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öZTeKİN ve ÇOrUH’U AĞIrLADI

İmamoğlu’ndan
‘kavuk’ projesi

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, geleneksel Türk tiyat-

rosunun en önemli simgelerinden
olan kavuğun eski ve yeni emanet-
çileri Rasim Öztekin ve Şevket Ço-
ruh’u Florya’da ağırladı.
İmamoğlu, Öztekin ve Çoruh’la,
kavuğu ve emanetçilerini tasvir
eden bir alan üzerinde çalışacakla-
rının müjdesini paylaştı. I SAYFA 9

İstanbul'da korku ve paniğe
neden olan 4.2'lik depremi

değerlendiren Prof. Dr. Süleyman
Pampal "Bizim depremlerimizin
büyük çoğunluğu çok sığ deprem-
lerdir. O bakımdan sürpriz değil"
dedi. "Büyüklüğü yakın zamanda
bu bölgede yine
bu büyüklüklere
yakın bir dep-
rem olmuştu"
diyen Pampal,
"Tekirdağ'a
yakın bir bölge
olduysa bizi o
kadar da kor-
kutmaz" ifade-
lerini kullandı. 
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ÇOK SIĞ DePreMLer

Bu deprem 
sürpriz değil
ç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu'na sahip çıktı. 'Atatürk' ismi-
nin özel atıflarla kategorize edilmesine
karşı çıktığını ve kullanmak istemediğini
belirten Kaftancıoğlu'nu savunan Kılıçda-

roğlu, “İster Gazi Mustafa Kemal deyin,
ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tar-
tışmalar yapay tartışmalar” açıklamasını
yaptı. Kılıçdaroğlu, “Canan Hanım bizim
il başkanımız elbette yanındayım” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 7
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Cumhuriyet kadını
Mihriye Yalazı

Osman kÖSe SAYFA 9

Efsane 

Ali ibrahim ÖnSOY

Süleyman Pampal

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy,
İstanbul'da hissedilen depre-

min ana fay üzerinde etki yaratıp ya-
ratmayacağının kesin olmadığını
söyledi. "Bu deprem 1912’den beri
yüzlerce olan depremlerden birisi"
diyen Üşümezsoy, "Bizim için tehlikeli
Kumburgaz fayı 40 kilometre dediği-
miz onun üzerinde olan bir hareket
yok. Bu İstanbullular için Kumbur-
gaz fayı üzerinde olsaydı riskli görüle-
bilirdi. Ama
Tekirdağ Silivri
taraflarında
Ereğli açıkla-
rında olan bir 
fay bu fay stres
yüklü bir fay
değil sürekli
enerjisini boşal-
tan bir fay hattı"
açıklamasını
yaptı. 

BU FAY STreS YÜKLÜ DeĞİL

Kumburgaz’da olsa
çok riskli olurdu!
ç

Şener Üşümezsoy

Depremi yorumlayan Prof. Dr.
Ahmet Ercan, "Bu büyük dep-

remin alıştırmasıdır" dedi. "Marmara
Ereğlisi’nin önünde sağ atımlı bir kı-
rıkla boşalma olacağını ve bu depre-
min büyük olacağını söylemiştim"
diyen Ercan, "İstanbul kolunda ise 
6.3 ile 6.7’lik depremin ise Küçükçek-
mece önlerinde olacağını belirtmiştik.
Geçen gün Mürefte’de bir deprem
oldu. O deprem
ile bu deprem
birbiri ile bağlan-
tılı depremler
ikisi de aynı kırık
üzerinde oluşu-
yor. Tekirdağ
açıklarında olan
bu deprem öncü
değil ama uyarıcı
bir deprem" ifa-
delerini kullandı. 

BÜYÜK DePreMİN ALIŞTIrMASI

Öncü değil ama 
uyarıcı deprem
ç

Ahmet ercan

ISTANBUL SALLANDI

Akpolat’dan 
mesafe uyarısı

Beylikdüzü'nde 38 yaşın-
daki Kübra Boyraz güzellik

merkezinde yaptırdığı botoks işle-
minden sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözal-
tına alındı. Yapılan incelemelerde
güzellik merkezinin kaçak olduğu
ortaya çıktı. Boyraz'ın hayatını
kaybettiği güzellik merkezinde, kira
kontratının Bülent B. adına yapıl-
dığı tespit edilirken,
işyerinin Önder
Ö. tarafından
işletildiği bil-
gisine ula-
şıldı. 
I SAYFA 3
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Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında
16:38 bir deprem meydana geldi. İstan-

bul’da da hissedilen depremin büyüklüğünü Kan-
dilli önce 4.3 daha sonra 4.2 olarak açıkladı, AFAD
da 4.2 olarak duyurdu. Kandilli Deprem Araştırma
Enstitüsü merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu
ve yerin 12.9 km derinliğinde meydana geldiğini

belirtti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) ise depremin merkezüssünü Tekirdağ-
Marmara Ereğlisi açıkları olduğunu ve 18.87 km
derinlikte gerçekleştiğini kaydetti. İstanbul Valiliği
depremin kentte hissedildiğini belirterek “Deprem
kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar 
bildirilmemiştir" açıklamasında bulundu.
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Servis ücretlerine
yüzde 11.50 zam

Pazarcılara çöp torbası

İstanbul'da öğrenci ve personel
servislerinde yüzde 11,50 oranında

zam UKOME toplantısında kabul
edildi. Yüzde 11,50'lik zam oranı alt 
komisyonda belirlenmişti. Servisçilerin 
zam talebi ise yüzde 33,15'ti. Zammın
ardından İstanbul'da en kısa mesafede 
servis ücreti 271 lira oldu. I SAYFA 9

Silivri Belediyesi tarafından başla-
tılan “Pazar Esnafına Çöp Tor-

bası” uygulaması, mahalle sakinlerini ve
pazar esnaflarını memnun etti. Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz, "Bu uygulama
sayesinde gürültü ve çevre kirliliğinin
önüne geçtiğimiz gibi zamandan da ta-
sarruf ediyoruz” diye konuştu. I SAYFA 4
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kemesi Başkanı Zühtü Arslan arasındaki polemik
büyüyor. AYM Başkanı Arslan'ın bir dönem Polis Akade-
misi Başkanı olarak görev yaptığını belirten Soylu, "Al-
dığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den
ihraç ettim" diye konuştu. Soylu, "Benim hayat felse-
fem, Cumhurbaşkanımızın da hayat felsefesi şu: 
Güvenlik özgürlük için var" dedi. I SAYFA 7
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AYm BAşkAnI’nA CeVAp VerDi

YUZDe 41’InI 
IHrAC ettIm

Botoks sonrası
ölüm iddiası

Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, olası büyük İstanbul depremi için
15 kişilik bir profosyonel ekip kurduklarını söyledi. “Deprem olduğunda bütün
unsurların görev yerlerine gidip çalışabileceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz”
diyen Altınpınar, “5.8'lik bir depremde bile iletişim kuramadık. Hiçbir yere 
ulaşamadık. 7.2’lik bir depremde ne olacağını tahmin bile edemiyorum” dedi

5.8’DE BILE KOPTU 
7.2’DE NE OLACAK!

Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa
Altınpınar, gazetecilerin sorularını ce-

vaplandırdı. Gündeme ilişkin açıklamalar
yapan Altınpınar, depreme karşı yapılan ha-
zırlıkları anlattı. 15 kişilik bir arama kurtarma
ekibi kurduklarını belirten Altınpınar, “Dep-
rem olduğunda bütün unsurların görev yerle-
rine gidip çalışabileceği bir sistem kurmaya
çalışıyoruz” dedi. Geçtiğimiz yıl Silivri'de

meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremde
bütün iletişimin kesildiğini hatırlatan Altınpı-
nar, “7.2'lik bir depremde ne olacağını tahmin
bile edemiyorum” dedi. Aynı depremde bütün
sokakların kilitlendiğini de aktaran Altınpınar,
“Bundan dolayı telsiz sistemi kurduk. Her
mahalle muhtarında telsiz olacak. Kara yolu-
nun kapanma ihtimaline karşı da deniz ulaşı-
mının alt yapısını kuruyoruz” diye konuştu. 
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DepremDe telSiZle iletişim SAĞlAnACAk

Beylikdüzü'nde koronavirüsün ne du-
rumda olduğu hakkında da bilgi veren

Kaymakam Mustafa Altınpınar, “Her
çarşamba Vali Bey'in başkanlığında
toplantı yapıyoruz. İlçe ilçe değerlen-
dirme yapılıyor. Beylikdüzü, İstan-
bul'da vaka artış hızını en iyi kontrol
altına alan ilçe oldu. İstanbul Türkiye
genelinden çok daha iyi. Beylikdüzü
ve Sultangazi en iyi ilçeler duru-

munda. Beylikdüzü bu anlamda başarılı.
Anadolu'nun birçok yerinde rakamlar artık

kontrol edilemez hale gelmiş. İstanbul'un
bütün verilerine bakıldığında çok çok iyi
durumdayız. İstanbul'da artık günde 35
bin test yapılıyor. Pandeminin ilk günle-
rinde günde 800 test yapılıyordu. 35 bin
testin 3'te ikisi ise gençlere yapılıyor. İtal-
ya'da ise sadece 65 yaş üzerine test yapılı-
yor" ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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VirÜSÜn en AZ YAYIlDIĞI ilçe BeYlikDÜZÜ

BArIŞ KIŞ

hABer

İstanbul ve Tekirdağ depremle sarsıldı. Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıkla-
rında saat 16.38'de bir deprem gerçekleşti. İstanbul'da korku ve panik yara-
tan depremin büyüklüğünü Kandilli rasathanesi ve AFAD 4.2 olarak açıkladı

Deprem 18.87 km Derinlikte gerçekleşti
Deprem nedeniyle korku ve panik yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. 

MAHALLeLİ eNDİŞeLİ

Yolda sürekli
bir tehlike var

İstanbul trafiğinde kural ihlali
yaparak seyreden hafriyat

kamyonları, tehlike saçmaya devam
ediyor. Eyüpsultan İlçesi’ne bağlı
Ağaçlı Köy yolunda hızla giden
kamyonların, molozlarını da plaja
yakın bir alana boşaltması nede-
niyle deniz, kahverengiye dönmüş
durumda. Köy sakinlerinden Necmi
Akar, “Çok hızlı gidiyorlar, yolda
sürekli tehlike var. kurallara zaten
uyulmuyor, tonaj var. Biz de bu ko-
nudan rahatsızız" dedi. I SAYFA 5
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gerİLİM AZALTILMALI

Diyaloğa bir
şans verdik

İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, Doğu Akdeniz geri-

limi ile ilgili, "NATO Genel 
Sekreteri Stoltenberg, Almanya
Başkabanı Merkel ve AB Konseyi
Başkanı Charles Michel sayesinde
diyaloğa bir şans verdik. Önümüz-
deki dönemde Doğu Akdeniz’de

gerilimi azalt-
malı; adil ve ka-
lıcı bir çözüm
için oluşan iv-
meyi birlikte ko-
rumalıyız. Bir
sonraki adımı-
mız, Kıbrıs
Türklerini içe-
ren bir bölgesel
konferans top-
lamak olmalı-
dır” dedi.
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Fahrettin Altun
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Beylikdüzü Kaymakamı 
Dr. Mustafa Altınpınar
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DÜNYAYI etkisi altına
alan koronavirüs pan-
demisinde Covid-19

testi pozitif çıkan hastalar arasında
ölüm oranları, vücut dirençleri düşük
olan ya da başka hastalıkları da bulu-
nan özellikle ileri yaştaki kişiler olduğu
belirlendi. Bilim adamları da özellikle

solunum yolu, kalp, şeker ve di-
yabet gibi rahatsızlığı bulu-

nan hastalar ile ileri
yaştaki kişilerin kendi-

lerini çok iyi koru-
maları konusunda

uyarılarda bu-
lundu. Ancak
dünya gene-
linde mucize
olarak değer-
lendirilebile-
cek, 100
yaşının üze-
rinde birçok
kişi virüse ya-

kalanmasına
rağmen gördük-

leri tedavinin ar-
dından sağlığına

kavuştu. Bu kişilerden
biri de Adıyaman'ın

Gölbaşı ilçesinde oturan
104 yaşındaki Beyaz Kaplan

oldu.  Gölbaşı'nda kızı ile birlikte yaşa-
yan Beyaz Kaplan, 19 gün önce rahat-
sızlanınca yakınları tarafından Gölbaşı
Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada
yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan
Kaplan, hastaneye yatırılarak tedaviye
alındı. Aradan geçen 18 günün so-
nunda virüsü yenen Beyaz Kaplan, ön-
ceki gün işlemlerinin tamamlanmasının
ardından taburcu edildi.

Hep doğal beslendi 

Geçirdiği hastalık nedeniyle halen ko-
nuşmakta zorluk yaşayan Beyaz Kap-
lan'ın kızı Fatma Kaplan, annesinin bu
yaşa kadar sürekli doğal gıdalarla bes-
lendiğini anlatarak, "Benim annem bu
yaşına kadar hep pekmez yiyip taze
meyve tüketti. Hep doğal beslendi.
Onun için çok dinç ve sağlıklıydı. Hasta
olunca da ilk olarak soğuk algınlığına
iyi gelen besinler verdik. Sonra durumu
kötüleşince hastaneye götürdük. Yapı-
lan testlerle birlikte koronavirüs tanısı
pozitif çıktı. Pozitif çıkınca direk hasta-
neye yatırdık. Bende yanında refakatçi
kaldım anbean yaşadıklarına şahit
oldum çok kötü günlerimiz oldu. İnsa-
nın başına gelince anlıyor" dedi.

Onlar bizi olumlu etkiledi

Hastanede süren 18 günlük tedavi

boyuncu sağlık çalışanlarının
pozitif enerjisinin kendilerine yansıdı-
ğını söyleyen Fatma Kaplan, "18 gün
kaldık 19'uncu günün sonunda ta-
burcu olduk.
Bir hafta hiç nefes alamadı tamamen
nefesi kesildi. Oksijenle yaşıyordu
ondan sonra şükürler olsun doktor-
larımız çok güzel ilgilendi. Onların
zaten pozitif enerjisi bize yetiyordu.
Sağlık personelleri olsun sağ olsunlar
çok ilgilendiler. 19'uncu günün so-
nunda da bizi taburcu ettiler" dedi.

Herkes sorumluluk almalı

Maske takma zorunluluğuna ve sos-
yal mesafe kurallarına uymayanları
uyaran Kaplan, "Benim annem hiç
dışarı çıkmıyordu bu hastalık geldi
geleli sürekli evdeydi. 
O kadar kendini korudu gerçekten
oluyormuş bir poşeti bile eve geti-
rince oluyormuş. 
O yüzden kesinlikle tedbirlerinizi alın
öyle çıkın dışarıya. Kendinizi düşün-
müyorsanız çevrenizdeki insanları
düşünün bitsin artık" şeklinde ko-
nuştu. Evine döndüğü için sevindi-
ğini söyleyen Beyza Kaplan ise, "Hiç
evden dışarı çıkmadım. Bu virüs
bana nereden geldi bilmiyorum"
dedi.

K oronavirüs
salgını dün-
yada etkili ol-

maya devam ederken,
bazı firmaların piyasaya
sürdüğü koruyucu özelliği
olmayan maskeler, birçok
kişi tarafından kullanılıyor.
Ancak vatandaşlar, aldıkları
maskelerin koruyucu etkisi olup ol-
madığını bilmiyor. Uzmanlar ise
maskenin telli ve takıldığında dışarı-
dan hava almaması, burnu mutlaka
kapatması gerektiğini belirterek, va-
tandaşları maske tercihi konusunda
uyarıyor. Tüketici Hakları Derneği
Başkanı Bülent Yılmaz, 3 katlı mas-
kelerin 1'inci ve 3'üncü katında
'spunbond' kumaşın 2'nci katmanda
ise asıl filtre görevi gören 'maltb-
lown' kumaşının bulunması gerekti-
ğini ifade etti. Bülent Yılmaz
vatandaşlara, fiyatına aldanıp, sahte
maske takmaktan kaçınmaları uya-
rısında bulunarak, şunları söy-
ledi:"Yüksek kazanca doymayan
işletmeler ortaya çıktı. Bu işletmeler
koruyucu özelliği olmayan maskeler
üretmeye başladı. Koruyucu özelliği
olan maske ile koruyucu olmayan
maskeyi nasıl anlayacağız. Standart
dışı maskenin 1'inci katı incecik bir
kumaş. Bu 'spunbond' isminde bir
kumaş; 2'nci katta filtre özelliği olan
bir kumaş kullanılması gerekiyor.
Bu kumaşın adı 'maltblown'. Bu
sahte olan maskede ikinci kattaki
kumaş da aynı kumaştır. Bu, virüse
karşı bakterilere karşı hiçbir koruyu-
culuğu olmayan bir maskedir. Mas-
kenin rengi hiç önemli değildir,
önemli olan kumaştır. Doğru maske

ise
1 ve 3'üncü
kattaki kumaş 'spunbond', 2'nci kat-
taki kumaş ise filtre malzemesi
gören kumaştır. Üflediğiniz zaman
anlayabilirsiniz. Virüs ve bakteri
tutan asıl bölüm bu kısımdır. 1'inci
ve 3'üncü katta kullanılan kumaşın
kilogram fiyatı 5 dolar, filtre vazifesi
gören orta katta kullanılması gere-
ken kumaşın kilogram fiyatı 15 do-
lardır. Bazı maske üreticileri 3 katlı
maske ürettiğini söyleyerek, 3 katta
da aynı kumaşı kullanarak, hiçbir
koruyuculuğu olmayan maskeleri
satıyor."

Sahte maskeler 
ciddi zarar verdi

Türkiye'de koronavirüs salgınının
artmasının temel nedenleri arasında
sahte maskelerin yer aldığını da dile
getiren Yılmaz, "Ne yazık ki salgının
artmasının sebeplerinden biri de bu
sahte maskelerdir. Çünkü maskeniz
olmasa, toplu taşıma araçlarına
binmezsiniz, kalabalık ortamlara
girmezsiniz, düğünlere gitmezsiniz,
insanlarla konuşurken mesafeyi ko-
rursunuz. Ama siz 'nasılsa maskem
var' diyerek, hiçbir koruyuculuğu ol-
mayan maskeyle her yere rahatlıkla

gidebiliyorsunuz. Yapılması gere-
ken şudur; maskelerin üretim

aşamasında kontrol edil-
mesi ve son tüketiciye ula-

şana kadar kontrol
mekanizmasının sağ-
lanması gerekir.
Bunun yolu da ürün
takip sisteminin
maskelerde acilen
uygulanmasıdır.
İlaçların üzerindeki
karekod sisteminin
maskelerde de uy-
gulanması lazım.

Sahte maskenin üre-
tim maliyeti 10 kuruş-

tur. Filtreli olan gerçek
maskenin üretim maliyeti

30 kuruştur. Eğer siz kutu-
sunu 10 liraya 15 liraya maske

alıyorsanız, bu maskeler sahtedir.
Onun dışında tüketicinin anlama
şansı yok ancak maskenin bir tane-
sinin parasını ödeyip, kesip, kat-
manlarına bakarak anlayabiliriz"
diye konuştu.

Doğru maske şart

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor
Ufuk Memiş ise koronavirüse karşı
en etkili korunma yönteminin
maske olduğunu ifade etti. Doğru
maske kullanımının insanları virüs-
ten koruyacağını ifade eden Ufuk
Memiş, "Maske kullanımında cer-
rahi maske, N95 olarak bilinen yük-
sek koruyuculuğu olan maske ve en
yüksek koruyuculuğa sahip FPP3
denilen bulaşı neredeyse imkânsız
hale getiren maske olarak sınıflandı-
rılabilir. Bu üç maskenin de hasta-
lıktan koruma özelliği vardır.
Cerrahi maskeyi herkesin takması
lazım, çünkü takan kişi hasta ise
parçacıkların saçılmasını engelliyor.
Onun taktığı maske bizleri koruyor.
Bizlerin de takması lazım. Hasta
olup olmadığımızı bilmiyoruz. Sev-
diklerimize zarar verebiliriz. Aynı
zamanda etraftaki partiküllerin, 3
katmanlı olduğu için
süzülmesini sağlıyor" şeklinde 
konuştu. DHA
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Hu kuk Danýþman larý: 
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Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube
Başkanı Bülent Yılmaz, koronavirüs vaka
sayısındaki artışta standartlara uygun 
olmayan maskelerin etkili olduğunu söyledi.
Yılmaz, bu tür maskelerin imha edilmesi
gerektiğini belirterek, "Şu anda üretilen
maskelerden bazıları olması gereken
standartların altında özellikler taşıyor.
Vatandaşların kullandıkları çoğu maske

maalesef sahte" dedi

Maske vurguncularina
Dikkat eDin

Doktorlar olarak standartlara uygun 3 katlı maske kullanımını önerdiklerini
de dile getiren Memuş, "Maskeler kesinlikle yıkanıp, kullanılmamalıdır. Özel-
likle kapalı ortamlarda cerrahi maskelerin kullanılması gerekiyor. Maske tak-

makla ilgili en büyük yanlış, maskeyi burnu tam kapatmadan takmak. Açık hava
da olsa doğru takılmadığı zaman virüs kapabilirsiniz. Doğru maske burnun üstüne
kadar gelmesi ve çene altına kadar kapatılması şeklindedir. Takılan maskelerden

hava girişi olduğu sürece kendinizi korumazsınız. Benim maskem seni, senin
masken beni korur. Tabi etrafta bilinen, yıkanabilir ya da kozmetik amaçla kul-
lanılan siyah maskelerin bir koruyuculuğu yok. Doğru olan hem virüsün sa-

çılmasını engelleyen hem de ultrasonik özelliği ile virüsün tutunmasını
sağlayan maskelerdir. Ama doğru cerrahi maske takıldığı zaman
her şekilde korunursunuz" dedi. Maskelerin standartlara uygun

olup olmadığını bilmediklerini ifade eden vatandaşlar
ise üreticilerin takip edilerek, sahte maskelerin

piyasaya sürülmesinin engellenme-
sini istedi.

Maskeyi 
yıkaMayın

104 yaşında virüsü yendi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, dünyada koronavirüsü yenen en yaşlı 
hastalardan biri oldu. 18 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra testi negatif çıkınca taburcu edilen Beyaz
Kaplan, salgın süresince evden çıkmadığını ve koronavirüsün nereden bulaştığını bilmediğini söyledi

Dünya aşıyı
beklİyor
Türkiye’de ve dünyada koronavirüs için hem ilaç
hem aşı denemeleri devam ederken, 18 Eylül
itibarıyla  yapılan klinik deneme sayısı 3 bin 
172 oldu. Bu denemelerin ilk fazında yapılan
test sayısı ise 394 olarak saptandı

MEDYA takip kurumu Ajans Press, koronavi-
rüs ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini
inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden

derlediği bilgilere göre sadece bu ay koronavirüs ile ilgili
çıkan haber adedi 35 bin 771 olarak görüldü. COVID-19
aşısı ile ilgili çıkan haber sayısı 2 milyonun üzerinde olur-
ken, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk aşı denemesinin
yapılması ise en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Ay-
rıca Mart ayından bugüne kadar küresel salgın hakkında
40 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi.

Veriler ciddi seviyede

Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere
göre, COVID-19 için yapılan aşı ve ilaç klinik deneme sa-
yıları belli oldu. 2020 yılında yapılan toplam deneme sa-
yısı 3 bin 172 olarak kaydedildi. Denemelerin ilk fazında
yapılan test sayısı ise 394 olarak saptanırken, ikinci fa-
zında bin 563, üçüncü fazında 902, dördüncü fazında
299 ve son olarak diğer olarak ayrılan ve halen devam
eden 14 klinik testin yapıldığı kaydedildi. Araştırma 2020
yılını baz alırken verilerin en son 18 Eylül 2020’yi
yansıttığı gözlendi.

Öğretmenlere uyarı

ANKARA'DA Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Tutku Taşkınoğlu, "Öğretmenler
okuldayken mümkünse tek tip kıyafet

giymeleri, üstlerinde bir önlükle dolaşmaları
veya okulda giydikleri kıyafetle eve gitmemeye,
evdeki kıyafetle okula gelmemeye özen göster-
meleri gerekiyor" dedi.  Mikrobiyoloji Uzmanı
Dr. Tutku Taşkınoğlu, pandemi sürecinde yüz
yüze eğitimin başlaması nedeniyle öğretmenlere
uyarılarda bulundu. Taşkınoğlu, öncelikle ço-
cuklara birbirlerinden uzak durmalarının söylen-
mesi gerektiğini belirterek, "Oyun sahasında ya
da sınıf ortamında birbirlerinden ne kadar uzak
durabilirler, özellikle 1’inci sınıf çocuklar için bu
soru işaretidir. Çocukları mümkün olduğunca
okulda küçük gruplar halinde toplamak gereki-
yor. Küçük grupların bir sınıfta olmasını, kori-
dorlarda bir araya gelmemelerini sağlamak
gerekiyor. Toplu kullanılan alanlarda, küme ha-
linde dolaşmalarını sağlamamız gerekecek. Bir
sınıfın diğer sınıf ile bir araya gelmesini engelle-
mek gerekecek. Çocukların arasındaki o yakın
ilişkiyi nasıl engelleriz? En büyük soru işareti
burada ortaya çıkıyor. Çocuklara karşısındakinin
tükürüğünden kaçması gerektiğini anlatmamız
gerekiyor" dedi.

Korunmaları şart

Taşkınoğlu, bu konuda velilere çok büyük görev-
lerin düştüğünü belirterek, "Ebeveynler çocukla-
rına neden sakınması gerektiğini anlatması
gerekiyor. 'Karşındaki arkadaşının tükürüğün-
den kaçman gerekiyor' demesi lazım. Ayrıca hij-
yen kurallarına sıklıkla uyması gerektiğini
hatırlaması da gerekecek. Çocukları çok ür-
kütmeden, anksiyete sokmadan onları kor-
kutmadan mümkün olduğunca çok
birbirlerinden uzak durmaları, maskelerini
düzgün takmaları ve hijyenlerine dikkat et-
meleri gerekiyor. Bir de asıl öğretmenleri-
mizi korumamız gerekiyor.
Öğretmenlerimizden herhangi
biri hasta olursa birbirle-
rine ve daha sonra tabii
ki çocuklara bulaş-
tırma riskleri
daha fazla. O
yüzden öğret-
menlerimizin
sağlığından
çok emin
olmamız
gerekiyor. 
Onların
kendilerini
korudu-
ğundan,
kişisel ko-
runma ekip-
manlarına
sahip olabil-
diklerinden
emin olmamız ge-
rekiyor"  diye  ko-
nuştu.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

traKya HalKının 
GÖZdESİ ÖZ KEŞan

BeYOğLU'NdA, yapılan operas-
yonda çok sayıda sahte içki ele
geçirildi. 1 kişiye adli işlem ya-

pıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Be-
yoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
Çukur Mahallesi'nde bulunan eğlence me-
kanında sahte alkol satışı yapıldığı yö-
nünde gelen ihbarı değerlendirdi. Ekipleri,
işyerine operasyon düzenledi. Operas-
yonda işyerinde yapılan aramalarda 20
adet dolu alkol şişesi, 60 adet boş alkol şi-
şesi, 400 adet markalı alkol etiketleri, 15
adet alkol aroması, 20 litre bidon içinde
sahte alkol, 20 litre bidon etil alkol ve çok
sayıda sahte bandrol ele geçirildi. Operas-
yon sonucunda işyeri işletmecisi Mustafa
R.'ye "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" su-
çundan adli işlem yapıldı.

OLAY, Mehmet Akif Ma-
hallesi Ziya Ülhak Caddesi
üzerinde 20 Eylül Pazar

günü 20.00'da meydana geldi. İd-
diaya göre, Suriye uyruklu Ahmad
Aaraj telefon sattığı kişi tarafından
dürümcü dönüşünde dükkanına yü-
rürken bıçaklanarak öldürüldü. Polis,
olayla ilgili soruşturma başlattı. Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliğine bağlı ekipler, bölge ve ci-
vardaki kameraları incelemeye aldı.
Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi-
nin ardından ekipler, Suriye uyruklu
Yusuf A.(18)' yı 22 Eylül Salı günü
Bursa' da yakaladı. Şüphelinin ev
aramasında olayda kullandığı bıçak
da ele geçirildi. Polisin soruşturma-
sında şüphelinin, Ahmad Aaraj'dan
yaklaşık 800 TL değerinde cep tele-
fonu aldığı ve telefonun bozuk çık-
ması üzerine aralarında anlaşmazlık
çıktığı öğrenildi. Şubede işlemleri ta-
mamlanan şüpheli çıkarıldığı mahke-
mede tutuklanarak cezaevine
gönderildi.Öte yandan şüphelinin,
Ahmad Aaraj'ın arkasından yürü-
mesi, siyah aracın arka tarafında
bıçak darbesi alan Aaraj'ın göğsünü
tutarak koşar adımlarla uzaklaşması
kameralara yansıdı. DHA

Sultanbeyli'de telefon alım satımı yapan Suriye uyruklu Ahmad Aaraj (22)'ın katil zanlısı Bur-
sa'da yakalandı. Şüphelinin, Ahmad Aaraj'ın arkasından yürümesi, siyah aracın arka tarafında
bıçak darbesi alan Aaraj'ın göğsünü tutarak koşar adımlarla uzaklaşması kameralara yansıdı

Ahmad’ın katili
yakayı ele verdi

Sahte içkiye
geçit yok

KAdIKÖY'de7 katlı binanın giri-
şindeki balık restoranında yangın
çıktı. Binada yaşayanlar kendi im-

kanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye
ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü
Bostancı Mahallesi Köyyolu Sokakta 7 kat
binanın girişinde bulunan balık restoranının
mutfak ve bacasından saat 10.30 sıralarında
dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar
yangına müdahale etse de başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis
ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenli-
ğini alarak sokağı yaya ve araç trafiğine ka-
pattı. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar
kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiyenin
müdahalesiyle yangın büyümeden söndü-
rüldü. Yangında ölen ya da yaralanan ol-
mazken restoranda hasar meydana geldi.

Restoran
alevlere teslim

ÜSKÜdAR'dA park halindeki
otomobili çalan şüpheliler poli-
sin baskını sonucu yakalandı.

Şüphelilerin yakalanma anları kameralara
yansıdı. Olay, 24 Ağustos tarihinde Üskü-
dar'da meydana geldi. Otomobili çalınan
S.S.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri hare-
kete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler,
bölge ve civardaki kameraları incelemeye
aldı. Polis yaptığı incelemelerde şüphelile-
rin çaldıkları otomobile sahte plaka takıldı-
ğını tespit etti. Ekipler, kimliklerini
belirlediği şüphelilere yönelik Esenler'de
bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ya-
pılan baskında 3 şüpheli yakalanırken, ça-
lıntı otomobil, ruhsatsız silah ve mermi ele
geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getiri-
len Burak K.(21), Mustafa G.(19), Fatih P.
(20) şubedeki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüp-
heliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlığın
sonu cezaevi

Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından yan taraftaki iş yerinin çatısına düşen kadın ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından bu-
lunduğu yerden indirilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kadının nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı

Catıdan dUStU
aGır yaralandı

BeYLİKdÜZÜ'Nde 38 yaşındaki
Kübra Boyraz güzellik merke-
zinde yaptırdığı botoks işle-

minden sonra hayatını kaybetti. Olayla
ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre,  Beylikdüzü'nde bir
rezidansta bulunan güzellik merkezine

giden 38 yaşındaki Kübra Boyraz, dudak
botoksu yaptırdıktan sonra evine döndü.
Evine fenalaşan Boyraz,  babasının ça-
ğırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Genç kadın hastanede tüm müdahale-
lere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.
Kızının ölümünden şüphelenen baba

Boyraz, suç duyurusunda bulundu. Baş-
latılan soruşturmada biri doktor 5 kişi
gözaltına aldı.  Adliyeye sevk edilen 5 kişi
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kübra Boyraz'ın kesin ölümün nedeni
Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardın-
dan ortaya çıkacak

O lay, Taksim Kilit Sokak
üzerinde bulunan 3 katlı
binanın çatısında dün

saat 18.15 sıralarında meydana
geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın,
binanın çatısından Halas So-
kak'ta bulunan iş yerinin çatısına
düştü. İş yerindekiler, gelen ses
üzerine merdiven dayayarak ça-
tıya baktı. Kadının çatıda hare-
ketsiz yattığını görmeleri üzerine
durumu polise haber verdi.
Bunun üzerine olay yerine polis,
sağlık ve itfaiye ekipleri sevk
edildi. İtfaiye aracının merdiveni
ile çatıya çıkan sağlık ekipleri, ya-
ralı kadına ilk müdahaleyi bulun-
duğu yerde yaptı. İtfaiye
ekiplerinin de yardımı ile çatıdan
indirilen ağır yaralı kadın, ambu-
lansla Şişli Hamidiye Etfal Eği-

tim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldı.

Polis çalışma başlattı

Olayı görüp ihbarda bulunan
Dilber Kaya "Ben yoldan geçiyor-
dum, bir baktım aşağıya düştü
kadın. Emniyete, itfaiyecilere
haber verdik, gereğini yaptılar. İt-
faiyeciler gelip aşağıya indirdiler.
'Nefes alıp veriyor' diyorlardı"
dedi. Sokakta esnaflık yapan
Hasan Bayram da, "O kırmızı bi-
nadan atladı ya da düştü, biz bil-
miyoruz ne olduğunu. Deponun
üzerinde ses duyunca merdiveni
dayadık, baktık. Birisinin yattığını
gördük, ambulansa haber verdik"
diye konuştu.   Polis ekipleri, ka-
dının nasıl düştüğünü belirlemek
için çalışma başlattı. 

Arnavutköy'de
dehşet!

FETÖ'ye operasyon

ARNAVUTKÖY'de saldırgan evine geldiği
Emrah Erdoğan isimli bir kişiyi silahla vu-
rarak öldürdü. Eşi gözlerinin önünde öl-

dürülen kadın sinir krizi geçirdi. Olay, Mustafa
Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerinde saat
10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Emrah Erdo-
ğan'ın yaşadığı eve geldi. Şüpheli zili çalarken, Erdo-
ğan'ın eşi kapıyı açtı. Şüpheli bir anda eve girerek
Erdoğan'a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kan-
lar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak
kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşular du-
rumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın öldüğünü be-
lirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir
krizi geçirdi. Polisin soruşturması devam ederken,
kaçan saldırgan aranıyor.

İSTANBUL'dA FETÖ terör örgütüne
yönelik soruşturma kapsamında 27
farklı adrese eşzamanlı operasyon dü-

zenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına
alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "örgüt
içinde saklanma evleri Gaybubet evi" olarak tabir
edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla
kullandığı tespit edilen (27) farklı adrese eş za-
manlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan ara-
malarda çok sayıda dijital materyal bulundu.

Botoks yüzünden mi öldü?Botoks yüzünden mi öldü?Botoks yüzünden mi öldü?Botoks yüzünden mi öldü?Botoks yüzünden mi öldü?Botoks yüzünden mi öldü?Botoks yüzünden mi öldü?Botoks yüzünden mi öldü?



S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz talimatıyla Temmuz ayında
başlatılan “Pazar Esnafına Çöp

Torbası” uygulaması olumlu sonuçlar
ortaya koydu. Pazar sonrası oluşan
çevre ve gürültü kirliliğinin kısa sürede
önüne geçilmesi, bölge esnafları başta
olmak üzere mahalle sakinleri ve pazar
esnaflarını memnun etti. Çöp poşeti uy-
gulaması gereğince Silivri Belediyesi Za-
bıta Müdürlüğü ekipleri tarafından
pazar esnaflarına çöp torbası dağıtımı
yapılıyor. Gün boyu satış yapan esnaf-
lar, pazar bitiminde tezgâhlarında bulu-
nan çöpleri torbalara doldurarak
temizlik ekiplerine teslim ediyor. Uygu-
lama sayesinde pazar kurulan sokaklar
kısa bir sürede temizlenirken, gürültü ve
çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş 
oluyor.

Zamandan tasarruf 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
çöp torbası uygulaması sayesinde bele-
diye ekiplerinin zamandan tasarruf etti-
ğini belirterek, “İlçe geneline kurulan
tüm pazarlarda başlattığımız uygulama
sayesinde gürültü ve çevre kirliliğinin
önüne geçtiğimiz gibi zamandan da ta-
sarruf ediyoruz. Daha önce 3-4 saatte
temizlenen pazar sokakları şimdi 1 saat
gibi kısa bir sürede temizleniyor. Böyle-
likle gece geç saatlerde oluşan gürültü
kirliliğini de engellemiş olduk. Pazar ku-
rulan sokaklarımızda ikamet eden va-
tandaşlarımızın ve sokak esnaflarımızın
yaşadığı mağduriyetin de önüne geçtik.
Uygulamamıza riayet eden tüm pazar
esnafımıza teşekkür ediyorum. Tüm pa-
zarlarımızı kapsayan çöp torbası uygu-
lamamızı devam ettireceğiz.” ifadelerini
kullandı. 

Bu çok güzel bir şey

Silivri Belediyesi tarafından uygula-
maya konulan çöp torbası dağıtımı
pazar esnafının yanı sıra mahalle sakin-
lerini ve mahalle esnaflarını da mem-
nun etti. Silivri Bel TV’ye konuşan
esnaf ve vatandaşlar, uygulamadan
duydukları memnuniyeti ifade ederek
Başkan Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.
Pazar esnaflarından Volkan Özdemir,
"12 yıldır pazarcılık yapıyorum. Silivri
Belediyesi pazarın olduğu her sabah biz
tezgâhlarımızı açarken tüm esnafa çöp
poşeti dağıtmaya başladı. Bizler de

gün boyu ortaya çıkan çöplerimizi
bu torbalarda biriktiriyoruz. Hem

elimizin ayağımızın altı temiz kalıyor
hem de etrafa saçılan çöplerden dolayı
çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Biz de
ekmeğini yediğimiz pazarımızdan arka-
mızda temiz bir ortam bırakmanın hu-
zurunu yaşıyoruz. Hem bizim için hem
de mahalleli için çok iyi düşünülmüş bir
uygulama. Zabıtalarımız da pazar bo-
yunca sürekli sosyal mesafe, maske ve
hijyen konusunda uyarılarda bulunu-
yor. Bu çok güzel bir şey. Başkanımızı
tebrik ediyoruz. Elimizden geldiğince
dikkat ediyoruz" dedi. 

Kısa sürede temizleniyor

Bir diğer esnaf Nurhan Yavuz ise "Pa-
zartesi pazarının kurulduğu sokakta yıl-
lardır esnaflık yapıyorum. Burada
kurulan her pazarın ardından buralar
çöp deryasına dönüyordu. Belediye
ekipleri saatlerce burayı yıkamaya, te-
mizlemeye çalışıyorlardı. Belediyemizin
başlatmış olduğu uygulama sayesinde
şimdi sokağımız çok kısa bir sürede te-
mizleniyor. Bizim açımızdan çok güzel
oldu. Kapımızın önünde biriken sağa
sola dağılan çöplerden kurtulduk. Soka-
ğımız temiz kaldığı için yazın sinek ve
koku sorunu da yaşamaz olduk. Bele-
diye Başkanımız Volkan Bey’e mahalle
esnafı olarak teşekkür ediyoruz. Çok
güzel düşünmüş. İnşallah herkes bu ku-
rala uyar da biz de rahat ederiz" ifadele-
rini kullandı. 
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1226512)

Planın Özü : ÇATALCA ilçesi, Subaşı ve Oklalı
Köyleri’ne ilişkin 1/5000 ölçekli plan; Büyükşehir 
Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir 
Belediye Başkanınca 22.02.2020 tarihinde 
onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane 
Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan 
panosunda ve www.ibb.gov.tr  web sayfasında bir
ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

A nadolu’nun Yunan, Fransız, İngiliz,
İtalyan ve Ermeni güçlerince işgal al-
tında olduğu dönmelerde, gözü pek

yüreği vatan sevgisi ile dolu vatanperver in-
sanların başlattığı Kuvayı Milliye ruhu günü-
müzde halen devam ediyor. 

“Ya İstiklal ya ölüm” sloganıyla halkını,
milletini, bağımsızlığını, bayrağını, egemenli-
ğini, hürriyetini korumak ve yaşatmak arzusu
ile başlattığı can pare mücadele devam 
ediyor.

Kurtuluş savaşı zamanlarındaki gibi topla,
tüfekle,süngüyle, göğüs göğüse muharebe ile
değil, akılla dik duruşla, ecdadına saygı ve

hürmetle o günkü ruh halen devam ediyor.
Bazı değerlerimize bırakın el uzatmayı do-
kunmayı, düşüncesini bile dile getirdiğinizde,
ima ettiğinizde karşınızda dağlar gibi sıralı,
yüreği vatan sevgisi ile dolu Kuvayı Milliye
ruhu ile yaşayan insanlar bulursunuz.

Manisa Akhisar’da yaşayan 85 yaşındaki
Mihriye Yalazı, Yunan armatör Onassis’in
doğduğu ev olarak bilinen tarihi evini Onassis
vakfının 3 milyon euro’luk (yaklaşık 26 mil-
yon TL) teklifine rağmen satmadı. Türk bay-
rağı ile Yunan bayrağının aynı sokakta
bulunmasının, her Türk’ü yaralayacağı düşün-
cesi ile 3 milyon euro’luk teklifi geri çevirdi.

Mihriye Yalazı, "3 kızım, 1
oğlum var. Benim yaşadığım ev,
herkesin bildiği Onassis'in doğduğu yer olan
tarihi bina. Eşim Cemal Yalazı bu evi
1972'de aldı. Evin tapusunu benim üzerime
yaptı. Bizim burada çok güzel günlerimiz
geçti. Bir gün Yunan armatör Onassis adına
kurulan vakıf yöneticileri evi görmek istedi.
Gelenler arasında Yunanistan Konsoloslu-
ğu'ndan yetkililer de varmış. Evi satın almak
için 3 milyon euro (yaklaşık 26 milyon lira)

teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık"
diye konuştu. Teklif karşısında şaşıran ve du-
rumu aile arasında konuştuklarını anlatan
Yalazı, bir Türk askerinin konuşmasıyla evi
satmamaya karar verdiklerini söyledi.

Yalazı, "O tarihlerde Akhisar'da Garnizon
Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize
geldi. Vatan sevdalısı, milliyetçi bir Türk as-
keri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı
satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanis-
tan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar
Askerlik Şubesi'ndeki Türk bayrağı ile 
Yunan bayrağının aynı sokakta bulunmasının
her Türk'ü yaralayacağını anlattı. Yunan bay-
rağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi
anladım. Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz
bu evi Onassis Vakfı'na satmama kararı

aldım" dedi."
Evinizi satarsınız.
arabanızı da satarsınız.
tarlanızı, bağınızı bahçenizi her şeyinizi sa-

tabilirsiniz.
Satılmayan...
Satılması mümkün olmayan değerler 

vardır...
Dinimiz gibi.
Ezanımız gibi.
Bayrağımız gibi.
Şerefimiz onurumuz gibi...
Muhtaç olduğunuz asil kan damarlarınızda

mevcut olduğu sürece satamazsınız...
Tıpkı Mihriye Yalazı annemiz gibi. Bu

muhteşem cumhuriyet kadınının önünde say-
gıyla eğiliyor ellerinden öpüyorum.

Cumhuriyet kadını Mihriye Yalazı

SoSyAl adaleti ve eşitliği savunan belediyecilik anla-
yışıyla çalışmalarını yürüten Avcılar Belediyesi’nde
Toplumsal Eşitlik Birimi kuruldu. Toplumsal Eşitlik

Birimi; ekonomik, sosyal ve kültürel ayrımcılıklara maruz bırakı-
lan kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, azınlık, LGBTİ bireyler, göç-
menler, mülteciler ve sığınmacılara yönelik hizmet politikalarını
güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütecek.

Positif ayrımcılık

Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan
Hançerli, “Avcılar Belediyesi, vatandaşlarının nasıl yaşadığını dert
edinen bir belediyedir. Tüm çabamız;
insan onuruna yaraşır yaşamlar sürdü-
ren, insan onuruna yaraşır bir kent var
edebilmek. Dolayısıyla zorda olanların,
ayrımcılığa uğrayanların yanında ol-
maya devam edeceğiz. Yaşamsal hak-
larını savunacağız. Eşitlik birimizle
ülkemizin kanayan yarası kadına ay-
rımcılık başta olmak üzere, yaşlılar, en-
gelliler, çocuklar gibi dezavantajlı
gruplara pozitif ayrımcılık uygulayarak
yaşamın yeniden ve eşit şekilde üretil-
mesi için çalışacağız.” dedi.

Osman KÖSE

osmankose@hotmail.fr

COP TOrBASI

Silivri Belediyesi tarafından 
başlatılan “Pazar Esnafına Çöp Torbası”

uygulaması, mahalle sakinlerini ve pazar
esnaflarını memnun etti. Belediye Başkanı

Volkan Yılmaz, "Tüm pazarlarda başlattığımız
uygulama sayesinde gürültü ve çevre

kirliliğinin önüne geçtiğimiz gibi zamandan da
tasarruf ediyoruz. Daha önce 3-4 saatte 

temizlenen pazar sokakları 
şimdi 1 saat gibi kısa bir sürede

temizleniyor" dedi

PAZArCIlArA

Silivri Belediyesi, Kovid-19 pandemisi
ile mücadelede sürecinde yeni bir ça-
lışma başlattı. Pandeminin insanlar
üzerindeki psikolojik etkilerini azalt-
mak amacı ile başlatılan çalışma kap-
samında Silivri Belediyesi Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü’nde görevli
uzman psikologlar Yunus Vuran, Rey-
han Özer ve Servet Altınsaban, Çayır-

dere, Sayalar ve Beyciler mahallele-
rinde düzenlenen kahvehane toplantı-
sında mahalle sakinleri ile bir araya
geldi. Ateş ölçümü, sosyal mesafe ve
maske kontrolü ile gerçekleştirilen bil-
gilendirme toplantısında, uzman psi-
kologlar pandeminin insanlar
üzerindeki etkilerini azaltma ve kaygı
yönetimine ilişkin bilgiler vererek ma-
halle sakinlerinden gelen soruları ya-
nıtladı. Vatandaşlara Silivri Belediyesi
tarafından pandemi sürecinde yürütü-
len çalışmalar ve hijyen kurallarını
içeren broşür dağıtımı yapılırken, duy-
dukları memnuniyeti belirten mahalle
sakinleri Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’a ve uzman psikologlara
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Çayırdere Mahalle Muhtarı Doğan Bil-
giç, Beyciler Mahalle Muhtarı Yaşar
Köse ve Sayalar Mahalle Muhtarı Hü-
seyin Ece de toplantıya katılım
sağladı.

PSİKOLOGLARDAN
PANDEMİ MESAİSİ

Gençlerimizi 
bekliyoruz

Gençlİk ve Spor
Bakanlığı, Çatal-
ca'da Gençlik Mer-

kezi kurdu. Bundan böyle İlçe
Gençlik Merkezi ile işbirliği
halinde çalışacaklarını belirten
Belediye Başkanı Mesut Üner,
“İlçe Gençlik Merkezi’mizi
gençlerimizin ikinci adresi ha-
line getirmek için belediyemiz
gerekli tüm desteği verecektir.
Çatalca’mızda gençlerimizin,
Bilgisayar Sınıfları, Çok
Amaçlı Atölye, Dil Sınıfı, El
Sanatları Atölyesi, Akademik
Atölye, Üniversiteye Hazırlık Sınıfları,
Kitap Kafe, Robotik Kodlama Sınıfları,
Müzik Atölyesi, Zekâ Oyunları Atölyesi,
Çok Amaçlı Spor Salonu, Tiyatro ve
Konferans Salonu gibi birçok sınıf ve atöl-
yelerde eğitim alabilecekleri, boş zamanla-
rını değerlendirebilecekleri böyle bir
merkezimiz var. Ancak gençlerimiz varsa
bu mekânlar değerli ve kıymetlidir. Bu ne-
denle gençlerimizi İlçe Gençlik Merkezi-
mize davet ediyorum. Yeter ki gençlerimiz
böyle bir merkezden yararlansın, biz gece
gündüz demeden çalışmaya, destek ver-
meye ve onların heyecanına ortak olmaya
gönüllüyüz. Merkezimizin sunduğu bütün
imkânlardan faydalanmak, inanıyorum ki
gençlerimizin hem eğitim hayatlarına hem
de geleceklerine önemli katkılar sağlaya-
caktır” açıklamasını yaptı. 

İkram eşliğinde okuma

"Çocuklar ve gençler İlçe Gençlik Merke-
zinde; Çok amaçlı salonları ve binlerce ki-
tabın yer aldığı Kitap Kafe’yi kullanarak
rahatlıkla ders çalışabilir, ikramlar eşli-
ğinde kitap okuyabilir, bilgisayar sınıfla-
rından yararlanabilecek" diyen Üner,
"Merkezde çocuklar ve gençler Zeka
Oyunları Atölyesinde diledikleri gibi zeka
oyunları oynayabilecek, müzik atölyesinde
enstrüman çalmayı öğrenecek, Kişisel Ge-
lişim Sınıflarında karakalem resim, duvar

boyama, karikatür çizmeyi deneyimleyebi-
lip hayallerindeki rolü tiyatro sahnesinde
sergileyebilecek. İçinde bulunduğumuz
teknoloji çağında gençlerin bilinçli tekno-
loji kullanıcıları olmalarını sağlamak ve
yazılım, kodlama ve robotik alanında
gençleri eğitmek için merkezde eğitimlerde
veriliyor. EBA’ya destek olan merkez bu
anlamda bilgisayar sınıflarını da öğrenci-
lerin hizmetine sunuyor" ifadelerini 
kullandı.  

Gönüllü timler kurulacak

İlçe Gençlik Merkezi spordan sanata bir-
çok alternatif programı ücretsiz olarak
gençlerin hizmetine sunarken gençleri far-
kındalık çalışmaları ile de buluşturuyor.
Gençler, “Merhamet Timi”, “Çevre Te-
mizliği Timi”, “Sevgi Timi” gibi birbirin-
den değişik gönüllülük timlerine katılarak
ihtiyaç sahipleri, yaşlılar, hastalar, engelli-
ler, sokak hayvanları gibi özellikle toplu-
mun dezavantajlı kesimlerine ciddi
faydalar sağlayan farkındalık çalışmala-
rına da imza atacak. Pandemi dolayısıyla
sosyal mesafe kurallarının sıkı sıkıya uy-
gulandığı, maskesiz girişin yasak olduğu
Gençlik Merkezi sürekli dezenfekte edilen
İlçe Gençlik Merkezi hafta içi 09-19.00,
hafta sonu ise 10.00-16.30 saatleri ara-
sında çocukları ve gençleri bekliyor. 
BAHADIR SÜGÜR

Çatalca Belediye Başakanı Mesut Üner, tüm gençleri Gençlik Merkezi'ne
davet etti. "Gençlerimiz bizim umudumuz, geleceğimizdir” diyen Üner, "
İlçe Gençlik Merkezi’mizi gençlerimizin ikinci adresi haline getirmek için
belediyemiz gerekli tüm desteği verecektir" dedi

Eşitlik birimi
kuruldu

İçİşlerİ Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için"
sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi kapsa-

mında Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı
Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Saruhan
Akkum denetim yaptı. Belediye zabıta ve ruhsat denetim ekip-
lerinin de hazır bulunduğu denetimlerde ilçe esnafı, maske,
mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Protokolden
sıkı denetim

AvcılAr'dA otobüs durağı park alanına park eden
araçlar çekilmek istenirken, çekicinin hidrolik yağ
hortumu patlayınca cadde yağ ile kaplandı, yol bir

süreliğine tek şeritten verildi, kumlama çalışması yapıldı. Mus-
tafakemal Paşa Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde otobüs
durağına bazı araçların park ettiğini gören trafik görevlileri
bunları çekmek istedi. Getiri-
len çekici bir otomobili çeker-
ken  hidrolik yağ hortumu
patladı. Yolun önemli bö-
lümü bir anda yağ ile kapla-
nınca polisler yolu tek
şeritten kapatarak olası kaza-
ların önüne geçti. Belediyeye
haber verilirken, kumlama
ardından temizlik çalışması
yapılması istendi. Gelen gö-
revliler yere kum döktü, ar-
dından temizlik çalışması
yaptı. Yol yaklaşık 2 saat
sonra tamamen temizlenerek
trafik akışı rahatlatıldı. DHA

Hidrolik yağını
caddeye boşaltılar

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçedeki pazarlarda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak konuştu. Yılmaz,
“Biz vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurlu şekilde alışveriş yapmasını önemsiyoruz. Önceliğimiz her zaman bu” dedi.

Av. Turan Hançerli
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lkemiz insanı masal dinlemeye bayılır. Masal
dinlerken hayal âlemine dalar. Masalı anlata-
nın duygu seline kapılır kâh sinirlenir feryat

eder, kâh ağlar sızlanır dövünür ve kâh sevinir 
kahkahalar naralar atar. 

Masalı uyduran ve anlatanın karşısında dinleyip
duygu seline kapılan ülkemin insanı dinlediği masalı
gerçek sanır. Oysa geçmişten günümüze yazıtlar ve
diğer belgeler her aktaran tarafından bir parça daha
yalan eklenerek gelmekte.

Binlerce yıllık kitabeler, yazıtlar, ceylan derileri, pa-
pirüs yaprakları ve diğerleri masal söylencesinde. ‘Asa-
sıyla denizi ikiye bölen, bir balık ve bir ekmeği binlerce
kişiye bölüştürüp hala artması, astığını asan kestiğini
kesen kılıcıyla denizleri yaran, adaletin timsali, hak ve
inanç abidesi’ denilenlerin söylencelerine inanılması 
isteniyor. 

Söylencelerde anlatılan hikâyenin en belirgin özel-
liği tarihsel geçmişe dayandırılarak kişi ve olayları ger-
çek dışı biçimde tasvir edip anlatılmasıdır. Yazıya
dökülen veya anlatılan öykünün yapısı gereği kutsallık
ve inandırıcılığın toplumsal işlevi vardır. Gerçek dışı
olayları ve hayal ürünlerini buna katanların kendi yaz-
dıkları ve uydurduklarına toplumu inandırdığı gibi ken-
disi de buna inanmaya başlar. Söylencenin kutsallığı ve
yaptırımcı gücü toplumda karşılığını bulmuştur. Artık
uydurulan bu söylenceler/efsaneler dilden dile aktarılır
tabulaşıp kutsallaşmıştır. Buna inananlar her geçen
gün çoğalmakta. Hatta kendi aralarında kim daha iyi 
inanıyor diye kollara ayrılır.

Efsanelerde geçen kişiler güçlü kuvvetli hatta hep-
sinde mutlak olan görünmeyen ama gören dinleyen
hükmeden kişinin varlığından bahseder. Bu olağan
üstü tasvir edilemeyen “canlı” her şeyin sahibi olduğu
iddia edilir. Gece ve gündüzün, mevsimlerin, yağmurun
ve karın, iyiliğin ve kötülüğün, bolluğun ve kuraklığın
yaratıcısıdır denir. Korkulması istenir. Egemen olan
güçlüye yani yöneticilere biat edil ona maddi ve manevi
destek verilmesi istenir. Peki, topluma biat etmesini is-
teyen kim, hâkim güçlerin iktidarı elinde ki kimisi ya-
kası kalkık kimisi beli silahlı memuru. Kimden istiyor,
yönetilenlerden yani senden benden. 

Söylencelerde geçen etiyle kemiğiyle bize benze-
yen kişilerde var ama onlar ölümlü. Homeros’un ve
diğerlerinin yazıtlarında olduğu gibi bir ölümsüz
bir de ölümlü tanrılardan söz eder. Tarihte iz bırak-
mış, olağan üstü koşullarda yaşamış olanlar var.
Onlar sadece kendi hayatını değil başkalarının da
hayatını düşünmüş. 

Onlar ki, ‘toprağa ne ekerken ne de biçerken ya-
nında olmayıp yemede ortak’ olanlara karşı olması. 

Onlar ki öğrendiklerini, bildiklerini çevresiyle bilme-
yenlerle paylaşması öğretmesi; birlikte toprağı sürüp
birlikte biçmeyi birlikte haksızlığa karşı yine birlikte
olmayı öğretti. 

Onlar ki zulme tahammül etmeyip yanağına
tokat atanın elini tuttular. Mazluma zalimlik edene
dik durmayı, gerektiğinde anladığı dilde yanıt ver-
mesini öğretti. 

Efsanelerde bize benzeyen efsanevi kişiler elbet var.
Dünden bugüne çok zaman geçti özellikle son iki yüzyıl
içinde bilimin ve teknolojinin gelişmesi bilgiyi, haber-
leşmeyi, ulaşımı ve iletişimi hızlandırdı. Bu durumda
bize anlatılan öykülerin masalların ne kadar uyduruk
ne kadar basit olduklarını gördük. Anlatılan masal-
larda yaratılanların bir yaratanı olduğunu, ondan kor-
kulmasını onun adına konuşanlara biat edilmesi
gerektiği söylenmekte. 

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da toprağı ekip
biçen, yerin yedi kat altında maden çıkaran, karada
yürüten, denizde yüzdüren, havada uçuran, evrene fır-
latan, hastalıklara çare olan, güneşin ısısından, rüzgâ-
rın gücünden, çöplerden atıklardan enerji üreten,
çalışanı eğitip yetiştiren insan evladından 
başkası değil. 

İnsan evladı içinden birileri elbet efsanevi tavır 
gösterip kendinden sonrakilere örnek olandır,

Romalı efendilerin köleliğine karşı Trakyalı
Spartakus; 

“Ekende yok biçen de yok yemede ortak olan”
Roma, Bizans, Osmanlı ve diğerlerinin vergi adıyla
haraç alışına karşı çıkan Şeyh Bedrettin; 

Emeğine, ekmeğine ve temel hak ve özgürlüklerine
sahip çıktığı için zalimin zulmüne mazhar olan, hain
tuzaklarda öldürülen, darağaçlarına çıkarılan, işkence-
lerden geçirilen, işsiz ve aç bırakılan, sürgün edilen,
göçe zorlanan sonra sen sonra biz yani yaşamak için
çalışmak zorunda olan onurlu duruş sergilen her kimse
birer efsanedir. 

Onların yolundan gitmek, toplumsal yaşama dair
yaptıklarını anlayıp anlatmak, yapmaya çalıştıkları
yapıya bir tuğla koymak gerek. Birilerinin efsaneleri
eften püften uyduruk masallar olurken, bizimkiler
senin benim gibi etten kemikten yani içimizden biri.
Efsanevi varlıkları başka yerde aramana gerek yok 

İstanbul trafiğinde kural ihlali yaparak seyreden hafriyat kamyonları, tehlike saçmaya devam ediyor. Eyüpsultan İlçesi’ne bağlı Ağaçlı
Köy yolunda hızla giden kamyonların, molozlarını da plaja yakın bir alana boşaltması nedeniyle deniz, kahverengiye dönmüş durumda

Ö zellikle Eyüpsultan İl-
çesi’ne bağlı Ağaçlı
Köy yolunda, bazı

noktalarda 40 kilometreye
kadar düşen hız sınırına, çok
sayıda kamyon şoförü uymu-
yor. Çevre sakinleri otobanda
aşırı hızla giden kamyonlardan
şikayetçi. Ayrıca hafriyat kam-
yonlarının molozlarını boşalt-
ması için adres gösterilen alan,
Ağaçlı Köyü Plajı’nın hemen
kenarı. Öyle ki denizin kıyı-
sında döküm yapan onlarca
kamyon nedeniyle, suyun rengi
tamamen değişmiş ve kahve-
rengine dönmüş durumda.
Çevre sakinleri, plajın doldu-
rulmasına da isyan ediyor. Köy
sakinlerinden Necmi Akar,
“Çok hızlı gidiyorlar, yolda sü-
rekli tehlike var. kurallara zaten
uyulmuyor, tonaj var. Biz de bu
konudan rahatsızız, yetkililer-
den yardım bekliyoruz. Hız sı-
nırını uygulasınlar. Hele de
ufak araba olduğu zaman kar-
şılarında, görmezden geliyor-
lar" dedi.

Hatalı sollama yapıyorlar

Bir başka köy sakini de "Oto-
bandan Odayeri’nden girdik-
ten sonra köy yolu başlıyor.

Hızla geliyorlar, birbirlerini sol-
luyorlar. Bu yolda zaman
zaman devrilen kamyonlar
oldu. Jandarma gerekli tedbiri
alıyor ama bazen yetersiz kalı-
yor. Çok hızlı gidiyorlar, yor-
gun oluyorlar belki, belki çok
çalışıyorlar ama telaşlılar yani.
Kantar’ın oradan girdikten
sonra iki tane viraj var. Bazen
hatalı sollama oluyor. Son
anda selektör veriyor ya da sen
veriyorsun" şeklinde konuştu.

Denize hafriyat yapıyorlar

Bir başka çevre sakini ise "Bu
köyümüz açısından çok kötü
bir şey. Yıllardır biz bunu çeki-
yoruz. Kamyonların tozu
olsun, gürültüsü olsun. Şu
anda yok ama bütün toz köye
geliyor. Ayrıca buradaki
döküm kamyonlarının hepsi
denize hafriyat yapıyor. Biz bu
konudan çok mustaribiz. 153’ü
arıyoruz, her yere bilgilendirme
yapıyoruz ama bu konuda
dönüş yapılmıyor. Hızlarından
sıkıntılıyız, köy içinden geçen-
ler oluyor, çocuklarımız bisik-
lete biniyor. Kışın çamuru,
yazın tozu bitmiyor. Otobanda
hız sınırına da uymuyorlar"
ifadelerini kullandı. DHA

YOLDA SUREKLI
BIR TEHLIKE VAR

100 daire satısa cıktı
KİPTAŞ, Pendik Yeşilce Aydos projesindeki 100 daireyi, riskli bina ve alanlarda oturanlar için satışa
çıkarıyor. Uygun ödeme seçeneklerinin sunulacağı kampanyaya başvurular 30 Eylül’de başlıyor

istanBul Büyükşehir Beledi-
yesi iştiraki KİPTAŞ, yapı gü-
venliği bilincini üst seviyeye

taşımak amacıyla konut kampanyasına çı-
kıyor. KİPTAŞ, kampanya kapsamında 10
Blok 331 konuttan oluşan Pendik Yeşilce
Aydos projesindeki, hemen teslim 100 dai-
reyi satışa sunacak. Kampanya kapsamın-
daki daireler, öncelikle İstanbul’da riskli
yapı raporlu bulunan veya riskli alandaki

evlerde oturanlar için satışa çıkacak.

Farkındalık yaratmak istedik

Kampanya hakkında bilgi veren KİPTAŞ
Genel Müdürü Ali Kurt, “İstanbul’un daya-
nıklı yapı kullanım oranının artırılmasına
yönelik, ‘kısıtlı kaynak maksimum verim’ te-
melli, dönüşüm modeli geliştirilmesi gerek-
tiğini düşünüyoruz. Afet risklerinin
doğurduğu kırılganlıklara karşı dayanıklı

kentleşme hedefleri çerçevesinde, kamu oto-
ritesi koordinasyonunda riskli yapı sahiple-
rini mevcut yapı stoğu ile eşleştirmemiz,
tartışmasız en hızlı çözümdür. Biz de bu
model kapsamında farkındalık yaratmak
için stok dairelerimizi, öncelikle, riskli ya-
pıda veya riskli alanda oturan mülk sahiple-
rine satışa sunuyoruz. 2020 Şubat ayında
da benzer kampanyayı, 272 konut için yap-
mıştık. Mevcut yapı stoğunun verimli kulla-

nımı için bu adımları atmaya devam edece-
ğiz” diye konuştu.

Başvuru koşulları ve süreci

KİPTAŞ, riskli yapı ve alanlarda yaşayanla-
rın kısa süre içinde güvenli konutlara geçe-
bilmesi için kampanyada uygun ödeme
koşullarının sağlanmasına önem verdi. Dai-
reler, kampanya kapsamında, peşin 347 bin
liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.
Ayrıca isteyenler, bankaların sunacağı
uygun vade seçenekleri ile bu evlerden biri-
nin sahibi olabilecek. Kampanya ile ilgili bil-
giler KİPTAŞ’ın (kiptas.istanbul) internet
sitesinin yanı sıra, sosyal medya hesapla-
rında da yer alıyor. Ayrıca, 24-30 Eylül ta-
rihleri arasında Merkezefendi’de bulunan
KİPTAŞ Genel Müdürlüğü’ne başvurarak
detaylı bilgi almak mümkün. Kampanyaya
katılmak isteyen İstanbullular, 30 Eylül-14
Ekim tarihleri arasında başvuruda buluna-
bilecek. Kampanyadan, riskli yapı raporlu
veya riskli alandaki evi dışında herhangi bir
evi olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve ödeme
alışkanlığına sahip kişiler faydalanabilecek.
KİPTAŞ, kampanyadan ev alanlarla yapa-
cağı sözleşmeye, riskli yapısından veya riskli
alandaki evinden kendisinin ya da kira yo-
luyla bir başkasının yararlanmayacağı taah-
hüdünü ekleyerek bu verileri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile paylaşacak. Satış
kampanyasından elde edilecek gelir sosyal
konut ve kentsel dönüşüm projelerine kay-
nak yaratmak için kullanılacak.

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

EFSANE

Eyüpsultan İlçesi’ne bağlı Ağaçlı Köy yolunda, bazı noktalarda 40 kilometreye kadar düşen hız 
sınırına, çok sayıda kamyon şoförü uymuyor. Çevre sakinleri otobanda aşırı hızla giden kamyonlardan

şikayetçi. Vatandaşlar, “Yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akpolat'dan mesafe uyarısı
Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat, koronavirüs sal-
gını nedeniyle devam eden kont-

rollü sosyal hayat dönemi kapsamında ilçe
genelinde denetime çıktı. Vatandaşların ku-
rallara dikkat ettiğini ifade eden Başkan
Rıza Akpolat, esnafa da sosyal mesafe ko-
nusunda uyarılarda bulundu. Ülke gene-
linde koronavirüs salgını sonrası başlayan
kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında
vali, kaymakam ve belediye başkanları il ve
ilçelerde denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş’ta
da dün Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Ak-
polat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan
ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan
Çamırcı ilçe genelinde koronavirüs tedbirle-
rine ne kadar uyulduğu konusunda dene-

tim gerçekleştirdi. Ortaköy, Arnavutköy,
Kuruçeşme ve Çarşı da gerçekleşen dene-
timlerde vatandaşların maske kurallarına
uyduğu görülürken esnaf ve iş yeri sahiple-
rine ise masa ve sandalyeleri sosyal mesafe
kurallarına göre ayarlanması konusunda
uyarı geldi.

Denetimleri sürdüreceğiz

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
"Beşiktaş Kaymakamımız Önder Bakan ve
Emniyet Müdürümüz Ercan Çamırcı ile
birlikte pandemi denetimi kapsamında ilçe-
mizde incelemelerde bulunduk. Sosyal me-
safe, maske ve hijyen kurallarına uyan
vatandaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.
Denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi. DHA

Pandemi nedeniyle hij-
yen hem şirketler hem
de bireysel anlamda

önem kazanırken dezenfeksiyonun
yanlış yapılması yarardan çok
zarar getirebiliyor. Kapalı ortam-
larda doğru ürün ile dezenfeksiyo-

nun virüsün yayılımını önleyece-
ğini belirten Yüksek Ziraat Mü-
hendisi Oytun Nalbantoğlu yanlış
uygulamaların gereksiz maliyet,
emek ve zaman kaybına neden
olurken salgının önlenmesinde de
hiçbir katkı sağlamadığını vurgu-
ladı. Sıvı püskürtülerek yapılan
yüzey dezenfeksiyonunun, Covid-
19 ile mücadelede etkili olmayaca-
ğını ifade eden Yüksek Ziraat
Mühendisi Oytun Nalbantoğlu
salgın hastalıkların yüzde 90 ora-
nında damlacık yoluyla ve hava
aracılığıyla bulaştığına dikkat
çekti. Nalbantoğlu, Covid-19’a
karşı bugün kamu ve özel sektörde
yapılan uygulamaların yüzde 80’in
üstünde olduğunu söyledi.

Püskürtmenin faydası yok!



E nerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez, yaptığı
açıklamada, altın üretiminin

uzun dönemli araştırma ve yatırım
gerektirdiğini, Türkiye'de altın tüketi-
minin yüksek olduğunu ifade etti.
Türkiye'de 2000'li yıllara kadar altın
üretimi yapılmadığına dikkati çeken
Dönmez, geçen yıl 38 tonla en
büyük üretimin gerçekleştirildiğini
söyledi. Söz konusu üretimin, bir
önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40
artış gösterdiğini aktaran Dönmez,
şöyle konuştu: "2020 hedefimiz sal-
gına rağmen 44-45 ton, ancak bu
yeterli değil. Her yıl 130-160 ton
altın ithal ediyoruz. Ödediğimiz
rakam az değil, 8-10 milyar dolar.
Bu yıl ilk 6 ayda altın ithalatına öde-
diğimiz bedel 11 milyar dolar. Belki
en büyük ithalatı yapmış olacağız.
Kuyumculuk sektörümüz iyi, ihraca-
tımız da var ama bu kadar bedeli
neden yurt dışına ödeyelim? Arama-
lara hız veriyoruz. Yeni altın sahala-
rımız da oldu. Bunların bir kısmını
Türkiye Varlık Fonu'na devrettik. İn-
şallah orada değerlendirilecek. He-

defimiz önümüzdeki 5 yılda altın
üretiminde yıllık 100 tona ulaşmak."

Libya'da son durum

Dönmez, Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti ile Türkiye arasında üst
düzey stratejik iş birliği olduğunu
vurgulayarak, "Arzumuz bir an önce
sükunetin, barışın ve huzurun hakim
olması. Kaybeden Libya halkı olu-
yor. Öbür tarafta darbeci Hafter var.
Meşru hükümete karşı ayaklanmış,
hak, hukuk tanımayan bir taraftan
bahsediyoruz. Bu iç savaşın sosyal
ve ekonomik hayata yansımaları var.
Yerin altında milyarlarca varillik pet-
rol rezervi olmasına ramen üreteme-
yen, üretse de satamayan,
taşıyamayan bir Libya'dan bahsedi-
yoruz." değerlendirmesinde bu-
lundu. Buna rağmen, Türkiye'deki
bazı girişimcilerin geçmişte Libya'da
doğal gaz çevrim santralleri başta
olmak üzere anlaşmalarının oldu-
ğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Libya halkının elektrik ihtiyacı
büyük ve alt yapılarında ciddi eksik-
ler var. Türkiye'nin bu alanda önemli

birikim ve tecrübesi var. 
O coğrafyada iç savaştan önce de
müteahhitlerimiz üst yapı ve alt ya-
pıda ciddi işleri yüklenmişti. Birçok
işçimiz çalışmak için oraya gitti.
Şimdi tekrar umut vadeden bazı ge-
lişmeler var. İnşallah bunlar da sü-
ratle tamamlanır. Türkiye olarak
dün nasıl Libya halkının yanında ol-
duysak yarın da olacağız. Altyapı,
üstyapı eksikleri varsa süratle ta-
mamlarız. 
Bunlar zor işler değil." Türk girişimci
bir firmanın Libya'da devam eden
bir santral inşaatı olduğuna da deği-
nen Dönmez, "Bitmek üzere olan bir
proje. Trablus'a yakın bir yerdeydi,
güvenli ortam tekrar oluştu. 1000
megavat civarında bir santral söz
konusu. Bu arada yakıt temini ve te-
dariki de önemli. Doğal gaza göre
yapılmış durumda. Santrali yaparsı-
nız ama gazı üretip, getirip oraya in-
tikal ettiremezseniz yararlanma
şansınız olmaz. Kaynak tedariki ve
güvenliğiyle tesisin güvenliğini bir
bütün olarak değerlendirmek gereki-
yor." ifadelerini kullandı.
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AFET KONTEYNERİ MALZEME ALIMI 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 :2020/493638
1-İdarenin
a) Adresi :Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165851100 - 2165851495
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :18 KALEM AFET KONTEYNERİ MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Pendik İlçesi
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 20 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5
b) Tarihi ve saati : 09.10.2020 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

AFET KONTEYNERİ MALZEME ALIMI
PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1226795)
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türkiye Esnaf ve Sanat-
karları Konfederasyonu
(TESK) verilerinden derle-

nen bilgilere göre, yılın 8 aylık döne-
minde tescil edilen esnaf ve sanatkar
sayısı 258 bin 719 oldu. Bu sayı aynı
dönemler dikkate alındığında 2016'da
162 bin 324, 2017'de 157 bin 829,
2018'de 157 bin 249 ve 2019'da 150 bin
267 olarak kayıtlara geçmişti. Veriler
aylar itibarıyla incelendiğinde, en fazla
tescilin Kovid-19 tedbirlerinin devrede
olduğu nisan ayında yapıldığı görüldü.
Nisan'da 43 bin 205 esnaf ve sanatka-

rın tescili yapıldı. Bunu 42 bin 471 tes-
cille temmuz ve 35 bin 386 tescille hazi-
ran ayı izledi. En az tescilin
gerçekleştirildiği ay ise 22 bin 248 ile
mayıs oldu.

2018'de kepenk kapattılar

Ocak-ağustos dönemleri dikkate alındı-
ğında en fazla kepenk 2018 yılında ka-
patıldı. O yıl 71 bin 825 kişi iş yerini
kapattı. Bu sayı geçen yıl 69 bin 672,
2017'de 64 bin 305 ve 2016'da 63 bin
208 olarak gerçekleşti. Bu yılın 8 aylık
döneminde ise Kovid-19 salgınının et-

kilerine rağmen iş yerini kapatan esnaf
ve sanatkar sayısı son 5 yılın en düşük
seviyesinde gerçekleşti ve 60 bin 870
olarak kayda geçti.

2017'de meslek kolu değişti 

Esnafın en fazla meslek kolunu değiş-
tirdiği yıl ise 2017 oldu. Söz konusu
yılın 8 aylık döneminde 696 bin 164
esnaf işini değiştirdi. Bu yılı 266 bin 353
ile 2016, 113 bin 118 ile 2019 ve 84 bin
562 ile 2018 yılı takip etti. Bu yılın 8
aylık döneminde tadil sayısı 72 bin 212
ile son 5 yılın en düşüğü olarak kayıt-

lara geçti. Türkiye'de 31 Ağustos itiba-
rıyla toplam 1 milyon 983 bin esnaf ve
sanatkar faaliyet gösteriyor. TESK
Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
esnaf ve sanatkar tescilinin son 5 yılın
zirvesinde olmasına ilişkin şunları söy-
ledi: "Bu tablonun en önemli sebebi
kadın üyelerimizden ilk girişte ücret al-
mamamızdır. Şu anda 330 bine yakın
kadın üye sayımız var. Bu rakam birçok
devletin nüfusundan fazla. Gelecekte
esnafa yapılacak teşviklerle bu sayı
daha da artacaktır. Küçük esnaf ekono-
minin barometresidir."

Esnaf ve sanatkar sayısı arttı

5 YILDA 100 TON ALTIN!

Türkiye'de ocak-ağustos döneminde tescil edilen esnaf ve sanatkar sayısı 259 bine yaklaştı. Bu sayı, son 5 yılın zirvesi oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınına rağmen son dönemde iş yerini kapatan esnaf sayısı ise 8 aylık dönemler dikkate alındığında son 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer
Güç Santrali (NGS) konusunda "bir
hayalin gerçekleştirilmesi için gün
saydıklarını" ifade ederek, Türkiye
Cumhuriyeti'nin 100. yılında 4 re-
aktörden ilkinin devreye alınaca-
ğını söyledi. Çalışmaların hızlı ve
planlı ilerlediğini aktaran Dönmez,
geçen haftalarda bir saha ziyareti
gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Dönmez, birinci ünitede ilerleme-
nin daha fazla olduğunu belirterek,
şunları kaydetti: "Planımız 2023'te
birinci, 2024'te ikinci üniteyi dev-
reye alabilmek. Üçüncü üniteyle il-
gili lisanslama çalışmaları devam
ediyor. Aslında saha tek olsa da
orada 4 santral yapıyoruz. 4 reak-
tör, 4 santral demek. Tek kalemde
Türkiye'nin en büyük yatırımların-
dan olmaya aday. Elektrikte arz gü-
venliği, kaynak çeşitliliği
politikamızın bir sonucu. Burada,
nükleer teknolojiyi de daha yakın-
dan tanımış olacağız. 300'den fazla
mühendisimiz Rusya'da bu alanda
eğitim aldı. Sahaya gittiğimizde
genç mühendis kardeşlerimizin
henüz inşaat aşamasında heye-
canla çalıştığını gördük. 2023'ten
sonra işletmeye geçildiğinde de
böyle bir tecrübeyi kendi insan
kaynağımızı yetiştirmek suretiyle
kazanmış olacağız."

2023'te devreye

girecek

TEKNOFEST 
değişim getirecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TEKNOFEST, toplumu dönüştürme gücüne sahip olan
bir etkinlik. Şimdi ektiğimiz tohumların etkilerini orta ve uzun vadede hep birlikte göreceğiz" dedi

türkiye Teknoloji Ta-
kımı Vakfı (T3 Vakfı) ile
Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı öncülüğünde düzenlenen
Uzay ve Teknoloji Festivali "TEK-
NOFEST 2020" Gaziantep'te baş-
ladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Gaziantep Kalesi
önünde düzenlenen törende, milli
teknoloji hamlesinin adeta markası
haline gelen festivalin, her aşama-

sında emeği geçen T3 Vakfı başta
olmak üzere tüm paydaşlara teşek-
kür etti. Ekipteki herkesin insan üstü
bir çaba ortaya koyduğunu, gece
gündüz demeden sadece bu işe
odaklandığını anlatan Varank, "Tabi
gönül isterdi ki keşke ilk iki Tekno-
fest'te kırdığımız ziyaretçi rekorlarını,
bu sene Gaziantep'te daha da yuka-
rılara çekebilseydik. Salgın müsaade
etmedi ama ben şundan eminim bu
sene fiziken kıramadığımız ziyaretçi
rekorunu, televizyonlar ve sosyal
medya yayınları sayesinde dijital ola-
rak kıracağız." diye konuştu. Bakan
Varank, şöyle devam etti: "TEKNO-
FEST'e olan ilgi her sene katlanarak
artıyor. Festivalin ilk yılında, 4 bin
333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi
bizleri yalnız bırakmadı. İkinci sene-
mizde yarışan takım sayısı 17 bin
773'e çıktı. Türkiye'nin dört bir ya-
nından gelen gençlerin yanı sıra sı-
nırlarımızı da aştık, 122 ülkeden de
yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği
yaptık. Geçen sene 1 milyon 720 bin
ziyaretçiyle, kendi alanında dünya-

nın bir numaralı festivali olduk. Bili-
yorsunuz ilk 2 sene İstanbul'daydık,
üçüncü senemizde Anadolu'ya çı-
karma yapalım dedik ve işte Gazian-
tep'teyiz. Bu sene Teknofest'e 100
binden fazla yarışmacı başvurdu, bu
hakikaten muazzam bir rakam."

Gençler bize katılıyor

Bakan Varank, salgının, teknolojiye
gönül verenleri, gençleri durdurama-
dığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Teknoloji üreten Türkiye hedefiyle
çıktığımız bu yolda, yıldan yıla yüz
binlerce genç bize katılmaya devam
ediyor. Hepsi sadece tek bir amaca,
çığır açıcı teknolojileri geliştirmeye
odaklanmış durumda. Ben açıkçası,
bir ülkenin geleceği için bundan
daha kıymetli bir şeyin olmadığını
düşünüyorum. Bugün işte o yerinde
duramayan, ayakları yere basmayan
gençlerimizin çoğu aramızda. Elle-
rindeki imkanları zorlayarak, gençle-
rimiz önce takımlarını oluşturdular.
Sonra fikir jimnastiği yaptılar ve yola
çıktılar”

FESTİVALE
VURGU YAPTI

Online otomobil satışı çok revaçta
INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ağustos ayında Türkiye
ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti

Satışlarda geçen sene-
nin aynı dönemine göre
yüzde 52 artış, geçen aya

göre yüzde 6 düşüş gözlendi. Toplam
ikinci el online satışlar içinde binek
araçların payı yüzde 85, hafif ticari
araçların payı da yüzde 15 olarak be-
lirlendi. Bu yılın ağustos ayında ikinci

el online binek ve hafif ticari araç pa-
zarında, en çok tercih edilen otomotiv
markası 34 bin 781 adet satışla VW
oldu. Renault 27 bin 923 adetle ikinci
ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü
sırada yer aldı. Ardından 19 bin 364
adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12
bin 286 adetle BMW, 11 bin 876
adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832
adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peu-
geot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıra-
landı.

BMW ve Peugeot büyüdü

Söz konusu markaların temmuz satış-
ları, ikinci el online araç pazarının
yüzde 77'sini oluşturdu. Ayrıca ağus-

tosta ilk 10 sıralamasında önceki aya
göre satışlarını en çok artıran marka-
lar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olur-
ken, Audi busene ilk defa ilk 10
sıralamasında yer aldı.

Ağustosta en 
hızlı Ford satıldı

Ağustos ayında online pazarda Tür-
kiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün
oldu. En hızlı satılan marka 24 günle
Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük
satış hızıyla Mercedes-Benz olarak be-
lirlendi. Geçen ay ikinci el online pa-
zarda en çok tercih edilen ilk 10
markanın en çok satan binek modeli
sıralamasında zirve yine değişmedi. 

Mustafa
Varank

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez,
Türkiye'nin geçen yıl 38 ton
altın üretimiyle rekor kırdığını
belirterek, "Salgına rağmen
2020 hedefimiz 44-45 ton.
Önümüzdeki 5 yılda da 
hedefimiz altın üretiminde
yıllık 100 tona ulaşmak" 
dedi
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Baykal’ın kalıntıları!

K
orona dolayısıyla ölü sayıcılığının devam ettiği
ve bu ölümlerin büyük bölümünün yaşları iler-
lemiş insanlar arasında olduğunun belirtildiği

şu günlerde yürüyemeyecek durumda, hasta olmasına
rağmen milletvekili maaşlarını almayı ihmal etmeyen
Deniz Baykal'ın yaşamaya devam ettiği, bölgeye gö-
türdüğüm ilk ofset matbaamın açılış kurdelesini biz-
zat kesen eski Başbakanlardan olan Mesut Yılmaz'ın
ölüm haberleri paylaşılmaya devam ediyor. Halbuki
ikisi de hayatta. Allah uzun ömürler versin diyoruz.

Evet ölümün başka şekli yokmuşcasına, Corona ol-
masa kimsenin ölmeyeceği, sanki ölüm hiç yokmuş gibi
koparılan kıyametin kibarca Covit-19 adı verilen virü-
sün bile baş edemediği onca fesat, kem gözlü, '' ben, biz
olmasak olamaz'' diyenlerin yaşamaya devam ettiği bu
dünyada, yani bu ülkede geriye kalan kalıntılarda aynı
Corona gibi Baş belası olmaya devam ediyor.

Bunun en son örneği çıktıkları tv ekranlarına başla-
rını kaldırmadıkları Whapshap'tan fırsat buldukla-
rında ancak konuşan ve "Bakanla görüştüm, Başkanın
danışmanını aradım" diyerek böbürlenirlerken sözüm
ona karşı oldukları ve sıkça eleştirdikleri iktidara,
AKP dedikleri Akpartililerle diz dize, göz göze olan
Baykal'ın kalıntılarıdır. Gerçi aynı Baykal değil miydi
bu günkü Başkan Erdoğan'ın önünü açan...

Neyse gelelim son günlerdeki bir konuya. O da bu
kalıntıların baş rol oyuncuları olduğu gün geçtikçe
daha da netleşen Kaftancıoğlu üzerinden yerlerinden
oldukları CHP'yi kendilerine göre dizayn etme çabası
içinde olan Baykal kalıntılarıdır.

Ki; Bunlar sözde laik, demokrat, solcu, aydın geçi-
nirlerken küçük beyinciklerinin altında gizledikleri
ulusalcılık yatar, hem Alevi, hem de Kürt düşmanlığı
yatar. Ve bunlar kovuldukları için yer verilmeyen CHP
'yi kendilerine göre yeniden dizayn edip Baykallaş-
tırma çabalarının ilk hedefi de şu anki İstanbul İl 
Başkanı olan Kılıçdaroğlu gibi alevi kökenli olan 
Kaftancıoğludur.

Gerçi bugün Kaftancıoğlu'nu hedefe alan bunlar,
dün de Kılıçdaroğlu'nu Türk siyasi hayatına kazandı-
ranların arasında ilk sıralarda yer alan ama PM'ye bile
giremeyen Gürsel Tekin'i Kürt diye hiç sevmemişlerdi. 

Çünkü Kılıçdaroğlu Baykal'ın yerine oturmuş, İs-
tanbul'un da içinde bulunduğu birçok kentte 25 yıla
yakındır alınamayan belediyeleri alma başarısını or-
taya koymuştu. Bu başarının Baş mimarı da bunların
şimdiki hedefinde olan Kaftancıoğlu'dur.

Kısacası son günlerde tartışılan Atatürk ismi,
CHP'deki üye istifa iddiaları gibi gerçek gündemi meş-
gul eden ve bunu yaparken de Cumhur ittifakını rahat-
latma adına Millet ittifakının başını çeken CHP'nin
enerjisini almak, gerçek gündemi saklayıp, Coronın
katkısıyla da iyiden iyiye sanallaşan hayatın içinde ik-
tidarına devam etmek isteyenlere yaranmak ve diğer
yandan da millet ittifakını çökertme hesapları içinde
olan bu iktidara karşı olanların moralini bozmaktır.
Bu kalıntılar onu da başarıyor gibiler. 

Hem de solcu, Atatürkçü, büyük CHP'liler hatta
gazeteci, tv programcısı, olarak..

C HP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu'nun, partinin kuru-
luş yıldönümü de olan 9 Ey-

lül'de katıldığı Taksim Toplantısı'nda,
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk'ten "Mustafa Kemal"
diye söz etmesi, parti içinde tartışma ya-
ratmıştı. İstanbul Milletvekilleri Akif
Hamzaçebi, Mehmet Ali Çelebi, İzmir
Milletvekilleri Bedri Serter, Atilla Sertel,
Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Kamil
Oktay Sındır, Tacettin Bayır ile bazı eski
milletvekilileri, Twitter hesapları üzerin-
den Kaftancıoğlu'na tepki göstermiş-
lerdi. Günler sonra konu hakkında
açıklama yapan Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu'ndan çok tartışılacak bir
açıklama geldi. 

Belli çevreler körüklüyor

"İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister
Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartış-
malar yapay tartışmalar. Bunlar belli çev-
reler tarafından CHP’nin içini
karıştırmak için körükleniyor" diyerek
Canan Kaftancıoğlu'na sayhip çıkan Kı-
lıçdaroğlu, "CHP’nin ilkeleri, programı
var. Ülkenin sorunlarını çözmek için bir
kabiliyeti var. Bizim sorunumuz, doğruya
doğru kitlelere kendimizi anlatmak. Ken-
dini iktidara eklemlemiş medya bize yer
vermez. Toplum bölündü, bu da iktidarın
işine geliyor. Ekonomik sorunlar çok
ciddi. Halk da bunu görüyor. Ayasofya
dediler, ne oldu? Canan Hanım bizim il
başkanımız elbette yanındayım" ifadele-
rini kullandı. "Canan Hanım’ın, Ata-
türk’ü sevmemesi mümkün mü?" diye
soran Kılıçdaroğlu, "Bu tartışmalar Tür-
kiye’nin, İstanbul’un gündeminde değil.
Türkiye’de işsizlik, yoksulluk, uyuşturucu
sorunu var" dedi. 

Enteresan bir şey

AYM'nin ‘Şehirler arası yollarda gösteri
ve yürüyüş yapılamaz' hükmünü iptal et-
mesinin ardından İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu yaptığı açıklamada, “Ana
caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş
hakkının ortadan kaldırılmasını onayladı-

nız. Polis koruması almana gerek yok. 
Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa
Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum
kendi arabamla tek başına gitmeye ben
varım sen var mısın?” ifadelerini kullan-
mıştı. Kılıçdaroğlu’na İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’nun AYM Başkanı Zühtü
Arslan’a yönelik kullandığı bu ifadeler de
soruldu. Demokrasiye vurgu yapan Kılıç-
daroğlu, “İçişleri Bakanlığı koltuğunda
oturup Türkiye’nin güvensiz olduğunu
itiraf etmek enteresan bir şey. Tam tersine
Türkiye’nin terörden temizlenmesi gerek-
tiğini ifade edebilirdi. Anayasa Mahke-
mesi Başkanı’nı bir karar üzerinden
hedef alıyorsa zaten demokrasiyi 
içselleştirmediğini gösterir bu” dedi.

ISTER ATATURK DE
ISTERSEN GAZI DE!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı. 'Atatürk' isminin özel atıflarla
kategorize edilmesine karşı çıktığını ve kullanmak istemediğini belirten Kaftancıoğlu'nu savunan Kılıçdaroğlu, "İster Gazi
Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartışmalar yapay tartışmalar" açıklamasını yaptı

YUZDE 41’INI IHRAC ETTIM

İçİşlerİ Bakanı Süleyman
Soylu, bir televizyon progra-
mında gündeme dair açıklama-

larda bulundu. Soylu, AYM başkanı Zühtü
Arslan’la yaşadığı sözlü tartışmaya değinir-
ken, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’nın tarikatların
silahlandığı iddiasını da değerlendirdi.
Anayasa Mahkemesi başkanı Zühtü Ars-
lan’la yaşadığı sözlü tartışma hakkında ko-
nuşan Soylu, “Bizim AYM gibi çok saygın
bir ortamla sorunumuzun olması mümkün
değil. Kişisel bir sorunumuzun olması
mümkün değil. Elbette ki devletin tepe-
sinde böyle bir sorunu kabul edebilmek de
doğru değil. Çünkü hepimiz ülke için çalışı-
yoruz. Ancak karşı karşıya kaldığımız me-
seleyi ifade etmek zorundayız. Eğer ifade
ediyor, bu konuyla ilgili aynı ısrarı görüyor
iseniz elbette ki göreviniz bunu tekrar söy-
lemek. Ve ben de kendi üslubumla bunu
ifade etmeye çalıştım. Yani şunu söyleye-
yim. Kullanılan dil düşünceyi saklar diye
Avusturyalı bir filozofun lafı var. Benim
dilim düşünceyi saklamaz” dedi.

Sakil bir davranış

AYM Başkanı Arslan’ın ‘Hukuka kimse
müdahale edemez’ sözleri için, “Sadece PR
üzerinden tweet atması son derece sakil bir
davranıştır” diyen Soylu, "Bu davalar görü-
lürken İçişleri Bakanı olarak ben, ‘Bunun
kamu düzeniyle bir alakası var buna şöyle
bakın’ dersem bu tweeti atarsın. O zaman
yargıya kimse müdahale edemez dersin.
Ben böyle bir şey yapmamışım. Tam tersi
bitmiş, benim de sonradan haberim olmuş.
Görünce bir reaksiyon ortaya koymuşum.
AYM ile niye sert polemiğe girdin diyorlar.
Acaba kişileri mi hedef aldım. Yo, kişileri
hedef almadım. Bana laf yetiştirip birçok
istiskal etmeye çalışan değerlendirmeler or-

taya koyuyorlar. Ben onları kendime şeref
mahyası olarak kabul ederim hepsini. Ben
güvenliği sağlamaktan endişe etmem. Ör-
neği de var. Biz güvenliği sağlarız. İstan-
bul’la Ankara arasında yürürsün… Ben
güvenliği sağlarım ama mesele güvenlik
meselesi mi? Türkiye’de her yıl ortalama
45-50 bin arası gösteri olur. Bu gösterilere
müdahale oranımız bizim yüzde bir buçuk.
Şu anda 2020 yılı rakamında göre binde
bir. Bir HDP’li çıkıp desin ki Biz İstan-
bul’da sizden şu meydanı istedik, vermedi-
niz’. Son 1 yılda 2 yılda kim istemişse
veririz. Benim hayat felsefem, Cumhurbaş-
kanımızın da hayat felsefesi şu: Güvenlik
özgürlük için var. Ne yapacağız hapisha-
nede güvenli hale geldikten sonra bunun
bir anlamı söz konusu değil ki. Bizim kamu
düzeni sağlamamızın yegane sebebi hu-
kuka riayet etmek" diye konuştu. 

Dikkat etmek lazım

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın Polis Aka-
demisi başkanlığı yaptığını hatırlatan
Soylu, “AYM başkanımıza bir kabahat bu-
luyor değilim ama bir tespiti ortaya koyu-
yorum. Aldığı komiser yardımcılarının
yüzde 41’ini ben uzaklaştırdım, ihraç ettim
FETÖ’den. Demek ki devlete adam alırken
dikkat edilmesi lazım” dedi. FETÖ’den
tüm Türkiye’de 247 bin soruşturma yaptık-
larını belirten Soylu, “Türkiye’de 125 bin
kişi kamudan ihraç edildi. Bunların 44 bini
İçişleri Bakanlığı’ndan ihraç edildi” bilgile-
rini paylaştı. Soylu, “Ankara sınırları içeri-
sinde bu yıl sadece tespit ettiğimiz
FETÖ’cü bin 600 kişi. Ankesör soruştur-
malarında 19 bin 189 kişinin 7 bin 454’ü
yüzde 39 oranında ‘etkin pişman oldum’
diyor. Dünyada bir soruşturmada böyle bir
sonuç yok” diye devam etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasındaki polemik
büyüyor. AYM Başkanı Arslan'ın bir dönem Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptığını belirten
Soylu, "Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den ihraç ettim" diye konuştu.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

TALİMAT ALAN YARGIÇLAR VAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
"Saray'dan, hatta Erdoğan'ın avukatların-
dan talimat alan savcı ve hakimler de var.
Erdoğan'ın avukatları sigara
küllüğü istediğinde, ayağa kal-
kıp getiren yargıçlar var" iddia-
sını da ortaya attı. CHP lideri,
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
Yüksel Kocaman’ın düğünü-
nün ardından Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret
etmesine değindi. "Bütün yar-

gıçların hukuka ve vicdana göre görev
yapmalarını isterim. Hepsi böyle değil
maalesef" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir savcı

evlenebilir, evliliği kutlanabilir.
Ama bir savcı evlenip soluğu Sa-
ray’da alamaz. Cumhuriyet yal-
nızca savcıların unvanında
kullanılır. Eğer Saray’ın savcısıysa-
nız Cumhuriyet Savcısı ünvanını
kullanmayacaksınız. Erdoğan’ın
avukatlarının önünde hazır olda
bekleyen savcılar olduğunu da bi-
liyoruz" eleştirisinde bulundu. 

Kılıçdaroğlu, "CHP’nin ilkeleri, programı var. Ülkenin sorunlarını çözmek için bir kabiliyeti var. Bizim sorunumuz, doğruya
doğru kitlelere kendimizi anlatmak. Kendini iktidara eklemlemiş medya bize yer vermez. Toplum bölündü, bu da iktidarın
işine geliyor. Ekonomik sorunlar ciddi boyutta. Bunları maalesef unutturmanın peşine düşmüşler” ifadelerini kullandı.

28 tane vakfa operasyon yaptık
‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bili-
nen Ahmet Mahmut Ünlü’nün
‘Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı
derneğin silahlandığını’
söylemesi ve ifade ver-
meye hazır olduğunu
belirtmesiyle ilgili Soylu,
“Bizim ortak bir söyle-
mimiz var. Biz her söy-
lenen bilgiyi ciddiye
alırız. Ayakta durmamı-
zın sırrı budur” ifadele-
rini kullandı. "Yaklaşık

28 tane dernek ve vakfa operasyon
yaptık. 250 kişiyi gözaltına alıp tu-
tukladık. Türkiye’de bu mücadele

devam ediyor. Olur da atladığı-
mız olabilir. Bizim bilgiye her
zaman ihtiyacımız var. Göre-
mediğimiz bilgiler var" diyen
Soylu, Cübbeli Ahmet Ho-
ca’nın Perşembe-Cuma günü
bildiklerini anlatacağını belirte-
rek, "Bu yanlış bir şey değil. Bir
kişinin ifadesi de bizim için
önemli" şeklinde konuştu.

Diyaloğa bir
şans verdik
İletİşİm Başkanı Fahrettin Altun, Doğu Akdeniz ge-
rilimi ile ilgili, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,
Almanya Başkabanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı
Charles Michel sayesinde diyaloğa bir şans verdik"
dedi. İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki hakkaniyet ve iş birliği vizyonu ile
bunun uluslararası sisteme etkilerinin ele alındığı
“Uluslararası Doğu Akdeniz Konferansı” düzenlendi.
Video konferansın açılış konuşmasını İletişim Başkanı
Prof. Dr. Fahrettin Altun yaptı. Doğu Akdeniz hak-
kında son yıllarda birçok şey söylendiğine işaret eden
Altun, “Bazı eski sömürgeci güçler, bu bölgeyi ‘yeni
imparatorluklarının doğum yeri’ olarak görüyor. Baş-
kaları, burayı ‘bir sonraki küresel çatışma noktası’
olarak değerlendiriyor. Doğu Akdeniz, Türkiye için
ise mavi vatanımızın bir parçasını teşkil ediyor” dedi.

Diplomasiden yanayız

Altun, Türkiye’nin son aylarda dünyaya çok net bir
mesaj verdiğini belirterek, “Milletimizin bazı konu-
larda görüş ayrılıkları olabilir; demokrasilerde bu nor-
maldir ancak biz Türkiye’nin hak ve çıkarlarının
korunması noktasında biriz. Uluslararası hukukun
bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Sesi en çok çı-
kanın her zaman haklı olmadığını iyi biliyoruz. İşte
bu yüzden Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, her zaman diplomasi-
den yana oldu” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı
Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı
ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya
Şansölyesi Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı
Charles Michel’in yardımları ile diyalog ve diploma-
siye alan açıldığını söyledi.
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Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-

lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar

ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı

olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-

lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün

sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli

bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-

tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-

rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde
geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görüle-

bileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyen-

lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 23/09/2020

1.İhale Tarihi : 21/01/2021 günü, saat 15:40 - 15:45 arası.
2.İhale Tarihi : 25/02/2021 günü, saat 15:40 - 15:45 arası.
İhale Yeri : Eymen Yediemin Otoparkı(eski ateş otoparkı)-Haraççı Mah.Selim Sk.No:5/1 Arnavutköy/İstanbul
No  Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1     10.000,00 1 KDV 
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vergisi 
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

S evgili okuyucular bu hafta aynı konuya
devam edeceğiz. Özellikle 5-6 yıl önce
gazetelerde ve televizyonda yayınlanan

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çamaşır suyu
ve tuzruhu ile ev temizliği yapan Meryem
Kasap (34) adlı ev kadınının zehirlenerek öl-
düğü haberi konuya devam etmemizin faydalı
olacağını göedük. Bu hafta da evlerimizde bu-
lunan diğer maddeleri, potansiyel tehlikele-
rini, kullanımını, atıklarının bertarafını
anlatacağız. 

HALI TEMİZLEYİCİLERİ: Tehlikeli bile-
şenleri: Etilen glikol, monobütil eter, malei-
kanhidrit, reçine, petroldisiteleri, trikoloretan,
farklı yüzey aktif maddeleri. Potansiyel tehli-

keleri: Toksik. Yanıcı. Cilt ve gözler için irite
edicidir. Kullanımı: Kullanırken etiket bilgile-
rini okumalı ve bu bilgilere uyulmalıdır. Ço-
cukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı
yerlerde saklanmalıdır. Atıklarının bertarafı:
Ürün tamamen bitirilince ambalajı suyla çal-
kalanarak geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır.
Tamamen bitmemiş ise gerisini kullanmaya-
caksanız, kendi ambalajında belediyenin evsel
tehlikeli atıkların yönetimi çalışması kapsa-
mında toplanması ve bertarafı/geri kazanım
tesislerine gönderilmesi sağlanmalıdır. Bu
maddelere alternatif olarak sabun bazlı ürün-
ler tercih edilebilir. 

KULLANILMAYAN YA DA TARİHİ
GEÇMİŞ İLAÇLAR: Potansiyel tehlikeleri:
İlaçların çoğu toksik olup, özellikle yaşlılar ve
çocuklar tarafından yutulması halinde çok za-
rarlıdır. Çocukların vücut gelişimlerini henüz

tamamlamamış olmaları ve zayıf olmaları ne-
deniyle potansiyel kimyasal zehirlenme tehli-
kesi altında kalırlar. Kullanımı: Kullanımı
hususunda prospektüs bilgilerine uyulmalı ve
dikkatle uygulamalıdır. Ambalajlarının ağzı
sıkıca kapatılmalı, çocukların ve ev hayvanla-
rının ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
Atıklarının bertarafı: İlaç tamamen tüketilip,
ambalajı suyla çalkalanarak geri dönüşüm
kutusuna atılmalıdır. İlaç tamamen tüketil-
memişse, Belediye atık yönetimi kapsamında
toplanıp bertaraf/geri kazanım tesislerine git-
mesi sağlanmalıdır. Kanser tedavisinde kulla-

nılan ilaçlar ile saç için kullanılan bit, sirke
şampuanlarının ambalajları boş olsa bile çöpe
atılmamalıdır. Bertarafı için belediye yetkili
kişileri ile görüşülmelidir. ODA 

SPREYLERİ/HAVA TEMİZLEYİCİ-
LERİ: Tehlikeli bileşenleri: Formaldehitler,
petrol distileleri, diklorbenzendir. Potansiyel
tehlikeleri: Yüksek konsantransyonlarda ya
da uzun süre solunması halinde akciğerlere
zarar verir. Katı haldeki hava temizleyicileri
çocuklar ya da evcil hayvanların yeme ihti-
malleri nedeniyle tehlikelidir. Kullanımı ve de-
polanması: Kullanımı ve saklanması
hususunda etiket bilgilerine uyulmalıdır. Ço-
cukların ulaşamayacağı, sıcaklıktan uzak or-
tamlarda saklanmalıdır. Ambalajlarının
bertarafı: Ürün tamamen tüketilip, ambalajı
geri dönüşüm kutusuna atılabilir. Ürün tama-
men tüketilmemişse kendi ambalajında sak-

lanmalı ve belediyenin evsel tehlikeli atıklar
yönetimi çalışması kapsamında toplanması ve
bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderilmesi
sağlanmalıdır. Alternatifi: Oda spreyleri kulla-
nılmadan kapı ve pencereler her gün açılarak
ortam havalandırılmalıdır. 

RESİM VE EL SANATLARI MALZE-
MELERİ: Tehlikeli bileşenleri: Formaldehit-
ler, petrol distileleri, diklorbenzendir.
Potansiyel tehlikeleri: Yapısında bulunan kim-
yasal maddeler nedeniyle solunması, yutul-
ması ya da ciltle teması halinde zarar verir.
Bu malzemelerin kullanılması sırasında orta-
mın havalandırılması iyi olur. Kullanılması:
Kullanılması ve saklanılması hususunda etiket
bilgilerine uyulmalıdır. Çocukların ulaşama-
yacağı ortamlarda bulundurulmalıdır. Sevgili
okuyucular haftaya konumuza son vereceğiz.
Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Evimizdeki tehlikeli
maddeler

Süleymanpaşa Çifli-
könü mahallesinde  bu-
lunan  ve daha önce

çocukların  oyun oynadığı  park
şimdi akşamları   madde bağımlı-
ları toplanıp alkol alarak çevre bi-
nalarda  oturan vatandaşların
tepkilerini topluyor. Damga'ya ko-
nuşan mahalle sakinleri “Burası
yıllardan beri çocuk parkı olarak
kullanılıyordu. Yaklaşık 5 ay önce
bir sabah baktığımızda parkta  ne
salıncak,ne kaydırak ve  ne  otura-
cak   bank kalmış. Önce krona ne-

deniyle  kaldırıldı sandık ama aylar
geçmesine ramen hiç bir şey  yapıl-
mayınca  şaşırıp kaldık. Şimdi 
İnsanlar çocuklarını başka mahal-
lelerde bulunan  parka götürüyor”
ifadelerini kullandı.

Çocuklarla kapıya 
çıkamaz olduk

Adının açıklanmasını istemeyen bir
vatandaş ise “Akşamları çocukları-
mızı  kapıya çıkaramıyoruz. Nedeni
ise burayı  mesken tutan serseri ta-
kımları  toparlanıp alkol alıp  çev-

reyi rahayszız ediyor. Biz Polisi
aramaktan, Polis ise gelmekten
bıktı. Oysa buranın kime na   zararı
vardı bir  gece yarısı tüm eşyalar
toplandı. Hırsız desek  bunu yap-
maları çok zor. Buradaki tüm oyun
aletleri birileri tarafından alınıp gö-
türüldü. Öyle ise  kim alıp gö-
türdü? Sayın Başkan Cüneyt
Yüksel yol yapmaktan vakit bu-
lursa gelip burayı bir  görsün. ya
buraya tel Örgü çekisnler yada  ço-
cuklarımız için yeniden açılsın” ifa-
delerini kullandı. İRFAN DEMİR

Çocuk parkı
ayyaşlara kaldı!

160 SENE SONRA
RESTORE EDILDI
1860’lı yılların başında Sultan Abdülaziz Han tarafından saraydaki kişilerin kıyafetlerinin temizlenmesi
amacıyla yapılan Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra restore edildi. "Sadabad Kasrı
Çamaşırhanesi baştan aşağı yeniledi" diyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Biz bu yeri
Kağıthane’mize tekrar kazandırarak toplantı ve sergi salonu olarak milletimizin hizmetine sunduk” dedi.

İ stanbul'un önemli tarihi me-
kanlarından olan Sultan Abdü-
laziz Han'ın emaneti Sadabad

Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl ara-
dan sonra restore edildi. Özüne
sadık kalınarak restorasyonu yapı-
lan tarihi mekan; sosyal ve kültürel
etkinliklere ev sahipliği yapmak
üzere İstanbulluların hizmetine su-
nuldu.

Baştan aşağı yenilendi

Sadabad Kasrı Çamaşırhanesinin
restorasyon çalışmalarının yaklaşık
1 yıl kadar sürdüğünü belirten Ka-
ğıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin, sözlerine şöyle devam etti:
“160 yıllık tarihi eserin İstanbullu-
muza hayırlı olmasını diliyorum.
Özel bir eser oldu. Burası 1860’lı
yılların başlarında Sadabad Sarayı-
nın çamaşırhanesi olarak kullanılan
bir yerdi. Biz bu yeri Kâğıtha-
ne’mize tekrar kazandırarak top-
lantı ve sergi salonu olarak
milletimizin hizmetine sunduk. Çok
özel ve estetik bir çalışma oldu. Ar-
kadaşlarımız bütün eserleri baştan
aşağı yeniledi. Çalışmalarımız yak-

laşık 1 yıl kadar sürdü. Bizlerde gö-
reve gelir gelmez buranın ihalesini
yaptık ve restorasyonunu oluştur-
duk. Milletimiz bu güzel eserle bir-
likte, geçmişten almış olduğu
geleneği geleceğe taşıyacağını inanı-
yorum.”

Üstten enjeksiyon yapıldı

Geçmişin emanetini olan Sadabad
Kasrı Çamaşırhanesinin restoras-
yon detayları şu şekilde sıralandı:
"Röleve restitüsyon ve restorasyon
projeleri Kağıthane Belediyesi’nce
hazırlanarak Kültür Tabiat Varlıkları
Bölge Kurulu’ndan geçirildi. İç ma-
haldeki çatlak dikişleri, tuğla ve taş
tümlemeler yapılarak derzler açılıp
yenilendi. Yaklaşık 110 m2'dir ve 9
metre uzunluğunda bacaya sahip
olan yapı, tonoz üstü derz açılmış
ve beden duvarı ile tonoz arası top-
rak dolgu temizlendi. Aynı zamanda
tarihi eserde çatlakların yapısal di-
kişi yapılarak üstten enjeksiyon ya-
pıldı. Enjeksiyon güçlendirmeden
sonra paslanmaz güçlendirme ima-
latları yapılarak statik güçlendirme
tamamlandı." DHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki  Mahmut Sümer Çocuk
Parkı,  madde bağımlıları ve  alkol kullananların mekanı oldu

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Anıtkabir'den Tekirdağ'a

Su sorunu çözülecek

anıTkabir’de dalgalanan şanlı Türk Bayrağı,
57. Alay’ın kurulduğu Tekirdağ’a getirilerek Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-

bayrak’a teslim edildi. Anıtkabir'de dalgalanan Şanlı Türk
Bayrağı , 57. Alay Yürüyüş Komitesinin öncülüğünde,
Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi tarafından düzenle-
nen bisiklet turuyla 57. Alay'ın kurulduğu Tekirdağ'a geti-
rilerek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak’a teslim edildi.  Türk Bayrağı’nın öperek teslim
alan Başkan Kadir Albayak, burada yaptığı açıklamada
“Mustafa Kemal Atatürk, bizim değişmez önderimizdir.
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin kalbidir ve ebediyen
atmaya devam edecektir. Türk Bayrağımızın Mustafa
Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’den
Tekirdağ’a getirilmiş olması bizler için gurur kaynağıdır.
Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere tüm şehitlerimizi anıyoruz” dedi.

Tekirdağ’ın turizm potansiyeli yüksek bölge-
lerinden biri olan ve yaz aylarında nüfusu büyük
bir artış gösteren Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ

ile Barbaros mahallelerinin bölgesel olarak artan ve hızla
gelişen yerlerin mevcut atıksu arıtma tesisi ihtiyacının karşı-
lanması için "Kumbağ Tm2 - Altınova Tm12 Arası Terfi
Hattı" projesi TESKİ tarafından hazırlanarak İller Bankası
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne onaylatıldı ve inşaatı için İller
Bankası’ndan kredi finansı sağlandı. Bahse konu bu proje
ile Kumbağ mahallesinde yer alan mevcut TM-2 terfi mer-
kezi ile Altınova mahallesi TM-12 terfi merkezi arasında 1
adet ek terfi merkezi ile yaklaşık 8.500 metre ø 630 mm
HDPE atıksu terfi hattı olarak yapılacak. Bu proje saye-
sinde Altınova Terfi merkezine gelen atıksuyun Süleyman-
paşa ilçe merkezinde yer alan Batı Atıksu İleri Biyolojik
Arıtma Tesisine ulaştırılması hedefleniyor.

İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından olan Sultan Abdülaziz Han'ın emaneti 
Sadabad Kasrı Çamaşırhanesi, 160 yıl aradan sonra restore edildi. 

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve
akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli
alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları 
alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)

(Eksik parçalıtrafik aracıdır.Aşağıda belirtilen eksik
parçaların yasal yollardan faturalı olarak tamamlan-
ması şarti ile alıcıya tescil verilecektir.)
01CRL85 Plakalı , 2013 Model , SKODA Marka ,

TMBAG6NE2E0083252 Şasi No'lu ,01 CRL 85 plaka

sayılı aracın Skoda marka, Octavia Elegance 1,6 CR

TDI 77 tipi, 2013 model, gri renkli, otomobil cinsi,

TMBAG6NE2E0083252 şase numaralı, dizel motor,

aracın motoru, şanzumanı, aküsü, ve diğer balantı ekip-

manları, ön farlar arka lambalar, ön lastikler, ön tampon

panjur, radyatör, koltukları, direksiyonu, torpido kapağı,

göstergeler, kilima, teyip ve diğer elamanlırı yok, sağ ön

kapı döşemesi yok, ön yolcu airbeg açık, aracın kaputu

paslanmış, muhtelif ezik ve çizikler mevcut. Aracın kont-

rolleri görsel olarak yapılmıştır. 
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BARIŞ KIŞ

B eylikdüzü Kaymakamı
Dr. Mustafa Altınpı-
nar, basın toplantısı

düzenledi. Gündeme ilişkin
açıklamalar yapan Altınpınar,
depreme karşı yapılan hazırlık-
ları anlattı. "Marmara Mahal-
lesi'nde Beylikdüzü Afet
Koordinasyon Merkezi'ni
açtık. İlçemizde bulunan bütün
konteynerleri elden geçirdik"
diyen Altınpınar, "Deprem za-
manı kullanacağımız, ama kul-
lanılmaz durumda olan
cihazları yeniledik. İstanbul
Üniversitesi ile yaptığımız iş-
birliği ile arama kurtarma ekibi
kurduk. Bu konuda çok iddia-
layız. Ekibimiz yurt dışında
eğitim görecek. Bu eğitimler
bittiğinde Türkiye'nin bir nu-
maralı ekibi olacak" açıklama-
sında bulundu. 

Afeti bilen bir 
ekip olacak

Kaymakamlık olarak 480 ki-
şiye eğitim verdiklerinin altını
çizen Altınpınar, "Bizim esas
yetiştirdiğimiz 15 kişilik arama
kurtarma ekibi deprem sıra-
sında koordinasyonu sağlaya-
cak. Hepsi Beylikdüzü'ne
dağılacak. Afeti bilen bir ekip
olacak. Nasıl hareket etmesi
gereken bir ekip ortaya çıkacak.
Onun yanında gıda bankamızı
hazırladık. Lojistik depo-
muzda bulunan çadırların ne-
reye kurulacağı bile belirlendi.
Ayrıca bütün Beylikdüzü'nü
kapsayacak tatbikatlar yapmak
istiyoruz. Bu tatbikatları yapa-
bilirsek aksaklıkları görüp hazı-
rız diyebiliriz. Deprem

olduğunda bütün unsurların
görev yerlerine gidip çalışabile-
ceği bir sistem kurmaya çlalışı-
yoruz. 5.8'lik bir depremde bile
iletişim kuramadık. Hiçbir yere
ulaşamadık. 7.2'lik bir dep-
remde ne olacağını tahmin bile
edemiyorum. Bundan dolayı
bütün hazırlıklarımızı yap-
maya çalışıyoruz. Depremi ko-
nuşmadığımız tek bir
günümüz yok. Konteynerleri-
miz yetersiz biliyoruz. Bunu
AFAD'a ilettik" dedi. 

Tek eksiğimiz tatbikat

İstanbul depreminin sadece İs-
tanbul'un meselesi olamdığının
altını çizen Kaymakam Altın-
pınar, "Türkiye'nin gayri safi
milli hasılasının 3'te birini İs-
tanbul üretiyor. Bu neden bu
deprem Türkiye depremi ola-
cak. Bu nedenle emir komu-
taya gerek kalmaksızın herkes
üzerine düşen görevi yapma-
sını istiyoruz. Beylikdüzü'nde
basit uygulanabilir bir plan
yapmaya çalışıyoruz. Ulaşımla
ilgili tedbirler planlandı. 5.8 ya-
şandığında 2 şey gördüm. İleti-
şim kuramadık ve bütün ara
sokaklar kapandı. Bu nedenle
her mahallede ayrı bir ekip ku-
ralım dedik. İletişim kurama-
dık ne yapacağız? Telsiz
sistemi kuduk. Sadece afet za-
manında kullanılacak bir sis-
tem. 25 tane telsiz alıyoruz.
Her mahalle muhtarında telsiz
olacak. Kara yolunun ka-
panma ihtimaline karşı deniz-
den ulaşım için alt yapı
oluşturuyoruz. Tek eksiğimiz
tatbikat. Tatbikatı da pandemi
nedeniyle yapamıyoruz" diye
konuştu. 

Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, olası büyük İstanbul depremi için 
15 kişilik bir profosyonel ekip kurduklarını söyledi. "Deprem olduğunda bütün
unsurların görev yerlerine gidip çalışabileceği bir sistem kurmaya çalışıyoruz" diyen
Altınpınar, "5.8'lik bir depremde bile iletişim kuramadık. Hiçbir yere ulaşamadık.
7.2'lik bir depremde ne olacağını tahmin bile edemiyorum" ifadelerini kullandı

ELEMAN ARANIYOR
3 YILDIZLI OTELİMİZE 

EN AZ LİSE MEZUNU BAY BAYAN 
RESEPSİYONİST, KASİYER, BELBOY, 

BULAŞIKÇI, GARSON TEMİZLİK 
ELEMANLARI ARANMAKTADIR.

İRTİBAT TLF: 212 885 10 55-0536 456 34 01

5.8’DE BILE KOPTU 
7.2’DE NE OLACAK!

BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL'UN EN İYİSİ
Beylikdüzü'nde koronavirüsün ne du-
rumda olduğu hakkında da bilgi veren
Kaymakam Mustafa Altınpınar, "Her
çarşamba Vali Bey'in başkanlığında
toplantı yapıyoruz. İlçe ilçe değerlen-
dirme yapılıyor. Geçen hafta belediye
başkanları da katıldı. Beylikdüzü, İs-
tanbul'da vaka artış hızını en iyi kont-
rol altına alan ilçe oldu. İstanbul
Türkiye genelinden çok daha iyi. İs-
tanbul içinde de Beylikdüzü ve Sultan-
gazi en iyi ilçeler durumunda.

Beylikdüzü bu anlamda başarılı. Ana-
dolu'nun birçok yerinde rakamlar artık
kontrol edilemez hale gelmiş. İstan-
bul'un bütün verilerine bakıldığında
çok çok iyi durumdayız. İstanbul'da
artık günde 35 bin test yapılıyor. Pan-
deminin ilk günlerinde günde 800 test
yapılıyordu. 35 bin testin 3'te ikisi ise
gençlere yapılıyor. İtalya'da ise sa-
dece 65 yaş üzerine test yapılıyor.
Türkiye'de pandemi ile çok iyi mücade
ediliyor" ifadelerini kullandı. 

iMAMOĞLU’NDAN
KAVUK MÜJDESi

Geleneksel Türk ti-
yatrosunun en önemli
simgelerinden olan

kavuk, Harbiye Cemil Topuzlu
Açık Hava Tiyatrosu’nda geçtiği-
miz 20 Eylül’de düzenlenen tö-
renle, Rasim Öztekin'den Şevket
Çoruh'a devredilmişti. İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, törene, gö-
rüntülü mesaj yollamıştı. Mesajla
yetinmeyen İmamoğlu, Öztekin ile
Çoruh’u, İBB Sözcüsü ve Başkan
Danışmanı Murat Ongun’la bir-
likte Florya’daki Başkanlık Konu-
tu’nda ağırladı.

Çok kıymetli bir simge

Öztekin ve Çoruh’a tebriklerini ile-
ten İmamoğlu, usta oyuncularla
kavukla bir niyetini paylaştı. “Siz
gelmeden, Genel Sekreter Yardım-
cımız Mahir Polat’la konuştuk”
diyen İmamoğlu, "Kavuk, gerçek-
ten çok kıymetli bir simge. İstan-
bul, neticede bunun başlangıcı ve
ev sahibi. Simgesel bir yerde hem
tarihsel sürecini anlatan hem de
alan kişilerin büstlerinin olduğu,
yarın bir başka olduğunda da
devam edebilecek bir tanzimle,

böyle bir alanı İstanbul’a hazırla-
mak istiyorum dedim arkadaşla-
rıma. Sizin de fikrinizi alalım.
Sizlerin uygun gördüğü metin ve
tasarım çalışılması üzerine ya da
sizin davet edeceğiniz başka kişiler
de olabilir, Ferhan Bey gibi. Biz, bir
çalışma yapalım buna. Kalıcı ve
dokunulmayan bir yer olmalı diye
konuştuk. Böyle bir niyetim var.
Sizin büstünüzün dışında, kavu-
ğun da bir büstü olmalı orada"
dedi. 

Öztürk ve Çoruh’tan destek

İmamoğlu’nun talebini olumlu

karşılayan Rasim Öztekin, İBB
Başkanı’na “Esas o olmalı. Bun-
lar da alanlar olmalı” sözleriyle
yanıt verdi. Öztürk ve Çoruh, sa-
mimi bir atmosferde gerçekleşen
sohbette İmamoğlu ile kavuğun
devrinden kaynaklı tartışmalar ve
pandemi nedeniyle yaşadıkları
zorluklarla ilgili görüşlerini pay-
laştı. Sanatçıların bu süreçte yaşa-
dığı zorlukların farkında
olduklarını ve bu konuda çalışma-
ları bulunduğunu aktaran İma-
moğlu, “Bunu tek başına İBB
çözebilir mi; emin değilim. Ama
bunu bırakmayacağız” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden olan kavuğun
eski ve yeni emanetçileri Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’u Florya’da ağırladı. İmamoğlu, Öztekin ve
Çoruh’la, kavuğu ve emanetçilerini tasvir eden bir alan üzerinde çalışacaklarının müjdesini paylaştı

Vatandaşa ücretsiz test
Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve
Farkındalık Ayı kapsamında bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sosyal mesafe ve hijyen
kuralları çerçevesinde sınırlı kontenjanla düzenlenlenecek hizmette vatandaşlara kadın doğum
muayenesi, meme ultrasonu, smear ve mamografi testi imkanları sunulacak

BeylikDüzü Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilin-
çlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında

bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Özel
bir sağlık kuruluşu iş birliği ile hayata geçen projeyle
Beylikdüzü’nde ikamet eden 35 yaş ve üzeri kadınlara
mamografi, smear testi ve kadın hastalıkları muaye-
nesi yapılacak. Devlet katılım payı dışında başka bir
ücret ödenmeden gerçekleşecek hizmette 35 yaş altı
kadınlara ayrıca meme ultrasonu imkanı da sunula-
cak. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sı-
nırlı kontenjanla düzenlenlenecek hizmetten
vatandaşlar Ekim ayı içerisinde faydalanabilecek. 

Erken teşhis önemli

Detaylı bilgi ve kayıt için vatandaşların gerek 444 09
39 nolu çağrı merkezi, gerekse Sağlık İşleri Müdürlü-
ğü’ne davet eden Sağlık İşleri Müdürü Mehmet
Esmer, “Erken teşhisin ne denli önemli bir konu oldu-
ğunun bilinciyle hareket ederek tüm çalışmalarımızı
gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde olsak da vatan-
daşlarımızın sağlık sorunlarını ertelememesi gerektiği
kanısındayız. Tüm önlemlerimizi alarak hayata geçir-

diğimiz projede iş birliği içerisinde olduğumuz sağlık
kuruluşu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda vatan-
daş sayısını geçen yıla oranla en aza indirmeye karar
verdik. Önemli olan burada hizmetin sürekliliği. Yani
hizmeti devam ettirmemiz.” şeklinde konuştu.   

Ücret alınmayacak

Projenin amacının tamamen vatandaşların memnu-
niyeti ve hizmeti ulaşılabilir hale getirmek olduğunu
belirten Mehmet Esmer, “Burada vatandaşlarımıza
herhangi bir külfiyat yaratmadan sadece katılım be-
deli ödenerek bu hizmet verilecek. SGK’sı olmayan,
yeşil kartlı ya da emekli olan hastalardan katılım üc-
reti de alınmayacak” ifadelerini kullandı.

Yüksek Ahlak  Derneği'nin Genel Kurul Kongresi 11.10.2020
Pazar günü saat 16:00'da  Dernek Merkezi olan Fatih K.M
Paşa Kasap İlyas Mahallesi Sahil Yolu No:63'teki salonda
yapılacaktır. 
İlk toplantıda ekseriyet temin edilmediği taktirde, ikinci top-
lantı 15.10.2020  pazar günü aynı yer ve aynı saatte 
yapılacaktır.

GÜNDEM:
1-Açılış, saygı duruşu ve gündemin kabulü.
2-Kongre Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi.
3-İdare Kurulu'nun faaliyet raporunun okunması.
4-Muhasebe Raporu'nun okunması.
5-Denetleme Kurumu'nun raporunun okunması.
6-Yönetim, Denetim, Muhasebe raporlarının müzakeresi ve
ibrası ile muhammen bütçenin kabulü oylaması.
7-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı 
Seçimleri.
8-Dilek, temenniler ve kapanış.

GENEL KURUL İLANI

Servis ücretlerine
yüzde 11.50 zam
İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde
yüzde 11,50 oranında zam UKOME toplantısında
kabul edildi. Yüzde 11,50'lik zam oranı alt
komisyonda belirlenmişti. Servisçilerin zam talebi
ise yüzde 33,15'ti. Zammın ardından İstanbul'da
en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım
Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı
Zeytinburnu’nda bulunan Çırpıcı Sosyal Tes-

islerinde yapıldı. UKOME toplantısının gündem madde-
lerinden bir de servis taşımacılığının düzenlenmesiydi.
Yapılan toplantıda öğrenci ve personel servislerine yö-
nelik İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTE-
SOB) yüzde 33,15 zam talebinde bulunmuştu. UKOME
kararıyla alt komisyonun teklif ettiği yüzde 11,50 oranın-
daki zam teklifi kabul edildi.

Durum sürekli değişecek

Kararın ardından İstanbul Taşımacılar Birliği Derneği
Başkanı Turgay Gül, velilerden aylık ücret aldıklarını be-
lirterek, “Şu an ilkokul birinci sınıf öğrencileri haftada
bir gün okula gidiyor. Önümüzdeki hafta iki gün gidecek-
ler. Bu durum sürekli değişecek. Biz bu fiyatlarla nasıl
yapacağız. Biz velilerle karşı karşıya kalmak istemiyo-
ruz. Bir günlük iki günlük ücret almak mümkün değil”
dedi. UKOME kurulu tarafından ise hangi yöntemle çalı-
şılacağı, ücretin nasıl tahsis edileceği konusunun bir
sonraki toplantıda değerlendirileceği belirtildi.

Normal bir rakam belirleyelim

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası
Başkanı Hamza Öztürk ise, “Mart ayından bu yana çalış-
mayan bir topluluğu temsilen buradayız. Bu fiyatlarla
servis taşımacılığı yapılmayacağını tüm komisyon üye-
leri çok net olarak görmekte. Servisçiler yapılacak
zamla 3-4 öğrenciyi taşıma hizmetini üretmemiz müm-
kün değil diyor. Normal bir rakam belirleyelim. Veli de
öğrenci de mağdur olmasın" ifadelerini kullandı. Öte
yandan servis taşımacılığının düzenlenmesine yönelik
düzenlemede sunulan, 25 Mayıs 2015 sonrası araç sa-
hibi olanlara taşımacılık hakkı verilmesi teklifi UKOME
kararıyla reddedildi. DHA

Tırmanışa virüs engeli

Dileklerinin 
gerçekleşmesini is-
teyen kimi vatan-

daşlar, 'Azap Yokuşu'nun
başındaki ağaca ip bağlaya-
rak, 202 metre yüksekliğindeki
tepede bulunan Aya Yorgi Ki-
lisesi'ne ulaşmaya çalışıyor.
İnanışa göre yokuş boyunca
bağlanan ipi koparmadan kili-
seye ulaştıranların dileklerinin
kabul olduğu düşünülüyor.
Bazı vatandaşlar ise Yokuş
boyunca bulunan ağaçlara
çaput bağlayarak para, aşk,
sağlık, iş diliyor. Bu yıl pan-
demi nedeniyle 23 Nisan'da
ziyarete kapalı olan Aya Yorgi
Kilisesi, bugün ziyaretçi kabul
etti. Ancak önceki yıllarda va-
tandaşların kalabalık dolayı-
sıyla güçlükle ilerlediği Azap
Yokuşu'nda, sakinlik hakimdi.
Kilise çevresi ve yokuş, hava-
dan da fotoğraflandı.

Koronadan kurtulmalıyız

Bostancı'dan dilek dilemek
için Büyükada'ya gelen Figen
Çelik, "Allah dualarımızı kabul
etsin.  En başta bu hastalıktan
kurtulmayı diledim. Çocukla-
rım için, ülkemizin huzuru için
dilek diledim. Burada kuyruk
olurdu, zor gelirdik, izdiham
çok fazla olurdu. Ama tabii

sorun büyük, o yüzden azal-
malar olmuş tabii. En büyük
dileğim korona illetinden kur-
tulmamız" şeklinde konuştu. 

Önceki yıllara göre az

Azap Yokuşu'nu tırmanan bir
başka vatandaş ise, “Aya Yor-
gi'ye her yıl geliriz. 23 Nisan'da
yasaktan dolayı gelememiştik.
24 Eylül'de tekrar geldik, bu
yokuşu çıktık ve dileklerimizi
sunduk. İnşallah kabul olur
diyoruz. 
İnşallah ülkemize de sağlıklı,
koronasız günler diledik. Ön-
ceki yıllara göre gelen çok çok
az" ifadelerini kullandı. Daha
önce burada tuttuğu dileklerin
gerçekleştiğini ve bu yüzden
yeniden geldiklerini dile geti-
ren Yüksel Ak, “Geçen sene
23 Nisan'da daha doluydu.
Bugün boş, büyük ihtimalle
pandemi yüzünden. Ben aile-
min, çocuklarımın, dünyaya
yaşayan tüm iyi insanların
mutlu olması için dilek tut-
tum" dedi. 
Azap Yokuşu'nun başında
mum ve dilek objeleri satan
bir esnaf da şöyle konuştu;
"Koronodan dolayı işler bu
sene durgun. Her sene buralar
dolar, yürümeye yer 
bulamazdınız."  DHA

Her yıl 23 Nisan
ve 24 Eylül 

tarihlerinde 
ziyaretçi akınına

uğrayan
Büyükada'daki

Aya Yorgi 
Kilisesi'nde 

sessizlik hakimdi

Beylikdüzü Kaymakamı
Altınpınar, önemli

açıklamalarda
bulundu.
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M illi Savunma Bakanı Hulusi Akar, An-
talya'nın Kaş ilçesinde canlı yayında
basın mensuplarının sorularını yanıt-

ladı.  "Son dönemde Türkiye ile Yunanistan'ı karşı
karşıya getiren adalar meselesi tekrar gündeme
geldi. Meis Adası da bunlardan bir tanesi. Yuna-
nistan bu adalar üzerinden 40 bin kilometrekare-
lik bir alan talep ediyor. Yunanistan
Cumhurbaşkanı bugün Meis Adası'na gelmiş,
bununla ilgili kanaatlerinizi paylaşır mısınız?" so-
rusuna karşılık Akar, bilindiği gibi birkaç gündür
komutanlarla birlikte silahlı kuvvetlerin bazı un-
surlarını ziyaret ederek denetimlerde bulundukla-
rını ve sahadaki komutanlardan bilgi aldıklarını
söyledi. "Şu anda bulunduğumuz yer, Deniz Kuv-
vetlerimize ait bir unsurun bulunduğu bölge. Bu-
rada sizlerle beraberiz." diyen Bakan Akar,
bulundukları yerin hemen karşısında Kaş'ın bir
mahallesinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Hemen bunun karşısında gördüğümüz ada da
ana karamıza 1900 metre mesafedeki Meis
Adası. Hemen onun sağında, batısında gördüğü-
müz de Türkiye'ye 4 kilometre civarında uzaklığı
olan Karaada. Meis Adası'nın doğusunda da
Fener Adası var. Fener Adası'nın ana karaya me-
safesi 4 bin 500, 5 bin metre civarında olmakla
beraber, Fener Adası'nın bizim adalarımıza olan
mesafesi ise 1700 metre. Dolayısıyla iç içe bulu-
nuyoruz. Hemen karşımızda da Kaş ilçemiz bu-
lunmaktadır. Dolayısıyla buradaki görüntü,
coğrafi konum, geometrik konum, gerçekten an-
latılması ve anlaşılması, ayrılması gerçekten zor-
luklar içeriyor, birbirine girmiş vaziyette."

Diyalog imkanı bırakmıyorlar

"Meis Adası'nı Yunanistan, kendi deniz sahası
olarak ilan ediyor. Buna göre, Türkiye'nin deniz
sahası şu gördüğümüz alan mı oluyor sadece?"
sorusu üzerine Akar, "Burada, Yunanlı komşuları-
mız, daha önce yapılan mahkeme kararlarını,
uluslararası anlaşmaları vesaire
bir tarafa bırakıp, adaların sa-
dece olması gereken kara suları-
nın ötesinde çok ciddi şekilde
birtakım deniz yetki alanları ba-
kımından ısrar ediyorlar." dedi.
Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Diğer bir değişle biraz önce
bahsettiğimiz gibi bize 1900
metre mesafede, Yunanistan'a,
anakaraya mesafesi 580 kilo-
metre. Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir ihtimalle
5-6 saatlik bir yolculuktan sonra buraya ulaşabil-
miştir. Gördüğünüz gibi bizim burada bazıları
yüzerek gidip gelebiliyorlar, turistlik gidiş gelişler
var, ekonomik ilişkiler var, ticari ilişkiler var. Dola-
yısıyla burada halklar birbirine çok yakın bir şe-
kilde yaşamaktadırlar. Buradaki, Meis'teki Yunan
halkının da ihtiyaçlarının büyük bölümünün bu-
radan, Kaş'tan karşılandığını biraz önceki yaptığı-
mız görüşmeler sırasında ilgili arkadaşlarımız
ifade ettiler. Yani böyle bir ada, büyüklüğü de tak-
riben 10 kilometre kare büyüklüğünde. Hal böy-
leyken Akdeniz'e 1870 kilometre uzunluğunda
kıyısı olan Türkiye bir tarafa bırakılmak suretiyle,
bu 10 kilometrekarelik adaya 40 bin kilometreka-
relik deniz yetki alanı değerlendiriliyor, düşünülü-
yor, iddia ediliyor, talep ediliyor. Bunun kabulü
mümkün değil. Bunun akılla, mantıkla, hukukla
izahı mümkün değil. Dolayısıyla bu konudaki ça-
lışmalar bildiğiniz gibi yapılmakta, tezler konuşul-
maktadır."
Bu adanın da diğer 23 ada gibi silahtan arındırıl-

ması gerektiğini bildiren Hulusi Akar, "Buranın si-
lahsızlanması lazım. Bu daha önce yapılan bütün
anlaşmalarda, 1912, 1923, 1947 Paris Antlaş-
ması, bütün bu anlaşmalarda silahtan, askerden
arındırılmış olması lazım, gayri askeri statüdeki
adalar bunlar." diye konuştu. Herkesin bildiği ve
gördüğü gibi bu statüye sahip 18 adanın Yunanlı-
lar tarafından anlaşmalara aykırı bir şekilde silah-
landırıldığını ifade eden Akar, şöyle devam etti:
"Oraya asker konuşlandırılmış, bunlar tabii ki ger-
ginliği tırmandırmakta, bunlar karşılıklı diyalog
imkanını yok etmekte ve anlayışı tahrip etmekte.
Bu konuda çok duyarlı olmak lazım, dikkatli
olmak lazım. Bu tür gerginliği artırıcı tırmandırıcı,
provokatif davranışların bir tarafa bırakılması
lazım ki gerçekten uluslararası hukuka göre, iyi
komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ortamı
olabilsin, karşılıklı siyasi yol ve yöntemlerle konu-
şup, görüşüp problemlerimizi çözebilelim."

Mutlaka sonuçlanmasını sağlayacağız

Bakan Akar, "Egaydaak dediğimiz, birtakım kaya-
lıklar, birtakım adalar meselesi henüz daha ulus-
lararası anlamda da çözüme kavuşturulamışken,
Yunanistanlı bazı yetkililerin, bu adaları ziyaret
ettiklerini görüyoruz. Bugün de Yunanistan
Cumhurbaşkanı Meis Adası'na geldi. Bu konu
nasıl çözülecek? Sizin bu konudaki tavrınız, fikri-
niz nedir?" sorusuna şu karşılığı verdi: "Egemen-
liği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş
ada, adacık ve kayalıklar var. Egaydaak, açılımı
bu. Burada maalesef Yunanlı komşularımız, yine
son derece bencil davranmakta, bütün hukuku
kendine doğru yorumlamakta, hep kendileri açı-
sından yorumlamakta ve bu egemenliği anlaşma-
larla devredilmemiş olan bu adaların mutlaka
konuşulması, görüşülmesi, buradaki hakkımızı,
hukukumuzu almamız gerekiyor. Bunun tanın-
ması lazım, bizim haklarımızın hukukumuzun.
Bu konuyu da tekrar tekrar gündeme getiriyoruz,

bunların takipçisiyiz. Dolayı-
sıyla bugüne kadar şu veya bu
şekilde gelmiş bazı faaliyetler,
çalışmalar, bunların uluslar-
arası hukuka, teamüllere,
mahkeme kararlarına uygun
şekilde gerçekleştirilmesini isti-
yoruz. Buradaki hakkımızın,
hukukumuzun çiğnenmeme-
sini istiyoruz, bu oldu bittilere
meydan verilmemesini istiyo-

ruz. İnşallah bu konudaki çalışmamızı da ta-
mamlayacağız ve bunun mutlaka
sonuçlanmasını sağlayacağız. Bu konuda şu
anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece ka-
rarlı. Biz diyalogdan yanayız. Bunu başlangıçtan
itibaren ifade etmek isterim. Biz gerçekten bura-
daki sorunlarımızın barışçıl yöntemlerle siyasi çö-
zümlere kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu konuda
uluslararası hukukun adil bir şekilde uygulanma-
sını istiyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde ön-
yargılardan uzak, taassuptan uzak, hep bana hep
bana demenin ötesinde bir yaklaşım içinde çalış-
maların gelişmesine gayret gösteriyoruz." "Bu-
rada biz bunları söylerken diğer taraftan maalesef
Yunanlı komşularımız adaları silahlandırmaya
devam ediyor. Birtakım askeri hareketliliklerle söz
konusu gayrı askeri statüye sahip adalara asker
getirip götürmelerini sürdürüyorlar." diyen Bakan
Akar, şunları kaydetti: "Bu çerçevede bunların
biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi bize çok
yakın adalar, işte gördüğünüz gibi elimizi uzatsak
tutacağımız Meis Adası var. Bu adaya sanki kut-

lama için başka ada kalmamış gibi, Yunanlı
komşularımızın sahip olduğu birçok

ada var. Bu adalara değil, hep
bu adaya geliniyor,

Türkiye'ye yakın
oluyor.

Bunlar tabii ki bizleri, Türk kamuoyunu rahatsız
eder. Bunu kışkırtıcılık olarak görüyoruz. Bunlara
gerek yok, bunları biz arzu etmiyoruz. Biz olayla-
rın sükunetle, suhuletle çözülmesini ve konuşma-
ların gerginliklerden uzak yapılmasına gayret
gösteriyoruz."

Yunanistan'da silahlanma yarışı başladı

Son zamanlarda Yunanistan'da bir silahlanma
yarışı başladığını belirten Akar, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Özellikle Fransa'nın da Sayın Macron'un
da tahrik ve teşvikiyle bu konu daima gündemde
tutulmakta ve sanki bir gelişmeymiş veya bununla
bir çözüm olacakmış gibi devamlı karşımıza çıkan
haberler var, şu kadar uçak gelecek, bu kadar
gemi gelecek vesaire. Tabii bunlara güvendiklerini
söylüyorlar, bunların kendileriyle alakalı bölü-
münü söylüyorlar fakat güvenilen dağlara karlar
yağmadan bizim bir an önce diyalog yapılarını
açmamız, konuşmamız, görüşmemiz lazım ve
karşılıklı diyalogla, konuşmalar, görüşmeler yo-
luyla problemlerinizi çözmeye çalışmamız lazım.
Bunun çok daha sağlıklı, çok daha akılcı bir yol
olduğunu herkesin de görmesi
lazım." Gerginliğin, kışkırtıcılı-
ğın, provokasyonun hiç kim-
seye yararı olmadığını
vurgulayan Akar, "Özellikle Yu-
nanistan'a bir yararı yok, yani
bunun anlaşılması lazım. Bu-
rada özellikle Macron'un lider-
liğinde, Macron'un
öncülüğünde bir provokatif
yaklaşım var, bu konularda bir
kışkırtıcılık var. Her seferinde bir şekilde Yunanis-
tan tahrik edilmekte, Yunanistan yönlendiril-
mekte, silahlanmaya teşvik edilmekte, birtakım
planlı plansız tatbikatlara sevk edilmekte." diye
konuştu. Son 15 günde 4 kez, 4 büyük kara, deniz
ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı çok uluslu
tatbikatlar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akar,
"Bunlar tahrik değil de nedir?" derken, Türkiye'nin
Kuzey Kıbrıs ile yaptığı tatbikatın her yıl gerçek-
leştirilen planlı tatbikatlardan biri olduğunu be-
lirtti. Söz konusu tatbikatta, Türkiye'nin
kararlılığını, yürütülen faaliyetlerin koordinasyo-
nunun sağlandığını aktaran Akar, "Dolayısıyla
burada herhangi bir sürpriz, herhangi bir farklı
uygulama yok iken Yunanistan konuyla alakası
olmayan bölgede, alakası olmayan diğer devlet-
lerle, diğer kuvvetlerle, birtakım tatbikatlarla bura-
daki huzura, insicama, istikrara zarar
vermektedir. Bunun bilinmesi lazım." görüşlerini
paylaştı.

Macron iflas etmiştir

Bir soru üzerine Akar, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un bu süreçte asıl maksadı-
nın ticari olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"(Fransa'nın) Çok açık ve net bir şekilde görül-
mektedir ticari maksadı olduğu kesin. Kendi eko-
nomilerine katkı sağlamak bakımından birtakım
uçak ve gemi satmak suretiyle, Yunanistan'ı silah-
landırmak suretiyle, Yunanistan'dan alacağı para-
larla kendine ekonomisine katkı sağlayacak. Fakat
bunun ötesinde ve dışında daha da önemli bir
husus var, belki bundan daha da önemli o da şu;
Macron liderliğinde yapılan çalışmalardan, uygu-
lanan siyasetten, uygulanan politikalardan her-
hangi bir sonuç elde edilemediği, bu yönde giden
sayın Macron'un bir anlamda politikalarının iflas
ettiği açık ve seçik görülmekte. Dolayısıyla bunu
örtbas etmek için kendilerince bazı roller kap-
makta, bazı roller almaya çalışmakta. Bunun da
en somut örnekleri yıllarca YPG'yi desteklediler,
PKK'yı desteklediler, daha sonra Libya'da Hafter'i
desteklediler ve bu politikaları çöktü, hem dünya
kamuoyu önünde, hem Fransız kamuoyu
önünde. Fransız halkı son derece bilgili, bilinçli,
kültürlü insanlar. Buradaki yanlışları görüyorlar.
Sayın Macron, Fransız kamuoyundaki desteğinin

kaybolduğunu gördüğü için çok açık ve
seçik bir şekilde, çok iyi de takip et-

tiği için bunun verdiği asabi-
yetle kendince

birtakım giri-
şimlerle,

birtakım eylem ve söylemlerle bu hatalarını örtbas
etmeye çalışıyor ve ancak bununla bunların yapıl-
ması da mümkün değil. Bu konuda bizim temen-
nimiz Yunanlı komşularımızın Fransızlar
tarafından Macron liderliğinde yapılan bazı bu
girişimlere vesaire kapılmaması, bunlara 'evet' de-
memesi, gerçeği görmesi. Geçenlerde ifade ettiği-
miz gibi Yunan halkı bunu çok iyi biliyor. Bilgili,
bilinçli bir Yunan halkı var, bu halkın bunu gör-
mesi lazım ve Yunanistan'ın bu şekilde Mac-
ron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze
olmaması lazım."

Yunanlı dostlar akıllı düşünsün

Bakan Akar, bir başka soru üzerine, Doğu Akde-
niz'deki deniz yetki alanları ve egemenlik konu-
sunda, Türkiye'nin akılla, mantıkla, uluslararası
hukukla, mahkeme kararlarıyla, teamüllerle, yazılı
metinlerle, daha önce yapılmış olan süreçlerle ça-
lışılmasının, o şekilde meselelere bakılmasının ta-
raflar için yararlı olacağı kanaatinde olduğunu
ifade ederek, şöyle devam etti: "Şimdi bir karasu-
ları meselesi var. Şimdi karasuları 6 mil, adaların

karasuları 6 mil Ege Denizi'nde.
Şimdi hal böyleyken, her şe-
kilde bu devam ederken, dün-
yada hiç örneği görülmemiş bir
şekilde Yunanlı komşularımız
hava sahasını 10 mil olarak ilan
ediyorlar, 10 mil kabul ediyor-
lar. Böyle yapıldığı zaman ha-
yati idamesi mümkün değil.
Yani bir gemi 6 ila 10 mil mesa-
fede orada uluslararası sularda

seyrederken, o gemiden herhangi bir şekilde heli-
kopter kalktığı zaman o helikopter Yunan hava
sahasını ihlal etmiş duruma düşüyor. Dolayısıyla
tarihte ve günümüzde örneği olmayan bu tür uy-
gulamalardan vazgeçilmesini, bunların mutlaka
Yunanlı dostlarımız tarafından, komşularımız ta-
rafından değerlendirilmesini bekliyoruz ve aklı se-
limle davranmasını bekliyoruz." Milli Savunma
Bakanı Akar, egemenliği anlaşmalarla Yunanis-
tan'a verilmeyen ada, adacık ve kayıtlarla ilgili de
bencil davranılmamasını, hakkaniyete göre, hak
hukuka göre, adaletli bir şekilde meseleye bakıl-
ması çağrısında bulundu. Deniz Yetki Anlaşma-
sı'na göre Yunanistan'ın talebinin kabul edilmesi
halinde 1870 kilometre Akdeniz kıyısı olan Türki-
ye'nin artık Ege'ye çıkamamasının, Akdeniz'e çık-
maması anlamına geldiğini belirten Akar, "Bizi
hapsetmeye çalışıyorlar, bunu kabul etmemiz
mümkün değil. Tamam, biz barıştan, hukuktan,
adaletten yanayız da artık bunun kabulü müm-
kün değil. Bunu herkesin görmesi lazım." diye ko-
nuştu. Akar, Yunanistan'ın istediği 40 bin
kilometrekarelik deniz yetki alanının Kaş açıkla-
rından başladığını, deniz yetki alanının yaklaşık
10 kilometrekarelik Meis Adası'ndan dolayı Yu-
nanistan'a verildiğini söyleyen Bakan Akar, "Bir
tarafta 10 kilometrekarelik ada, diğer taraftan 780
bin kilometrekarelik bir kara, 83 milyonluk bir
ülke. 'Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa.'
diyorlar. Dolayısıyla bu manada herkesi aklıse-
lime davet ediyoruz. Sadece Yunanistan'ı değil,
üçüncü tarafların da bu manada dikkatli olması,
objektif olması ve taassuptan uzak olması lazım.
Meseleye aklıselimle bakmaları, ön yargısız bak-
maları lazım. Hiçbir zaman oldubittiyi kabul et-
meyeceğimizi, haklarımızı çiğnetmeyeceğimizi
defaten söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bu
konuda kararlıyız, kararlı olduğumuzu tekrar söy-
lüyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'ya ciddi destek veriyoruz

Türkiye'nin bölgede hem kendi faaliyetleri hem de
NATO ile birlikte yürüttüğü faaliyetlerin oldu-
ğunu anımsatan Akar, şöyle devam etti: "Bizim
burada hem milli olarak da hem de NATO ile bir-
likte yaptığımız faaliyetler var. Bu faaliyetlerde,
'Deniz Muhafızı' var, 'Deniz Kalkanı' var. Bu faali-
yetlerimiz çerçevesinde Doğu Akdeniz'de, Akde-
niz'de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve
ittifaka olabildiğince destek sağlıyoruz. Akde-
niz'de seyreden gemilerle alakalı bilgilerin yüzde
70'i Deniz Kuvvetlerimizden NATO'ya aktarıl-
makta. Ayrıca, dünya ticaret trafiğinin yüzde 20'si
ve Avrupa'ya giden enerjinin yüzde 70'i Akde-
niz'den geçiyor. Burası son derece önemlidir. Me-
deniyetlerin buluştuğu, karşı karşıya geldiği yerler.
Dolayısıyla bu alanda verilen öneme odaklan-
mak, burayı bir dostluk denizi haline dönüştür-
mek, buradaki çalışmaları koordine etmek...
Burada NATO'ya yaptığımız katkıları her geçen
gün artırıyoruz. Bize bu çerçevede bakılmasını ve
yaptıklarımızın görülmesini istiyoruz." 
HABER MERKEZİ
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Milli Savunma Bakanı 
Akar, Yunanistan'ın
gerginliği artırıcı,

tırmandırıcı, provokatif
davranışlarını mutlaka bir

tarafa bırakması gerektiğini
söyledi. Akar, “Hadlerini
bilirlerse daha iyi olur”

uyarısında bulundu

Bakan Akar, Oruç Reis araştırma gemisi-
nin dün Antalya'ya döndüğünün anımsa-
tılması üzerine, Oruç Reis'in 2004'ten
beri Birleşmiş Milletlere deklare edilen
kıta sahanlığı sınırları içinde olduğunu
söyledi. Barbaros Hayrettin Paşa araş-
tırma gemisinin de geçmiş yıllarda böl-
gede uzun süreli çalışmalar yaptığını
vurgulayan Akar, "Dolayısıyla yeni bir
şey yapmıyoruz fakat maalesef Yunanlı
komşularımız zaman zaman farklı reak-
siyonlar gösterebiliyor. Biz de hakkımızı
ve hukukumuzu tekrar tekrar onlara an-
latmaya çalışıyoruz. Şu anda da Oruç
Reis dönmekle beraber hem Yavuz bizim
kıta sahanlığımızda hem de Barbaros
Hayrettin Paşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti'nin ruhsat sahasında faaliyetle-
rini sürdürmektedirler. Biz de Türk Deniz
Kuvvetleri olarak, onlara refakat ve gü-
venlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
diye konuştu. Oruç Reis araştırma gemi-
sinin Antalya'ya dönüşüyle ilgili herhangi
bir sıkıntının olmadığını belirten Akar, "İl-
gili Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar
çerçevesinde planlı bir faaliyet var. Bu
plan çerçevesinde ileri geri hareketler
olacaktır, herhangi bir şekilde bölgedeki
hak ve hukukumuzdan vazgeçmemiz
asla söz konusu değildir." değerlendir-
mesinde bulundu.

Güvenlik için
çalışıyoruz

Bizim de 
koşullarımız var
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Hulusi Akar, Avrupa'nın Yunanistan'a arka
çıkan bir politika izlediği, NATO'nun ise
sağduyulu bir çalışma yürüttüğü kaydedile-
rek bu çalışmalar ışığında çözümün ortaya
çıkıp çıkmayacağının sorulması üzerine,
"Diyalogla, müzakerelerle problemlerimize
siyasi çözüm bulmaktan yanayız. Bu çerçe-
vede her türlü girişimi destekliyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın, Sayın NATO Genel
Sekreteri ile yaptığı görüşme sonunda NA-
TO'da görüşmelerin başlamasına davet
edildik." ifadelerini kullandı. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg'in 10 Eylül'deki
görüşmesinin ardından NATO Kararga-
hı'nda yapılan Türk ve Yunan askeri heyet-
lerinin teknik toplantılarında bilgi ve görüş
alışverişinde bulunulduğunu, NATO ile gör-
üştüklerini, çalışmaların başlatıldığını
ancak Yunanistan'ın bazı ön koşullarının ol-
duğunu ve böyle bir şeyin söz konusu ola-
mayacağını vurgulayan Akar, şöyle devam
etti: "Onların ön koşulları varsa bizim de ön
koşullarımız var. Mesele suyu yokuşa akıt-
mak değil. İşi zorlaştırmak değil. Madem
problemler var. Madem birtakım sıkıntılar
var. Bunları çözmekten yana tarafların
irade ortaya koyması lazım. Samimiyetle
oturup bunları konuşmamız lazım. Daha ilk
aşamasından itibaren birtakım ön koşullar,
vesaire diyerek bazı zorluklar çıkarılırsa bu
çözümsüzlük demektir ki bu hiç kimsenin
lehine olmaz. Biz NATO Genel Sekreteri'yle
iş birliği halinde, oradaki askerlerimiz, sivil
temsilcilerimiz her türlü çalışmayı, dikkat
ve hassasiyetle takip ediyorlar. Bize düşen
ne varsa bugüne kadar yaptık. Bundan
sonra da yapacağız."

“BİZ HAKKIMIZI
HUKUKUMUZU

KİMSEYE
ÇİĞNETMEYİZ.

“YUNANİSTAN,
DOĞU AKDENİZ
KONUSUNDA

AKILLI DÜŞÜNMELİ!

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, DOĞU AKDENİZ KONUSUNDA YUNANİSTAN’I SERT BİR DİLLE UYARDI

Akar, Türkiye’nin
hiçbir zaman

mevcut haklarını
gasp ettirmeyeceğini

ve sonuna kadar
mücadele
edeceğini
ifade etti.
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Vatandaş
müzelere koştu

külTür ve Turizm Bakanlığına
bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret
edenlerin sayısı, bu yılın Haziran-

Ağustos döneminde 3 milyon 10 bin kişiye
ulaştı. Denizli Hierapolis Pamukkale Ören Yeri,
233 bin 185 kişiyle en çok ziyaretçi ağırlayan ta-
rihi mekan oldu. Bakanlıktan edinilen bilgiye
göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hazi-
ran başına kadar kapalı kalan Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri yaz ayla-
rında tekrar kapılarını açtı. Bu yaz yerli ve ya-
bancı turistler, müzelerden daha çok ören
yerlerine gitmeyi tercih etti. Yazın en çok ziyaret
edilen tarihi mekanlar listesinde ilk 10 sırada 6
ören yeri, 4 müze yer aldı. Müze ve ören yerleri
haziran, temmuz ve ağustos aylarında 3 milyon
10 bin kişiyi ağırladı. Denizli'de Çaldağı'nın
güney eteklerinden gelen kalsiyum oksitli suların
oluşturduğu beyaz travertenler ile geç Helenistik
ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar
içeren Hierapolis Arkeolojik Kenti, her yaz ol-
duğu gibi bu yaz da en fazla ilgi gören mekanlar
arasında yer aldı. UNESCO Dünya Mirası Lis-
tesindeki Denizli Hierapolis Pamukkale Ören
Yeri, 233 bin 185 kişiyle bu yaz en çok ziyaret
edilen mekan oldu. Konya Mevlana Müzesi,
198 bin 490 kişiyle listede ikinci sırayı aldı.

Antalya istenin ilk sıralarında

Eski Çağ'ın, üç ayrı limana sahip ticaret kenti
Antalya Phaselis Ören Yeri de yaz aylarında en
fazla ziyaretçi çeken tarihi mekanların başında
geldi. Antalya Phaselis Ören Yeri, 128 bin 673
kişiyi ağırladı. "Yüksek dağ" anlamına gelen ve
"sönmeyen ateşin kenti" olarak da nitelendirilen
Antalya Olympos Ören Yeri, listede dördüncü
oldu. "Kaptan Eudomus'un Lahdi" başta olmak
üzere tarihi pek çok mirası barındıran Antalya
Olympos Ören Yeri, 124 bin 616 kişiye kapıla-
rını açtı. En çok ziyaret edilen ören yeri ve mü-
zeler listesinde beşinci sırada bulunan İzmir
Efes Ören Yeri'ni ise 124 bin 358 kişi gezdi.

Sümela'ya akın vardı

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Liste-
sinde yer alan Trabzon'un Maçka ilçesindeki
Sümela Manastırı listenin altıncı sırasında yerini
aldı. Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan ete-
ğinde, vadiden 300 metre yükseklikte kayalar
oyularak yapılan ve kaya düşme riskine karşı
Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manas-
tırı'nın bir bölümü Mayıs 2019'da, yüzde 65'lik
bölümü de ikinci etap çalışmalarının da sonuç-
lanmasıyla 28 Temmuz 2020'de tekrar açıldı.
Sümela Manastırı, bu yaz 114 bin 382 kişiyi
ağırladı. En çok ziyaret edilen müze ve ören yeri
listesinde yedinci sırada 106 bin 119 ziyaretçi ile
Antalya Patara Ören Yeri, sekizinci sırada 79
bin 838 kişiyle Sinop Tarihi Cezaevi, dokuzuncu
sırada 70 bin 330 kişiyle Nevşehir Hacıbektaş
Müzesi ve 10'uncu sırada 50 bin 507 kişiyle Ça-
nakkale Assos Ören Yeri yer aldı.

TrT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük
Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlana-
cak ilk bölümü için Türk televizyon

tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi. TRT'den
yapılan açıklamaya göre, TRT 1'in merakla bek-
lenen yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu'nun
prodüksiyon detaylarıyla öne çıkıyor. En uzun
savaş sahnesinin çekildiği ve dizide kullanılan
atlar için Kazakistan'dan gelen özel ekibin
oyunculara eğitim verdiği dizide her ayrıntı
büyük titizlikle hazırlanıyor. Hazırlığı 60 gün,
çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin
en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak
üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Oyunculara
bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreo-
grafi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts
ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon,
at binme ve kılıç eğitimleri verildi. Birinci bö-
lümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 ki-
şilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak
mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.

Atlar da eğitimden geçti

Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at us-
tası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik
konusunda oyunculara destekte bulunduğu ça-
lışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Men-
zil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban
tarafından verildi. Nomad Stunts ekibinden ge-
tirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı.

Türkiye'deki sinema salonlarında
bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona gi-
recek. Eylem Kaftan'ın yönetmenli-

ğini yaptığı; Meryem Uzerli, Feyyaz Duman,
Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu ve Dizem
Kaftan'ın rol aldığı "Kovan", yarın izleyici ile
buluşacak. Katıldığı birçok festivalden ödülle
dönen Eylem Kaftan'ın ilk uzun metrajlı filmi
"Kovan", annesinin hastalığı üzerine Alman-
ya'dan Artvin'e gelip arıcılıkla uğraşmaya baş-
layan bir kadının hikayesini konu alıyor.
İstanbul galası 22 Ekim 2019'da Uluslararası
Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirilen
film; Antalya Film Forum Uzun Metraj Kur-
maca Work in Progress Platformu ödülü, Ma-
latya Film Festivalinde "En İyi Yönetmen
Ödülü", Kayseri Film Festivalinde "En İyi Gö-
rüntü Ödülü" almıştı.

"Randıman"

Cezmi Baskın, Salih Kalyon, Yağmur Ün,
Kerim Aydemir ve Feriha Eyüboğlu'nun rol al-
dığı "Randıman" adlı filmi, Mehmet Hoşnut
yönetti. Komedi türündeki yapım, çalıştığı rek-
lam ajansının önemli bir işi için çocukluğunun
geçtiği ve fındık tarlalarında büyüdüğü Or-
du'ya giden genç bir kızın başından geçen
olaylar etrafında dönüyor.

"Cin Baskını"

Kadir Genç'in yönetmenliğini üstlendiği; Yağ-
mur Çapal, Neslişah Ertürk, Göknil Gök ve
Uğur Elaldı'nın oynadığı yerli korku filmi "Cin
Baskını", okul arkadaşının başarılarını kıska-
nan bir kızın ona karşı farklı büyülere başvur-
masıyla gelişen olayları konu ediniyor.

"Ölümsüzlerin Savaşı"

Eric Roberts, Mindy Robinson,
Bill Oberst Jr. ve Ronnie Na-
nos'ın başrollerinde yer aldığı
"Ölümsüzlerin Savaşı", aksiyon
meraklılarının ilgisini çekmeye
aday. Joe Lujan'ın yönetmen
koltuğunda oturduğu film,
müttefik haline gelen Trikalypse
ile isyancıların, hüküm süren
Dominion'a karşı verdikleri öz-
gürlük savaşını beyaz perdeye
taşıyacak.

"Sekiz Yüz"

Çinli yönetmen Hu Guan im-
zası taşıyan "Sekiz Yüz"ün baş-
rollerinde Zhi-zhong Huang,
Zhang Junyi, Hao Ou ve Wu
Jiang gibi isimler yer alıyor.
Çin'de büyük bir gişe başarısı
elde eden aksiyon ağırlıklı
dönem filmi, 1937 yılında Şan-
gay'da kendilerini sıkıştıran Japon ordusuna
karşı savaşan 800 Çin askeri ve sivilin hikaye-
sini anlatıyor.

"David Copperfield'ın Hikayesi"

19'uncu yüzyılın en büyük roman yazarların-
dan Charles Dickens'ın ünlü eserinden uyarla-
nan "David Copperfield'ın Çok Kişisel 
Hikayesi", doğumundan itibaren belli başlı ta-
lihsizlikler geçiren ve türlü badireler atlatan
David Copperfield'ın, yeryüzünde kendine bir
yer edinme çabasını anlatıyor. Başrollerinde
Dev Patel, Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda

Swinton ve Ben Whishaw'ın yer aldığı filmin
yönetmen koltuğunda Armando Iannucci otu-
ruyor.

"Ormandaki Cadı"

Hannah Kasulka, Craig Arnold, Sasha Cle-
ments, Corbin Bleu ve Alexander De Jordy'in
rol aldığı "Ormandaki Cadı" adlı filmin yönet-
menliğini Jordan Barker üstlendi. Korku ve ge-
rilim türündeki yapımın hikayesi; üniversite
öğrencisi Jill ve arkadaşlarının çıktıkları kış 
tatilinde yaşanan gerilimli olaylar etrafında 
şekilleniyor.
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi" adlı ro-
manından uyarlanan, TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar
Apartmanı", sezonun izleyici rekorunu kırdı
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G erçek bir hayat hikayesini işleyen
TRT 1'in yeni dizisi "Masumlar
Apartmanı", salı günü yayınlanan

2. bölümün ardından reytinglerde sezonun
en iyi sonuçlarını elde etti. Çekimleri, Be-
yoğlu'nda gerçekleştirilen dram türündeki
dizinin başrollerini, Farah Zeynep Abdul-
lah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve
Dizdar paylaşıyor. Dizinin yönetmeni
Çağrı Lostuvalı, yaptığı açıklamada, proje-
nin yaklaşık bir yıl önce ortaya çıktığını
söyledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Ma-
dalyonun İçi" kitabında yer alan "Çöp
Apartmanı" bölümünü, yapımcı Onur Gü-
venatam'ın dizi yapmak istediğini ifade
eden Lostuvalı, yapımın böylece hayata
geçtiğini dile getirdi. Lostuvalı, bu konuyu
dert edindiği için Güvenatam'a teşekkür
ederek, "Televizyonda, gerçek hikaye-
ler anlatan, büyük entrikaların ol-
madığı daha basit, yalın ve
samimi projelerin peşinden git-
tiği için kendisini çok seviyo-
rum. Bu hikaye için de
buluştuğumuzda, ben seve
seve proje içinde olmak iste-
dim." dedi.

Samimi bir hikaye 

Hikayenin oldukça samimi ol-
duğunu vurgulayan yönetmen,
şunları aktardı: "Televizyonda,
ekran karşısındaki insanlar, izler-
ken nasıl kendilerinden bir şeyler
buluyorsa, biz de sahneleri çekerken
konuya çok çok yoğunlaşıyoruz. Gerçek-
ten ağladığımız anlar oldu. Çünkü bu hi-
kayeye, yaşanmışlığa, insanların gerçekten
bu acıyı çekmiş olmasına inanıyoruz. Her
anlamda, bu dizi bizim için çok kıymetli.
En büyük şansımız Deniz Madanoğlu'nun
kalemi ve oyuncularımızın esnekliği. Bu işi,
bu inanmışlıkla sahiplenmeleri çok kıy-
metli. Çok teşekkür ederiz ki hepimizi rey-
tinglerle değil, duygusal olarak mutlu eden
bir sonuç ortaya çıktı." Çağrı Lostuvalı,
oyuncuların her birinin enerjisinin farklı ol-
duğuna işaret ederek, "Hepimiz biliyoruz ki
dizilerde ekip, yönetmen ve oyuncu kadro-
sunun aynı dili yakalayabilmesi bir süreçtir.
Ben yine kendimi bu anlamda da şanslı
buluyorum. Biz bu yolu çok hızlı katettik.

Çünkü karakterleri iki taraf da sahiple-
nince, kafa yorunca o dil çok çabuk oluşa-
biliyor." diye konuştu. Dizilerde daha
gerçek ve yaşanmışlıkları ele alan hikayele-
rin daha sık yer alması gerektiğine vurgu
yapan Lostuvalı, "Televizyonun toplum
üzerindeki sorumluluğu çok önemli ve bu-
nunla hareket etmek çok kıymetli. Ben de
bunun bir parçası olduğum için çok mutlu-
yum." ifadelerini kullandı.

Büyük bir şans

Dizide "Gülben" karakterini canlandıran
Merve Dizdar da senaryonun başarılı ol-

duğunu dile getirerek,
"Senar-

yoyu

oku-
duğunuz

zaman, önce şaşırıyor, başka bir şey düşü-
nemiyorsunuz. Deniz Madanoğlu ve ekibi
çok iyi yazıyor. Zaten senaryoyu okuduk-
tan sonra, ekstra bir yorumunuz olamıyor."
diye konuştu.. Dizdar, Gülben'in yanı sıra
dizideki tüm karakterlerin seyircilerin kal-
bine dokunduğunun altını çizerek, şu de-
ğerlendirmede bulundu: "Gülben
karakterinin bana denk gelmesi çok büyük
bir şans ve büyük bir mutluluk. Daha önce
hiç böyle bir karakteri oynamamıştım. Ben
kendi karakterimi anlatırken bile etkileniyo-
rum. Sonuçta yaptığımız şey bir oyun.
Ama bunu insanlara ne kadar gerçek verir-

sen, onlar da o kadar empati yaparak, içine
alır. Karakterler oynarken bizi de etkiliyor,
yani öylesine oynamıyoruz. Bu da sanırım
seyirciye yansıyor ve izleyicilerle aramızda
bir bağ oluşuyor." Yapımın başarısındaki
temel nedeninin ekip uyumu olduğuna dik-
kati çeken Dizdar, "Herkes sette birbirine
yardım ediyor ve destek oluyor. Herkes öz-
veriyle çalışıyor ve hikayeye çok inanıyor.
Yönetmenlerimiz de çok iyi. Oyuncuları-
mız da sadece işlerinde iyi olduğu için
değil, kişilikleri de çok iyi olduğundan iyi
bir uyum ortaya çıkıyor." dedi Dizdar,

Ezgi Mola ile abla-kardeşi oynadığı için
mutluluğunu dile getirerek, "Benim
için bundan ötesi yok. Zaten bizi çok
benzetiyorlar. Ona da ayrı mutlu
oluyorum. İyi bir iş yaptığımıza ina-
nıyorum. Rakamlarla işim yok. İn-
sanların hisleri benim için önemli.
Bugüne kadar dizi ile alakalı hiçbir
kötü bir şey okumadım. Bence asıl
kıymetli olan bu nokta." ifadelerini

kullandı. Sette yeni tip koronavirüs
tedbirlerine çok sıkı uyulduğuna da

dikkati çeken genç oyuncu, "Herkes çok
dikkatli. Sürekli maskeler değişiyor, sürekli
herkes birbirine kolonya sıkıyor. Bizler de
dikkat etmeye çalışıyoruz. Allah korusun,
kimseye bir şey olmadan, sağlıklı bir şe-
kilde sezonu bitirelim." temennisinde bu-
lundu.

Huzurlu bir setimiz var

Dizide Farah Zeynep Abdullah'ın kardeşi
"Ege"yi canlandıran 23 yaşındaki oyuncu
Emir Özden de karakterine dair, "Ege ka-
rakteri biraz kendi sorumluluklarından
kaçan, kendi kafasına göre takılan bir ka-
rakter. Bunun yanında ailesini küçük yaşta
bir trafik kazasında kaybetmiş. Ege'yi ab-
lası İnci ve dedesi büyütüyor. O yüzden sa-
nırım hayatında biraz sevgi boşluğu
yaşıyor ve bu boşluğu doldurmak için ba-
şına açtığı dertlerle bir yolculuğu oluyor

genel olarak." dedi. Özden, yönetmenden
oyuncu ve teknik ekibe kadar herkesin di-
ziye büyük emek verdiğine dikkati çekerek,
şöyle konuştu: "Huzurlu bir setimiz var.
Başarının en büyük sebebi bu galiba. Çev-
remde kimi tanıyorsam, herkes dizimizi iz-
liyor. Tabii ki çok çaba sarf edilmiş,
uğraşılmış, sıkı çalışılmış, güzel ve derin bir
hikayeninkarşılığının da bu şekilde beğeni-
lerek verilmesi ve insanların kendinden bir
şey bulması çok hoş. Sonuçta yaptığımız
işin karşılığının bir yere dokunduğunu his-
sediyor olmak bizi de mutlu ediyor." 

Büyük bir heyecan yaşıyoruz

Dizide "Neriman" karakterini oynayan
Gizem Katmer ise ilk kez bir dizide rol al-
dığını ve bu anlamda çok heyecanlı oldu-
ğunu söyledi. Karakterinin sıkışan bir
hayatın içinde yaşadığını aktaran Katmer,
şöyle konuştu: "Dışarıda özgürlük var ama
Neriman pek oraya ulaşamıyor gibi. Ev-
deki düzene ayak uydurmaya çalışırken as-
lında bazı şeyler istemese bile Neriman için
de bir alışkanlığa, takıntıya dönüşmüş. O
yüzden de biraz asosyal ve abisi onun
biraz nefes almasını sağlıyor. Okulda başa-
rılı olabilmesi için motivasyon oluyor. Bir
taraftan da Safiye ve Gülben ablaları var.
Onlarla mücadele ediyor. Derken hayatla-
rına İnci ve ailesi geldikten sonra başka bir
enerji, başka bir hayat oluyor. İnci, onun
rol model alabileceği bir kadın belki... İnci
ve ailesi ile yollarımız kesiştiğinde aslında
daha farklı bir macera olacak." Katmer,
kendisi için özellikle ikinci bölümde zor
sahnelerin olduğunu dile getirerek, "İşini
gerçekten iyi yapan oyuncularla çalışmak
beni çok rahatlatıyor. Merve Dizdar da,
Ezgi Mola da ikisi de çok tecrübeli ve on-
larla birlikte oynamak beni daha güvende
hissettiriyor. O yüzden daha rahat perfor-
mans sergileyebiliyorum. Yoksa daha zor
olurdu." ifadelerine yer verdi.
HABER MERKEZİ

Her salı TRT 1'de ekranlara gelen dizide ayrıca Alper
Saldıran, Uğur Uzuner, Ali Atilla Şendil, Metin Coşkun, Mert

Asutay, Açelya Devrim Yılhan, Esra Ruşan, Enes Demirkapı ve
Barış Yağcı rol alıyor. Dedesi ve erkek kardeşiyle yaşayan İnci'nin
bir kaza sonucu tanıştığı Han ve ailesiyle yaşadıklarını konu alan

yapımda, yaşam, aşk ve aileyle ilgili herkesin sadece kendine sora-
bildiği sorular anlatılıyor. Dizinin hikayesi ise özetle şöyle: "Hayatları
takıntılarla dolu olan Safiye ve Gülben iki kız kardeştir. Han ise ab-
laları ve hasta babasından oluşan ailesini ayakta tutmak için ça-

balayan bir adamdır. Zamanını iş ve ailesi arasında mekik
dokuyarak geçiren Han'ın hayatı İnci ile tanışmasıyla başka

bir hal alır. İnci'ye gönlüne kaptıran Han, ilk defa
kendi mutluluğunun peşinden koşmaya karar

verir. Bu durum ailenin dinamiklerinin
değişmesine neden olur."

Dizi hakkında

Sinemalarda yok yok
Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı; Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak,
Burcu Salihoğlu ve Dizem Kaftan'ın rol aldığı "Kovan", bugün izleyici ile buluşacak

Selçuklu için
yoğun çekim
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FENERBAHÇE Kulübü, Fraport TAV Antalyas-
por'dan transfer ettiğini açıkladığı Nazım San-
gare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı lacivertli
kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV An-
talyaspor’dan transfer ettiğimiz milli futbolcu

Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllı-
ğına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbol-
cumuz Nazım Sangare’ye camiamıza hoş
geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyon-
luklar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Nazım SaNgare FeNerbahçe'ye imza attı

SAKARYA'DA 109 sporcunun katıldığı
Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası sona
erdi. Büyük erkekler ve genç erkekler ka-
tegorisinde dereceye giren sporculara
ödülleri verildi. Adapazarı Ayçiçeği Bi-
siklet Vadisi’nde başlayan Yol Bisikleti
Türkiye Şampiyonası, büyük erkekler
kategorisindeki bisikletçiler için start ve-
rildi. 59 sporcu, 139,3 kilometre yolu en
kısa sürede tamamlamak için
yarıştı. ‘Yol yarışı’ etabında Sakarya Bü-
yükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden
Onur Balkan birinci, Sakarya Büyükşe-
hir Belediyesi Spor Kulübü'nden Halil
İbrahim Doğan ikinci, Sakarya Büyük-
şehir Belediyesi Spor Kulübü'nden
Emre Yavuz üçüncü oldu. Genç erkekler
kategorisine 52 sporcu katılırken, 99,7
kilometrelik etapta yarıştılar. Yarışmada
birinci İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik
ve Spor Kulübü’nden Kaan Soylu Öz-
kalbim, ikinci Torku Şeker Gençlik ve
Spor Kulübü’nden Ali Osman Çelik,
üçüncü Torku Şeker Gençlik ve Spor
Kulübü’nden Ahmet Maral oldu. Yarış-
maların sonunda sporculara ödülleri ve-
rildi. Büyük erkekler kategorisinde
birinci olan Onur Balkan, hedefinin
2021 olimpiyatları olduğunu belirterek,
“Yarışlarda birinci olduğum için çok
mutluyum. Ben daha önceki yarışlarda
da birincilik elde ettim. Önümdeki hede-
fim ise 2021’de olimpiyatlar var. Oraya
adayım ve inşallah orada da ülkemi
temsil etmek için elimden geleni yapaca-
ğım” dedi.

SP  R

A ston Villa'nın Tanzanyalı golcüsü Sa-
matta, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bel-
çika'da Genk forması altında çok

başarılı olan ve geçen sezon devre arasında
10,5 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi
Aston Villa'ya transfer olan Mbwana Samat-
ta'nın transferi için tamamlandı. Peki, Mbwana
Samatta kimdir, kaç yaşında? İşte Mbwana Sa-
matta hakkında bilinmeyenler ve detaylar...

Mbwana Samatta kimdir?

Mbwana Samatta 13.12.1992 Dar es Salaam -
Tanzanya doğumlu. Samantta 1.80 boyunda ve
forvet. Futbola African Lyon'da başlayan genç

golcü daha sonra TP Mazembe'ye 70 bin Euro
karşılığında transfer oldu. 27 yaşındaki futbolcu
2016 yılında 800 bin Euro karşılığında Genk'in
yolunu tuttu. Samatta 4,5 sezon Genk forması
giyiyor. 2015-2016 yılında 18 maçta 5 gol,
2016-2017 sezonunda 59 maçta 19 gol, 2017-
2018 sezonunda 34 maçta 8 gol ve 2018-2019
sezonunda 50 maçta 32 gol atarak Avrupa'nın
dev kulüplerinin dikkatini çekti. Geçen sezon ilk
yarıda 9 gol atan Samatta, devre arasında
Aston Villa'ya gitti ve 16 maçta 2 gol attı Piyasa
değeri 9,5 milyon Euro... 51 kez Tanzanya Milli
Takım forması giydi ve 18 gol atma başarısı
gösterdi.

bİSİKlET
şaMpİYOnaSi
Fİnal YapTi

ING Basketbol Süper Ligi'nde pazar
günü Arel Üniversitesi Büyükçekmece
deplasmanında çıkacağı sezonun ilk
maçının hazırlıklarını sürdüren ligin
yeni ekiplerinden Petkimspor, Pınar
Karşıyaka'dan ayrılan guard Alp Kara-
han'ı renklerine bağladı. 22 yaşında,
1.93 boyundaki Alp, eli kırılıp 1.5 ay
sonra parkelere dönecek Dorukhan
Engindeniz'in sakatlığı nedeniyle kad-
roya dahil edildi. Pınar Karşıyaka alt-
yapısında yetişerek 2016-17
sezonundan beri A takımda forma
giyen Alp, 2018-19 sezonunda Sakarya
BŞB, geçen sezon da Konyaspor'a ki-
ralık verilmişti. Genç oyun kurucu,
yeşil-kırmızılılardan geçen ay ayrıldı.

bÜYÜKÇEKMEcE
ÖncESİ TranSFEr

Fenerbahçe, Aston Villa'dan golcü oyuncu Mbwana Samatta'nın transferini
tamamladı. Daha önce Süper Lig takımlarının yine gündemine giren Mbwana
Samatta, geçen sezon devre arasında 10,5 milyon euro bedelle Premier Lig
ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Peki, Mbwana Samatta kimdir, kaç
yaşında? İşte Mbwana Samatta hakkında bilinmeyenler ve detaylar

O bir gOl
canavari

En iyisini
yapacağız!
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da deknik direktör Robert
Prosinecki, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Fraport TAV
Antalyaspor’a karşı zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi
YUKATEL Denizlispor, Süper Lig’in
3’üncü haftasında deplasmanda oyna-
yacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı-
nın hazırlıklarını Haluk Ulusoy
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sür-
dürdü. Yeşil siyahlı ekip teknik direktör
Robert Prosinecki yönetimindeki antren-
manda tam kadro çalıştı. Antrenmanda
basın mensuplarının sorularını yanıtla-
yan Prosinecki, geçen hafta Trabzons-
por maçında iyi bir mücadele ortaya
koyduklarını belirtti.Güçlü bir ekibe karşı
kendi futbollarını sergilediklerini, bu du-
rumun da ilerleyen haftalar için umut
verici olduğunu kaydeden Hırvat çalıştı-
rıcı, “1 puan almak da çok önemliydi.
Daha da iyiye gidiyoruz. İlerleyen hafta-
larda çok daha iyi olacağımız aşikar. Za-
manla her şey daha iyi oturuyor. Ben
bahanelerin arkasına saklanan bir teknik
direktör değilim. Sorumluluk alan bir in-
sanım. Sezon başını istediğimiz gibi ge-
çirmedik. Koronavirüsten dolayı bazı
eksiklerimiz oldu. Hazırlık maçı da ya-
pamadık. Sonrasında almak istediğimiz
futbolcular yavaş yavaş geldi. Hızlı biti-
remedik. Şu anda adaptasyon sürecinde
herkes birbirine yardımcı oluyor. Son
maçta daha kompakt daha mücadele
eden bir Denizlispor sergiledik. Bunun

ilerleyen haftalarda da yansıyacağını ve
devam edeceğini biliyoruz” dedi.

Kaliteli bir takımız

Kaliteli bir takım olduklarını ifade eden
Prosinecki, “Gelecek hafta Antalyas-
por'a karşı oynayacağız. Antalyaspor,
geçen sene iyi bir sezon geçiren bir
takım. İki maçta 4 puan topladılar.
Kolay bir maç olacağını düşünmüyo-
rum. Çok iyi bir takıma karşı oynayaca-
ğız. Biz de elimizden geleni yaparak
sahada en iyi Denizlispor'u sergilemeye
çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın” diye konuştu.Galibiyet alaca-
ğızDenizlispor’un Brezilyalı savunma-
cısı Fabiano Leismann ise her maçın
kendileri için önemli olduğunu belirte-
rek, “Aldığınız 1 puan bile sezon so-
nunda fark yaratabilir. İstediğimiz gibi
başlamasak da istediğimiz seviyeye gele-
bilmek için her hafta her gün çalışma-
mız gerekiyor.  Çok çalışıp en iyi
performansımızı sahaya yansıtmak için
elimizde bir fırsat var. Bu fırsatı bu
maçta kullanmak istiyoruz. Bir galibiyet
aldığınızda özgüveniniz geliyor. Özgü-
ven kazanmak adına umarım bir galibi-
yet alarak yolumuza devam ederiz”
dedi.   DHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Al-
tınordu'nun kaptanı Sinan
Osmanoğlu, pazartesi günü
Beypiliç Boluspor ile oyna-
nacak maçta 200. kez kır-
mızı-lacivertli formayı
giyecek. Altınordu'ya 2012-
13 sezonunda Bayrampa-
şaspor'dan transfer olan, üst
üste iki sezon 3. Lig ve 2.
Lig şampiyonlukları yaşa-
yan deneyimli futbolcu, ge-
ride kalan 199 maçta 15 kez
de fileleri havalandırdı. "İlk
geldiğim gün 200 maça ula-
şabileceğim aklımın ucun-
dan bile geçmemişti" diyen
Sinan, "Altınordu benim için

çok önemli bir adım oldu.
Geldikten sonra buradaki
aile havası ve sistemli çalış-
manın içinde olmak bana da
olumlu şeyler kattı. Altın-
ordu formasıyla 200 maça
çıkmak gerçekten gurur ve-
rici" dedi.

Gurur verici

Çok heyecanlı olduğunu da
belirten tecrübeli savunma
oyuncusu, "Bu kapıdan ilk
girdiğimde ben de gençtim.
Şimdi ise uzun yıllar sonra
gençlerle beraberim. Yıllar-
dır emek veriyoruz ve çalışı-
yoruz, bunun karşılığı olarak

halen buradayım. Böyle bir
sistemde yer almak, bura-
dan yetişip yurt dışına giden
kardeşlerimize tecrübe akta-
rabilmek benim için mutlu-
luk verici" diye konuştu.
Teknik direktör Hüseyin
Eroğlu ile uyum içinde ol-
duğunu kaydeden Sinan,
"Hocamızın oyun sistemi ve
kulübün felsefesi sayesinde
kendimi de geliştirmeye ça-
lıştım" yorumu yaptı. Sinan,
2013-14 sezonunda 2.
Lig'de Ankaragücü'nü uzat-
mada buldukları golle yene-
rek şampiyon oldukları maçı
unutamadığını da söyledi. 

İkinci kez dalya

Herkes özgür
iradesiyle

çalışıyor

TFF'DEN yapılan açıklamada, "Hiçbir
yönetim kurulu üyemizin, kurulumu-
zun işine karışması mümkün değildir.
Bugüne kadar atanan tüm kurulları-
mız da özgür iradeleri ile çalışmala-
rını sürdürmektedir" denildi. Türkiye
Futbol Federasyonu (TFF), Merkez

Hakem Kurulunun (MHK) hakem
atamalarına ilişkin açıklamada bu-
lundu. TFF'den yapılan açıklamada,
son günlerde çeşitli yayın organla-
rında TFF'nin bir yönetim kurulu
üyesinin hakem atamalarıyla ilgili
MHK'yi etkilediğine dair asılsız iddia-

ların yer aldığı vurgulandı. Federas-
yonun, atadığı MHK ile sezona baş-
ladığı ve kurulun bağımsız atamayla
görevlendirmelerine saygı ve destek
verildiğinin belirtildiği açıklamada,
hiçbir yönetim kurulu üyesi ismin
hedef alınamayacağı belirtildi.
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Trabzonlu Hugo
Fırtına, daha önce Beşiktaş’ın çok isteyip alamadığı Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. 29 yaşın-
daki solak savunmacı için hafta sonuna kadar KAP açıklaması yapılacak Palmeiras’ı uzun vadeli bir
ödeme planıyla ikna eden Trabzonspor, taksitlerle toplamda 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek

A vrupa Spor Haftası dolayısıyla An-
kara'da düzenlenen "Ulusal Herkes
İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinli-

ğinde konuşan Bakan Kasapoğlu, Kovid-19
salgınını bütün insanlık olarak atlatıp bu et-
kinliklerin daha fazla insan katılımıyla gerçek-
leştirilmesi temennisinde bulundu ve salgının
getirmiş olduğu her türlü dezavantaja rağmen
böylesine güzel bir organizasyonda emeği
olan herkese, özellikle de Herkes İçin Spor Fe-
derasyonuna teşekkür etti. Dünyanın yaşadığı
bu salgın sürecinde sporun, hareketliliğin,
sağlığın, zindeliğin, yaşanabilir bir dünya için
çevrenin ve bu bilincin egemen kılınmasının
apayrı bir önem taşıdığını belirten Bakan Ka-
sapoğlu, şöyle konuştu: "Avrupa Spor haftası
ve bu organizasyon bizlere hareketliliğin sa-
dece bir haftaya, bir güne mahsus değil her
gün olması gerektiğini gösteriyor. Sporun her
birimiz için bir yaşam tarzı olması gerektiğini
bizlere gösteriyor. Bu bilincin artmasına bu
şuurun yaygınlaşmasına yönelik bu tür çalış-
malar her birimiz için çok ama çok mühim.
Bakanlık olarak bu çalışmaları tüm gücü-
müzle destekliyoruz. Hep birlikte sporun, ha-
reketliliğin çok kritik bir yaşam tarzı olduğunu
idrak ettiğimiz bir salgın sürecini yaşıyoruz."
Bakan Kasapoğlu, uzmanların salgın ile mü-
cadelede vücut direncinin ve bu direnç için de
sporun ne kadar önemli olduğunu her daim
söylediklerini hatırlatarak, "O yüzdendir ki
aktif ve hareketli bir hayat sürmenin ne kadar
mühim olduğunu her geçen gün daha fazla
anlıyoruz." dedi.

Amaç spor erişimini kolay kılmak

Bir süre boyunca evde kalmayı teşvik ettikle-
rini fakat 'Evde kal hareketsiz kalma' sloga-
nıyla sporu teşvik ettiklerini ifade eden
Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Hareketsiz kal-
manın getirdiği dezavantajları hareketlilikle,
sporla yeneceğimizin bugün daha çok bilin-
cindeyiz. Bu manada geliştirdiğimiz çalışma-
lar her geçen gün önem kazanıyor. Bugün hep
birlikte buradayız hamdolsun, elbette şartları
maskeyi, mesafeyi, temizliği göz önünde bu-
lundurarak buradayız. Sporun engel tanıma-
dığını, sporun her koşulda yapılabileceğinin
mesajını vermek üzere buradayız. Gördüğü-
nüz gibi Ankara'mız için bu tesisi yeniledik,
başka çalışmalarımız da var. Amacımız halkı-
mızın, milletimizin spora erişimini daha kolay
kılmak. Spor için var olan engelleri, bahane-
leri ortadan kaldırmak. Herkes için günün bir
parçası da olsa mutlaka ama mutlaka sporun
bir yaşam tarzı olmasını sağlamak."

Gönülle çalışacağız

Dünyanın salgınla mücadelede nasıl bir sü-
reci yaşadığının hep birlikte görüldüğünü dile
getiren Bakan Kasapoğlu, "Son 18 yılda
Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla güçlü
liderliğiyle her alanda konulan iddialarla hal-

kımızın bu anlamda dirayetiyle salgınla mü-
cadelede hamdolsun örnek bir ülkeyiz. Bu-
günler de el ele gönül gönüle vererek güçlü bir
şekilde altacağımız günler." ifadelerini kul-
landı. Kasapoğlu, bundan sonra daha hare-
ketli, çevreye ve tabiata karşı daha duyarlı
olunması gerektiğini anlatarak, "Bilinçli tüke-
timi, sağlıklı bir bedeni vazgeçilmez unsur
olarak algılayan bireyler olacağız. Bu manada
hareketliliğin gerek farklı spor branşlarıyla,
gerek yürüyüşle gerek bisikletle sağlanabile-
ceği noktasında kendimizi geliştirmiş olarak
yarınlara yürüyeceğiz. Spor herkes içindir di-
yoruz. Federasyonumuzun ismi Herkes için
spor. Genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz
tanımıyoruz sporda." diye konuştu. 

Kıyas edersek iyiyiz

Türkiye'nin spor altyapısı anlamında çok ge-
liştiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, "O
yüzdendir ki spor seferberliği Sayın Cumhur-
başkanımızın belediye başkanlığı döneminden
itibaren İstanbul'da başlatmış olduğu bu mis-
yon, bu ışık önemli bir seferberliğe dönüştü.
Ülkemizin dört bir yanında artık dünyanın en
gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden tesislerimiz
var, her branşta, sadece futbolda değil. Yüz-
mesiyle, kış sporlarıyla, salon sporlarıyla her
alanda dünyaya meydan okuyan bir tesis alt
yapısı var." şeklinde konuştu.  Bakan Kasa-
poğlu, her spor tesisi açılışında kadınların tes-
islerin kullanımı için en önemli davetlileri
olduğunu kaydederek, "Bu tesis altyapısını in-
sanımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla nasıl
daha verimli bir şekilde değerlendiririz, bunun
çabası içerisindeyiz. Toplumun öncesi kadın-
lar anlayışıyla, 'sporun öncüsü kadınlar' proje-
miz var. Kadınlarımızın bir birey, bir anne
olarak, bir eş olarak sporda öncü olmasının
sporu tabana yayma politikamızda çok
önemli bir aşama olduğunu düşünüyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

Spor tabana yayılacak

Sporu tabana yaydıktan sonra performans ve
yetenek noktasında iddiası olan bireyleri yön-
lendirme projesinin geldiğini anlatan Bakan
Kasapoğlu, "Tıpkı 2019 yılındaki başarıları-
mızda olduğu gibi yarınlar, iddiası olan spor-
cularımızla ve takımlarla her branşta
madalyalarla, şampiyonluklarla bu şanlı bay-
rağı dünyanın dört bir tarafında gururla dal-
galandıracak güçlü yarınlar olacak buna
inanıyoruz." dedi. Yetenek projesiyle çok
önemli kazanımları elde edeceklerine inandık-
larını belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:
"Başlattığımız projeler, 10 bin pota, yer göste-
rin pota yapalım diyoruz. Gençlerimiz artık
basketbol oynamak için pota yapmak için
farklı yöntemlerle çabalara girişmesinler. Her
türlü imkanı sağlayalım gelsinler onlar sporla-
rını yapsınlar. Yine yetenek taraması gençleri-
miz, bizim en büyük umudumuz 20 milyon

gençle Türkiye dünyanın en büyük genç nüfu-
suna sahip ülkelerinden bir tanesi. O yüzden
yetenek taraması ilkokullarda başlattığımız
proje, bu yıl salgın nedeniyle biraz gecikti ama
devam edecek durmayacak. Her branşta yete-
nekli gençlerimizi tarayacağız, spora yönlen-
direceğiz ve inanıyoruz ki bu projeden de çok
ama çok önemli kazanımları elde edeceğiz." 

Yüzmeye odaklanacağız

Yüzme bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için
çalışma yürüttüklerini dile getiren Kasapoğlu,
"Bu kadar su kaynaklarının olduğu bir ülkede
2002 sonrası dört bir yanı havuzlarla donatıl-
mış bir ülkede yüzme bilmeyen kalmasın
dedik. O yüzden yüzme öğrenmek isteyen
herkese yüzme öğretme hedefimiz idealimiz
var. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yıl için
koymuş olduğumuz 1 milyon yeni yüzme öğ-
renen kişi sayısını salgına rağmen inşallah
aşarak tamamlayacağız. Bu konuda iddialı-
yız. Türkiye'nin dört bir yanında havuzlarımız
var olmayan noktalarda da yükseliyor." diye
konuştu. Bakan Kasapoğlu, havuz çalışmala-
rına ilişkin de "Geçtiğimiz günlerde Ümrani-
ye'de havuzumuzu açtık. Eyüp Sultan'da
havuz inşatımız, Gaziosmanpaşa'da önü-
müzdeki günlerde temellerini atacağız. Geçti-
ğimiz hafta Sivas'ta çok modern olimpik bir
havuzu açtık. Önümüzdeki günlerde Gazian-
tep'te mükemmel bir havuz açılışımız olacak.
Burada görmüş olduğunuz bu tesisin yanı
başında çok mükemmel bir havuzun projesi
tamamlanmak üzere, temelini atmayı planlı-
yoruz. Havuz olmayan yerlerde bu yaz 100
tane portatif havuz kurduk. Sırf gençlerimizin
suyla temasını sağlayalım öğretebildiğimiz
kadarıyla pandemiye rağmen yüzme öğrete-
lim diye." bilgisini verdi. Sporun eğitimle iç içe
girmesi noktasına yönelik de Bakan Kasa-
poğlu, şöyle konuştu: "Sporun eğitimle içi içe
girmesi noktasında sporcu bursunu vakıf üni-
versitelerimizle imzaladık. İnşallah hem spora
devam eden hem eğitime devam eden sporcu-
larımızla spordaki iddiamızı el birliğiyle çok

çok daha farklı noktalara taşıyacağız. Biz ina-
nıyoruz ki sporun ruhu birleştiren, dönüştü-
ren rehabilite eden ruhu yarınların güçlü
Türkiyesi'nde önemli bir misyonu önemli bir
manayı taşıyacak. Önümüz sonbahar, kış,
kendine özgü şartları var. Hiçbir şartın spor
için engel olmadığını düşünüyoruz. O yüzden
sizleri yürüyüş yapmaya, sonbahar yürüyüş-
leri, bu alan çok güzel oldu yürüyüşlere bu-

raya bekliyoruz. Yine güçlü bir bağışıklık,
zinde bir hayat için bugüne kadar başlangıç
yapmadıysak, bu haftayı Avrupa Spor hafta-
sını bir fırsat bilelim, bugün itibariyle el birli-
ğiyle maske mesafe ve temizlik kurallarına
uyarak sporumuza başlayalım. Tesislerimiz
her daim milletimizin emrinde. Tesislerimizi
7/24 hizmet anlayışana göre milletimizin hiz-
metine açtık." DHA

Geçen sezondan bu yana stoper sıkıntısı çeken Trabzons-
por sorunu kökten çözecek bir isimle anlaştı: Vitor Hugo.
Haftalardır bu transferi bitirmek için yoğun uğraş veren
Bordo-Mavililer, hem oyuncuyu hem de kulübü Palmei-
ras’ı ikna etti. Taraflar prensipte el sıkıştı. Artık işin resmiyet
boyutu kaldı. Hafta sonuna kadar Trabzonspor’un KAP
açıklamasını yapması ve oyuncuyu şehre getirmesi bekleni-
yor. Daha önce Beşiktaş’ın çok isteyip alamadığı 29 yaşın-
daki solak stoper, geçen sezon 5.5 milyon Euro bonservis
bedeliyle Fiorentina’dan Palmeiras’a gitmişti. Kulübüyle
2024’e kadar sözleşmesi bulunan Vitor Hugo, tapusuyla
alınacak. Trabzonspor’un uzun vadeli bir ödeme planıyla
toplamda 4 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Karadeniz
ekibi, bu rakamı taksitler halinde Brezilyalılar’a verecek.

Newton’un favorisiydi

Brezilya’da 11 lig maçının 6’sında yedek kalan ve mutsuz
olduğu için ayrılmaya karar veren Vitor Hugo, teknik direk-
tör Eddie Newton’un da çok istediği bir isimdi. Trabzons-
por’un diğer Brezilyalı oyuncuları Guilherme ve Flavio’yu
sosyal meydadan takip etmeye başlayan Vitor Hugo için
artık geri sayım başladı. Yönetim, başarılı stoperin yanına
bir savunmacı daha almayı planlıyor.

Yeni Malatya maçına yetişebilir

Benik Afobe ve Lewis Baker’ı gelir gelmez Denizlispor dep-
lasmanında oynatan Trabzonspor, Vitor Hugo’yu da Ma-
latyaspor mücadelesine yetiştirmeye çalışıyor. 29 yaşındaki
stoperle ilgili resmi işlemler tamamlandıktan sonra oyuncu
Trabzon’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Ardın-
dan lisansı çıkartılacak. Cumartesi günü saat 19.00’da Ma-
latyaspor ile karşılaşacak Fırtına’da teknik direktör Eddie
Newton, Brezilya’da uzun süredir sezon oynandığı için
hazır olan Hugo’yu 21 kişilik kadroya almayı planlıyor.
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, Türkiye'nin, dünyanın
en gelişmiş ülkeleriyle rekabet eden
spor tesislerine sahip olduğunu söyledi

Spor turizminde de iddiamız var
Bakan Kasapoğlu, "Tesislerimiz sadece milletimizin değil dünyanın dört bir yanından
gelen sporcuların. Spor turizminde de iddiamız var. Hakikaten tesislerimizin rekabet gücü
çok çok farklı, anlamlı. Ülkemiz çok yakın bir zaman diliminde spor turizminde de önemli
bir destinasyon olacak. İnanıyorum ki bunu hep birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet video bağlantısıyla 81
ilde Avrupa Spor haftası etkinliklerini başlattı. Bakan Kasapoğlu, Sivas'a, Gaziantep'e
bağlanarak oradaki sporseverlere spor etkinliklerinin önemini anlattı, daha sonra video
bağlantısıyla 81 ildeki sporseverlere el sallayarak etkinliklerin startını verdi. Daha sonra
spor federasyonları standlarını gezen Bakan Kasapoğlu, etkinliğe katılan sporcularla ha-

tıra fotoğrafı çektirdi. Herkes İçin Spor Fe-
derasyonu, Avrupa Spor Haftası
kapsamında 23-30 Eylül 2020 tarihleri
arasında 81 ilde "Ulusal Herkes İçin Spor
ve Sağlık Günleri" sloganıyla etkinlikler
gerçekleştirilecek. Etkinlikte konuşmaların
ardından halk oyunları, capoeira, tek-
vando, freestyle futbol-basketbol-bisiklet,
wushu gibi spor gösterileri de yapıldı. Et-
kinlikte daha sonra his pedelcar parkur et-
kinliği, halat çekme yarışması, çuval yarışı,
ip atlama, mangala, matrak, bilek güreşi,
tranbolin, hemssball, sokak satrancı, floor
curling, badminton, dart, squad yarışması,
mini golf, koca ayak oyunları ve benzeri
spor branşlarında tanıtımım etkinlikleri
gerçekleştirilecek. Anıttepe Spor Komplek-
si'nde alana kurulan sahneden gün bo-
yunca illerden gelen görüntüler sinevizyon
gösterisi ile aktarılacak. 
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Geçtiğimiz aylarda TSG
1899 Hoffenheim'dan
Schalke04'e transfer olan
U19 futbolcusu Kerim Çalha-
noğlu ile profesyonel muka-
vele imzalandı. Schalke04
Kulübü tarafından yapılan
açıklamaya göre, yaz ayla-
rında TSG 1899 Hoffenhe-
im'den transfer edilen Kerim
Çalhanoğlu ile 2024 yılına
kadar profesyonel mukavele
imzalandığı belirtildi.
Schalke04 Kulübü Spor Di-
rektörü Jochen Schneider
genç futbolcudan övgüyle söz
ederken, U19 Takımı Teknik
Direktörü Norbert Elgert'in ise
"Kerim, karakterli ve çok yete-
nekli ve geleceği olan bir
genç futbolcu. Ben, O'nun
için çok sevinçliyim" ifadele-
rine yer verildi. Kerim Çalha-
noğlu, Schalke04 formasıyla
ilk maçına FC Köln U19 ta-
kımı karşısında kaptan olarak
çıkarken Türk oyuncu hem
savunmada hem de orta sa-
hanın solunda görev yapıyor.



e rsan Kuşakçı... O'nun
ismini futbolla duyduk.
Türkiye'de daha önce

Adanaspor, Göztepe ve Altay
gibi takımlarda forma giyen
Kuşakçı, başarılı futbolculuk
kariyeriyle göz doldurmuş bir
dönem Galatasaray Teknik
Direktörü Fatih Terim'in de
ilgisini kazanmıştı. Geçmiş-
teki başarılı futbolculuk kari-

yerini şu sıralarda müzik
dünyasında sürdüren Ku-
şakçı, yaptığı şarkılarla ismin-
den söz ettiriyor ve genç
kuşağın da gözdesi haline ge-
liyor. 

Lakabı EK92

EK92 lakabıyla müzik dünya-
sında kendine yer bulan Al-
manya doğumlu genç isim,
Youtube'daki klipleriyle de is-
minden başarıyla söz ettiriyor.

Repdensol ismi verilen müzik
tarzıyla özellikle Z kuşağının
ilgisini çeken Ersan Kuşakçı,
müzik dünyasında başarılı bir
şekilde yol almayı ve hedefle-
rine ulaşmayı istediğini belirtti.
“Amacım insanların aklıve
gönlüne hitap eden başarılı bir
müzik yapmak” diyen Ku-
şakçı; bu yolda emin adımlarla
ilerlediğini belirterek; “Şu an
bu anlamda başarıya ulaşmak
tek hedefim. Şimdiye kadar

sürdür-
düğümüz
başarılı
yolculukta
bizi yalnız bı-
rakmayan ve
destek veren
herkese teşekkür
ediyorum. İlerleyen
süreçte de birlikte bir-
çok başarıya imza ata-
cağımıza inanıyorum”
ifadelerini kullandı.

İSMAİL GÖKGEZ

Karan’la 
en güzel 
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eskI topCu
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Türkiye'de daha önce Adanaspor ve 
Göztepe'de top koşturan ve bir dönem 
Fatih Terim'in de Galatasaray'a transfer
etmek istediği Ersan Kuşakçı, şu sıralarda
müzik dünyasında emin adımlarla 
ilerliyor. Almanya doğumlu Kuşakçı,
“Bebeğim” isimli şarkısıyla göz dolduruyor

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye
Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğul-

ları Karan'ı kucaklarına aldı. 35 ya-
şındaki Özçivit, oğlu Karan ile
birlikte çekilen karesini sosyal
medya hesabından yayınladı.
Burak Özçivit'in kalp emojisi ile
yaptığı paylaşım, takipçilerinden
650 binden fazla beğeni aldı.
Fahriye Evcen-Burak Özçivit
çifti, geçtiğimiz günlerde Eti-
ler'deki bir restorandan çıkar-
ken görüntülenmişti. 

Şiddete karşıyız!
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı
Fikret Şahin, Ankara'da yeni başlamış bir binada müteahhidin imara
aykırı uygulamasına karşı çıktığı için İnşaat Mühendisi Emin
Kulakoğlu'nun saldırıya uğradığını anımsattı. Şahin, “Bu alçakça
saldırıyı kınıyoruz. Şiddete her zaman her yerde karşıyız” dedi
Yaşanan olaya ilişkin Damga'ya bilgi
veren Şahin, “Vahim hadise şöyle gelişmiş-
tir; Ankara Mamak’ta yeni başlamış bir bi-
nada, temel bitişik bir istinadı yapmadan
müteahhit temel betonunu atmak ister
ancak, denetçi Şube Başkanımız bunun
doğru bir davranış olmadığını konuyu Be-
lediye’ye ileteceğini söyler zira bir önceki
gün Belediye zorunlu olarak temel kont-
rolü yapmıştır. Ve durumu belediye ile pay-
laşır.  Bunun üzerine Müteahhit Şube
Başkanımızı arayarak “ yarın gelin nasıl

yapacağımızı bize anlatın” der. Ertesi gün,
Şube Başkanımızla beraber inşaat mühen-
disi denetçi ve iş takipçisi ile birlikte inşaata
giderler.  Şube Başkanımız ve beraberinde
giden denetçi ve çalışan oturup çözümü
konuma niyetinde iken, müteahhittin işa-
reti ile Şube Başkanımız ve  beraberindeki-
ler hiç tanımadıkları kişilerin  küfür,
tekme-tokat saldırısına maruz kalmışlardır.
Kaçmaya çalışmış olmalarına karşın darp-
lardan kurtulamamışlar canlarını zor kur-
tarmışlardır” dedi.

Yapı denetimi kamu hizmetidir

Yapı denetimin bir kamu hizmeti odlu-
ğunu anlatan Şahin, “Biz Yapı Denetim
Kurumları olarak 4708 sayılı yasa gereği
kamu adına yapıların sağlıklı ve güvenli
olması için denetim görevi yapmaktayız.
Bu hizmet kamu hizmeti ise biz denetçi-
ler bu işi ifa ederken kamu görevlisi sıfa-
tına sahibiz. Her önüne gelen müteahhit
olabilir ancak, yapı denetim mühendisi
olamaz. Bizler almış olduğumuz eğitim
sonucu, bilgi ve tecrübemizi halkın sağ-
lıklı ve güvenli konutlarda yaşaması ve
sağlıklı işyerlerine çalışması için hizmet
sunmaktayız. Bu ve buna benzer saldırı-
lar öncelikle kamu güvenliğine yapılmış
bir saldırı olup, bu konuda öncelikle yapı
denetçilerin can güvenliği  yasal olarak
teminat altına alınmak durumundadır.
Şantiyelerde saldırıya muhatap olmak is-
temiyoruz” diye konuştu.

Canımızdan olmak istemiyoruz

Herkese çağrıda bulunan Şahin, “Yaşa-
nan elim hadise ile ilgili olarak Genel
Başkanımız Tekin Saraçoğlu'nu, Mamak
Belediye Başkanlığı, Çevre Şehircilik Ba-
kanlığı yetkilileri ve İMO yetkilileri geç-
miş olsun dileklerini iletmiştir.
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mühen-
dislere uygulanan şiddet hadiselerinin
cezalandırılması için gerekli yasal başvu-
rularımızı yapmış bulunmaktayız. Mes-
leğimize yapılan bu saldırının ve
saldırıların devam etmemesi için kamu
otoriteleri tarafından gerekli tedbirlerin
ve yasal düzenlemelerin yapılacağını
umuyor, halkın güvenli ve sağlıklı yapı-
lardan mahrum kalmaması için meslek
etiğimizden ödün vermeyeceğimizi ka-
muoyu nezdinde bir kez daha ifade edi-
yoruz” şeklinde konuştu. BARIŞ KIŞ

İstanbul’dan
güzelsİn!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp 
yönettiği Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 29 Eylül
2020 Salı günü saat 20.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk gösterimini yapıyor

Bir ailenin üç kadını; anneanne,
kız ve torun… Üçünün ortak yaz-

gısı, aynı mekânda, dile gelenlerden
daha çok içlerinden sessiz sedasız
geçen cümlelerde gizli… Erkeklerin
yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında,
birbirlerine tutunurken ve giderek bir-
birine benzerken, geçmiş, şimdi ve ge-
lecek içiçe geçiyor. Sen istanbul’dan
Daha Güzelsin, istanbul fonunda Ayfer,
Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor.
Kadının değişmeyen hikâyesini…  Sen
istanbul’dan Daha Güzelsin’in yazarı
ve yönetmeni Murat Mahmutyazıcı-

oğlu, oyunun iBB Şehir Tiyatroları’nda
sahnelenmesini şöyle değerlendiriyor:
“Oyunun büyük bir seyirci kitlesine
ulaşacak olması güzel bir duygu. Uma-
rım, hikâye ihtiyacı olana, kendinden,
ailesinden bir şey bulmak isteyen her-
kese ulaşır” “Bu kez oyunu 3 farklı ne-
festen dinleyecek seyirci. En büyük
sürprizi bu” diyen Mahmutyazıcıoğlu,
oyundaki kadınları ise şöyle tanımlı-
yor:  “Hüznün, aşkın her türlü duygu-
nun sıradanlaştığı günümüzde, oyunun
kadınları bize hiç duymadıklarımızı
ama hep tahmin ettiklerimizi ve bir

türlü dile dökemediklerimizi söyleye-
cekler, hepsi de çok tanıdık, belki birisi
annemiz, biri büyükannemiz biri de
biz...” Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun
yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun
çağdaş araçlarını buluşturan oyun, üç
anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın
birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ek-
leniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkı-
yor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve
şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi bir-
leştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekle-
şiyor ve kadın’ın hikâyesine
dönüşüyor…

Bu bir başyapıt
VakıfBank Kültür Yayınları’ndan
(VBKY) çıkan “Kör Müzisyen”, Rus
edebiyatının altı çağı yazarlarından
Vladimir Korolenko’nun başyapıtı.
Yazarın yaşamı boyunca defalarca
baskı yapan roman, 1886’da okurla
buluştuğunda büyük ses getirdi.
Türkçe çevi-
risini Levent
Özübek’in
yaptığı “Kör
Müzisyen”,
görme engelli
bir çocuğun
müzikle tanış-
ması sonrası
değişen yaşa-
mını konu edi-
nirken,
dönemin Rus
kırsal hayatını
da detaylıca ak-
tarıyor. Roman

Türkçe’de ilk kez VBKY tarafından
yayımlanıyor.

Flüt ve piyanoyla tanışma

Yedi bölüm ve son söz (Epilog) kıs-
mından oluşan romanın ana karakteri

Pyotr, Rus taşrasında varlıklı
bir ailede dünyaya geliyor.
“Annenin yüreği, dünyaya
gözlerini açmış bebekle bir-
likte gelip, onun beşiğine so-
kulmuş ve yaşamı boyunca,
peşini bırakmayacak kor-
kunç ve acısı hiç dindirile-
meyecek korkunç trajediyi
sezebiliyor muydu o anda?
Yoksa sadece bir sayık-
lama mıydı bunlar? Her
ne hâl ise, bebek kör doğ-
muştu” satırlarına yer ve-
rilen romanda, Pyotr,
önce flüt, ardından piya-
noyla tanışıyor.

Almanya'da doğan ünlü isim geçmişte 
futbolda olduğu gibi şimdilerde müzik 
dünyasında adından söz ettirmeyi başarıyor.

Fikret Şahin


