTalCa 115’inCi 
dakikada yikildi
CaTalCa 115’inCi 
dakikada yikildi
CaTalCa 115’inCi 
dakikada yikildi

T epecik Şenol Güneş sahasında oynanan
karşılaşmada Şile karşısında kadroda yap-
tığı değişiklerle çıkan Çatalcaspor, Şile Yıl-

dız karşısında maça etkili başladı. Karşılaşmada
rakibini kendi yer alanına hapsederek püzisayon-
lara girmeye başlayan ve gol arayan ev sahibi Ça-
talcaspor 28. dakikada kazandığı penaltı
vuruşunu Mehmet Mert Özkaplan’la gole çevire-
medi. Şile Yıldız kalecisi Ömer Özleyen bu vu-
ruşta gole izin vermedi.

Gol pozisyonlarına girdi

Ev sahibi Çatalcaspor, ilk turu bay olarak geçme-
sinden sonra ikinci turda , Şile Yıldız karşısında
daha etekli ve daha atak bir futbol oynamasına
rağmen son vuruşlarda başarılı olamadı. Ziraat
Kupası 2. Tur karşılaşmasının normal süresinde
iki takımda gol bulamadı. İki takımında bariz gol
pozisyonlarına girdiği, ama ev sahibi Çatalcas-
por’un daha çok pozisyon sahibi olduğu maçın
90. Dakikası golsüz beraberlikle geçti.

Gülen taraf Şile oldu

Karşılaşmanın normal süresinde ikin takımda gol
bulamayınca statü gereği maçta 15 dakikalık 2
devre daha oynandı. İlk devrede oyun olarak bir-
birlerine üstünlük sağlayan takımlar yine gol bu-
lamazken, maçın son uzatma devresinde 115.
Dakikada pozisyonu iyi takip eden Şile Yıldızdan
Furkan Çarıkçı topu Çatalcaspor ağlarına gön-
derdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka
gol olmayınca Ziraat Kupası 2. Tur karşılaşma-
sından galip ayrılan Şile Yıldız adını 3. Tura yaz-
dırırken, Çatalcaspor kupaya ikinci turdan veda
eden taraf oldu. HAKAN SONGUR

İstanbul’da tenis heyecanı
İstanbul Challenger TED Open üçüncü
günde 4 tekler ve 4 çiftler mücadelesine sahne
oldu. Teklerde 2'nci tur karşılaşmaları oynanır-
ken, çiftlerde ise ilk tur heyecanı yaşandıTurnu-
vada 5 numaralı seri başı olarak korta çıkan
Jason Jung elemelerden gelen Fransız raket
Tristan Lamasine'i 6-0 ve 6-3'lük setlerle rahat
geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. İki Fransızı
karşı karşıya getiren mücadelede vatandaşı Ma-
xime Janvier'i 6-2 ve 7-5 ile geçen Benjamin
Bonzi çeyrek finalde Jason Jung'un rakibi ola-
cak. Elemelerden gelen Borna Gojo 2 saat 37
dakikalık mücadelenin ardından Jay Clarke'yi 6-
7, 7-5 ve 6-2 ile geçerek son sekiz arasında yerini
aldı. İlk turda Marsel İlhan'ı eleyen Sebastian
Ofner ise Altuğ Çelikbilek ile zorlu mücadelesi-
nin ardından çeyrek finale yükselen isim oldu.

Altuğ karşısında ilk seti 4-6 yitiren Ofner, ikinci
seti 7-5, karar setini ise 6-3 kazanarak turladı.
Avusturyalı raketin bir sonraki rakibi Hırvat
Borna Gojo olacak.

Çeyrek final mücadelesi 

Çiftlerde ise Ergi Kırkın-Koray Kırcı ikilisi Ariel
Behar-Gonzalo Escobar çiftine 6-1 ve 7-6'lık
setlerle, Sarp Ağabigün-Altuğ Çelikbilek ikilisi
Teymuraz Gabashvili-Maxime Janvier çiftine 5-
7, 7-5, 10-6 sona eren setlerle, Cengiz Aksu-
Aldin Setkic ikilisi Sadio Doumbia-Fabien
Reboul çiftine 6-4 sonuçlanan iki sette yenilerek
turnuvaya veda etti. İlk turu başarıyla geçen
milli tenisçimiz Cem İlkel bugün dünya 129
numarası, 7 numaralı seri başı Ilya Ivashka ile
çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

İstanbul Başakşehir Amatör Spor Kulüp-
leri Birliği, Ekim ayı toplantısını Başkan
Selim Çelebi öncülüğünde gerçekleştirildi.
Başakşehir Amatör Spor Kulüpleri Birliği
Derneği'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu
toplantısı sonrası Başkan Çelebi açıklama-
larda bulundu. Başkan Selim Çelebi, Başak-
şehir Amatör Spor Kulüpleri olarak sıkı bir
çalışma içinde olduklarını söyledi. Çelebi,
“İlçemizdeki spor faaliyetlerini sürdüren
sporcularımızın iyi bir sporcu olmaları yanı-
sıra iyi bir eğitim vatanına milletine bağlı ,ah-
laklı ve manevi yönden gelişmelerine
yardımcı olmak yönetim kurulu olarak proje-

lerle ilçe sporumuza hizmet etmeye çalış-
maktayız. Bu ayki toplantımızda yönetim ku-
rulu olarak Sosyal sorumluluk projeleriyle
toplumsal değer yaratacak olan ve bu alanda
Başakşehir Belediyemizin ödül aldığı geri dö-
nüşüm ve sıfır atık projesini devam ettirmek
istiyoruz.Başakşehir Amatör Spor Kulüpleri
olarak yarınlarımıza umutla baktığımız gele-
ceğimiz olan çocuklarımız yani çocuklarımı-
zın hem de ailelerimizi çevre bilincine katkıda
bulunmak arzusundayız. Başakşehir Amatör
Spor Kulüpleri Birliğimizin başlattığı bu pro-
jede, eğitimlerle baba-çocuk iletişiminin güç-
lenmesine katkı sunmaktır” dedi.

Başakşehir’de amatör zirvesi
Fenerbahçe’de
neşeli bir gün



inGiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in tek-
nik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in Avrupa'nın
ardından lig kadrosundan da çıkarılmasıyla ilgili
tüm sorumluluğu aldığını söyledi. Arsenal'in UEFA
Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Rapid Wien karşı-
laşması öncesi basın toplantısı düzenleyen Arteta,
kadrodan çıkartılmasının ardından bu sezon lig ve
Avrupa maçlarında forma giyemeyecek Mesut
Özil'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basında
çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ar-
dından takımda sadece Mesut Özil'in ücretinde in-
dirime gitmemesi sebebiyle kadrodan çıkarıldığı
yönündeki iddiaları yalanlayan Arteta, "Dürüstçe,

tüm sorumluluğu üzerime alıyo-
rum. Kadromdaki oyunculardan
bazılarını çıkartmak zorunday-
dım ve bunlardan birisi de o
oldu. Tamamen benim kararım

ve bu nedenle maç kaybeder-
sek tüm sorumluluğu yine
üzerime alacağım. Elinizdeki
en iyi kadroya ulaşmak için

bazen böyle zorlu kararlar al-
manız gerekir." ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in bu
karardan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını be-
lirtmesine de değinen Arteta, "Herkes hissettiğini
söylemek konusunda özgürdür. Kendi adıma
bunun sadece bir futbol kararı olduğunu söyleyebili-
rim. Bu konuda vicdanım çok rahat çünkü Mesut'la
açıkça konuştum. Sürekli iletişim halindeydik ve bir-
birimizden beklentilerimizin farkındaydık. Onun da
herkes gibi kendini gösterme fırsatı oldu." şeklinde
konuştu. Arsenal'de haftalık 350 bin sterlin maaşıyla
takımın en çok kazanan oyuncusu konumundaki-
Mesut Özil, son olarak 7 Mart'ta süre almıştı. Arse-
nal ile sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki oyuncu,
Londra temsilcisinde 254 karşılaşmada 44 gol attı.
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G alatasaray'da yönetim ve teknik
heyet arasındaki kriz her geçen
gün daha da derinleşiyor. Teknik

direktör Fatih Terim'in ara ara Başkan
ve ekibini eleştirmesinin ardından, bu
kez de Cengiz'in tecrübeli hocayı hedef
alan sözleri büyük şaşkınlık yarattı. Mil-
liyet Gazetesi'nin duayen yazarı Atilla
Gökçe Galatasaray'ın Başkanı Mustafa
Cengiz'in salı günü yakın bir dostuyla
yaptığı konuşmaları kaleme alırken, or-
taya çıkan ifadeler Fatih Terim'de bir
hayli rahatsızlık yarattı. İşte o sözlerden
öne çıkanlar: "Alanyaspor’a kaybettik.
Üzülmek de neymiş, deliriyorum! Her-
kesin bir yorumu var. Bence bu pan-
demi araları, Milli maç araları hiç
yaramıyor bize. Galatasaray dinleniyor
sadece... Sonuçlar ortada... Oysa kıran
kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan
bir rekabet ortamı oluşmasını, o or-
tamda Galatasaray'ın da yer almasını
isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin
artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe
rağmen karşılığını alamıyorsunuz."

Özbek alacağı tahsil edince

Falcao konusunda da sert konuşan
Cengiz, "İki yılda 38 futbolcu aldım, 52
futbolcuyu gönderdim. 7 deve dişi
transferimiz var. Transfer harcamala-
rında 19 milyon Euro kâra geçtik. Fut-
bol, basketbol, voleybol bütün
takımlarımızla 28 kupa aldık. İki Süper
Lig şampiyonluğumuz var. Dursun Öz-
bek'in alacağını tahsil etme hamlesiyle
Galatasaray 157 milyon Euro zarara
girdi. İnsanlar bunu dikkate almalı. Fal-
cao gelince, goller atacak... Forması 500
bin satacak, dediler. Sattığımız forma
sayısı 30 bin! Keşke Kerem Aktürkoğlu,
Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol
gibi gençlerimizle mücadele edip de ye-
nilseydik. Olayın bu yanına çok üzülü-
yorum..." dedi.

Maçları zararına oynuyoruz

Maçları oynamanın bile zarar olduğunu
anlatan Cengiz, "Localarda 2000’e
yakın seyirci kontenjanımız vardı. Maça
410 kişi geldi. Elde ettiğimiz gelir de sa-
dece 95 bin Lira. Bu para bizim maç
günü yaptığımız harcamalara göre çok
yetersiz. Bizim güvenlikçilerimizin ücre-
tini bile karşılamıyor. Stadımızda oyna-
nan her maçta 500 bin Lira giderimiz
var. Zararına oynuyoruz." diye konuştu.

Fatih hoca koşarak gelir

Fatih Terim hakkında da konuşan Cen-
giz, "Bazıları Fatih hocanın çağırdığım
halde yönetime gelmediğini ileri sürü-
yor. Ayıp ediyorlar. Fatih hoca ile her
zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki
dakikada koşarak gelir. Bu anlamda hiç-
bir sorunumuz yok. Kimse geçmiş yıl-
larda dikkate alınmayan çağrılarla beni
ve arkadaşlarımı karıştırmasın." "(İstifa
ve statta kongre konusu) Yahu izin ala-
mıyoruz. Anlayın artık! Bir de Divan
Kurulumuz var. Çok eleştiriler alıyoruz.
Başka kulüplerde divan kurulları yöne-
time yardımcıdır. Soruları yazılı alıp
başkana cevap hakkı tanırlar. Bizde öyle
değil... Herkes Zoom'dan istediği gibi
konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'le yönetim arasındaki kriz giderek büyüyor. Terim'in "Satmayı
beceremediler" ifadesi yönetimde tartışma konusu olmuştu. Önceki gün
de Başkan Mustafa Cengiz'in, duayen gazeteci Atilla Gökçe'nin köşesine
taşıdığı, "Pandemide ve milli aralarda Galatasaray sadece 
dinleniyor" sözleri, tecrübeli teknik adamı bir hayli rahatsız etti

Ülkesi dışında sadece Türkiye'de
forma giyen 33 yaşındaki Rumen
futbolcu, Gençlerbirliği ile süper
lig'de 6 farklı sezonda 119 maça
çıkarken, 49 gol attı. Geçen sezon
24 maçta fileleri 14 kez havalan-
dıran stancu, kariyerinin en iyi se-
zonlarından birini geçirdi. stancu,
bu sezonun 4. haftasında Gençler-
birliği'nin deplasmanda Beşiktaş'ı
1-0 yendiği maçta takımına galibi-
yeti getiren golü kaydetti. Ülkesi
dışında sadece Türkiye'de futbol
oynayan stancu, 2 gol atabildiği
ve yarım sezon süren Galatasaray
macerasının ardından Ordus-

por'un yolunu tuttu. süper lig'de
Orduspor formasıyla ağları 2011-
12 ve 2012-13 sezonlarında 10'ar
kez havalandıran stancu, daha
sonra Gençlerbirliği'ne transfer
oldu.

Sıkıntılı bir süreç

Başkent ekibinde ligde 2013-14
sezonunda 13, 2014-15 sezo-
nunda 9, 2015-16 sezonunda 10
gol kaydeden Rumen oyuncu,
2016-17 sezonunun ilk 2 haftasını
boş geçmese de yaşadığı sakatlık
sonrası sıkıntılı bir süreç geçirdi.
Ara transfer döneminde Bursas-

por'a
giden
stancu,

sezonu 2
golle tamam-
ladı. Bursas-

por ile 2017-18
sezonunda 31 lig maçında ağları
8 kez sarsan stancu, 2018-19
sezonunun ilk yarısında gol se-
vinci yaşamadı. stancu, söz ko-
nusu sezonun devre arasında eski
takımı Gençlerbirliği'ne döndü.
Tecrübeli futbolcu, süper lig'de 4
farklı takımla 244 maça çıkarken,
79 gol kaydetti.

Terim’den yönetim aleyhine sözler

Gençleri
önemsemek
gerekiyor
Bakan Kasapoğlu, "Genç nesillerde sanat ve
kariyer kavramını pekiştirmek, bir meslek
olarak sanatı tercih etmeyi düşünen ve bu
konuda kaygıları olan sanatçı adaylarına
yol gösterebilmek bizim için son derece
önemli." ifadelerini kullandı
Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB), gençlerin
geleneksel sanata sahip çıkması, yeteneklerini ge-
liştirmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmesi için
düzenlediği 2020 Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın
finalleri Kasım ayında Ankara'da yapılacak. Ba-
kanlığın açıklamasına göre, Türkiye'nin 81 ilinde
Gençlik Merkezlerine üye olan gençler, "Bir Şiir
Bir Nefes" sloganıyla şiir okuma ve "Sahne Sırası
Sende" sloganıyla da müzik yarışmalarında yete-
neklerini sergiledi.
Kültür sanat yarışmalarının bölge finalleri eylül
ayında Kayseri, Adana, Şırnak, Erzurum, Trab-
zon, Manisa ve Edirne'de il pandemi kurullarının
görüşü alınarak gerçekleştirildi. Yarışmalara şiir
okumada bin 296 genç, ses alanında ise bin 539
genç katıldı. Bölge yarışmalarındaki birinciler, 18-
19 Kasım 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenecek
finallere katılma hakkı kazandı. Finalde birinci
olanlar, yurt dışı kültür gezisi ile ödüllendirilecek.
İkinci ve üçüncülere de hediyeler verilecek.

Büyük bir gayret içindeyiz

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
genç yeteneklerin ortaya çıkması ve yeni yapıtların
üretilmesi amacıyla Kültür ve Sanat Yarışmala-
rı'na çok önem verdiklerini belirtti. "Gençlerimiz
hem bilgili ve donanımlı yetişsinler, hem de zengin
ve derinlikli bir bakış açısına sahip olsunlar istiyo-
ruz." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, "Genç nesil-
lerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek, bir
meslek olarak sanatı tercih etmeyi düşünen ve bu
konuda kaygıları olan sanatçı adaylarına yol gös-
terebilmek bizim için son derece önemli." şeklinde
görüş belirtti.

Sorumluluk
artık Arteta’da

Omar Elabdellaoui
takımla çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in
6'ncı haftasında cumartesi günü
BB Erzurumspor ile deplasmanda
oynayacağı maçın hazırlıklarına
devam etti. Milli takımdan sakat
dönen Omar takımla çalışırken,
ağrıları bulunan Feghouli ve Lin-
nes ise antrenmana çıkmadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp
Derwall Antrenman Sahası'ndaki
antrenmana ısınma hareketleri ile
başlandı. Daha sonra teknik direk-

tör Fatih Terim yönetiminde sa-
vunma ve hücum varyasyonları
üzerinde duruldu. Antrenmanın
devam eden bölümünde taktik
oyunlar gerçekleştirildi. İdman, ye-
nilenme koşusu ve soğuma hare-
ketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılılarda, Norveç Milli
Takımı'ndan sakat dönen Omar
Elabdellaoui, antrenmanın tama-
mında takımla birlikte çalıştı. Dün
sırt ağrıları nedeniyle çalışmayı ya-

rıda bırakan Sofiane Feghouli ise
antrenmanda yer almadı. Sol üst
arka adalesinde ağrı hisseden
Martin Linnes de antrenmana çık-
madı. Galatasaray, Erzurumspor
maçı hazırlıklarını yarın saat
11.00'de Florya Metin Oktay Tes-
isleri'nde yapacağı antrenmanla
tamamladıktan sonra saat
16.00'da uçakla Erzurum'a hareket
ederek mücadele öncesi bu kentte
kampa girecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Ekim Pazar günü Yeni
Malatyaspor ile karşılaşacak. Başkent ekibinin tecrübeli futbolcusu
Bogdan Stancu, rakip fileleri havalandırması durumunda
Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 50. golüne ulaşacak

Rumen
golcü

Bogdan
Stancu daha

önceki
yıllarda

G.Saray’da
oynamıştı.

ELLi KERE
Stancu

GALATASARAY’DA
ORTALIK KARISTI!

2 Ekim 2020: Özellikle satma 

konusunda becerikli olamadığımız 

çok açık, bunu söyleyince bazıları alınıyor

ama bu çok açık.

5 Ocak 2020: Bir oyuncu Galatasaray'a

hizmet etmişse, giderken de para kazan-

dırmışsa, ben o cümleyi kullanmazdım

(Cengiz'in, "Arda Turan transferi günde-

mimizde yok" sözüne cevabı).

5 Ekim 2019: Ben konuştuğum zaman

ceza alıyorum, biraz da ceza almayanlar

konuşsun(Hakem hatalarıyla ilgili).




