
MUHTARLARA SESLENDİ

Biz itiraz ediyoruz
siz de edeceksiniz!

CHP lideri Kılıçdaroğlu,
muhtarlık kanun taslağı ha-

zırladıklarını açıkladı. Türkiye Be-
lediyeler Birliği gibi muhtarların da
bir birliği olması gerektiğini vurgu-
layan Kılıçdaroğlu, muhtarlık
seçim sistemini de eleştirdi; "Birle-
şik oy pusulası niye sizde yok?

Küçük kağıtlara
yazılıyor, bir de
rakip muhtar
varsa kağıtları
cebine koyuyor,
giden kişi de
muhtara oy ve-
remiyor. Buna
biz itiraz ediyo-
ruz, siz de itiraz
edeceksiniz." 
I SAYFA 7
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HER YIL 7 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Hava kirliliği 
yüzde 12 arttı

SAYFA 4

Pek kıymetsiz
Macron efendi...

Mehmet Remzi TANIŞ

İstanbul'da hava kirliliği,
pandemi dönemine göre

yüzde 12 artış gösterdi. Kirliliğin
daha yoğun olduğu bölgeler ise
Kadıköy, İkitelli ve Kağıthane ola-
rak sıralandı. Prof. Dr. Hüseyin
Toros, "Dünya Sağlık Teşkilatı
diyor ki her yıl ortalama 7 milyon
insan hava kalitesinden dolayı 
ölüyor. Bu hava
kirliliği hepimi-
zin sorunu ol-
duğuna göre,
hepimiz bu
hava kirliliğini
nasıl azaltabili-
riz şeklinde 
çalışmalar 
yapmamız 
gerekiyor" ifade-
lerini kullandı.
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Kemal Kılıçdaroğlu

YEREL BASINLA BULUŞTU

Babamızın malını
kullanmıyoruz!

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, mele-

keti Trabzon'da bölgenin basın
temsilcileriyle buluştu. Çalık,
"Memleket giderse ne sizin 
yaptığınız mesleğin ne de bizim
belediyeciliğimizin kalır. Babamı-

zın kaynaklarını
kullanarak iş
üretmiyoruz.
Koltuğun 
büyüsüne 
kapılanlardan
olmayacağız,
görevimiz va-
tandaşa hizmet
etmek olacak"
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 5
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Mehmet Murat Çalık

AZ MALİYET ÇOK İŞ 

Bu çalışmalar 
bir değil iki değil

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, Avcılar’ın

yıllardır devam eden sorunlarına
çözüm bulan çalışmalarına devam
ediyor. Hançerli, Yeşilkent Mahal-
lesi’nde süren yoğun mesaiyi ye-
rinde inceledi. Hançerli, "Az
maliyetle çok işler yapmaya, arka-
daşlarımızla birlikte devam ediyo-
ruz. aptığımız çalışmalar bir değil
iki değil. Neredeyse her cadde de
çalışma yapıyoruz" dedi. I SAYFA 8
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Hüseyin Toros

CHP İKMAL YERİ DEĞİL

Sarıgül Cumhur 
İttifakı’na katılacak!

CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin, Mustafa Sarı-

gül’ün kuracağı partinin büyük bir
olasılıkla AK Parti ve MHP’nin
oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda
yer alacağını söyledi. Tekin, "Şimdi
Sayın Sarıgül parti kuruyormuş.
Yolu açık olsun. Ben 2013 yılında
‘CHP'nin, yakıtı bitenlerin yakıt ik-
mali yaptığı yer
olmadığını' söy-
lediğimde döne-
min genel
başkan yardım-
cıları, şimdi ki
genel başkan
yardımcılarının
bazıları beni
suçladı" site-
minde bulundu.
I SAYFA 7
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Gürsel Tekin

ATEŞ YAKIP ISINIYORLAR

Virüs nedeniyle
dönemiyorlar!

Her yıl eylül ortalarından iti-
baren sessizliğin yaşandığı

tatil siteleri, bu yıl koronavirüsten
kaçanlara ev sahipliği yapıyor.
Yazlıkçılar, virüs korkusu nedeniyle
şehirdeki evlerine dönmeyi düşün-
müyor. Ekim ayında boşalan yaz-
lık sitelerde bu yıl elektrikli sobalar
kullanılmaya başlandı. Bazıları ise
odun sobalarıyla kışı yazlıklarında
geçirmeyi planlıyor. I SAYFA 4
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Esenyurt’ta salgına ve artan vaka sayılarına rağmen düzenlenen partide ne maske
takan ne de sosyal mesafeye uymayan yüzlerce kişi, virüse meydan okuyarak eğlendi

VUR PATLASIN
CAL OYNASIN!
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6 yıldır Kurtuluş'ta sokak sokak gezerek
simit sattığı seyyar tezgahı gürültü şika-

yeti nedeniyle Şişli Belediyesi tarafından elin-
den alınan Mehmet Ayığışı'na mahalleli
destek verdi. Vatandaşlar simitçi ile birlikte 
sokaklarda simit sattı. Ayışığı, "Bugün insan-
ları burada görünce çok gururlandım. Ağla-
mamak için zor duruyorum" dedi. I SAYFA 9
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31 Mart'ta yapılan İstanbul
seçiminin iptal edilmesinin

ardından 23 Haziran'da tekrarla-
nan seçimde CHP'nin adayı
Ekrem İmamoğlu'na karşı fark
yiyen AK Parti, yaklaşık bir buçuk
sene sonra şapkasını önüne koydu.
Kasım ayında başlayacağı belirti-
len ilçe kongreleri öncesinde İstan-
bul'da 22 ilçe başkanı görevden
alındı. Şişli, Küçükçekmece, Kartal,
Maltepe, Şile, Çekmeköy, Ümra-

niye, Fatih, Başakşehir, Beylikdüzü,
Güngören, Bahçelievler, Bağcılar,
Esenyurt, Avcılar, Sancaktepe,
Tuzla ve Gaziosmanpaşa ilçe 
başkanları ile yola devam edil-
meyeceği iddia edildi. Bu ilçe-
lerden Esenyurt, Beylikdüzü
ve Avcılar ilçe başkanları 
yaptıkları açıklama ile aday
olmayacaklarını duyurdu.
Başkanların aynı metni 
kullanmaları dikkat çekti. 

ç İstanbul'un kaybedilmesi
nedeniyle eleştirilerin hede-

finde olan İl Başkanı Bayram 
Şenocak'ın da sallantıda olduğu,

kongrede aday gösterilmeye-
ceği iddia edildi. İl Başkanlığı
için Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Erkan Kandemir,
Kağıthane eski Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, Beyoğlu eski
Belediye Başkanı Ahmet Mis-

bah Demircan ve eski Milletvekili
Metin Külünk'ün isimleri geçiyor.
Kongrede aday olmayacağını açık-
layan Avcılar, Esenyurt ve Beylik-
düzü için de gündeme yeni isimler
düştü. Esenyurt'ta Seyithan İzsiz
ve Togay Çoban'ın ismi konuşulur-
ken, Avcılar'da Melek Demircioğ-
lu'nun aday gösterileceği iddia
edildi. Beylikdüzü'nde ise Mustafa
Günaydın, Akın Bayram ve 
Mustafa Erdoğdu en güçlü isimler. 

İL BAŞKANLIĞI İÇİN GÜÇLÜ İSİMLERİN ADI GEÇİYOR
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ANIL
BODUÇ

HABER

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Fransa

Cumhurbaşkanı Macron 
ve Hollandalı faşist siyasetçi
Wilders'e tepki gösterdi.
"Fransa’nın başındaki zat.
Şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Er-
doğan… Ya önce sen kendine
bak" diyen Erdoğan, "Kont-
rolden geçmesi lazım. Bir de
Hollanda’da bir milletvekili

müsveddesi var. O da kalkmış
bizimle ilgili bir şeyler yapı-
yor. Ya bir defa sen haddini
bil. Kiminle yol yürüdüğünü
hiç hesap ettin mi? Faşizm
bizim kitabımızda yok. Sizin
kitabınızda var. Haddini bile-
ceksin. Faşizm de Nazizm de
bizim kitabımızda, değerleri-
mizde yok. Onlar sizsiniz 
siz" tepkisini gösterdi. 
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ENERJİMİ ÇALANLARLA
ASLA İŞİM OLMAZ!

VAKANIN ARTIŞ NEDENİ İŞTE BU!
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KONTROLDEN GEÇMESİ LAZIM!
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İYİ Parti lideri Meral Akşener,
İzmir CHP’li Çiğli Belediyesi

tarafından yapılan ve merhum ağa-
beyi Nihat Gürer’in adı verilen par-
kın açılışını yaptı. Duygusal anlar
yaşayan Akşener, "Siyasette kalıcı ol-
mamı ona borçluyum ahlaklı, vic-
danlı, net bir adamdı onun için

inşallah bu parkta şu resmiyle parkta
oynayan çocukları gözetir" dedi. Çok
güzel bir sürprizle karşılaştığını belir-
ten Akşener, "Ağabeyim iyi, vicdanlı
bir insandı dolayısıyla çocukların eğ-
lenebileceği oynayabileceği bir yere
isminin verilmesini ömür boyu unut-
mayacağım" ifadelerini kullandı.
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“Mevzum Derin” isimli şar-
kısıyla çıkış yakalayan ve

adından sıkça söz ettirmeyi başa-
ran güzel Irmak Arıcı, Damga'ya
konuştu. Müzik sektörünün çok
fazla emek ve özveri istediğini belir-
ten genç şarkıcı, genç yeteneklere
önemli tavsiyelerde bulundu. İn-
sanlarla konuşmayı, dertleşmeyi,
farklı hayatlara dokunmayı sevdi-
ğini ifade eden Arıcı, “Beni mutlu

edecek insanlar ile mu-
hatap oluyorum.

Enerjimi çalma-
yacak insanlarla

oluyorum”
açıklamasını
yaptı. 
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SEDAT
SARIKAYA

SÖYLEŞİ
SAYFA

5'TE

Merhum ağabeyi Nihat Gürer’in 
isminin verildiği parkın açılışını yapan
Meral Akşener, gözyaşlarını tutamadı

İstanbul'un 
kaybedilmesinin

ardından değişim
seslerinin 

yükselmesine 
rağmen uzun süre
bekleyen AK Parti, 

kongre sürecine 
az bir süre kala 

ilçelerde büyük bir 
revizyona gitti.

Cuma günü İl Baş-
kanlığı'nda yapılan
toplantının ardın-

dan 22 ilçe başkanı
görevden alınırken, 

İl Başkanı Bayram
Şenocak'ın da 

kongrede aday
gösterilmeyeceği 

iddia edildi

AK PARTİ, İSTANBUL’U CHP’YE KAPTIRMASINDAN 1 BUÇUK YIL SONRA REVİZYONA GİDİYOR

39 İLDEN 22’SİNİN İLÇE BAŞKANLARI DEĞİŞECEK

Esenyurt'ta bir mekanda sosyal mesafe
hiçe sayılarak parti düzenledi. Gece

kulübünde buluşan çok sayıda kişi, maske
takmadığı, hijyen kurallarını hiçe saydığı ve
sosyal mesafe kurallarına uygun hareket et-
memesi görüntülere yansıdı. Çekilen görün-
tülerde yabancı uyruklu vatandaşların bir
gece kulübünü kapatarak parti yaptıkları gö-
rüldü. Partinin sabah saatlerine kadar devam
ettiği öğrenildi. İstanbul’da vaka sayısındaki
artış nedeniyle bir dizi yeni önlemler alınırken,
Esenyurt’ta kaydedilen görüntüler vaka sayı-
sındaki artışın nedenini gözler önüne koydu. 
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Kurtuluş sakinleri
sokakta simit sattı!

Hamsinin fiyatı 
yarı yarıya düştü
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Av sezonunun başlamasıyla birlikte 40-50
liradan satılan hamsinin kilosu 20 liraya

düştü. Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda yerini

alan hamsinin fiyatının düşmesi vatandaşları da
memnun etti. Balıkçılar, "Günler sonra bugün
hamsi bayramı yaşıyoruz” açıklamasını yaptı. 
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Emmanuel
Macron
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Kendisinin de aday olup olmayacağı belli olmayan İl Başkanı Bayram Şenocak'ın görevde
kalacak ilçeleri ziyaret ettiği ve mevcut başkanlara tebliğde bulunduğu dile getirildi. Silivri
ve Çatalca'yı ziyaret eden Şenocak'ın başka hangi ilçelere gideceği ise merak konusu oldu.  

GÖREVDE 
KALACAKLARI

ZİYARET 
EDİYOR!

AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Bayram Şenocak’ın

da görevde kalıp 
kalmayacağı belli değil.

31 MART’IN 
ARTCILARI!
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Irmak Arıcı

MACRON’A 
SERT 

ELEŞTİRİ
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Çİn'dE geliştirilen Covid-19 aşısını gö-
nüllü yaptıran Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi (SBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Mustafa Gerek, şu ana kadar aşıdan kaynaklı hiçbir
semptom hissetmediğini söyledi. Prof. Dr. Mustafa
Gerek, Çin'de geliştirilen aşının Türkiye'deki gönüllü
uygulamalarına katıldı. Ankara Şehir Hastanesinde
aşıyı yaptıran Prof. Dr. Gerek, aşı sonrasındaki izle-
nimlerini paylaştı. Prof. Dr. Gerek, "Henüz herhangi
bir yan etki veya bir şey hissetmiyorum. Hatta aşının
yapıldığı yerde bile bir sıkıntı hissetmiyorum. Pla-
sebo mu yoksa gerçek aşı mı henüz bunu bilmiyo-
ruz; ancak 15'inci günde 2'nci dozlarımız yapılacak.
Ondan sonraki dönemde bir takip dönemimiz ve
antikor oluşup oluşmadığına dair bazı kan testleri
yapılacak. Ona göre de sonuçlar değerlendirile-
cek" diye konuştu.

Riskleri paylaşıyoruz

Prof. Dr. Gerek, aşının toplumda herkes tarafından
kabul edilebilen bir konu olmadığına dikkat çekerek,
"Aşı karşıtlığı da söz konusu olacaktır. Türkiye'de
çiçek aşısı dışında da aşıyla ilgili bir yasal zorunlu-
luk yok. Belki bu enfeksiyona özgü olarak zorunlu
tutulmayı gerektiren bir yasal düzenleme de söz ko-
nusu olabilir. Kişisel olarak da buna ihtiyaç oldu-
ğunu düşünüyorum. Çünkü bu salgın kolay
yayılabilen virüs salgını ve herkesi etkileyebilir. Dola-
yısıyla eğer Sağlık Bakanlığı yeterli üretimi temin
edebilecek olursa ki, gelecekte kendi ulusal aşıları-
mız da söz konusu olacak. Belli bir yaşın üzerindeki
herkesin aşılanması zorunlu olması gerekir. Biz de
hem bu bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak hem
de aşıda gönüllü olan diğer deneklere kendileri ile
birlikte olduğumuzu, bu riskleri kendileri ile birlikte
paylaştığımızı göstermek adına bu aşı çalışmasında
gönüllü denek olarak yer aldık" ifadelerini kullandı.

tÜrkİYE'dE şarkıcı Seda Sayan ile gün-
deme gelen, Yeşilçam'ın Sultanı Türkan
Şoray'ın da yaptırdığı iddia edilen 'Fransız

askısı' adlı estetik operasyon, yurt dışından sağlık tu-
rizmi için Antalya'ya gelen hastaların da tercihi
oldu. Rus ressam Svetlana Ganiuchenko (52), ope-
rasyon sonrasında 20 yaş gençleştiğini söyledi.Ope-
rasyonu yapan ünlü cerrah Prof. Dr. Ömer Özkan,
Fransız askısının son günlerin trendi olduğunu söy-
ledi. Fransız askısı yönteminin yaptığı işlemlerden
sadece biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özkan,
"Eskiden insanlara estetik yüz ameliyatlarından
bahsederken, yüz germenin en özellikli ameliyatları-
mızdan biri olduğunu anlatırdık. Son dönemdeki
gelişmelerle birlikte bu ameliyatların sayısı yavaş
yavaş azalmaya başladı. Hasta konforunu asla boz-
muyor” diye konuştu.

Hu kuk Danýþman larý: 
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S ağlıklı bir gebelik için anne adayı-
nın sağlıklı beslenmesinin şart ol-
duğunu belirten Medipol Pendik

Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve
Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur
Sayar, gebelikte hem anne hem bebek
için gerekli olan enerji ve besin ögeleri-
nin yeterli bir şekilde alınmasının altını
çizdi. Fazla kilo alımının birçok olumsuz
sonucu olduğu gibi kilo almamanın da
zararı olduğunu hatırlatan Op. Dr. İlk-
nur Sayar, “Yetersiz ve dengesiz beslen-
menin erken doğum, düşük doğum
ağırlıklı bebek, ölü doğum, anemi gibi
birçok olumsuz sonucu bulunuyor.
Uygun kilo alımı annenin gebelik öncesi
kilosuna göre hesaplanır. Önerilen kilo
alımı vücut kitle indeksi 18.5 altında
olanlar için 12.5 ila 18 kilogramdır.
Vücut kitle indeksi 18.5 ila 24.9 olan,
normal değerlendirilenler 11.5 ila 16 ki-
logram almalıdır. Kilolu olarak kabul et-
tiğimiz, vücut kitle indeksi 25 ila 29.9
arasında olanlar 7 ila 11.5 kilogram ala-
bilir. Vücut kitle indeksi 30’un üstünde
olan, obez gebeler ise en fazla 9 kilo-
gram almalıdır" diye konuştu.

Bebek gelişimi zarar görüyor

Sağlıklı gelişim için yeterli kalori alma-
nın önemine değinen Dr. Sayar, şöyle
devam etti: "Ancak burada bilinen en
önemli yanlışlardan biri sadece kalori
hesabı yapmaktır. Örneğin 500 kalorilik
işlenmiş bir gıda ile 500 kalorilik doğal
bir gıdanın besin değeri kesinlikle aynı
değildir. İşlenmiş gıdalar bebek gelişi-
mini olumsuz yönde etkiler. Anne adayı
kalori alımına dikkat ederken besin değe-
rine de dikkat etmelidir. Beslenme ile il-
gili bilinen bir diğer yanlışta yağlardan

ve karbonhidrattan tamamen kaçınmak-
tır. Besin değeri yüksek yağlar içeren zey-
tinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı
şekilde besin değeri yüksek olan yulaf,
esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar
öğünler içinde mutlaka yer almalıdır."

2 kişilik yemek yemeyin

Dr. Sayar, yapılan en büyük yanlışlardan
birinin çevreden gelen ‘sen iki canlısın

ye’ şeklindeki ısrarları geri çevirmemek
olduğunu belirterek, şu uyarılarda bu-
lundu: "Gebelik süresince bebeğin bes-
lenmesi için, anne adayları daha fazla
enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu
demek değildir ki, hamile kadın iki kişilik
yemek yiyecektir. Hamile kadının nor-
malde aldığı günlük kalori ihtiyacına sa-
dece 350 kalori ilave etmesi
yeterlidir. Katkı maddesi içeren salam,

sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalardan,
besin değeri düşük paketli gıdalardan,
asitli içeceklerden mümkün olduğunca
uzak durulmalı; tüketildiğinde az mik-
tarda dikkatlice tüketilmelidir. Özetle ge-
belikte beslenmede önemli olan tüm
besin gruplarını aşırıya kaçmadan tüke-
tip, dengeli bir biçimde uygun kalori da-
ğılımı ile anne ve bebek için yeterli ve
kilo alımını sağlamaktır." DHA

Ortak kullanım alanların-
daki terlik ve havluların,
mantar bulaşmasına uygun

zemin hazırladığını belirten Deri ve
Zührevi Hastalıkları Uzmanı
Dr. Burcu Çelen, uyarılarda bulundu.
Mantarın özellikle ortak kullanılan eş-
yalardan kişiden kişiye doğrudan te-
masla bulaştığına dikkat çeken
Dr. Çelen, "Mantar hastalığı, kıl, deri,
deri, tırnak gibi dokuları tutan özellikle
kaşıntı, kızarıklık ve pullanma gibi şi-
kayetler ile seyreden bir enfeksiyon
hastalığıdır. Mantar hastalığı özellikle
ortak kullanılan eşyalarda kişiden ki-
şiye doğrudan temasla bulaşan bir
hastalıktır. Bu nedenle belirli alanlar,
bulaşması açısından daha risklidir.
Özellikle camiler, havuzlar, plajlar,
kuaför ve güzellik salonları, spor sa-
lonları gibi ortak kullanım alanları
mantar bulaşması açısından risk alan-
larıdır" diye konuştu.

Cildin kuru tutulması gerek

Bulaşmayı azaltmak için özellikle kişi-
sel hijyene dikkat edilmesi uyarısında

bulunan Dr. Çelen, "El ve ayakların
nemli tutulması, cildin uzun süre
nemli kalması, özellikle yaz aylarında
kapalı ayakkabıların uzun süre giyil-
mesi gibi durumlar bu hastalığın yer-
leşmesini kolaylaştırır. Cildimizi
mümkün olduğunca kuru tutacağız.
Kişisel hijyenimize dikkat edeceğiz, sık
duş almak ve iyi kurulanmak başlıca
yapabileceğimiz şeyler" dedi.

Bulaşık açısından riskli

Mantar hastalığının tedavi edilebilir
olduğuna ancak riskli grupların dikkat
etmesi gerektiğine değinen Dr. Çelen,
"Tedavi edildiği sürece kalıcı bir hasta-
lık değildir. Tedavi edilmediğinde, ge-
nellikle üzerinde bakteriyel
enfeksiyonlar görülebilir ve yayılabilir.
Bulaşma riski de çok yüksek olduğu
için başka hastalara da enfekte edilebi-
lir, bu açıdan risklidir. Mantar hastalığı
özellikle bağışıklığı baskılanmış kişi-
lerde, kanser hastalarında, diyabet ve
gebelerde daha yaygın ve ağır seyrede-
bilir. Bu da oldukça yaşam kalitesini
düşüren bir durumdur" diye konuştu.  

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Burcu Çelen, havuz, plaj, güzellik salonu, kuaför ve spor salonu gibi ortak kul-
lanılan alanların mantar bulaşması açısından riskli olduğunu söyledi. Dr. Çelen, hastalığın özellikle bağışıklığı baskı-
lanmış kişilerde, kanser ve diyabet hastaları ile gebelerde daha yaygın ve ağır seyredebileceği uyarısında bulundu

Mantar bulaşmasına dikkat!

Aşıdan kaynaklı
yan etki olmadı

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ahmet Dinç, ma-
nuel terapinin koronavirüs sürecine bağlı ya-
şanan hareketsizlik sonucu ortaya çıkan
birçok omurga ve eklem problemlerinde etkili
bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi. Koro-
navirüs sürecinde evden çalışma ile birlikte
hareketsizlik de arttı. Bu durum, bel, boyun
ağrıları, kas sorunları, eklem ağrıları ve
boyun düzleşmesi gibi birçok sorunu da be-
raberinde getirdi. Ağrılarından kurtulmak is-
teyenler ameliyatsız, iğnesiz ve ilaçsız bir
tedavi yöntemi olan manuel terapiye ilgi gös-
termeye başladı. Manuel terapinin hızlı ve
güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu söyle-
yen Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ahmet Dinç,

"Pandemi döneminde özellikle hareketsiz
kalmaya, sportif faaliyetlerimizi askıya al-
maya bağlı olarak kilo alma durumları or-
taya çıktı. Hareketsiz kalmanın getirdiği en
önemli sıkıntılardan birisi, omurga ve eklem-
ler üzerinde ciddi problemler yaşanması. Bu
durumlarda kullandığımız en önemli tedavi-
lerden birisi de manuel terapi uygulamaları.
Bu uygulama hem hızlı hem de güvenli bir
tedavi yöntemi olarak oldukça etkili olu-
yor. Koronavirüs sürecine bağlı olarak ortaya
çıkan hareketsizlik sonucu birçok omurga ve
eklem problemlerinde gerçekten etkili bir te-
davi yöntemi olarak kullanılıyor. Kelime ola-
rak da elle tedavi anlamına geliyor” dedi.

ANNE OLACAKLAR
BU HABER SIZE!

Gebelikte yetersiz ve dengesiz beslenme kadar fazla gıda alımının da bebek için zararlı olduğunu
belirten Op. Dr. İlknur Sayar, “İşlenmiş gıdalar bebek gelişimini olumsuz yönde etkiler. Besin değeri
yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yüksek olan
yulaf, esmer pirinç, meyve gibi karbonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer almalıdır” dedi

Manuel terapili çözüm

Fransız askıya
gençleştim

Mustafa
Gerek
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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 HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

OLAY, Petroliş Mahallesi'nde saat 
17.40 sıralarında meydana geldi. İd-
diaya göre, Özgür Doğrusöz evinin 

bulunduğu sokağa arabasını park etti ve evine 
girdi. Doğrusöz arabasını park ettikten kısa bir 
süre sonra aracın yanına bir başka otomobil ya-
naştı. Otomobilden yüzleri maskeli 2 kişi inerek 
Doğrusöz'ün arabasının yanına geldi. Aracın 
farlarını yaklaşık 20 saniyede söken 2 kişi bin-
dikleri araçla ortadan kayboldu. O hırsızlık an-
ları sokak üzerinde bulunan bir binanın güvenlik 
kamerasına yansıdı. Aynı sokak üzerinde 4 ay 

önce benzer bir far hırsızlığının da olduğu öğre-
nildi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incele-
mesin ardından tespit edilen hırsızları 
yakalamak için çalışma başlattı. 

Piyasa değeri 3 bin lira 

Özgür Doğrusöz, “Olay 17.40 sıralarında oldu. 
Ben o saatte işteydim. Eşim bana haber verdi. 
Gözlem için bir iki defa geçmişler. Karşı apart-
manın güvenlik kamerasından gördük. Polis 
geldi inceleme yaptı. Ardından Olay Yeri İnce-
leme ekipleri geldi. Bordo araç geliyor ve için-

den 2 kişi iniyor. Birisi bir farı diğeri diğer farı 
söküyor. Birisi 20 saniyede sökemiyor diğeri 10 
saniyede söküp yardım ediyor. Sokakta görenler 
olmuş, bağırmışlar ama durmamışlar" dedi. 
Aynı sokakta daha önce de benzer olayın ger-
çekleştiğini belirten Doğrusöz, “Arkadaşım beni 
uyarmıştı. Bizim arabalara böyle bir durum ol-
duğunu biliyordum. Normalde otoparka koyu-
yordum arabamı ancak birkaç günlüğüne 
çıkarmıştım. Dalgınlığıma gelmiş. Farların 
çıkma değeri 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında 
değişiyor" şeklinde konuştu.

İ stanbul İl Jandarma Komutanlığı İs-
tihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt 
dışından gümrük işlemine tabi tutul-

madan kaçak yollarla getirilen tekel ürünle-
rinin İstanbul genelinde piyasaya sürüleceği 
bilgisini aldı. Ekipler, tekel ürünlerinin H.A. 
tarafından yurt dışından kaçak yollarla Tür-
kiye'ye getirildiğini ve Büyükçekmece'de ki-
raladığı biri lüks villa olmak üzere 4 ayrı 
adreste depoladığını tespit etti. Bölgede ça-
lışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 
yakalamak için operasyon düzenledi. Jan-
darma ekiplerinin 4 ayrı adreste yaptığı ara-
malarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira 
olan, 10 milyon 570 bin adet sigara sarma 
kâğıdı, 19 milyon 120 bin 150 adet filtre, 1 
milyon 100 bin 650 adet puro, 200 bin 750 
paket sigara, 18 milyon 250 bin adet doldu-
rulmuş makaron, 12 bin 325 kilogram kıyıl-
mış tütün, 12 bin 125 kilogram nargile 
tütünü, 152 bin 400 adet elektronik sigara, 
60 milyon 60 bin adet boş makaron, 14 bin 
400 adet elektronik sigara tütünü, 120 paket 
nargile aroması, 2 bin 176 adet pipo, 750 
adet tütün örme aparatı, 1 adet karıştırma 
makinası, 3 adet hassas terazi ele geçirile-
rek, mal sahibi olduğu öğrenilen H.A. göz-
altına alındı. 

Shop marketlerde satılıyordu 

Operasyon yapılan villa ve depolarda ince-
lemelerini derinleştiren Jandarma ekipleri, 
kurulan düzenek ile kaçak tütünlerin aroma 
ile harmanlanarak satışa hazır hale getiril-
diğini ve burada paketlendikten sonra piya-
saya sürülmek üzere ünlü tütün zinciri olan 
bir markete dağıtımının yapıldığını belirledi. 
Ekiplerin yapmış oldukları operasyon ile 
yaklaşık 5 milyon lira haksız kazanç elde 
edilmesinin önüne geçilirken,  yakalanan 
H.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. DHA 

20 saniye içinde 2 farı çalıp kaçtı

KACAK TUTUN 
OPERASYONU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Büyükçekmece'de 4 ayrı  
adrese eş zamanlı operasyonu  
düzenledi. Operasyonda yakalanan 
H.A. gözaltına alındı. Operasyon  
yapılan villa ve depolardaki kaçak 
tütünlerin aroma ile harmanlanarak 
satışa hazır hale getirildiği ve  
buralarda paketlendikten sonra  
piyasaya sürülmek üzere ünlü bir 
tütün zincirine dağıtımının  
yapıldığını belirlendi

BEŞİKTAŞ İlçe Emniyet Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin 
birçok farklı noktasında vatan-

daşlara maske ve sosyal mesafe uyarı-
sında bulundu. Ekip araçlarından yapılan 

anonslarla sonbaharın başlaması, kışın da 
yaklaşmasıyla birlikte tüm kapalı yerlerde 
ve yoğunluğun arttığı alanlarda korona vi-
rüse (Covid-19) karşı çok daha dikkatli 
olunması gerektiği hatırlatıldı. Vatandaş-

ların çok büyük bir kısmının yapılan uya-
rılara ve kurallara uyduğu görülürken, 
bazı kişilerin maskelerini çene altında bı-
rakmaları, bazılarının ise maskelerini polis 
ekiplerinin anonsunu duyduktan sonra 
takmaları dikkat çekti. Beşiktaş İlçe Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri, bu kişileri bizzat 
uyararak vatandaşlara maske dağıttı. Ya-
pılan tüm uyarılara ve yasağa rağmen 
maske takmayan bir kişi, polis ekiplerinin 
anonsundan sonra maskesini cebinden çı-
kartıp yüzüne takarak yoluna devam etti. 
Bu kişi neden maske takmadığı sorusunu 
cevapsız bırakırken, yanındaki amcası ise, 
“Ben amcasıyım, maalesef kendisi yeğe-
nim. Maskesini takması için kendisini bin-
lerce kez uyardım. Kesin cezasını” 
diyerek sitemde bulundu. 

Kahve içiyordum, unuttum 

Kahve içtiği için maske takmayı unuttu-
ğunu söyleyen yabancı bir turist ise, 
“Çünkü kahve içiyordum. Çok haklısınız, 
çok üzgünüm. Kahvemi içtiğim için 
maske takmayı unuttum” diyerek maske-
sini taktıktan sonra tekrar özür dileyerek 
yoluna devam etti.

Beşiktaş'ta polis, ekip araçlarından maske ve sosyal mesafe uyarısı yaparak vatandaşlara maske 
dağıttı. Vatandaşların büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu görülürken, bir amca maske  

takmayan yeğenini şikayet edip “Uyardım, takmadı. Kesin cezasını” dedi 

CEZASINI KESiN!
BÜYÜKÇEKMECE'DE eğitim uçuşu 
sırasında düşen uçağın içerisinde 
bulunan pilotaj lisans 4. sınıf öğren-

cisi Beytullah Nartın son yolculuğuna uğur-
landı. Nart'ın mezuniyet brövesi de namaz 
kılınırken yanına koyuldu. Büyükçekmece, He-
zarfen Havaalanından kalktıktan kısa bir süre 
sonra düşen eğitim uçağında bulunan pilotaj 4. 
sınıf öğrencisi Beytullah Nart yaralı olarak kal-
dırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Has-
tanesinde dün hayatını kaybetmişti. Öğrencinin 
naaşı Adli Tıp Kurumundan cenaze aracı ile 
Zeytinburnu Gasilhanesine götürüldü. Daha 
sonra Beytullah Nartın cenazesi Bağcılar Ebu-
bekir Camisine getirildi. Pilotaj lisans öğrencisi-
nin yakınları ve sevenleri göz yaşlarına hakim 
olamadı. Pilotaj Lisans 
öğrencilerine mezun ol-
duklarında verilen uçuş 
brövesi de tabutunun 
yanına koyuldu. Kılınan 
cenaze namazının ar-
dından Nart'ın naaşı 
Güngören Köyiçi Me-
zarlığında defnedildi.

Pilot için son görev

OLAY, akşam saatle-
rinde Türkoba Mahal-
lesi Fesleğen 2 Sokak'ta 

meydana geldi. Buradaki bir vil-
lada yaşayan İran uyruklu Ali 
Reza İranfar'in evine gelen bir kişi 
içeride başkalarının olduğunu fark 
etti. Durumdan şüphelenen kişi, 
polise ihbar verdi. İhbar üzerine 
olay yerine polis ekipleri sevk 
edildi. Villaya giren ekipler, 59 ya-
şındaki Ali Reza İranfar'ı silahla 
vurulmuş şekilde yerde yatarken 
buldu. İranfar'ın vücudunda darp 
izleri olduğu da belirlendi. Ekiple-
rin talebi üzerine olay yerine sağlık 
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 
İranfar'ın hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Villanın çevresinde güvenlik 
kameralarını izleyen ekipler, Ali 
Reza İranfar'ın evinden çıkan iki 
kişinin aynı sokakta bulunan met-
ruk bir eve girdiğini tespit etti. Ya-
pılan incelemelerde şüphelilerin 
kıyafetlerini değiştirdikleri ekipler 
tarafından belirlendi. Şüphelilerin 
girdiği eve baskın yapan ekipler 
biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruşturma devam 
ediyor. DHA 

Büyükçekmece'de bir villada 
İran uyruklu erkek silahla vuru-

larak öldürüldü. Polis cinayet 
şüphelisi iki kişiyi aynı sokak-
taki metruk bir evde yakaladı

Villada cinayet!

ÇEKMEKÖY'DE 19 Ekim 
tarihinde geciktiğini öne 
sürdüğü siparişi nede-

niyle kargo şirketinin kuryesini 
yumruklayarak ölümüne neden 
olduğu gerekçesi ile gözaltına alı-
nan şüpheli Tayfun Ş., emniyet iş-
lemlerinin ardından soruşturmayı 
yürüten İstanbul Anadolu Cum-
huriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 
Tayfun Ş., savcılık sorgusunun ar-
dından, “Kasten öldürme" suçun-
dan tutuklanması talebiyle 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 
sevk edildi.  

Sara hastasıyım dedi 

Mahkemedeki sorgusunda kız ar-
kadaşına iki adet ayakkabı sipariş 
ettiğini, siparişin geciktiğini söyle-
yen Tayfun Ş., “Telefonla konuş-
tuk adresin eksik olduğunu 
söyledi. Ben yine adresi tarif ettim 
bana küfürlü konuşmaya başladı. 
Geliyorum deyip yanına gittim. 
Telefonda konuştuğumuz şahıs 
yanıma geldi. Agresif davrandı, 
beni itekledi. Kimlik bilgilerimi ya-
zarken elimi birkaç defa itekledi. 
Refleks olarak bende elimle bir 
tane vurdum. O da geri çekilince 
ayağı bir yere takıldı ve düştü. Yar-
dım etmek için kendisine yaklaş-
tım. Kargo şoförü sara hastası 
olduğunu söyleyince alıp hasta-
neye götürdüm" dedi. Mahkeme 
Tayfun Ş.'yi, “Kasten öldürmeö 
suçundan tutuklanmasına karar 
verdi.

Kargocu katili 
tutuklandı

Kartal’da bir otomobilin 2 farını yaklaşık 20 saniye içerisinde söken hırsızlar kayıplara karıştı

“Ben amcasıyım,  
maalesef kendisi  

yeğenim. Maskesini 
takması için kendisini 
binlerce kez uyardım. 

Kesin cezasını” diyerek 
sitemde bulundu. 
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L ibya’da dengeleri değiştiren 
Türkiye’yi  ‘tarihi ve cezai sorumlu-
lukla’ tehdit eden katil Fransanın

pek kıymetsiz cumhurbaşkanı  
Macron efendi,

Senin insanlığı adaleti, ahlak ve adabı
bilmediğini bizim ve Fransız halkı kadar
bütün cümle aleminde bildiğini öncelikle 
hatırlatmak isterim.

Fransa’nın çirkef ve rezilliklerle dolu 
tarihini bilmediğinde aşikar…

Senin cehaletine daha fazla kayıtsız 
kalamadığım için az biraz anlatayım. 
Sonrasında insan kimmiş, barbar kimmiş
daha iyi anlarsın…

Yıl 1526 idi Fransa'da isyan çıkmış, 
ihtilal olmuş, alman imparatorluğu'na esir
düşmüş Fransız kralı; kral Fransuva, günün
süper gücü olan Osmanlı padişahı Kanuni
Sultan Süleyman'a annesi aracılığı ile mek-

tup göndermiş, "tacımı, tahtımı bana iade et,
beni hapisten kurtar emrindeyim" demişti. 

Acımıştık bizde Annesini aracı olarak 
kullanan  senin küçük kralın Fransuva’yı 
zindandan, soylu dediğin halkını esaretten
kurtarmıştık,,,

Bilemedik, Fransızlara lütfedip verdiğimiz
kapitilasyonların yıllarca başımıza bela
olacağını ve koz olarak kullanılacağını 
“iyilikten maraz doğmuştu”…

Bilemezdik minnet duygusunun sizdeki
karşılığının insanlık düşmanlığı olarak 
düşünüldüğünü…

Dedelerinin 1524'te başlattığı sömürgeci-
lik faaliyetleriyle Afrika'nın batısında ve 
kuzeyinde 20'den fazla ülkenin ve Afrika'nın
yüzde 35'ini, 300 yıl boyunca iliğine kadar
soyduğunu,…

Senegal, Fildişi Sahili ve Benin gibi 
ülkeler, o yıllarda Fransa'nın köle ticaret
merkezleri olarak kullandıklarını ve 
bölgedeki tüm kaynaklar sömürdüğünü… 

Fransız devriminin hemen ardından 
ülkenin batısındaki Vendee bölgesinde isyan
etmiş Katolik Hristiyanlara yönelik katliam.

600 bin Katolik öldürüldüğünü…
Bölgede 5 asır süren kolonyal dönemde

ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardın-
dan bağımsızlık mücadelesine girişen ülke-
lerdeki bu ayaklanmaları şiddetle
bastırılarak 2 milyondan fazla Afrikalının
eli kanlı insanlık düşmanı dedelerin tarafın-
dan katledildiğini… 

İkinci Dünya Savaşı bitmeden kısa zaman
önce bağımsızlık vaadiyle Fransa saflarında
savaşan Cezayirlilerin başlattığı
gösterilerde binlerce Cezayirli, Fransız as-
kerleri tarafından öldürüldüğünü. Tarihe "8
Mayıs 1945 Setif ve Guelma" katliamı ola-
rak geçen olaylardan Cezayir'in bağımsızlı-
ğını kazandığı 1962'ye kadar 1 milyon kişi
Fransızlar yüzünden hayatını kaybettiğini,…

İnsanlık tarihin en büyük soykırımların-

dan kabul edilen, 800 bin kişinin öl-
düğü 1994 Ruanda soykırımından hemen
önce bölgedeki Fransız askerlerinin aldık-
ları istihbaratları değerlendirmeyerek böl-
geden ayrıldığı, bazı Fransız askerlerinin
ise bizzat katliamlara destek verdiği ulus-
lararası raporlara yansıdığını, dolayısıyla
Fransız askerlerinin belgeli katil 
olduklarını…

Çad tarihinin en kanlı olayı olarak 
bilinen Kub Kub katliamında Fransızlar
400 Müslümanı namaz kılarken topluca
öldürdüğünüzü…

Ruanda'da soykırımı engellemek yerine
soykırımı yapan Hutu hükümetine silah ve
bilgi sağladığı tespit edilen Fransa'nın aley-
hine halen devam eden birçok uluslararası
dava bulunduğunu…

Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine,
Burkina Faso, Çad, Kamerun ve Cibuti gibi
Afrika ülkelerinde Fransızlar insanları yal-
nızca öldürmekle kalmadı. Geride kalanları
din değiştirmeye zorladığını… 

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François
Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de

verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım
yaşanması o kadar da önemli bir şey değil."
ifadesini kullanacak kadar aşağılık insanlık
düşmanlığı yaptığını bilmiyor olamazsın….

Demem o ki sen sen ol İslam ve Türk
düşmanlığı yaparak medeniyet naraları 
atacağına nasıl soylu katil  ve sömürgeci
bir ırkın olduğunu araştır..

Biliyorum sen ve senin ırkın için çok zor
ama,  biraz insan gibi düşünüp insanmışsın
davransan. 

Yetmez ama en azından hoş olurdu 
galiba ….

Pek kıymetsiz  Macron efendi, sana son
olarak tavsiyem

27-28 mayıs 1920 tarihinde, resmi 
rakamlara göre sadece 44 kuvayı milliye
mensubuyla 700 kişilik Fransız ordu gü-
cünü kayıpsız olarak yerle yeksan ettiğimizi

Ve Gaziantep’te yaşadığınız mağlubiyeti
ve zamanı gelince hepimizin birer karayılan
olabileceğimizi dedelerin çok, çok acı 
çekerek öğrendiler sen hiç aklından  
çıkarma emi…

VESSELAM….

Pek kıymetsiz 
Macron efendi Mehmet Remzi TANIŞ

MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com

YAZLIKTA 
KALDILAR!

Her yıl eylül ortaların-
dan itibaren sessizliğin
yaşandığı tatil siteleri,
bu yıl koronavirüsten
kaçanlara ev sahipliği

yapıyor. Yazlıkçılar,
virüs korkusu nede-

niyle şehirdeki evlerine
dönmeyi düşünmüyor.

Ekim ayında boşalan
yazlık sitelerde bu yıl

elektrikli sobalar kulla-
nılmaya başlandı. 

Bazıları ise odun soba-
larıyla kışı yazlıklarında

geçirmeyi planlıyor

Binnur Al ise, "Çorabımızı giydik, hırka-
mızı giydik. Sobalarımız var, battaniyeleri-
miz var. Kendimize çözümler buluyoruz.
Biz burada daha az kişiyiz. Daha soyut-
lanmış gibiyiz. İdare ediyoruz. Dışarıya çı-
karsak maskemizi takıyoruz. Çok fazla bir
araya gelmiyoruz. Böylece günlerimiz İs-
tanbul'dan daha iyi geçiyor. Daha 1 ay bu-
radayız" dedi. Can Postacı da "Burada
kalıyoruz ne yapalım? Çünkü İstanbul çok
kalabalık. Fazla toplum içine girmemek
için buradaki yerimizi değerlendiriyoruz.
Ne yapalım kendimizce icatlar bulduk
çanak üstünde odun yakıyoruz ısınmak
için. Denizi seyrediyoruz" diye konuştu.

İ stanbul Büyükçekmece'ye bağlı, Mar-
mara Denizi kıyısında bulunan Kum-
burgaz Mahallesi'ndeki tatil siteleri, en

yoğun ekim ayını yaşıyor. Koronavirüs salgı-
nından korunmak isteyenler, yazlıklarını terk
etmiyor. Havaların soğumasıyla birlikte elek-
trikli soba ya da ateş yakmaya başlayan yaz-
lıkçılar, korona korkusundan kış ayını da
yazlıklarında geçirmeyi planlıyor. Kent mer-
kezinde virüs tedbirlerine uymanın zor oldu-
ğunu düşünen vatandaşlar, ateş yakıp okey
oynayarak vakitlerini yazlıklarında geçiriyor.

Elektrik sobası yakıyoruz

Pandemi sürecinin başından bu yana Kum-
burgaz'daki yazlığında bulunan Ahmet Çetin-
soy, "Koronadan dolayı buradayız. Aşırı
korona korkusu ve çocukların baskısı yüzün-
den kaldık burada. Burada daha soyut halde-
yiz. Elektrik sobası yakıyoruz ya da işte böyle
ateş yakıyoruz ısınıyoruz. En azından kendi-
mizi her taraftan izole ediyoruz. Biz yazlıkçı-
yız ama kalabildiğimiz kadar,
dayanabildiğimiz kadar buradayız. Gidince
de zaten izole hayata devam. Yoksa bu işten

kurtuluş yok" ifadelerini kullandı

Yapacak başka bir şey yok

Aylardır yazlıkta olduğunu söyleyen Tezcan
Gültepe ise evinde elektrikli sobasını kullan-
maya başlamış. Gültepe, "İstanbul'un karma-
şası, kalabalığı, toplu taşıması, marketi derdi
çok. Burada her şey rahat. Daha az insan var.
Bazı aileler çocuklarıyla hala burada uzaktan
eğitim olduğu için. Biz de burası daha güve-
nilir diye kalabildiğimiz kadar kalmayı hedef-
liyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Daha
soğuk olduğunda bir çözüm üreteceğiz. So-
bamız da var esasında ama çok denizin di-
bindeyiz. Hem korona korkusu hem açık
havanın verdiği rahatlık hem az insan olması
burayı tercih etmemize sebep oldu" şeklinde
konuştu.

Koronadan dolayı korkuyoruz

64 yaşındaki Semra Başer'de koronavirüs
korkusundan ekim ayına rağmen yazlıkta kal-
mayı tercih ettiğini söyledi. Başer, "Korona-
dan dolayı korkuyoruz. Onun için burada
oturmayı tercih ediyoruz. Açık hava, arkadaş-

larımız burada. Alışverişimiz elimizin altında
her yer çok yakın. O yüzden burada kalmayı
tercih ediyoruz. Havalar iyice soğuyana kadar
buradayız. Hırkamız çorabımız her şeyimiz
var. Elektrikli sobamız var. Evlerimizde do-
ğalgazlarımız var. Kalabildiğimiz kadar kala-
cağız burada. Sayılar çok arttı. O yüzden
buradayız" ifadelerini kullandı.

Havası temiz, sakin

Nisan ayından beri yazlığında olduğunu ifade
eden Gamze Turan'da dönmeyi düşünmüyor.
Turan, "Doğma büyüme Bakırköylüyüm ama
evimi kiraya verip korona korkusundan bu-
raya kaçtım. Dönmeyi de düşünmüyorum
çünkü İstanbul'un içi çok kötü. Ben işim ol-
duğunda mecbur gidiyorum ama buraya zor
kaçıyorum. Burada nefes alıyorum en azın-
dan ben. Havası temiz, daha sakin, insanlar
çok kalabalık değil. Yürüyerek her yere gide-
biliyorum. Toplu taşıma kullanmama gerek
kalmıyor burada. Nisan sonuydu ben geldi-
ğimde. Hiç de gitmeyi düşünmüyorum. İyi ki
de gelmişim. En akıllıca verdiğim karar her-
halde" açıklamalarında bulundu. DHA

ÇORABIMIZI GİYDİK HIRKAMIZI GİYDİK!

Aylardır yazlıkta olduğunu söyleyen Tezcan Gültep, evinde elektrikli sobasını kullanmaya başlamış. Gültepe, "İstanbul'un karmaşası, 
kalabalığı, toplu taşıması, marketi derdi çok. Burada her şey rahat. Daha az insan var. O yüzden de mutluyuz” diye konuştu.

Hayalet ağları
topluyorlar
Deniz dibine bırakılan ağlar "hayalet ağ" olarak adlandırılıyor ve
deniz canlılıların yaşamı için büyük tehdit oluşturuyor. Büyükada'da
yaşayan Serço Ekşiyan ve eşi ise denizden çıkardıkları ağlarla
yaptıkları file alışveriş çantalarıyla, farkındalık yaratıyor

66 yaşındaKi Serço ve 58
yaşındaki eşi Aytül Ekşiyan
çevre gönüllüsü olarak da ça-

lışmalar yapıyor. Serço Ekşiyan 47 yıl-
dır Prens Adaları ve çevresinde dalış
yapıyor. Ekşiyan dalış yaptığı ekibi ile
birlikte deniz dibinde balıkçılar tarafın-
dan bırakılan ağları da temizliyor. Ağ-
ları gören eşi Aytül Ekşiyan da bunları
değerlendirmek istiyor. Aytül Ekşiyan 2
arkadaşıyla birlikte bu ağlardan alışve-
riş çantası yapmaya karar veriyor. İlk si-
parişi ise geçen yıl Adalar Denizle
Yaşam ve Spor Kulübü Derneği'nden
(ADYSK) alıyorlar. 50 çanta olarak ve-
rilen ilk siparişten elde edilen gelirle Ek-
şiyan çifti sokak hayvanlarına mama
alıyor.

Bir çantanın yapımı 2.5 gün

Ağların kesim işlemlerini Serço Ekşiyan
yapıyor. Aytül Ekşiyan ise 2 arkadaşı ile
birlikte bu ağları tığ yardımıyla birleşti-
rerek çanta yapıyor. Bir çantanın yapımı
2.5 gün sürüyor. Çantaların üzerinde
ayrıca mercan ve deniz yıldızı işlemeleri
de yapılıyor. Bu işlemelerin yapımı ise 1
gün sürüyor. Çift çevre gönüllülüğü
olarak yaptıkları bu çantalara fiyat biç-
mek istemiyor, çantaları ADYSK üze-
rinde gelen siparişlerle üretiyorlar.

Hediye olarak veriyoruz

Sadece çanta da yapmıyorlar. Ağlardan
ayrıca pareo ve şal da yapıyorlar. Yap-
tıkları çalışmaları anlatan Aytül Ekşi-
yan, şunları söyledi: "Geçen sene eşim

ADYSK bünyesinde çalışan arkadaşla-
rıyla beraber denizden ağ çıkarttılar. O
gün çıkarttığı ağları çok beğenmiştim
çünkü çok temiz ve işlenebilir durum-
daydı. Eve getirdikten sonra 'onları
nasıl değerlendirebilirim, nasıl hayata
döndürebiliriz' diye düşündüm. Daha
sonra denemeler yaptım. Aklıma çanta
yapmak geldi. Çanta yaptıktan sonra,
kendime şal yaptım dekoratif olsun
diye, güzel bir pareo yaptım. Üzerlerine
işlediğim yıldızlar, ağlara takılmış yıldız-
ları ve mercanları temsil ediyor. Ve ağ-
lardan farklı şeyler yapmaya devam
ediyoruz. Geçen sene ADYSK bize ta-
lepte bulundu, biz de kendilerine 50
tane çanta yaptık. O çantaların karşılı-
ğında sokak hayvanlarına, kedilere, kö-
peklere mama aldık. Sipariş gelirse
yapmaya devam ediyoruz. Elimizde
böyle güzel ağlar olduğu sürece. Çünkü
her zaman güzel file bulunmuyor. Ge-
nelde kekamozlu oluyor, onları değer-
lendiremiyoruz. Düzgün ağlar
oldukça… Sadece farkındalık yaratmak
için. İlgi var, talep var, bazen doğayı
seven arkadaşlarımıza hediye olarak da
veriyoruz. Bu emek elektrik harcanma-
dan yapılan bir şey, geri dönüşüm değil,
geri kullanım olduğu için. Biz sadece
insan emeği ile yapıyoruz. Bunu her-
hangi bir yerde yapmamız gerekmiyor,
atölyede yapmamız gerekmiyor. Çünkü
biz bunu oturduğumuz yerden de yapı-
yoruz. Bizim için herhangi bir atölye de
gerekmiyor zahmetsiz bir değerlendiri-
yoruz ağları." DHA

KadıKöy’de koronavirüs’e
farkındalık oluşturmak için
maske, sosyal mesafe, hijyen

kuralları ambulanstan anons edildi. Ka-
dıköy Belediyesi koronavirüs’ün yayılı-
mını önlemek için Kadıköy’ün
sokaklarında dolaşan araçlarından dü-
zenli olarak maske, sosyal mesafe ve
hijyen kurallarına dikkat çeken anonslar
yapıyor. Koronavirüs’le mücadele çalış-
maları kapsamında yapılan bu farkın-
dalık çalışmasına Kadıköy Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sağlık
ekipleri de acil durum çağrısını gözete-
rek ambulansla katıldı. Hastalığa dikkat
çekmek, farkındalık oluşturmak için
ambulanstan: “Sayın Kadıköylüler, sal-
gınla mücadele kapsamında sağlığımızı
korumak için; maske, mesefa ve temiz-
lik kurallarına uymaya özen göstere-
lim.” anonsu yapıldı. Konuya ilişkin

açıklamada bulunan Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı; "Korona-
virüsün yayılmasını engellemek ve far-
kındalık yaratmak için ambulansımızla
anons yapıyoruz. Eğer maske takmaz-
sak, mesafemizi korumazsak ve hijyen
kurallarına uymazsak hasta olacağımı-
zın işaretini burada ambulansımızla ve-
riyoruz. Kadıköy’de ambulansımız
dolaşmaya devam edecek. Çünkü biz
değişik araçlarla; otobüsle, minibüsle,
zabıta araçlarımızla gerekli uyarıyı yapı-
yoruz” diye konuştu.

Farkındalık anonsu
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“B en Irmak Arıcı25 ya-
şındayım, veteriner 
hekimim, voleybol 

oynamayı film izlemeyi çok sevi-
yorum hobilerim çok fazla yok 
bir de yemek yemeği çok seviyo-
rum” diyerek söze başlıyor 
Irmak... Aslında Irmak hepinizin 
tanıdığı bir isim. Özellikle Mev-

zum Derin isimli şarkısıyla kendinden sıkça 
söz ettirmeyi başaran Irmak'la konuşmasak 
olmazdı. Kendisi hakkında merak edilen tüm 
detayları içtenlikle yanıtlayan Irmak, müzik 
kariyerine, hedeflerine ve gelecek hayallerine 
ilişkin çok açık konuştu. Müzik dünyası içeri-
sinde her daim yer edeceği belli olan Irmak'ın 
samimiyetini gelin siz de keşfedin... 
 
Müzik sektörüne nasıl girmeye karar verdiniz 
ve sizi Müzik Sektörüne yönlendiren var mı? 
Aslında müzik sektörüne girmeye kendi ken-
dime karar verdim diyebilirim. Yönlendiren 
değil daha çok fazla kafama vuran oldu as-
lında girmemem için, ama müzik sektörüne 
girişim Bilal SONSES’ in büyük yardımları 
sonrasında oldu diyebilirim. “Gece Gibi 
Gönlüm” şarkısı Youtube de patladıktan 
sonra kendisinin de desteği ile profesyonel 
olarak dinleyicilerle buluşturmuş olduk. 
 
Mustafa Ceceli ile tanışmanız nasıl 
gerçekleşti ve düet projenizden bize biraz 
bahseder misiniz? 
Mustafa Ceceli aslında “Mühür” şarkısının 
aranjesini yapacaktı, fakat aranjeyi yaptıktan 
sonra söyleyerek gönderdi ve ben o kadar çok 
etkilendim ki sevgili prodüktörüm Samsun 
Demir’e bu şarkı düet olmalı dedim, aka-
binde Mustafa CECELİ’de aynı şeyi söylü-
yor ve birbirimizden haberimiz yoktu, böyle 
gönüller bir olmuş oldu düette de “Mühür” 
şarkısının söz ve müziği bana ait düzenleme-
sini, aranjesini Mustafa CECELİ yaptı, çok 
güzel bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyo-
rum, dinleyenlerde takdir edip, beğenip çok 
yüksek dinlenme rakamlarına ulaştırdılar şar-
kıyı çok çok teşekkür ediyorum. 
 
Müzik Sektörüne yeni başlamak isteyenlere  
neler tavsiye etmek istersiniz? 
Aslında çok dışarıdan gözüktüğü gibi bir sek-
tör değil, hakikaten çok fazla emek, çalışma, 
özveri isteyen bir sektör. Gerçekten ben ken-
dimi burada gösterebileceğim, bütün zorluk-
lara göğüs gerebileceğim diyebiliyorlarsa 
emek ettikten sonra, doğru şarkı bulunduk-
tan sonra, güzel bir ses olduktan sonra bun-
ların hepsi bütünleşiyorsa çok çok güzel işler 
çıkartacaklardır eminim. 
 
Bir Single / Albüm çıkarmanın maliyeti nedir  
ve bu sizin emeklerinize değiyor mu? 
Aslında mali kısmını çok fazla bilmiyorum 
kliple ilgili, ama hakikaten maliyet gerektiren 
bir sektör, müzik sektörü çünkü klip yönet-
meni, kliple ilgili şeyler sonrasında çalışmalar 
oluyor, Basın PR lar, Radyo PR lar o yüzden 
hakikaten maddi ve manevi emek isteyen bir, 
iş bence emeklerimize değiyor, aslında alınan 
sonuçla alakalı değil bir işe gerçekten emek 

ediyorsanız, çalışıyorsanız içinizden gelerek 
yapıyorsanız zaten iş başarılı olacaktır. 

Farklı hayatlara dokunuyorum 

Irmak Arıcı’nın sosyal aktiviteleri neler? 
Köpeğimle geziyorum, onunla yürümeği se-
viyorum, onunla oynuyorum, voleybol oyna-
mayı çok seviyorum ama yoğunluktan ötürü 
uzun süredir oynamıyorum, film izlemeyi çok 
seviyorum, insanlarla konuşmayı, dertleş-
meyi, farklı farklı hayatlara dokunmayı sevi-
yorum. 
 
Sosyal Medya ile aranız nasıl siz mi 
bakıyorsunuz yoksa başkası mı bakıyor? 
Sosyal medyayı genelde ben yönetiyorum, 
fakat menajerimle beraber ortak o noktada 
buluşuyoruz diyebilirim. 
 
Bu kadar güzel kalmayı nelere borçlusunuz? 
Teşekkür ederim güzel gördüğünüzden 
diyim. Yani Aslında hiç bir şey yapmıyorum, 
bol bol su içiyorum falan diyenleri de takdir 
ediyorum, sadece gerçekten beni mutlu ede-
cek insanlar ile muhatap oluyorum, beni 
mutlu edecek ortamlarda bulunuyorum, yani 
mutluluk, güler yüz benim için çok önemli, 
enerjimi çalmayacak insanlarla oluyorum, bu 
yüzdende sanırım enerjim biraz güzel oluyor. 

Vefa benim için çok önemli 

Aşk hayatınız dan biraz bahsedelim Hayatı-
nızda birisi var mı Aşk hayatınız nasıl gidiyor 
Evlilik sözleşmesi yapar mısınız? Hayatınız da 
ki insan neyi yaparsa affetmezsiniz? 
Özel hayatımla ilgili çok fazla bilgi vermek is-
temiyorum bana yanlış geliyor. 
Evlilik sözleşmesi kişinin kararına bağlı as-
lında, iki tarafta anlaşırsa yapılabilecek bir 
şey, bana sorarsanız ben tercih etmezdim, 
hayatımdaki insan, sevgilimde olsa, arkada-
şımda olsa benim için çok önemlidir. Vefa 
benim için çok önemlidir. Vefa ve merhameti 
olmayan bir insanla kesinlikle birlikte ola-
mam ve vefasızlığı da asla affedemem. 
 
Mevzum Derin adlı şarkınızdan bize biraz 
bahseder misiniz yapım aşamasında kimlerle 
çalıştınız? Şarkının bir hikayesi var mıdır? 
“Mevzu Derin” in söz müziği bana ait, aran-
jesini Mustafa CECELİ tamamladı, Klip Yö-
netmenimiz Murat KÜÇÜK’ tü Aslında 
hikâyede günlerin artık geçmediğini, asıl söz-
lerin tamamını klipte anlatmaya Çalıştık di-
yebilirim bu daha doğru olacak, işte aslında 
o kadar seviyorsun, ama bir telefonda bir şey 
yakalıyorsun ve sonrasında gelişen olaylar, 
öncesinde yaşadığın güzel şeyler bunları gös-
termeye çalıştık umarım sevmişsinizdir. 
 
Youtube’de adını bile bilmediğimiz isimlerin 
şarkılarının izlenme oranları yüksek bir 
oranda oluyor ve bu isimler bir anda piyasa-
dan kayboluyor bunun sebebi sizce nedir? 
Aslında adını bile bilmediğimiz isimler bile 
diye genellememek lazım, bu herkes için ge-
çerli olabilir. Şuan ismini çok duyduğumuz 
isimlerde piyasadan kaybolabilir, Bence insan 
ne kadar mütevazi olur, yaptığı işe değer ve-
rirse, piyasadan silinmesi, kaybolması o 

kadar yavaş olacaktır yani ne kadar mütevazi 
ve işine saygı duyarsa bir insan o kadar kalıcı 
olacaktır her işte, yani bir tek bu iş için geçerli 
değil. 

PR için iletişim kuramam 

Müzik ödülleri ve müzik yarışmaları sizce 
birer PR çalışması mı? 
Buna asla katılmıyorum. Çünkü çok güzel 
ödüller aldık ve burada hiçbir PR iletişiminde 
bulunmadık, bir iş eğer gerçekten başarılı ise 
bunu ödüllendiren insanlar var, bunun hak-
kını vermeye çalışan insanlar var, o yüzden 
PR çalışması olarak değerlendirmenin yanlış 
olduğunu düşünüyorum. 
 
Dizi Film oyunculuğunda ilerde sizi 
görebilecek miyiz sizi? 
Güzel ve doğru bir proje olursa isterim sanı-
rım bilmiyorum gelecek projeye bağlı aslında 
değerlendirmek lazım, insanlar beni görmek 
ister mi ekranlarda. 
 
Telif hakları son zamanlarda çok konuşuldu 
bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? 
Telif hakları konusunda çok fazla konuşulu-
yor. İnsanlar telif atıyor. Fakat baktığınız 
zaman Sezen Aksu’nun binlerce şarkısı var ve 
Sezen AKSU’ nun şarkılarını da coverla-
yanda binlerce insan var hiçbirine telif attığını 
duymadım. Bu açıkçası sektörel doygunlukla 
alakalı bence. Ben kendisini de takdir ediyo-
rum, benim şarkılarımı da coverladılar izinde 
aldılar, tabi izin bence kibar ve doğru olanı, 
bende telif atmıyorum kimseye telif atmanın 
da doğru olduğunu düşünmüyorum, ama 
telif hakları daha da güzel şekilde korunuyor 
artık günümüzde ve korunması da gerekiyor. 
Çünkü bu bir emek, emek hırsızlığı yapmağı 
da doğru bulmuyorum. 
 
Sizin de içinde bulunduğunuz Yeni 
Jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz? 
Ezhel, Bilal SONSES’i beğeniyorum 
Eypio’yu çok beğeniyorum jenerasyon 
olarak aynı değiliz ama trep rap olarak 
beğeniyorum. 
 
Çalışmalarını beğendiğiniz 
aranjörler var mı? 
Aranje noktasında Mustafa CECELİ ile 
çalışıyoruz ve bence Türkiye’nin en ba-
şarılı aranjörü de kendisi, umuyorum 
önümüzdeki çalışmalarda da hep 
onunla çalışmaya devam edeceğiz. 
Yani Mustafa CECELİ 
diyebilirim. 
 
Müzik kariyerinizin 
en önemli yılı hangisi unutamadığınız 
bir anı var mı? 
Müzik kariyerim bir senelik olduğu için, tam 
hangi yıl diyemeyecek ama çıktığımız festival-
lerde, konserlerde, kendi sözünü ve bestesini 
yaptığım şarkıların binlerce insan tarafından 
söylenmesi hakikaten çok kıymetli bir şey, 
demek ki o kadar insanın, milyonlarca insa-
nın yüreğine dokunabilmişiz sanırım unuta-
madığım en mutlu olduğum şey budur. 
 
Giyim danışmanınız var mı? 
Evet bir giyim danışmanım var. Yusuf Can 
Dirik’le çalışıyoruz. 
 
Yerli Otomobilimiz ile klip çekmeyi düşünür 
müsünüz? Yerli Otomobilimiz hakkında neler 
söylemek istersiniz? 
Yani gerçekten otomobil inanılmaz güzel, çok 
beğendim ve çokta gurur duydum, emeği 
geçen herkesin yüreğine sağlık. 
 
Konser fiyatları sizce neden bir anda arttı? 
Aslında bu furya aynı kategorideki bir sanatçı 
arttırınca, diğeri de arttırmak durumunda 
kalıyor sanırım. Yanlış bir politika olduğunu 
düşünüyorum keşke olmasa. 
 
Dinleyici ile uçsuz bucaksız barikat koyan sa-
natçılar var bazı sanatçılar bu barikatları kal-
dırıyor siz neler düşünüyorsunuz barikat 
konusunda? 
Valla koyduranlara da saygı duymak gerekir, 
ben öyle biri değilim, ama onlarında kendile-
rine göre sebepleri olabilir, rahatsız oldukları 
şeyler olabilir. Aslında çok fazla bilmeden 
yorum yapmanın da doğru olduğunu düşün-
müyorum, ben öyle değilim ama ben daha 
çok iç içe olmayı, yani beni o daha çok mutlu 
ediyor. 
 
Almanya’da daha önceden bulundunuz mu?  
Almanya’daki deneyimlerinizi bizimle paylaşır   
mısınız? Gurbetçilerimize neler söylemek
istersiniz? 
Evet daha önce Almanya’da bulunduk bir 
konserimiz oldu, yine şubat sonunda bir kon-
serimiz olacak, onlarla buluşmaktan bizde 
çok keyif alıyoruz, zor tabii ki gurbetteler, her 
birine sevgilerimi gönderiyorum. 
 
Hatay’da daha önceden bulundunuz mu? 
Hatay’daki deneyimlerinizi bizimle paylaşır 
mısınız? Hatay’lı sevenlerinize neler söylemek 
istersiniz? 
Evet Hatay Dörtyol Belediyesi’nde çok keyifli 
bir konser gerçekleştirdik, sanırım kısa bir 
süre öncede gittik, oranın insanları da çok sı-

cakkanlılar, çok keyifli oluyor konserlerimiz, 
sevgiler gönderiyorum her birine. 
 
Çoklu soru köşemize geçmeden önce 
sevenlerinize neler söylemek istersiniz? 
Yani bir sene önce, henüz mezun olmadan, 
üniversite de okurken buralara gelebileceğimi 
tahmin etmezdim, onların çok büyük bir kat-
kısı var, her birine sevgiler gönderiyorum, şar-
kıları yüreklerine konuk ettikleri için 
paylaştıkları için dillendirdikleri için çok çok 
teşekkür ediyorum sağ olsunlar.

IRMAK’LA MEVZU DERIN! 
Mevzum Derin isimli şarkısıyla yükselişe geçen ve adından sıkça söz ettirmeyi  
başaran güzel sanatçı Irmak Arıcı'yla keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayatına  
ve müzik kariyerine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Arıcı bakın neler anlattı

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

En sevdiğiniz renk : Siyah 
En sevdiğiniz yemek : Patlıcan musakka ve 

Pilav, Cacık 
En sevdiğiniz şehir : İstanbul 
En sevdiğiniz film : Titanik 

En sevdiğiniz dizi :  Vis A Vis 
En sevdiğiniz spor : Voleybol 

En son gittiğiniz konser : Kendi konserim 
En son gittiğiniz film : Sinemaya gitmiyorum 

En sık kullandığınız kelime : Sanırım 
En nefret ettiğiniz şey : Nankörlük 

En sevdiğiniz hayvan : Köpek ve kedi 
Hangi Mesleği yapmak istemezsiniz: Avukat 

olmak istemezdim 
Röportaj için teşekkür ediyorum, keyifli bir 

röportajdı kendinize iyi bakın sağ olun 

‘EN’LER

Aranje noktasında 
Mustafa CECELİ ile  
çalışıyoruz ve bence 
Türkiye’nin en başarılı 
aranjörü de kendisi, 
umuyorum önümüzdeki 
çalışmalarda da hep 
onunla çalışmaya 
devam edeceğiz. Yani 
Mustafa CECELİ  
diyebilirim.

“
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K adın girişimcilerin markalaşmaları-
nın sağlanması, kültürel ögeleri ta-
şıyan ürünlerin tasarlanması,

sergilenmesi ve pazarlanmasına katkıda
bulunulması, yurt dışında bilinen global
bir marka oluşturularak katma değeri yük-
sek ürünlerle ihracat yapılmasına destek
olunmasını hedefleyen "Yükselen Marka-
lar" projesi başladı. Proje, İstanbul Ticaret
Odası'nın (İTO) liderliğinde Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul
Kadın Girişimciler Kurulu (İKGK) ve Bil-
giyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) iş birli-
ğinde hayata geçirildi. 655 kadın
girişimcinin başvurduğu projeye, katılım
koşullarını sağlayan ve kendi ürünlerini
üreterek satış yapmaya başlamış 416 kadın
girişimci kabul edildi. 416 kadın girişimci,
ağırlıklı olarak moda, tekstil, tasarım, koz-
metik, bakım ürünleri, kültürel ögeleri yan-
sıtan ürünler ile gıda ürünleri alanlarında
faaliyet gösteriyor. Proje kapsamında, katı-
lımcılara alanlarında uzman iş insanları
tarafından eğitimler veriliyor. Ayrıca, eği-
timlerin tamamlanmasıyla belirlenen sek-
törlerde katılımcılara çeşitli mentorluk
hizmetleri verilmesi hedefleniyor. Prog-
rama katılan eğitmenler, sektörlerindeki
bilgi ve tecrübelerini proje boyunca eğitim-
ler, atölye çalışmaları, çalıştaylar, paneller
gibi organizasyonlar ile katılımcılara aktar-
mayı sürdürecek. 

Kadınlar yenilikçi ve öncü

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Yükselen
Markalar” projesine ilişkin yaptığı açıkla-
mada, proje ile üretimin içindeki kadın gi-
rişimcilerin yeni bir aşamaya taşınarak
markalaşmalarının hedeflendiğini, kadın
girişimcilerin yenilikçi, rekabetçi ve öncü
olduğunu söyledi. Hatice Güner Kal baş-
kanlığındaki İstanbul Kadın Girişimciler
Kurulu ile çok önemli faaliyetler gerçekleş-

tirdiklerini anlatan Avdagiç, şimdi Bilgiyi
Ticarileştirme Merkezi'nin de paydaş ola-
rak içinde bulunduğu Yükselen Markalar
projesiyle üretimin içindeki kadın girişimci-
leri yeni bir aşamaya taşıdıklarını kaydetti.
Projeyle kadınların, zaten sahip oldukları
girişimci özelliklerini keşfetmelerine aracı
olduklarını aktaran Avdagiç, şu değerlen-

dirmelerde bulundu: "Girişimciler, yeni-
likçi, risk almayı bilen, öncü ve rekabetçi
düşünceye sahiptir. Bu özellikler kadın-
larda mevcut. Öyleyse bize düşen bu nite-
liklerin ortaya çıkmasını temin etmek. İşte
biz de bunu Yükselen Markalar projesiyle
yapıyoruz. Bir başka ifadeyle, markalaş-
malarını sağlıyoruz. Gerekli niteliklere

sahip ürünlerini, hak ettikleri küresel de-
ğere kavuşturuyoruz. Elbette bütün bun-
ları, uzman ve akademisyen
eğitmenlerimizle birlikte yapacağız. Onlar
bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşacak.
Böylece girişimciliğin temel hareket ettiri-
cisi olan, 'nasıl yapılacağına' dair etkin bir
aktarım gerçekleşecek." DHA

Stratejik bölgeler kurulacak

TicAreT Bakanı Ruhsar
Pekcan, yaptığı açıklamada,
ihracatçıların tedarik ve da-

ğıtım zincirlerinin verimliliklerini artıra-
rak, ihraç ürünlerinin yeni pazarlara en
etkin yoldan ulaştırılmasını sağlamayı
hedeflediklerini ifade ederek, bu kap-
samda önemli pazarlarda ihracat per-
formansını artıracak gerekli altyapı
olanaklarını oluşturmanın Bakanlığın
öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.
Bu hedef doğrultusunda yurt dışı lojis-
tik merkezleri (YDLM) kurulması yö-
nünde çalışmalar gerçekleştirdiklerini
aktaran Pekcan, Yurt Dışı Lojistik Mer-
kezlerin Desteklenmesi Hakkında Ka-
rar'ın da 14 Ekim'de Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatır-
lattı. Karar uyarınca iş birliği kuruluşla-
rının YDLM'nin faaliyete geçirilmesine
yönelik gerçekleştirecekleri kurulum, bi-
lişim dahil yatırım, ruhsat ve izin gider-
lerinin 5 milyon dolar, açtıkları
birimlerin kira, komisyon ve kullanım
giderlerinin yıllık 3 milyon dolar, rek-
lam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,
danışmanlık hizmeti alımına yönelik gi-
derleri ve istihdam harcamalarının yıllık
700 bin dolar desteklenebileceğini bildi-
ren Pekcan, bu merkezlerde yer alacak
kullanıcıların gümrükleme, envanter
yönetimi, depolama gibi lojistik gider-
leri için ise yıllık 100 bin dolar destek
sağlanacağını kaydetti. Bakanlıkça kap-
sama alınan lojistik merkezlerinin 5 yıl
süresince destekleneceğine işaret eden
Pekcan, son 3 yıllık ortalama kapasite
kullanım oranı en az yüzde 50 olanlara
5 yıla kadar ilave süre verileceğini, top-
lam destek süresinin ise 10 yılı geçeme-
yeceğini belirtti.

Rekabet gücü artacak

YDLM'lerin, Türk ihraç ürünlerine iliş-
kin depolama, yükleme ve boşaltma, el-
leçleme, sevkiyat, yük birleştirme ve
bölme benzeri hizmetleri sunan alan-
lardan oluşmasının hedeflendiğini ak-
taran Pekcan, şu ifadeleri kullandı:
"Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı
ve uygun maliyetlerle ulaştırılmasını
amaçlayan yurt dışı lojistik merkezle-

rini, Afrika, Amerika, Avrupa, Rusya ve
Uzak Doğu'daki stratejik bölgelerde
kurmayı planlıyoruz. Lojistik merkezle-
riyle Türk ürünleri yeni pazarlara daha
kolay bir şekilde ulaşabilecek. Türki-
ye'nin uluslararası pazarlarda rekabet
gücünü artıracak bu merkezlerimiz
birer dağıtım merkezi görevini üstlene-
cek ve bu merkezler ile söz konusu böl-
gelere yönelik olarak sürdürülebilir
ihracat artışı sağlanacak. En kısa sü-
rede kurmayı amaçladığımız lojistik
merkezlerini, ihracatçılarımızın talep ve
ihtiyaçları çerçevesinde hizmet verebile-
cek şekilde tesis edeceğiz."

Önemli bir rol oynayacak 

Başarılı bir e-ticaret stratejisinin teme-
lini, rekabetçi fiyatların yanı sıra etkin
bir lojistik hizmeti sunulmasının da

oluşturduğuna dikkati çeken Bakan
Pekcan, lojistiğin, e-ticarete yönelik
stratejik fiyatlandırma ve müşteri mem-
nuniyetinde de kilit rol oynadığını be-
lirtti. Ruhsar Pekcan, bu kapsamda yurt
dışında kurulması planlanan lojistik
merkezlerde Türk e-ticaret girişimleri-
nin lojistikle ilgili ihtiyaç duyabilecekleri
birçok konuda hizmet ve destek sağlan-
masının öngörüldüğünü de kaydede-
rek, "Ayrıca, YDLM'ler küresel ticarette
payı hızla artan e-ticaret girişimlerinin
lojistik imkan ve kabiliyetlerini artırarak,
başarılı birer yatırıma dönüşmesinde
önemli bir role sahip olacak. Bu açıdan
YDLM'ler dijitalleştirilmiş çözümlerle
aynı zamanda ülkemizin e-ihracatının
geliştirilmesinde ve hızlandırılmasında
da önemli rol oynayacak." değerlendir-
mesinde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, kadın girişimcilere yönelik hayata geçirilin "Yükselen Markalar" projesine ilişkin, "Üretimin içindeki
kadın girişimcileri yeni bir aşamaya taşıyacağız. 60'tan fazla uzman, proje kapsamında eğitim verecek." diye konuştu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri
(AKİB) verilerinden derlediği bil-
gilere göre, geçen yılın ocak-eylül

döneminde 1 milyar 354 milyon dolar olan
yaş meyve ve sebze ihracatı, bu senenin
aynı döneminde 1 milyar 690 milyon 750
bin dolara yükseldi. Bu dönemde 835 mil-
yon 539 bin dolarlık meyve, 469 milyon 166
bin dolarlık sebze, 373 milyon 863 bin do-
larlık narenciye ve 12 milyon 182 bin dolar-
lık çay ihraç edildi. Meyve ihracatında 224
milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan kiraz-
vişne grubu ilk sırada yer aldı. Sebze ihra-
catının da 226 milyon dolarını domates
oluşturdu. Türkiye'nin 9 ayda en çok kiraz-
vişne sattığı Almanya'ya 91 milyon dolarlık
ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde doma-
teste 51 milyon dolarlık ihracatla Rusya ilk
sırada yer aldı.

10 çeşit domates 

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Bir-
liği Başkanı Nejdat Sin, ocak-eylül dönemi
yaş meyve ve sebze ihracatında bir önceki
döneme göre önemli oranda artış sağlandı-
ğını söyledi. Ürün bazında, kiraz-vişne ve
domates ihracatlarının sektördeki payına
değinen Sin, şunları kaydetti: "Türk yaş
meyve sebzesi dünyanın her ülkesinde ilgi
görmeye başladı. Yılın ilk 9 ayında en fazla
sattığımız yaş meyve kiraz-vişne, sebze ise
domates oldu. Bu ürünlerdeki ihracat artışı
da sektör temsilcilerimizi memnun etti. Son
dönemlerde ihracatta iyi gelişmeler yaşanı-
yor ve bunun yıllar geçtikçe artmasını bekli-
yoruz. Dünya standartlarına uygun
domates üretiyoruz. Domateste ürün çeşit-
liliğimiz çok fazla. Artık 10 çeşit domates
ihraç edebilecek düzeye geldik. Domatesi
dünyanın her ülkesine ihraç edebiliyoruz.
Üreticimiz ve ihracatçımız dünyanın her ül-
kesiyle rekabet edebilecek donanıma sahip."
ifadelerini kullandı.

Türkiye'deAr-Ge faaliyetleri
için yapılan harcamalar, 2015-
2019 döneminde 2,2 katına çıka-

rak 46 milyar düzeyine ulaştı. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yap-
tığı derlemeye göre, sanayinin ve teknolojinin
gelişmesinde önemli bir faktör olan Ar-Ge
harcamaları son 5 yılda düzenli olarak arttı.
2015 yılında 20,6 milyar lira olan olan Ar-Ge
harcamaları 2019'a gelindiğinde 2,2 katına çı-
karak 45 milyar 953 milyon 961 bin liraya
ulaştı. Böylece son 5 yıldaki toplam Ar-Ge
harcamaları kümülatif 159 milyar 599 milyon
342 bin lira olarak hesaplandı. Bu dönemde
Ar-Ge harcamalarının alt dağılımına bakıldı-
ğında personel harcamalarına toplamda 81,1
milyar lira ayrıldığı görüldü. Bu tutar, anılan

dönemdeki
toplam Ar-Ge
harcamasının
yaklaşık yüzde
50'sine karşılık
geldi. Aynı
dönemde Ar-
Ge yatırımla-
rına 16,6
milyar lira,
diğer cari Ar-

Ge harcamalarına ise 61,9 milyar lira har-
candı. 2015-2019 döneminde mali ve mali
olmayan şirketlerin Ar-Ge harcamaları 10,3
milyar liradan 29,5 milyar liraya çıktı. Bu şir-
ketlerin söz konusu dönemde toplam Ar-Ge
harcamaları 93,4 milyar lira olarak hesap-
landı. Kar amacı olmayan kuruluşların da
dahil edildiği genel devlet harcamaları, söz
konusu dönemde 2,1 milyar liradan 3 milyar
liraya ulaşırken, toplam harcama tutarı 13,9
milyar lira olarak kayıtlara geçti. Yükseköğre-
tim kurumları ise bu dönemde Ar-Ge'ye top-
lamda 52,2 milyar lira harcadı. Toplam
Ar-Ge personeli sayısı 5 yıllık dönemde 224
bin 284'ten 305 bin 811'e yükseldi. Tam
zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden personel
sayısı ise 122 bin 228'den 182 bin 847'ye çıktı.
Bunların 114 bin 931'i mali ve mali olmayan
şirketlerde, 59 bin 31'i yükseköğretimde, 8 bin
886'sı genel devlette istihdam edildi.

Kadın gırıSımcıler 
ıcın mUjde geldı

Ticaret Bakanı Pekcan, Türk ürünlerinin dış pazarlara en hızlı ve uygun maliyetlerle
ulaştırılmasını amaçlayan yurt dışı lojistik merkezlerini Afrika, Amerika, Avrupa,
Rusya ve Uzak Doğu'daki stratejik bölgelerde kurmayı planladıklarını bildirdi

Kiraz ve
vişne farkı

Ar-Ge harcamaları
2.2 katına çıktı

416 kişi
eğitimde 
Markalaşmadan pazarla-
maya, elektronik ticaretten
kozmetik ve gastronomiye
kadar birçok başlıkta 60'tan
fazla uzmanın proje kapsa-
mında eğitim vereceğini bil-
diren Avdagiç, eğitimlerin
Bilgiyi Ticarileştirme Merke-
zi'nin altyapısıyla gerçekle-
şeceğini söyledi. Avdagiç,
pandeminin tüm olumsuz-
luklarına rağmen projeye
655 kişinin başvurmasının
kendilerini çok sevindirdi-
ğini ifade ederek, "Bu, ol-
dukça yüksek bir rakam...
Kadınların iş dünyasında
öncü olmaya kararlı ve is-
tekli olduğunu gösteriyor.
Bu nedenle temel kabul
şartlarını taşıyan her müra-
caat sahibinin katılımını gö-
zettik. Eğitimlerimiz 416
kişiyle başladı." dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
Şekib Avdagiç, kadınların girişim ve
ticarette yer almaları konusunda
her zaman destekleneceğini söyledi.

Başarılı bir e-ticaret stratejisinin temelini, rekabetçi fiyatların yanı sıra etkin
bir lojistik hizmeti sunulmasının da oluşturduğuna dikkati çeken Bakan 
Pekcan, lojistiğin, e-ticarete yönelik stratejik fiyatlandırma ve müşteri 

memnuniyetinde de kilit rol oynadığını belirtti. 

Kiraz-vişne, yılın 9 ayında 224 milyon
dolar döviz girdisiyle Türkiye'den en
çok dış satım yapılan meyve grubu,
domates de 226 milyon dolarlık ge-
tirisiyle en çok ihraç edilen sebze oldu

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi (TİM) kayıtlarından

derlediği verilere göre, ocak-eylül döneminde
17 milyar 140 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştiren otomotiv endüstrisi, Türkiye'nin top-
lam ihracatından aldığı yüzde 16'lık pay ile en
fazla dış satım yapılan sektör unvanını ko-
rudu. Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv
sektörünün ihracatına en büyük katkıyı ise
Bursa sağladı. Ana sanayi devlerinin yanı sıra
çok sayıda yan sanayi firmasına ev sahipliği
yaparak sektöre yön veren Bursa, yılın 9
ayında 4 milyar 483 milyon dolarlık otomotiv
ihracatı ile sektörde en çok dış satım yapan il
oldu. Bursa, toplam otomotiv ihracatının
dörtte birinden fazlasını tek başına sırtladı.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya izledi

Sektörün ihracatında Bursa, Kocaeli, İstanbul
ve Sakarya'nın ocak-eylül dönemindeki sektör
dış satımları toplamı 14 milyar 526 milyon
dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece sektörün
yılın 9 ayında 17 milyar 140 milyon dolar olan
toplam ihracatının yüzde 85,44'ünü bu iller
gerçekleştirdi. Sektörel dış satımda Bursa'nın
en yakın takipçisi İstanbul'un bu yılın ocak-
eylül aylarındaki ihracatı 3 milyar 717 milyon
dolar olarak kaydedildi. İstanbul, bu dönem-
deki sektör ihracatından yüzde 21,86 pay ala-
rak ikinciliğini sürdürdü. Yılın 9 ayında
otomotiv sektöründe 3 milyar 706 milyon do-
larlık dış satım gerçekleştiren Kocaeli, sektör
ihracatından yüzde 21,80 pay alarak üçüncü-
lükte yer aldı. Sakarya da 2 milyar 619 milyon
dolar ve sektör ihracatından aldığı yüzde
15,40'lık payla dördüncü sırada bulunuyor.
Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla
Ankara, İzmir, Manisa ve Konya izledi. Ocak-
eylül döneminde Ankara 839 milyon dolar,
İzmir 376 milyon dolar, Manisa 313 milyon
dolar, Konya ise 295 milyon dolar otomotiv
ihracatına imza attı.

Otomotivin
kalbi Bursa
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BIZ ITIRAZ EDIYORUZ
SIZ DE EDECEKSINIZ!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, muhtarlık kanun taslağı hazırladıklarını açıkladı. Türkiye Belediyeler Birliği gibi muhtarların da bir birliği olması
gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, muhtarlık seçim sistemini de eleştirdi; "Birleşik oy pusulası niye sizde yok? Küçük kağıtlara yazılıyor,
bir de rakip muhtar varsa kağıtları cebine koyuyor, giden kişi de muhtara oy veremiyor. Buna biz itiraz ediyoruz, siz de itiraz edeceksiniz."

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, CHP Kadın Kolları’nın
Ankara’da düzenlediği Kadın

Muhtarlar Toplantısı’nda konuştu. Zü-
beyde Hanım Tesisleri’nde gerçekleşen
toplantıya çok sayıda kadın muhtarın
yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Baş-
kanı Aylin Nazlıaka katıldı. Nazlıaka top-
lantının açılışında yaptığı konuşmada,
kadınların seçme seçilme hakkını ilmek
ilmek örerek kazandıklarını vurgulayarak,
“Bugün yerlerde olan demokrasi bayra-
ğını yeniden gönlere çekmek istiyoruz”
dedi. Nazlıaka, muhtarların mahallerin-
deki bütün hanelerin sorunlarını bildiğini
söyleyerek, “Kadın muhtarlarımız aynı
zamanda danışman gibi görev alıyorlar.
Sorunu olan kadın muhtarların kapısını
daha rahat çalıyor. Dertlerini daha rahat
anlatıyor” diye konuştu. Nazlıaka toplu-
mun yarısını kadınların oluşturduğu gibi
siyasette de temsilin yarısında kadınların
olması gerektiğini vurgulayarak, "Siyasi
partilerde kadın kotası olması için kanun
teklifi hazırladık. Meclis’e sunulacak ve
genel kurula gelecek. Bu kanun teklifinin
sadece kadın vekillerin imzalanması ye-
terli görülebilir. Demokrat olan her bir
bireyin bu eşitlik mücadelesi içinde yer
alması gerekiyor. Kanun teklifinin ilk im-
zacısı Sayın Genel Başkanımız Kemal
Kılıçdaroğlu olacak" dedi. 

Kanun taslağı hazır

Kılıçdaroğlu,  mevzuattaki 82 kanunda
354 maddede muhtarlık geçtiğini söyle-
yerek, muhtarların tek bir kanunu olması
gerektiğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, muh-
tarlık kanun taslağı hazırladıklarını belir-
terek, “Bu kanun taslağı hazırlandı ve
bütün muhtarlara gönderildi” dedi. Kılıç-
daroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği gibi
muhtarların da bir birlik altında örgüt-
lenmesi gerektiğini kaydederek, “Türkiye
Belediyeler Birliği var, neden muhtarlar
birliği yok. Sayı olarak en büyük sayı
sizde ama yasal güç olarak en zayıf sizsi-
niz” diye vurguladı.

Muhtarlık neden önemli?

"Muhtarlık nedir ve neden önemlidir?
Biz CHP olarak muhtarlar için ne düşü-
nüyoruz?" diye soran Kılıçdaroğu bu so-
ruların cevabını, "Bunun bilinmesi lazım.
Birincisi, eğer demokrasiden söz ediyor-
sak, bu topraklarda yapılan ilk seçim
muhtar seçimidir. Muhtarlık bizim top-
raklarımızda demokrasinin yıldızı olarak
parlamış ve bugüne kadar gelmiştir. 1833
yılında bu topraklarda yapılan ilk seçim

muhtarlık seçimidir. Muhtarlığın kurum-
sal olarak bu kadar tarihsel derinliğe
ulaşması, muhtarlık üzerine biraz daha
düşünmemizi zorunlu kılıyor. Önce bü-
tüncül bir muhtarlık kanuna ihtiyacımız
var. 82 kanunda 354 maddede muhtarlık
geçiyor. Yapmamız gereken bütüncül bir
muhtarlık kanunu. Bu kanun taslağı ha-
zırlandı ve bütün muhtarlara gönderildi.
İkincisi, birleşik oy pusulası sizde niye
yok. Küçük kağıtlara yazılıyor. Bir de
rakip muhtar, bütün kağıtları toplayıp ce-
bine koyuyor. Giden kişi oy veremiyor.
Buna biz itiraz ediyoruz, siz de itiraz ede-
ceksiniz" cevabını verdi. 

Muhtarlık evi neden yok?

Muhtarlık evinin neden olmadığı soran
ve "Resmi bir daireden söz ediyoruz.
Türkiye’nin neresinde olursa olsun gö-
rüldüğü zaman bilinebilecek muhtarlık
evi olsun" önerisinde bulunan Kılıçda-
roğlu, "Siz kazanamadığınız zaman yeni
muhtar gelip oraya oturacak. Daha
geçen gün Hatay’da yangında zarar
gören muhtarlarımızı aradım, bir muhtar
evinin zarar gördüğünü ve kendisini ki-
rada oturduğu, geçinemediğini söyledi.
Bir yardımcı personelin muhtarlığa tah-
sis edilmesi lazım. Bizim bazı belediyele-
rimiz muhtarlara bir belediye çalışanını
tahsis ediyorlar… Muhtara tabi bir
kamu çalışanın muhtarın emrinde olması
lazım. Belediye başkanının nasıl özel ka-
lemi varsa, muhtarın da bir özel kalemi
olsun. Bu muhtarlığı kurumsallaştırmak-
tır. Köy tüzel kişiliklerinin yeniden sağ-

lanması lazım. Muhtarlığın bir bütçesi
olması lazım. Niye muhtarlığın bütçesi
yok? Size birisi gelip ‘Ben üniversiteyi
kazandım ama gidemiyorum’ dediği
zaman ilk ulaşacağı kişi muhtar. Siz ya
cebinizden veriyorsunuz ya da varlıklı
tanıdığınız varsa ondan yardım istiyor-
sunuz. Parayı nereden bulacağız? Çok
basit. Emlak vergisinin toplandığı ma-
hallenin muhtarı var mı, var. Bir kısmını
belediye alır, bir kısmını da muhtara ve-
rirsiniz. Kaynak var, adil paylaşılması
lazım" ifadelerini kullandı. 

Meclislerde oy hakkı olsun!

Sosyal yardımların muhataplarına öuh-
tarlık eliyle ulaşması gerektiğini dile geti-
ren CHP Lideri, "Genellikle yoksul
ailelere yardımlar siyasi olarak yapılıyor.
Yardımı alan kişinin siyasi görüşü
önemli değil. Yardımı götüren kişini si-
yasi propaganda malzemesi yapmadan
yardımı ulaştırması lazım. Bunu en iyi
kim yapar, muhtar yapar. Yardımın
muhtarlar aracılığıyla ulaştırılması
lazım" dedi. "Bazen kararlar alınır ancak
sizin haberiniz olmaz" diyen Kılıçda-
roğlu, "Sizin muhtarlık alanınızla ilgili
olarak belediye meclislerinde bir konu
görüşülecekse, muhtar olarak toplantıya
davet edilip, kürsüde konuşmanız ve oy
hakkı sahibi olmanız lazım. Belediye bir
mahalleyle ilgili bir karar aldığında o
mahallenin muhtarı yasa gereği davet
edilmeli, olay anlatılmalı, muhtar görüş-
lerini anlatmalı ve oy hakkı sahibi ol-
malı" ifadelerini kullandı. 

Satış! Ama neden?

gercekcatalca@gmail.com

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

Ç
atalca Belediyesi yarın yapacağı ihale ile 
Ovayenice Mahallesi'nde bulunan 65 dönüm
tarlayı satacak. Ben yine her zaman ki gibi bu

satışa da karşıyım. Oldum olası tüm devlet 
kurumlarının satışlarına karşı olduğum gibi...

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner bu satışı
neden yaptıklarını çıkıp bu halka açıklamalı...

Bir başkan yardımcısının "Çakmak paralarını öde-
mek için satıyoruz" dediği ile ilgili bir söylem oluştu.
Tabi talihsiz bir açıklama diye düşünüyorum bunu...

Eğer borç ödemek için bu yer satışına gidiliyor ise
bunun tüm ana nedenleri tek tek açıklanmalı. Eğer ki
nedenler bir bir açıklanır ise iddia ediyorum, bu 
açıklamalar sonrası bu satışa karşı olanlar bile
"Adam haklı" diyecektir.

Rahmetli Başkanımız Cem Kara biliyorsunuz ki
2018 başlarında amansız hastalığa yakalandı. Zaten
Çatalca Belediyesi'nin borç batağına saplanması da
bu tarihlerden sonra başladı. Evet aynen bunu iddia
ediyorum. Çünkü idare bir anda ehli olmayanların
eline geçti. 

Şimdi buradan, Çatalca Belediyesi'nin son denetim
raporunun tüm ayrıntılarının Çatalca Halkı ile 
paylaşılması gerektiğini haykırmak istiyorum.

2019-Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu milletin
ödediği vergiler ile oluşan Çatalca Belediyesi bütçesi-
nin 3 ay gibi bir sürede nasıl talan edildiğinin, kalem
kalem açıklanması gerekiyor.

Ve bu kalem kalem yapılan saçma sapan dosyalar-
dan oluşan borçların bugün belediye kapısına haciz
olarak dayandığı da bu halk ile paylaşılmalı...

Çatalca Belediyesi 2019 Nisan ayında yeni yöne-
timce teslim alındığında 138 milyon TL borç ile tes-
lim alınmıştır. 3 ayda 40 milyon gibi bir rakamla
Çatalca Belediyesi rekora imza atmıştır. Seçim gider-
lerini karşılamışlar deseniz, bu para kaç tane partinin
bütçesi yahu... Bu paranın akıbeti tartışılmalıdır.

Ne yaparsak yapalım, bölge idare mahkemesinden
yarın yapılacak ihale için "Yürütmeyi Durdurma 
Kararı" çıksa birkaç güne satış yine yapılabilecektir
kararı çıkacaktır. Bunu da herkes bilsin. Çünkü tam
25 yıldır ben bu senaryoları hep gördüm.

Sahi "400 dönüm 2B arazisi aldık" diye övünüyor-
lar ya hani... Rahmetli Cem Başkan "400 dönüm
2Barazisi" aldı ya hani, adamcağız hastalandıktan
sonra onun bile parasını ödememişler. Aşağı, yukarı
100 dönümünü de satmışlar bir de... Hoş Cem Baş-
kan olmasa bunlar değil 400 dönüm arazi 4 avuç
toprak bile alamazlardı ya neyse...

3 ay yahu, 3 ay. 3 ayda Çatalca Belediyesinin 
anasını ağlatmışlar. Ne anası, sülalesini hem de...

138 milyon. Rakama bak. Rakam rakam değil 
felaket.

Ben buradan Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner'e, AK Parti Grup Başkanı yani ilçe başkanı Yusuf
Aslan'a ve tüm belediye meclis üyelerine sesleniyorum;
Kim ki namussuzluk yapmış ve bu namussuzluklara
imza atmış ise, çıkın bu isimleri ve namussuzlukları bu
halka açıklayın. CHP'de de bu isimler hakkında gere-
kenin yapılacağına gayet eminim.

Hatta şu an belediyede hakkında soruşturma olan
kim varsa da kendilerini aklayana kadar görevden
alın. Bu elzemdir. Bu halk şu an bunu beklemektedir.
Hakkında soruşturma olan 31 kişinin ki ben sayıyı
böyle biliyorum, görevde iseler derhal aklanana
kadar görevlerinden uzaklaştırılması gerekmektedir.

Çatalca Belediyesinin borçlarını kalem kalem
halkla, basınla, kamuoyu ile paylaşın... 

Ve bu halk öğrensin artık. Bu ilçenin paralarını
kimler nasıl, çatır çatır bir güzel yemiş!

Ve belki de hala yemeye devam ediyor!
Ama ne rahatlar şimdi!
Düşünsene sen satışa çıkıyorsun!
Neden?
Belediyeye bu borçlar yüzünden haciz gelecek diye...

Uykuların kaçıyor. Sabaha kadar uyuyamıyorsun.
Ama bu adamların bir yerlerinde trampet çalıyor.

Aşağısı yukarısı denk çünkü!
Nasılsa "Bizim çocuğumuz bunlar" diyecek bir 

belediye başkanı var karşılarında!
Bu belediyeyi borç batağına sokanlar sağda solda

"Satışa karşıydı, şimdi kendi satıyor" diye gezecek,
ama bu belediyenin bütçesinin anasını ağlatan isimler
bunlar olacak.

Beyler! Hanımlar!
Sevgili seçilmişler,
Az siyaset yapın az... Çıkın yenilen tüm naneleri

anlatın.
Vallahi bu millet değil 65 dönüm, 65 bin dönüm

araziyi satmaya kalksanız ve bunlar bunlar yüzünden
deseniz, altına CHP İlçe Başkanı Mehmet Çoban da,
bu namussuzluklardan bıkmış tüm siyasi kimlikler de
imza atacaktır.

Satış mı? Görmüyor musun? Adamlar şarkılarla
türkülerle bu dünyanın anasını satmış üç ayda, sen
65 dönüm arazi satmışsın çok mu gelecek hacizi en-
gellemek için? 

Ama ben hala karşıyım. Tek kalsam bile karşıyım.
Bu ilçenin bir karış toprağının bile satılmasına... 

HAYIR DİYENE
OY VERMEYİN!
Muhtarlıklar konusunda görüşle-
rini sıralayan Kemal Kılıçdaroğlu,
"Siz belediyelerle ortak kamu hiz-
meti projesi yapamazsınız, yasa
buna engel. Neden engel? Siz proje
geliştirip yapmanız lazım. Bunun
kalkması lazım. Muhtarlık kuru-
munun belediye ile ortak proje yap-
ması için kamu kurumu olarak
yasalara geçmesi gerekiyor. Türkiye
Muhtarlar Birliği kurulmalı. Bizim
hazırladığımız muhtarlık tasla-
ğında bu var. Türkiye Belediyeler
Birliği var, neden muhtarlar birliği
yok. Sayı olarak en büyük sayı
sizde ama yasal güç olarak en zayıf
sizsiniz. Siz hazırlanan muhtarlık
kanunu taslağını önünüze alırsınız,
tartışırsınız. Gerekirse hep beraber
bütün muhtarlar imzalayıp, siyasi
partilere göndersinler. ‘Buna kim
evet derse oyumuzu vereceğiz’ de-
sinler, bu kadar basit" didye ko-
nuştu. Kılıçdaroğlu son olarak,
"Parlamentoda kadın milletvekili
sayısı çok az. Cinsiyet kotası getiril-
mesi lazım. Bunun parlamentoya
yansıması için Siyasi Partiler Yasa-
sı’nın değişmesi gerekiyor. Bunun
Meclis’ten geçmesi lazım. 306
kadın örgütüyle Zoom üzerinden
görüşme yaptım. Kadınlar parla-
mentoda temsil için yeterli müca-
deleyi vermiyorlar. Kanun teklifini
hazırladık bütün kadın örgütlerine
gönderdik. İnceliyorlar. Sizden iste-
ğimiz şu, kanun teklifi görüşülür-
ken size haber vereceğiz. Tek
isteğim var, bu düzenlemeye hayır
diyen partilere ilk seçimde oy ver-
meyin. Kadının gücünü gösterin.
Kadın güçlü ve talebinde de son
derece haklı. Burada sizleri gücünü
göstermeniz gerekiyor, bu gücü
gösterirseniz siyasi partiler sizin se-
sinizi duyup, gereğini yapacak.
Parlamentoda olması yetmez, arzu
edilirse muhtarlıklar için de yapılır.
Belediye meclis üyeleri, il genel
meclis üyeleri için de olsun diyebi-
lirsiniz" açıklamasında bulundu. 

Gürsel Tekin’den
Sarıgül iddiası!

Sözcü gazetesinden
Saygı Öztürk, köşesinde
CHP İstanbul Milletvekili

Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmeyi ak-
tardı. Gürsel Tekin'in parti kurma ha-
zırlıklarında olan eski Şişli Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül ile ilgili söz-
lerine yer veren Öztürk, "Mustafa Sa-
rıgül'ün kuracağı partinin büyük bir
olasılıkla AK Parti ve MHP’nin oluş-
turduğu Cumhur İttifakı safında yer
alacağını söylediği"ni yazdı. 

O zaman beni suçladılar

Gürsel Tekin Saygı Öztürk'e, "Şimdi
Sayın Sarıgül parti kuruyormuş. Yolu
açık olsun. Ben 2013 yılında
‘CHP'nin, yakıtı bitenlerin yakıt ikmali
yaptığı yer olmadığını' söylediğimde
dönemin genel başkan yardımcıları,
şimdi ki genel başkan yardımcılarının
bazıları beni suçladı. Önce Sayın Sa-
rıgül'ün kapısına giderek,
sonra CHP Genel
merkezi önünde
Sarıgül'e özel
miting yapanla-
rın, CHP ta-
banına özür

borçları olduğunu hatırlatmak istiyo-
rum. Neredeyse partimizde CHP'li
olmak suç haline geldi. Benim o
zaman Sayın Sarıgül'le bir husumetim
mi vardı? Hayır. Şimdi Sayın Sarıgül
parti kuruyor. Büyük bir olasılıkla Sa-
rıgül'ün partisi Cumhur İttifakı safla-
rında olacak. Şişli Belediyesi önünde
halay çekenler, genel merkezin
önünde davul çalanlar şimdi ne di-
yecekler merak ediyorum" açıkla-
masını yaptı.  Mustafa Sarıgül'ün
üç aydır parti kurma hazırlık-
ları yaptığını ve 81 il başka-
nını belirlediğini söyleyen
Gürsel Tekin, atanan
bazı isimlerin de ikti-
dara yakın olduk-
larını işaret
etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül’ün kuracağı partinin büyük bir
olasılıkla AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yer alacağını söyledi

LİNK ÖNERGESİ!

Yakın tehdit altındayız!

Bakan Berat Albayrak’ı soru önergelerini inter-
net sitesi link yollayarak yanıtlaması muhalefet
vekillerini harekete geçirdi. CHP’li Mahmut
Tanal, Albayrak link yollamasın diye Bakan’ın
link alışkanlığını konu edinen önerge hazırladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay-
rak’ın muhalefet milletvekillerinin soru
önergelerini internet sitesi linki göndererek

cevaplandırması sürekli eleştiriliyor. CHP İstanbul
Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Albayrak’ın bu sefer
soru önergesinin yanıtı olarak kendisine internet sitesi
adresi yollamasını engellemek için ilginç bir yönteme
başvurdu. Tanal, Bakan Berat Albayrak’ın milletvekil-
lerine link yollama alışkanlığını konu edinen bir soru

önergesi hazırladı. Tanal önerge-
sinde, Albayrak’a vekillerin soru
önergelerini sadece link göndererek
cevaplandırılmasının gerekçesini
sordu. Tanal, “Bundan sonraki sü-
reçte diğer bakanlar ve Cumhur-
başkanı Yardımcısı gibi link
göndermeden milletvekillerinin
soru önergelerini cevaplandıracak
mısınız?” sorusunu yöneltti.

Bu farklı bir önerge 

Tanal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ya-
nıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu
soru önersinde, "TBMM’nin 27. Yasama Dönemi’nde
internet sitesi adresi, link göndermeyerek cevaplandır-
dığınız soru önergesi var mıdır? Şayet varsa Hazine ve
Maliye Bakanı sıfatıyla internet sitesi linki gönderme-
yerek cevaplandırdığınız soru önergesi sayısı kaçtır?
Milletvekillerinin soru önergelerinin sadece link gön-
derilerek cevaplandırılmasının gerekçesi nedir? Millet-
vekillerinin taleplerini karşılamayan, aradıkları
cevaplara ilişkin bilgileri barındırmayan internet sitesi
adresi, link gönderme uygulaması, oylarıyla seçildikleri
halkı temsil eden milletvekillerinin denetim görevlerini
yerine getirmelerini engellemek değil midir?" sorula-
rına cevap istedi. 

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından İs-
tanbul ve birçok ilde bulaş zincirinin çok arttığını

belirtti. “Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız”
diyen Özlü, vatandaşlara 6 uyarıda bulundu. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca'nın toplam vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da
olduğunu açıklamasının ardından Coronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Tedbirleri sıraladı

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Prof. Dr. Özlü, "İstan-
bul'da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki
herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde has-
talığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız.
Çok daha dikkatli olmalıyız. Herkesle, her zaman, her koşulda
mesafeni koru” uyarısını yaptı. 

CHP İstanbul Milletvekili
Gürsel Tekin

Kemal Kılıçdaroğlu
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Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Avcılar’ın yıllardır devam eden
sorunlarına çözüm bulan çalışmalarına devam ediyor. Hançerli, Yeşilkent
Mahallesi’nde süren yoğun mesaiyi yerinde inceledi. Hançerli, "Az maliyetle
çok işler yapmaya, arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz" diye konuştu

MALIYET 
AZ IS COK!

Virüs önlemli
toplu nikah

ALLOPLASTİK BİYOMATERYAL IMPLANT ORBİTAL TEMİNİ 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 :2020/550023
1-İdarenin
a) Adresi :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü Çapa 

FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124142138 - 2126351193 - 2124142025
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 KALEM ALLOPLASTİK BİYOMATERYAL IMPLANT 

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

b) Teslim yeri :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30.06.2021 tarihine kadar 

ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde ,ilgili birimin 
siparişinden sonra 15 (onbeş) takvim günü içerisinde, sözleşmeye 
ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Ayrıca 
yüklenici son teslim günü kalan malların tamamı hastanenin yazılı 
talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Detaylar teknik 
şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.Kat İhale 

Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :04.11.2020 - 12:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
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
yönetimindeki 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:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler;
Tüm kalemler için; İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında
teslim tutanağıyla komisyona teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bil-
gileri ile ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına
bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun
olup olmadığı beliritilerek, kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli
ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üze-
rine yeniden değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler, 1. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yer-
leştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro)
Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait; a.) T.C. Sağlık
Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve
ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. b.) T.C. Sağlık
Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den FİRMANIN BAYİ, ANA-
BAYİ yada TEDARİKÇİ kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. 2. İhale
dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eş-
leşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır. Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda
belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını,
UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne
ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk vs..) bu ürünlere ait UBB barkod
no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm veya https://utsuygu-
lama.saglik.gov.tr/UTS ‘den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye
sunmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.Kat İhale Salonu
Çapa Fatih / İSTANBUL 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 ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1243207)

ALLOPLASTİK BİYOMATERYAL IMPLANT ORBİTAL TEMİNİ
İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

B ir gerilip bir barıştığımız Yunanis-
tan'ın eski Başkanlarından olan Çip-
ras'ın seçildikten sonra yemin

töreninde" uyulması gereken kurallar var" de-
nerek  mecliste kravat takıp İncil'e basması
istendiğin de "Ben Koministim seçim vaa-
dimde de söylediğim gibi kravat takmayaca-
ğım ve seçilmiş insan olduğum için insanları

kandıramam" diyerek sistemin koruyucula-
rınca dizayn edilmek istenmesine karşı çıka-
rak, meclise kravat takmadan girip, İncile el
basmadan yemin etmesini daha unutamadığı-
mız şu dünyada 18 yıldır iktidarda olan ve
"dediği dedik, öttürdüğü düdük" olan Başkan
Erdoğan son meclis toplantısında eğitim sis-
temi başta olmak üzere bir çok konuda başa-
rısız kaldıklarını itiraf ediyordu.

Aynı Erdoğan adına Barış süreci denen ve
insanların ölmediği bugün batak durumunda
olan ekonomiye can veren paraların dağa
taşa kurşun olarak değil, ilaç olarak sarıldığı

günlerde de aynı şeyi söylemişti. Ve Dolma-
bahçede ki masayı tekmelemişti.

Daha sonra bugün terörist denilen dünkü
cemaatçi ile birlikte oldukları için "Allah bizi
affetsin" demişti. Sonrada yine yıllarca Bele-

diye Başkanlığını yaptığı İstanbul'a ihanet et-
tiklerini itiraf etmiş; "Dikey gökdelenler değil,
yeşillikler içinde yatay mimari olmalıydı" şek-
linde başka bir itirafta bulunuyordu.

Aynı Erdoğan Atatürk'ün kurduğu bir sis-
temi, onun isminin geçtiği yerlerdeki levhaları
kaldırarak, değiştirmek isterken asıl hedefi
olan laikliğin diğer bir simgesi olan kravatı
takmaya devam ediyordu.

Kim ne derse desin benden daha yakışıklı,
bir o kadarda giydiğinin yakıştığı güçlü bir
lider olarak bilinse de Kominist Çipras kadar
olamıyor. Öenrgelere serbest kalan kamuda

baş örtüsünü kanunlaştıramadığı gibi şapka
devrimiyle birlikte Türk kültüründen gelen
kravat kültürüne de uymuştu. 

Yani kısacası İran ve Ortadoğu ülkelerinin
giyim kültürü olan modeldeki sistemden uzak
Atatürk'ün getirdiği sisteme uygun, kravatlı ha-
limizle değiştirmeye çalışırız ne yapılırsa yapıl-
sın değiştirilemeyen şu Atatürk sistemini...

Haa unutmadan cuntaların bir eseri olan
Anayasa mahkemesinin de aynı kravat gibi
sistemin bir kolu olduğu meclis Başkanının
son açıklamasında bir kez daha teyit edilmiş-
tir şu kravatlı sistemde...

Başkan kravatı 
çıkaracak mı? Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

B elediye ekiplerinin çalışma-
larını yerinde denetleyen
Turan Hançerli, Yeşilkent

Mahallesi’nde, uzun yıllardır
ihmal edilen yaşam kalitesini art-
tırmaya yönelik gayretlerinin
devam edeceğini söyledi. "Yeşil-
kent'imizde birçok yerde çalışma
var. Çok ihtiyaç vardı bu ihtiyaçları
da bir bir çözüyoruz" didyen Han-
çerli, "Yaptığımız çalışmalar bir
değil iki değil. Neredeyse her
cadde de çalışma yapıyoruz. Ta-
mamlanan iki okulumuz 24+24
olmak üzere toplam 48 derslik
açılmaya hazır. Müdürümüz, öğ-
retmenlerimiz de geldi. Biz de oku-

lumuzun yolunu yaptık hazır.
Başka neler yapabiliriz diye bakı-
yoruz. Çözemediğimiz sorunları
emin olun çözeceğiz" ifadelerini
kullandı. 

Dünyaya örnek oluyoruz

Belediye Başkanı seçildikten sonra
Yeşilkent'in yıllardır alamadığı hiz-
meti aldığını iddia eden Turan
Hançerli, "Diğer mahallelerimizde
alamadıkları hizmetleri alacak. Biz
geleceğin Avcılar’ını geleceğin be-
lediyeciliğini göstermek için var
gücümüzle çalışacağız. Halkla bir-
likte halkın içinde çözebildiğimiz
sorunları tüm gücümüzle çözmeye

devam ediyoruz" açıklamasında
bulundu. Sözlerini, "Zorluklarımız
dertlerimiz sıkıntılarımız var" şek-
linde sürdüren Hançerli, "Hem ül-
kemizin içerisinde bulunduğu
ekonomik durum hem belediyemi-
zin içerisinde bulunduğu ekonomik
durum. Biz az maliyetle çok işler
yapmaya, arkadaşlarımızla birlikte
devam ediyoruz. Az maliyetle 
çok iş, etkin ve verimli kaynak 
kullanımı bizim ilkelerimiz ve 
prensiplerimiz bunu da çalışma
arkadaşlarımızla başarıyoruz. Av-
cılar'dan tüm dünyaya örnek bir
model ortaya koyuyoruz" iddia-
sında bulundu. YAKUP TEZCAN

SOSYAL sorumluluk
projesi kapsamında Bağ-
cılar Belediyesi’nce dü-

zenlenen Toplu Düğün Etkinliği, 25
yılı geride bıraktı. Şimdiye kadar
yemek ikramı ve müzik eşliğinde
şölen havasında gerçekleşen tören-
ler, pandemi nedeniyle bu yıl sessiz
bir şekilde yapıldı. Halk Sarayı’nda
gerçekleşen 25. Toplu Düğün Töre-
ni’nde 5 çift bir araya geldi. Maske
ve mesafe kuralına çok dikkat edilen
törende her aileden belirli sayıda
kişi salona alındı. Nikahları kıyılan
çiftler, mesafeyi koruyarak hatıra fo-

toğraf çekildi. “Evet” diyerek mutlu
yuvaya ilk adımı atan gençlerin ara-
sında üniversite mezunu Erkan Yıl-
maz ve nişanlısı Neslihan İne de
bulunuyor. Sakarya Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi’ni bu sene bitiren
Yılmaz, “Bu yıl evlilik hazırlığı yapı-
yorduk. Toplu nikah olduğunu du-
yunca da başvurduk. Bizim için çok
iyi oldu. Organizasyondan dolayı
yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Mutluluklar diliyorum

Yeni evlenenleri tebrik eden Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı

ise şunları söyledi; "Mutlu yuva hu-
zurlu toplum diyerek çıktığımız
yolda 25 yılı doldurduk. Projemizle
birlikte mutlu ve sağlam aile temel-
lerinin oluşturulmasına yönelik ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. Maddi
manevi desteklerini esirgemeyen ha-
yırseverlerimize şükranlarımızı su-
nuyorum. Çiftlerimize mutluluklar
diliyorum." Çiftlere çeyiz olarak iki
çekyat, halı, çamaşır makinesi, buz-
dolabı, ütü, porselen yemek ve çatal
kaşık takımı, elektrikli süpürge, fırın,
bardak, tencere, ütü, ütü masası ve
çaydanlık seti hediye edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından ge-
leneksel hale getirilen Toplu Düğün
Töreni’nin 25.’sinde 5 çift, Kovid-19

önlemleri altında kıyılan nikahla
dünya evine girdi. İlahiyat Fakülte-
si’nden yeni mezun olan çiçeği bur-
nunda damat Erkan Yılmaz, “Bu yıl

evlilik hazırlığı yapıyorduk. Toplu
nikah olduğunu duyunca da

başvurduk. Çok iyi oldu” dedi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bu sene bitiren Yılmaz, “Bu yıl evlilik hazırlığı yapıyorduk.
Toplu nikah olduğunu duyunca da başvurduk. Bizim için çok iyi oldu. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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numaralı pos cihazlarımızın ruhsatnameleri
kaybolmuştur. Maya Marin Restoran Gıda Turizm 

İnşaat ve Ticaret LTD ŞTİ.

B eylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, Trabzon’da ger-
çekleştirdiği ziyaretler kapsamında

bölgenin basın mensuplarıyla da bir araya
geldi. Toplantıya CHP İstanbul Milletvekil-
leri Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan,
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve
CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısali-
hoğlu'nun yanı sıra partililer de katıldı. Baş-
kan Çalık, Trabzon ve İstanbul’a ilişkin
değerlendirme ve paylaşımlarda bulunur-
ken basın mensuplarının da sorularını ya-
nıtladı. Çalık toplantıda yaptığı
konuşmada, "Memleket ve bayrak mevzu
bahis olunca siyasi kimlikleri bir kenara bı-
rakırız ve mücadele ederiz. Bizim için en
önemli iki kavram; üzerine bastığımız top-
rak ve o toprağı vatan yapan bayraktır.
Bundan ödün vermeden doğduğumuz top-
rakları Trabzonlu Belediye Başkanı olarak
İstanbul’da temsil etmeye gayret ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Trabzon hepimizin değeri

Trabzon’a yaptığı ziyareti değerlendiren
Başkan Çalık, "Trabzonlu bir belediye baş-
kanı olarak Trabzon’da olmak ve burada
dostlarla buluşmak beni mutlu etti. Tama-
men bu topraklara olan borcumuzdan
ötürü buradayız. Trabzon hepimizin değeri.
Geliş amacım, ‘Trabzon’da neler oluyor, biz
kente dair nasıl aksiyon ve fikir verebiliriz?’
oldu. Trabzon insanı cesurdur ve bu top-
raklar bize çok şey verdi, sıra bizde. Vatana,
millete ve bu bayrağa sorumluluğumuz var.

Memleket giderse ne sizin yaptığınız mesle-
ğin ne de bizim belediyeciliğimizin kalır.
Babamızın kaynaklarını kullanarak iş üret-
miyoruz. Koltuğun büyüsüne kapılanlar-
dan olmayacağız, görevimiz vatandaşa
hizmet etmek olacak" dedi. 

Liyakata önem veriyoruz

Yapılan hizmetin vatandaşa ulaşması nok-

tasında özgür basının da önemine değinen
Başkan Çalık, "Biz liyakate önem veren ve
devletin bürokrasisinin kesinlikle siyasileş-
memesi gerektiğini düşünen bir anlayıştan
geliyoruz. Devlete dair ürettiğiniz şeyler
maalesef basında yer bulmayınca vatan-
daşa ulaşamıyorsunuz. Basın mensubu ha-
beri bütün açıklığıyla vatandaşa ulaştırmak
zorundadır. Böyle bir misyon yüklenmiş ar-

kadaşlarsınız. Kamusal bir tarafı var yaptı-
ğınız işin ve çok kutsal bir kamu görevi ya-
pıyorsunuz. Bu işi adalet duygusuyla
yaparak herkesin fikrinin vatandaşa ulaştığı
bir ortamı sağlamak boynunuzun borcu"
ifadelerini kullandı. Toplantı devamında
Başkan Çalık, Trabzon’a ilişkin gelen soru-
ları yanıtlayarak bölgenin ve projelerinin
değerlendirmelerini yaptı.

BARIŞ KIŞ

BABAMIZIN MALINI
KULLANMIYORUZ!
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, meleketi Trabzon'da bölgenin basın temsilcileriyle buluştu. Çalık, “Babamızın kaynaklarını
kullanarak iş üretmiyoruz. Koltuğun büyüsüne kapılanlardan olmayacağız, görevimiz vatandaşa hizmet etmek olacak” ifadelerini kullandı

Mahalleli 
simitçisine
sahip çıktı
6 yıldır Kurtuluş'ta sokak sokak gezerek simit
sattığı seyyar tezgahı gürültü şikayeti nedeniyle
Şişli Belediyesi tarafından elinden alınan Meh-
met Ayığışı'na mahalleli destek verdi. Vatan-
daşlar simitçi ile birlikte sokaklarda simit sattı

Kurtuluş ara sokaklarında
seyyar simit arabasıyla 6 yıldır
simit satan Mehmet Ayışığı'nın

arabası geçen hafta Şişli Belediye'sine
gelen gürültü şikayeti nedeniyle alındı. Fı-
rının cezayı ödemesiyle tekrar seyyar
simit arabasına kavuşan Mehmet Ayışı-
ğı'na bugün mahalle sakinleri bir araya
gelerek destek verdi. Yeniden sokaklara
çıkan Ayışığı ile "Sıcak simitler sıcak
sıcak. Sıcak simitler yanıyor" şeklinde ba-
ğırarak satış yaptı. Sokakta toplananlara
camlarına çıkan vatandaşlar da alkışlarla
destek verdi.

İnanın ki bağırmıyorum

Seyyar satıcı Mehmet Ayışığı, "Ben 2012
yılında cadde başında bir arkadaşın simit
tezgahında çalışıyordum. Arkadaşım
kendi işinin başına gelince ben de seyyar
simit satıcılığına başladım. Altı senedir
sokakta bu işi yapıyorum. Sokakta simit
satıyorum. Bu seneye kadar bir şikayet
yoktu. Ama bu sene bir gürültü şikayeti

oldu. Acaba bu pandemiden dolayı mı şi-
kayet oldu? Bilemiyorum. Zabıtaya "Ba-
ğırıyor, biz rahatsız oluyoruz. Hastamız
var" diye şikayet edilmiş. Şikayet edecek-
lerine bana söyleseler inanın ki bağırmı-
yorum. Yine benim burada müşterilerim
var. Bana rica ettiler. Onların evinin
önünden geçerken inanın ki bağırmıyo-
rum. Ben zaten mülayim bir insanım.
Söyleseler inanın bağırmam. Şikayet ne-
deniyle Çarşamba günü zabıta ekipleri
arabamı aldı. Ben de arabayı almaya git-
medim. O psikolojiyle eve gittim. Daha
sonra fırına gittim. Onlar arabayı dün al-
mışlar bana verdiler. Ben de buranın
müşterisi beni sevdiği için tekrar satışa
çıktım. Ama şikayet olursa yine arabamı
alacaklar. İnsanlar beni cana yakın bul-
dukları için seviyorlar. Ben de onları sevi-
yorum. Ben insanları seviyorum. Biz
babadan böyle gördük. Böyle yetiştirildik.
Bugün insanları burada görünce çok gu-
rurlandım. Ağlamamak için zor duruyo-
rum" dedi. Seyyar satıcı için gözyaşlarına

hakim olamayan Aysel İşeri, "Mehmet
her gün ben geçerken arkamdan dua etti.
Mehmet buranın insanı. Mehmet gitme-
sin. Mehmet kimseyi rahatsız etmiyor.
Çok da bağırmıyor. Onun sesini herkes
biliyor. Ben içeriden anlıyorum Mehmet
geçerken. Lütfen Mehmet gitmesin.
Mehmet bizim mahallemizin maskotu
gibi. Dualarıyla hatır sormasıyla Mehmet
başka bir şey.Lütfen Mehmet gitmesin"
şeklinde konuştu. Mehmet'in aynında ol-
duğunu belirten bir mahalle sakini "Meh-
met her sabah simit satmaktan daha
güzel bir iş yapıyor. Herkese selam veri-
yor. Merhaba diyor. Nasılsınız? diyor.
Mehmet bu mahallenin güzel bir insanı-
dır. Onun dolaşarak simit satması lazım.
Dairelerin üst katlarında 4. Katta aşağıya
inemeyen yaşlı insanlar yaşıyor. Mehmet
onları her gün kontrol ediyor. Merhaba
diyor. Bu çok önemli bir şey. Mehmet
arabayla gezecek simit satacak. Meh-
met'in yanındayız" diye konuştu.
DHA

Mehmet Murat Çalık, Trabzon’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında bölgenin basın mensuplarıyla da bir araya geldi. 

Öğrenciye ders
veliye terapi!

Vur patlasın
çal oynasın!

Ölümlere
karşı eylem

Özel çocukların gelişimlerine katkı 
sunmak amacıyla hayata geçirilen, Es-
enyurt Belediyesi ‘Özel Eğitim Merkezi’
derslerine başladı. Her çocuğun gelişim
seviyesine uygun olarak bireysel ve
grup eğitimlerinin verildiği merkezde,
ailelere de psikolojik destek sağlanıyor

esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğünün, ilçedeki özel ço-
cuklar için hayata geçirdiği Özel

Eğitim Merkezi, bireysel ve grup eğitimlerine
başladı. Farklı branşlar da haftanın beş günü
uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen ders-
lerde, çocukların gelişim seviyesine uygun ak-
tiviteler yapılıyor. Ailelerinde psikolojik olarak
desteklendiği merkezde çocuklara; bireysel
psikoterapi, dil konuşma terapisi, duyu bü-
tünleme, özel öğrenme güçlüğü, okul destek
eğitimi, grup terapisi, oyun terapisi, işitme
engelliler, zihinsel engelliler, psikolojik danış-
manlık sınıflarıyla eğitimler veriliyor.Mer-
kezde, özel gereksinimli çocuklara verilen
eğitimin yanı sıra ebeveynler de psikolojik
olarak destekleniyor. Çocuklarıyla birlikte
eğitime gelen anne ve babalar, belediye bün-
yesindeki uzman psikologlar tarafından gö-
rüşmeye alınıyor. Özel çocuk ailesi olmanın
zorlukları, çocuklarına nasıl yaklaşmaları ge-
rektikleri ve en çok zorlandıkları konularla il-
gili psikologlardan destek alan ebeveynler, bu
süreçte yalnız kalmıyor.

Aile destekli eğitim

Çocukların ihtiyaç seviyelerine uygun olarak
eğitim verdiklerini söyleyen Esenyurt Beledi-
yesi Uzman Klinik Psikoloğu Aydan Zilek,
“Özel gereksinimli çocukların, içinde bulun-
dukları süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri
için uzman desteği çok önemlidir. Esenyurt
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Özel Eği-
tim Merkezi olarak, çocukların ihtiyaçları
doğrultusun da, onların kendilerini daha iyi
anlamaları, çevreleriyle daha olumlu ve
uyumlu ilişkiler geliştirebilmeleri için ailele-
riyle birlikte destekleyici çalışmalar yürüt-
mekteyiz. Çocukların buradaki programlarını
ihtiyaçları doğrultusunda belirliyoruz. Bazı
çocukların üç saat, bazı çocukların sadece
hafta da bir seansa ihtiyacı oluyor. Burada
ihtiyaç seviyeleri belirleyici nokta oluyor. Ku-
rumumuzda, otizm, down sendromu, men-
tal retardasyon gibi tanılara sahip özel
gereksinimli çocuklara ve ailelerine hizmet
sunmaktayız. Bunlar, dil ve konuşma terapisi,
bireysel dersler, psikolojik destek, grup tera-
pisi ve oyun terapisi alanlar. Bu hizmetten
yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın RAM
raporunun olması ve Esenyurt’ta ikamet et-
meleri yeterlidir” dedi. NEŞE MERT

esenyurt' ta bir gece kulü-
bünde koronavirüs hiçe sayılarak
parti düzenlendi. Salgına ve artan

vaka sayılarına rağmen ne maske takıldı ne
de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Esen-
yurt'ta önceki gece saatlerinde bir mekanda
sosyal mesafe hiçe sayılarak parti düzenledi.
Gece kulübünde buluşan çok sayıda kişi,
maske takmadığı, hijyen kurallarını hiçe
saydığı ve sosyal mesafe kurallarına uygun
hareket etmemesi görüntülere yansıdı. Çeki-
len görüntülerde yabancı uyruklu vatandaş-
ların bir gece kulübünü kapatarak parti
yaptıkları görüldü. Partinin sabah saatlerine
kadar devam ettiği öğrenildi. DHA

KadıKöy'de bisiklet tutkunları,
hayatını kaybeden bisikletliler
için toplanarak eylem yaptı. Ya-

pılan basın açıklamasının ardından bisik-
letliler, Bağdat Caddesi'nde anma sürüşü
düzenledi. Türkiye genelinde 1 hafta içinde
yaşanan 6 bisikletli ölümünün ardından
Engelsiz Pedal Derneği öncülüğünde bir-
çok dernek üyesi ve bisiklet tutkunu, öğle
saatlerinde Kadıköy Kalamış Park'ında
toplandı. İzmir'de yaşanan bisiklet kaza-
sında hayatını kaybeden sporcu Zeynep
Aslan için pedal çevirecek bisikletliler önce
basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardın-
dan Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolunda
anma sürüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce bi-
sikletlinin aynı anda pedal çevirdiği anlar
havadan da görüntülendi.

1 yılda 258 bisikletçi öldü

Bisiklet tutkunu Meltem Kılıç, "Çocuk
hemşiresiyim. Bisikleti her gün hayatımda
kullanıyorum. Okula bisikletle ulaşım sağ-
lıyorum. Bugün bisikletli ölümleri için,
özellikle Zeynep Aslan'ın ölümü toplan-
dırdı bizi buraya. Bisikletli ölümlerine dur
demek istiyoruz. Çünkü şeritte biz de varız.
Biz sağdayız. Sağ şeridi paylaş ve bisiklet-
liyi fark et, biz bunu istiyoruz. 1 yılda 258
bisikletçi öldü ve 258'inde de sürücü haklı
çıktı. Bisikletin İstanbul'da veya Türkiye ge-
nelinde bir kültür olmasını istiyoruz. Bisik-
let var ve biz her an karşınıza çıkabiliriz.
Biz bisikletliyiz" dedi. DHA

Hiçbir sorun yokmuş gibi!
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın açıklamaları, co-
rona virüsüyle mücadelede

gün geçtikçe önemini kaybediyor.
Corona virüsü vaka sayısındaki artı-
şın en çok görüldüğü il olan İstan-
bul’da vatandaş, sosyal mesafenin ne
demek olduğunu unuttu. Vaka sayı-

sındaki artış hız kesmeden devam
ederken, vatandaşların sanki virüs
yokmuş gibi davranması dikkat çekti.
Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat
bilen İstanbullular, sık sık yapılan ka-
labalık yerlerden uzak durulması
uyarılarına rağmen, Taksim Meydanı
ve İstiklal Caddesi’ni bu sabah saat-

lerinden itibaren doldurdu.  İstiklal
Caddesi virüs öncesi görüntülerini
aratmazken, cadde boyunca nere-
deyse mesafesiz kalabalık dikkat
çekti. Bazı vatandaş ve turistlerin
maske takmadığı  görülürken, emni-
yet ekipleri ise maske takmayan veya
maskesi çenesinde gezenleri uyardı.
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ABD’Lİ Michael Christiansen bir 
yıl içerisinde iki kez büyük ikra-
miye kazandı. ABD’nin Nebraska 
eyaletinde yaşayan Michael 
Christiansen, bir yıl içerisinde iki 

kez büyük ikramiyeyi kazandı. 
Ayın başında 100 bin dolarlık 
ödülü kazanan Christiansen, 
Mart ayında da 50 bin dolar ka-
zanmıştı. Yerel medyaya konuşan 

Christiansen, “İnanamadım. 
Gerçek olduğunu düşünmedim” 
diyerek şaşkınlığını dile getirirken 
kazandığı ödülle yeni bir garaj 
inşa etmek istediğini ve paranın 

bir kısmını da emekliliği için ayır-
mak istediğini belirtti. Christian-
sen aynı zamanda ölen kız 
kardeşinin yaşadığı evi satın al-
mayı da deneyeceğini belirtti.

ÇEKYA Sağlık Bakanı 
Roman Prymula artan koro-
navirüs (Covid-19) salgınını 

kontrol altına almak üzere uygulanan 
tedbirleri deldi. Sağlık Bakanı 
Prymula, ülkenin Covid-19 salgınıyla 
mücadele planının mimarı olan epide-
miyoloji uzmanı, iktidardaki Ano par-
tisinin parlamento grubu başkanı 
Jaroslav Faltynek ile çarşamba akşamı 
bir restorandan çıkarken görüntülendi. 
Çekya’da geçtiğimiz hafta başlatılan 
sıkı tedbirler kapsamında ülkedeki bar, 
pub ve restoranların iç mekanda hiz-
met vermesi yasaklandı. Ancak Sağlık 

Bakanı Prymula'nın görüntülendiği 
restoranın o akşam üst düzey isimlere 
yasadışı şekilde iç mekanda hizmet 
verdiği anlaşıldı. Ayrıca bakanın çeki-
len fotoğraflarda maske takmaması 
da başka bir kural ihlali olarak nitelen-
dirildi. 

Başbakan: İstifa et 

Öte yandan, olaya sert tepki gösteren 
Çekya Başbakanı Andrej Babis dün 
akşam düzenlediği basın toplantısında 
Prymula'dan istifa etmesini istedi. "Bu 
ne perhiz, bu ne lahana turşusu (We 
can't preach water and drink wine)" 

sözleriyle bakanın davranışını eleştiren 
Babis bakanların örnek teşkil etmesi 
gerektiğine dikkat çekti, "Bu nedenle 
bakandan istifa etmesini istedim. Eğer 
etmezse ben kovacağım" diye konuştu. 

Çekya'da son durum 

Koronavirüs salgınının ikinci dalgası-
nın ağır etkisini hisseden Çekya'da 
dün 14 bin 151 yeni vaka tespit edildi, 
böylece ülkedeki toplam vaka sayısı 
133 bin 995'e yükseldi. 4 bin 800 kişi-
nin hastanede olduğu, bunlardan 
735'inin durumunun kritik olduğu bil-
dirildi. DHA 

Duda virüse yakalandı
POLONYA Cumhurbaşkanı Andrzej 
Duda'nın koronavirüs testi pozitif 
çıktı. Polonya Cumhurbaşkanı An-

drzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. 
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Blazej Spychalski 
konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Du-
da’nın kendisini iyi hissettiğini ifade etti. Po-
lonya Dışişleri Bakanı Spychalski de yaptığı 
açıklamada “Başkan dün koronavirüs için test 
edildi. Sonuç pozitif çıktı. Başkan iyi. İlgili tıbbi 
servislerle sürekli temas halindeyiz”dedi.

1 yılda 2 kere büyük ikramiye kazandı

Çekya’da korona krizi!
Çekya kabinesinde koronavirüs krizi yaşandı. Sağlık Bakanı Roman Prymula artan koronavirüs (Covid-19)  
salgınını kontrol altına almak üzere uygulanan tedbirleri deldi, Başbakan Andrej Babis ise Sağlık Bakanı 

Prymula’ya “ Ya istifa et, ya da kovacağım. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” diyerek tepki gösterdi

SIMDI YANDIN 
MACRON!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel  
Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına 
Arap dünyasından tepkiler sürerken, 
Fransız malları ve Fransa'ya seyahata 
karşı boykot çağrıları da yükseliyor

M ısır'da El-Ezher Şeyhi 
Ahmed Tayyib yaptığı açık-
lamada, "Şimdi İslam'ı po-

litik çatışmaya sürükleme, 
Peygamber'e (S.A.V) karşı maksatlı 
bir saldırıyla başlayan kaos yaratma 
konusunda planlı bir kampanyaya 
tanık oluyoruz." ifadesini kullandı. 
İslam sembolleri ve mukaddesatının 
seçim çekişmeleri ve siyaset piyasala-
rındaki ucuz müzayedelerin kurbanı 
olmasını kabul etmediklerini belirten 
Tayyib, şunları kaydetti: "İslam Pey-
gamberi'ne kötü davranışa bahane 
uyduranlara şunu derim; 'Gerçek kri-
ziniz, dar kapsamlı ajandalarınız ve 
düşüncelerinizdeki çifte standardınız 
sebebiyledir." Tayyib, fikir özgürlüğü 
adı altında çatışmayı alevlendirmeme 
çağrısı yaptı. Öte yandan, Türkiye'de 
yaşayan Mısırlılar da yapılanların 
ifade özgürlüğü adı altında Peygam-
ber'e hakareti kışkırtmak olduğunu 

belirterek, Fransız malları ve Fran-
sa'ya seyahata karşı boykot çağrı-
sında bulundu. 

Fransa özür dilesin 

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Ce-
maati (İhvan) yaptığı açıklamada, 
İslam ümmetine karşı yapılan saldırı-
nın ırkçılık ve içlerinde gömülü bir çe-
kememezlikten kaynaklandığını 
bildirdi. Fransız hükümetinden bu 
saldırgan söylemden vazgeçmesini is-
teyen Ürdün İhvan'ı, halklar arasında 
nefreti kışkırtan ve aşırılığa hizmet et-
mekten başka bir işe yaramayan bu 
hakaretlerden dolayı Fransa'nın İslam 
ümmetinden özür dilemesi gerektiğini 
belirtti. Gazze'deki Evkaf Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada da Fransız 
basınındaki sistematik saldırı kam-
panyasının Müslümanların duygula-
rına saygısının olmadığı belirtildi. 
İslam ülkelerindeki hükümetlere çağrı 

yapan bakanlık, Fransız hükümetine 
karşı açık bir tavır takınılmasını, tüm 
dünyadaki Müslümanlardan da 
Fransız mallarını boykot etmelerini 
istedi. 

Kırmızı çizgi 

Filistin İslami Cihad Hareketinden 
yapılan yazılı açıklamada da Mac-
ron'un Müslümanların duygularını 
önemsememesinin, aşırılık ve ırkçılığı 
geliştirdiği ifade edildi. Açıklamada, 
tüm dünyanın, İslam'a ve Peygamberi 
Hz. Muhammed'e (S.A.V) karşı yapı-
lan hakaretin "kırmızı çizgi" olduğunu 
anlaması ve bu kin dolu ırkçı davra-
nışlara sessiz kalınmaması gerektiği 
kaydedildi. Yemen Balıkçılık Bakanı 
Fehd Kifayin de Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, Müslümanların 
duygularına hakaret içerikli karikatür-
leri yayınlamayı sürdürmenin "akıl-
sızca bir davranış" olduğunu belirtti. 

 

NATO'dan kritik bir karar
NATO Genel Sekreteri Jens Stolten-
berg, geçen yıllarda NATO’nun Af-
ganistan’da aktif görev yapan 100 

bine yakın askerinin bulunduğunu, ancak bu 
sayısının şu anda 12 binin altına düştüğünü 
söyledi. NATO’nun Afgan barış sürecini destek 
verdiğini ifade eden Stoltenberg, “NATO, 
Afgan barış sürecini destekliyor ve biz de bunu 
desteklemek için askeri varlığımızı ayarladık. 
Birkaç yıl önce, operasyonlara katılan 100 bin-
den fazla askerimiz vardı. Şimdi varlığımızı 12 
binin altına düşürdük” dedi. Taliban’ın El-
Kaide ile olan bağlarını tamamen bitirmesi ge-
rektiğini vurgulayan Stoltenberg, “Taliban, 
ateşkesin önünü açmak için kabul edilemez 
şiddet düzeylerini düşürmelidir. El Kaide ve 
diğer terörist gruplarla tüm bağlarını koparma-
lılar ki, Afganistan bir daha asla ülkelerimize 
terörist saldırıları için bir platform görevi  
görmesin” ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS salgınında ikinci 
dalganın yaşandığı Avrupa ülkele-
rinde rekor vaka artışları kaydedil-

meye devam ediyor. Bulgaristan'da 
Başbakan Boyko Borisov'un ardından Bayın-
dırlık Bakanı Petya Avramova Tarım Bakanı 
Desislava Taneva ve Maliye Bakanı Kiril Ana-
niev'in de karantinaya girdiği öğrenildi. 
Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 
45 milyona tırmanırken, koronavirüs salgını-
nın merkez üslerinden biri haline gelen Avru-
pa’da da ikinci dalga korkusu baş gösterdi. 
Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, Ba-
yındırlık Bakanı Petya Avramova Tarım Ba-
kanı Desislava Taneva ve Maliye Bakanı Kiril 
Ananiev'in karantinaya girdiği öğrenildi. 
Sofya Sağlık Müfettişliği Covid-19 taşıyıcısı 
kabine üyeleriyle temasta olan Başbakan ve 
kabine üyelerinin evlerinde kalmaları konu-
sunda uyarıda bulundu. Ülkede salgından bu 
yana 1077 kişinin koronavirüsten hayatını 
kaybettiği öğrenildi. 

Borisov’un testi pozitif çıktı 

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, Covid-19'a yakalanan Bölgesel 
Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov 
ile temaslı olduğu gerekçesiyle kendisini 10 gün 
boyunca karantina altına almıştı. Borisov sos-
yal medya hesabı üzerinden yaptığı açıkla-
mada, "Yapılan iki PCR testinden sonra bugün 
Covid-19 pozitifim. Genel olarak kendimi iyi 
hissetmiyorum. Doktorların kararıyla evde te-
davi göreceğim. Temasta bulunduğum tüm 
isimler ilgili sağlık kurumuna bildirildi.  
Tedbirlere hep birlikte uyarak eminin  
üstesinden geleceğiz" dedi.  

YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınından en fazla etkilenen ülkeler-
den Hindistan'da vaka ve ölüm 

sayıları artmaya devam ederken, virüsün or-
taya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyretti, 
Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 2 gün-
dür 100'ün altında olmayı sürdürüyor. 
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açık-
lamaya göre, ülkede 578 kişinin daha yaşa-
mını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin 
sayısı 118 bin 534'e yükseldi. Ülkede son 24 
saatte 50 bin 129 yeni Kovid-19 vakası tespit 
edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 864 bin 
811'e çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 7 
milyon 78 bin 123 kişi iyileşti. Kovid-19 veri-
lerinin derlendiği "Worldometer" internet site-
sine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka 
tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölü-
mün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bu-
lunuyor. 

Çin kontrollü 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan 
açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 
saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 15 yeni 
Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 
saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, 
toplam vaka sayısı 85 bin 790'a yükseldi. 
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne 
kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını 
kaybetti, 80 bin 891 kişi iyileşti ve 265 kişinin 
de tedavisi sürüyor. Komisyon, çarşamba 
günü, geçen hafta ülkenin doğusundaki Çing-

dao kentinde bir hastanede ortaya çıkan va-
kaların yurt içi değil yurt dışı kaynaklı olduğu-
nun belirlendiğini açıklamıştı. 

Güney Kore sakin 

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 
son 24 saatte 11'i yurt dışı bağlantılı 61 yeni 
Kovid-19 vakası tespit edildi. Yurt içi kaynaklı 

enfekte sayısının 50 olduğu ülkede, toplam 
vaka sayısı 25 bin 836'ya çıktı ve 23 bin 869 
kişi iyileşti. Yeni vakaların 44'ünün başkent 
Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde or-
taya çıktığı bildirildi. Son 24 saatte can kaybı-
nın olmadığı Güney Kore'de virüse bağlı 457 
kişi hayatını kaybetti. Ülkede yurt içi kaynaklı 
enfekte sayısı, perşembe günü, 24 Eylül'den 
itibaren ilk kez 100'ün üstüne çıkmıştı.

Hindistan tehlikede
Hindistan’da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Çin’de salgın kontrollü 
seyrederken, Güney Kore’de ise günlük vaka artışı 2 gündür 100'ün altında kaldı 

ABD'Lİ astronot Kate Rubins, 
Amerika Birleşik Devletle-
ri'nde 3 Kasım'daki başkanlık 
seçimleri için Uluslararası 
Uzay İstasyonu'ndan oy kul-
landı. ABD Başkanlık seçimle-
rine 11 gün kala, ABD Ulusal 
Havacılık ve Uzay Dairesi 
(NASA) astronotu Kate Ru-
bins, oyunu, bulunduğu 
ISS’ten kullanarak elektronik 
olarak gönderdi. NASA Kate 
Rubins'in ''Uluslararası Uzay 
İstasyonu oy verme kabini'' 
yazısının önünde Rubins’in fo-
toğrafını yayınladı. Rubins, 
2016 yılında gerçekleştirilen 
başkanlık seçimlerinde de 
oyunu Uluslararası Uzay İs-
tasyonu'ndan kullanmıştı. 

Uzayda  
oy kullandı!

Bulgarlar karantinada
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H er bireyin hem toplumun hem 
de dijital toplumun bir parçası 
olduğunun bilincinde olması, 

dijital vatandaşlığın başladığı yerdir. İyi 
bir dijital vatandaş, bu bilinçle hareket 
eden ve herhangi bir platformda görüş 
bildirirken veya yorum yaparken tıpkı ger-
çek hayatta olduğu gibi saygılı olan birey-
dir. Dijital vatandaşlığın en hassas ancak 
sıkça göz ardı edilen noktalarından biri 

dijital parmak ya da dijital ayak izidir. 
Her dijital kullanıcı, internette paylaşılan 
şeylerin asla kaybolmayacağının bilin-
cinde olmalıdır. 

Teknolojiyi kötüye kullanma 

Online dünyada da etkileşim ve iletişim 
kurarken doğru, etik ve ahlaki davranışlar 
sergilemek önem taşımaktadır. Her birey, 
dijital dünyada da neler paylaştığına dik-
kat ederek; din, dil, ırk vb. kavramlar öze-
linde rencide edici tavırlar takınmamaya 

özen göstermeli, teknolojiyi kötüye kul-
lanmamalıdır. 

Mülkiyet haklarına karşı saygılı ol 

Her birey, dijital ortamda yer alan kay-
nakları kullanmak için izin almalıdır. Ya 
da mülkiyet hakkı bulunan bilgileri, bel-
geleri, çalışmaları dijital dünyada payla-
şırken mutlaka kaynak göstermelidir. 
Ayrıca dijital dünyada yer alan film, oyun 
ve müzik gibi eserlerin telif hakkını öde-
meksizin yüklemenin ve kullanmanın suç 

olduğu unutulmamalıdır. 
Dijital dünyada, diğer kullanıcılara ol-
duğu kadar her bir kullanıcının kendisine 
de saygısı önem taşımaktadır.  
İyi bir dijital dünya vatandaşı, başkaları-
nın hakları kadar kendi haklarına da 
saygı duyan kişidir. Her birey, dijital or-
tamda öncelikle kendine saygı duymalı, 
yer aldığı platformlarda uygun adlar seç-
meli, kişisel bilgilerini, özel yaşantısı, ya-
şadığı olayları paylaşırken özenli  
ve dikkatli davranmalıdır.

KÜLTÜR SANAT
PAZARTESİ 26 EKİM 2020

MEHMET ALİ ÇATAL 

BAŞARILI sanatçı Tanaë, 
Mart 2021'de yayınlayacağı 
yeni EP'sinde yer alan Heart 

Wide Open şarkısını müzikseverlerin 
beğenisine sundu. Dijital platformlarda 
ve listelerdeki yükselişi ile dikkat çeken 
Belçikalı sanatçı, kim olduğumuzun ve 

yaşadıklarımızın gerçekliğini yansıttığı 
Heart Wide Open şarkısında, yaraları-
mızı ve hatalarımızı gizleme ihtiyacı his-
setmememizi anlatıyor. Hayattaki tüm 
engelleri aşmak için cesaret veren Heart 
Wide Open şarkısının sözleri Yannick 
Lemoine'e, bestesi Tanaë, Yannick Le-

moine ve Pierre Emmanuel Freson'a ait. 
Sanatçının hem yumuşak hem de güçlü 
sesini bir arada sunan şarkı, Tanaë'nin 
sesinin zenginliğini vurguluyor. Ta-
naë'nin yeni teklisi Heart Wide Open, 
23 Ekim itibarıyla tüm dijital platform-
larda yerini aldı!
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Kalbinizi bu şarkıya açmalısınız 

DÜNYACA ünlü mutfağıyla 
UNESCO tarafından gastro-
nomi dalında "Yaratıcı Şehirler 

Ağı"nda bulunan Gaziantep'in, kış aylarının 
damak lezzetlerinden olan "mıcırık aşı" sof-
ralarda yerini almaya başladı. Gaziantepli-
lerin yazın hazırladıkları kurutmalık 
patlıcanların "börk" denilen tepe kısımla-
rıyla özellikle sonbahar ve kış aylarında ya-
pılan "mıcırık aşı" damaklarda eşsiz bir 
lezzet bırakıyor. Gaziantep mutfağının vaz-
geçilmezlerinden kuru dolma yapımında 
kullanılan patlıcanlar, büyük bir özenle 
oyulup ipte kurutulurken "börk" olarak ad-
landırılan tepe kısımları da küçük parçalara 
ayrılıp güneşte kurutuluyor. İçinde kurutul-
muş patlıcan, kuru biber, kuru domates, pi-
rinç, tereyağı, sarımsak, soğan, salça, limon 
tuzu ve baharatlar bulunan bu yemek, lez-

zetiyle damakları şenlendiriyor. Mutfak Sa-
natları Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan, 
AA muhabirine, patlıcanların tepe kısımla-
rının çöpe atılmayarak "mıcırık aşı" olarak 
değerlendirildiğini belirtti. 

Patlıcanın her yeri değerlendiriliyor 

"Gaziantepliler meyve sebzeleri israf et-
memeye çalışır. Patlıcanın içini, dışını, sa-
pını kullanarak yemek yaparlar. 
Bunlardan biri de mıcırık aşı" diyen Kap-
lan, yemeğin yapımını şöyle anlattı: "Pat-
lıcanın kurutması yapılırken üst kısmında 
kalan yerler doğranır, gün kurusunda ku-
rutulur. Mıcırık aşı unutulmaya yüz tut-
muş yemeklerden biridir ve çok emek 
ister. Bu yemeğin en önemli kısmı, patlı-
canın gün kokusunu almak lazım. Bunun 
için de patlıcanları tuzlu suda bekletip, 

soğuk suyla yıkamak lazım. Kıymamızı 
kavuruyoruz. Daha sonra soğan ve sa-
rımsak ekliyoruz. İyice piştikten sonra 
domates, biber salçası atıyoruz. Kuru 

patlıcanın yanı sıra kuru biber, domates 
koyuyoruz. En son aşamada pirinç ekli-
yoruz. Üzerine de haşve dediğimiz tere-
yağı ve nane sosunu döküyoruz."

"#HERŞEYERAĞMEN" sloganıyla 
ödüllü yapımların izleyiciye sunula-
cağı festivalin ikinci gününde yö-

netmen Ferit Karol'un ilk uzun metraj filmi 
"Kumbara"nın gösterimi, film ekibinin katılı-
mıyla gerçekleşti. Beyoğlu Sineması'nda yapı-
lan gösterimin yönetmen Ferit Karol, yapımcı 
Nefes Polat, oyuncular Murat Kılıç, Onur 
Gökçek ve Gülçin Kültür Şahin, görüntü yö-
netmeni Barış Aygen ile sanat yönetmeni 
Ceyda Yüceer, izleyicilerin sorularını yanıtladı. 
Karol, filmde geçen konuyu kendi hayatından 
esinlenerek yazdığını belirterek, "Tıpkı filmdeki 
gibi orta sınıf bir aileye mensubum. O sebeple 
filmin gerçekçilik yönünün kuvvetli olduğunu 
düşünüyorum. Neredeyse 8 senedir bu proje 
üzerinde çalışıyoruz ve ekipteki neredeyse her-
kes devamlı görüştüğüm yakın arkadaşlarım 
olduğu için ilk film olmasına rağmen daha 
rahat hareket ettim." diye konuştu. Filmin geli-
şim aşamalarını anlatan yapımcı Nefes Polat 
ise Ferit Karol'la çalıştıktan sonra fikir üzerine 
birlikte düşünmeye başladıklarını ifade ederek, 
"Bir yönetmen olarak kendi babaannesinin 
ölümü üzerine düşünebilmesi bana çok ce-
surca geldi. Bu yüzden projeyi ilk duydu-
ğumda etkilendiğimi söyleyebilirim." dedi. 
Etkinlik kapsamında yarın, Beyoğlu Sinema-
sı'nda "Hayal Bandosu", "Mavzer", "Ölü Ek-
meği" ve "Sadece Farklı" filmleri, Kadıköy 
Sineması'nda ise "Kız Kardeş", "Nasipse Ada-
yız", "Kodokushi" ve "Salinger Yılım" filmleri 
izlenebilecek. 30 Ekim'de sona erecek festiva-
lin ayrıntılı programına www.bogazicifilmfesti-
vali.com adresinden ulaşılabilir.

DIJITAL VATANDAS 
OLMAK!

Film festivali  
devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema 
Genel Müdürlüğünün katkıları, Global 
İletişim Ortağı Anadolu Ajansının  

destekleriyle düzenlenen "8. Boğaziçi 
Film Festivali", devam ediyor 

POP rock müziğin başarılı temsilci-
lerinden Gökcan Sanlıman, sözü ve 
müziği kendisine ait olan ‘’Olsun 

Sevgilim’’ adlı şarkısını dinleyicilerle buluş-
turdu. Yaylı enstrümanlar ve piyano ile uyum 
içerisinde yakaladığı vokal performansıyla et-
kileyici bir ahenk yakalayan sanatçı, sevenle-
rini derin bir yolculuğa çıkarıyor. Uzun 
zamandır albüm hazırlıklarını sürdüren ve ti-
tizlikle çalışan Gökcan Sanlıman'ın albüm ön-
cesi son single’ı ‘’Olsun Sevgilim’’, Hokus 
Pokus Yapım & Avrupa Müzik işbirliğiyle 23 
Ekim itibarıyla tüm platformlarda yerini aldı!

Olsun Gökcan!

Dijital dünyanın iş ve özel hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesinin ardından “Dijital Vatandaşlık”, son  
dönemlerin en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, iyi bir 
dijital vatandaş olmanın ve dijital dünyada iyi bir vatandaş olarak iş ve özel hayatı yönetmenin kurallarını paylaştı 

Kültür mirası mıcırık aşı
UNESCO tarafından gastronomi dalında “Yaratıcı Şehirler Ağı”nda bulunan Gaziantep’te, yazın hazırlanan kurutmalık 

patlıcanların “börk” denilen tepe kısımlarıyla kış aylarında yapılan “mıcırık aşı” sofralardaki yerini almaya başladı

KATAR ve Körfez'in kültürel 
mirasına olan tutkusu, ailesin-
deki yaşlılara olan yakınlığın-

dan dolayı küçük yaşta başlayan 
Meadid'in henüz on yaşındayken yaklaşık 
60 nadir parçadan oluşan bir koleksiyonu 

vardı. Katarlı gencin başkent Doha'daki 
"Ferik el-Ganim " bölgesinde yer alan 
evinde kurduğu kişisel müzede şu anda 
200'den fazla parça bulunuyor. Katar'ın 
kültürel kimliğinin, antik ve çağdaş mirası-
nın korunmasına katkı sağlayan müze, ül-

kenin en önde gelen kişisel müzelerinden 
biri olma özelliği taşıyor. Körfez evini yan-
sıtan tütsülük, cezve ve sandık gibi eski ev 
araç gereçlerinin bulunduğu müzede, ay-
rıca Kuveyt'teki yönetici ailenin evinden 90 
yıllık dolap ve yatak da yer alıyor. 

Çocukluk tutkusu müzeye dönüştü 
Katar'da küçüklüğünden bu yana nadir eserlere ilgi duyan Abdullah bin Şahin el-Ganim el-Meadid, ülkesi 
başta olmak üzere Körfez kültürünü ve İslam medeniyetini yansıtan eserleri kişisel müzesinde sergiliyor

Her birey, dijital ortamda yer 
alan kaynakları kullanmak 
için izin almalıdır. 
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HOLLANDA Birinci Futbol Li-
gi'nin (Eredivisie) 6. hafta-
sında Ajax, VVV-Venlo'yu 13-0 
mağlup etti. VVV-Venlo'nun, 
De Koel Stadı'nda Ajax'ı ağır-
ladığı karşılaşma, Hollanda 

ligi tarihine geçti. Konuk ekip, 
ilk yarısını 4-0 önde bitirdiği 
mücadelenin ikinci devresinde 
9 gol daha kaydetti. Ajax'ta 
Traore 5, Ekkelenkamp ve 
Huntelaar 2'şer, Tadic, An-

tony, Blind ve Martinez ise 
birer gol attı. VVV-Venlo'nun 
savunma oyuncusu Kum, 52. 
dakikada kırmızı kart gördü. 
Bu sonuçla Ajax, kendisine ait 
iki rekoru geliştirdi. 

3'ÜNCÜ dakikada Belhanda'nın ara pa-
sıyla ceza sahasında topla buluşan Fal-
cao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak 
direğe çarparak geri döndü. 21. daki-
kada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Orta 
sahada İbrahim Akdağ ile girdiği müca-
dele topu almayı başaran Babel'in pa-
sında Belhanda topla buluştu. 
Belhanda'nın ceza sahası içine girerek 
sağ çaprazdan topla buluşturduğu 
Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Far-
nolle müdahale etse de meşin yuvarlak 
ağlara gitti: 1-0. Gol sonrasında ev sa-
hibi ekibin itirazları sonucu VAR oda-
sıyla görüşen hakem Arda Kardeşler, 
kararını değiştirmedi ve golü verdi. 
33'üncü  dakikada Galatasaray'da Fal-
cao'nun ceza yayı üzerinden çektiği 
şutta, top kalenin üzerinden auta gitti. 
38. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. 
Novikovas'ın verdiği pasla topla buluşan 
Ricardo Gomes'in, ceza sahasının sağ 
çaprazından çektiği sert şutta, kaleci 
Okan Kocuk topu kornere çeldi. 43. da-
kikada topla ceza sahası içinde Marcao 
ile mücadele eden Ricardo Gomes yerde 
kaldı. İtirazlar üzerine VAR'a giderek in-
celeme yapan Arda Kardeşler, penaltı 
kararı verdi. 
45'inci dakikada Novikovas'ın kullandığı 
penaltı atışında, top ağlara gitti: 1-1. 

Kilidi Falcao çözdü 

52'inci dakikada Saracchi'nin sol kanat-
tan yaptığı ortada uzak köşeden Fal-
cao'nun kafa vuruşunda, topu auta gitti. 
64. dakikada sarı-kırmızılı ekip tekrar 
öne geçti. Babel'in pasında ceza sahası-
nın sol çaprazında topu gögsüyle kont-
rol eden Falcao, dar açıda olmasına 
rağmen uzak köşeye vurdu ve meşin yu-
varlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 71. daki-
kada Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan 
kullandığı serbest vuruşta, top az farkla 
kale direğinin üzerinden auta çıktı. 90. 
dakikada ceza sahasının önünde topla 
buluşan Emre Akbaba'nın plase vuru-
şunda, kaleci Farnolle topu yatarak kur-
tardı. Müsabaka sarı-kırmızılı takımın 
2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

SP   R
GALATASARAY 
ERZURUM’DA KAZANDI

S üper Lig'in 6. haftasında oynanan Me-
dipol Başakşehir, Fraport TAV Antal-
yaspor'u 5-1 yendi. 

10'uncu dakikada Medipol Başakşehir, Rafa-
el'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. 11. daki-
kada penaltı atışı kullanan Visca, topu ve 
kaleci Boffin'i ayrı köşelere gönderdi ve fileleri 
havalandırdı: 1-0. 14. dakikada konuk ekip be-
raberliği yakaladı. Sağ kanattan ceza sahasına 
giren Mert, son çizgiye inip ceza sahasına or-
tasını yaptı. Podolski topun gelişine çok sert 
vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-
1. 21. dakikada Medipol Başakşehir'in kazan-
dığı kornerde Martin Skrtel ve Ersan Adem 
Gülüm arasında yaşanan pozisyonda hakem 
Ali Palabıyık ikinci kez penaltı noktasını gös-
terdi. 23. dakikada Visca'nın kullandığı penal-
tıda top kaleci Boffin'den döndü. Boşta kalan 
topa Visca bir kez daha vurdu ve kendisinin ve 
takımının ikinci golünü attı: 2-1. 27. dakikada 
ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Visca, sağ ka-
nattan kazanılan kornerde topu ceza sahası 
dışında bekleyen İrfan Can Kahveci'ye gön-
derdi. İrfan gelişine çok sert vurdu ve topu kö-
şeden ağlarla buluşturdu: 3-1. 35. dakikada 
Medipol Başakşehir 4. golünü attı. Hızlı geli-
şen atakta Demba Ba, savunmanın arkasına 
hareketlenen Crivelli'ye pasını attı. Fransız 
oyuncu, ceza sahasına girer girmez sağ çap-
razda yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara 
yolladı: 4-1. Mücadelenin ilk yarısı turuncu-la-
civertli takımın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 
50. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı geli-
şen atağında Visca, sol kanattan bindiren De-
niz'e pasını attı. Deniz, ceza sahasına girer 
girmez yerden şutunu attı, yan direğe de çar-
pan top auta gitti. 83. dakikada ev sahibi 
takım farkı 4'e yükseltti. İrfan Can, ceza sahası 
içerisindeki Demba Ba'ya aşırtma pasını attı. 
Demba Ba rakibine rağmen şutunu attı, kaleci 
Boffin'den dönen topa Giuliano vurdu ve 

meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-1. 
Mücadele turuncu-lacivertli ekibin 5-1'lik gali-
biyetiyle sona erdi. 

Üst üste ikinci galibiyet  

Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda ye-
nerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden tu-
runcu-lacivertli ekip, Antalyaspor'u da mağlup 
ederek bu haftayı da 3 puanla kapatmayı bildi. 
İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 7'ye yük-
seltirken, bu sezon ikinci yenilgisini alan Fra-
port TAV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı. 
Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplas-
manda İttifak Holding Konyaspor ile karşı 
karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Fe-
nerbahçe'yi konuk edecek. 
Turuncu-lacivertli takım iç sahadaki ilk golle-
rini attı Bu sezon sahasında oynadığı ilk iki 
maçta gol sevinci yaşayamayan Medipol Ba-
şakşehir, iç sahadaki ilk gollerini Antalyaspor 
karşısında attı. 
Evinde oynadığı Galatasaray maçını 2-0 kay-
beden turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile de 
golsüz berabere kalmıştı. Ligde oynadığı ilk 5 
maçta yalnızca 2 gol atabilen İstanbul ekibi, 
Antalyaspor karşısında 45 dakikada 4 kez file-
leri havalandırdı. 90 dakika sonunda ise 5 gole 
ulaştı. 

Visca 3 gole ulaştı 

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, 
Antalyaspor maçında attığı iki golle bu se-
zonki gol sayısını 3'e yükseltti. Visca'nın attığı 
ilk golden sonra turuncu-lacivertli tüm futbol-
cular, hafta içinde ameliyat olan Junior Caiça-
ra'nın formasını açtı ve golü Brezilyalı 
futbolcuya hediye ettiler. 
İrfan Can Kahveci de bu mücadelede attığı 
golle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı. 
Fransız futbolcu Enzo Crivelli de bu sezon ilk 
golünü Antalyaspor filelerine gönderdi. 

Medipol Başakşehir'in transferin son gününde 
kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Giuliano, 
turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Antal-
yaspor'a attı. Karşılaşmanın 71. dakikasında 
Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Giu-
liano, 83. dakikada fileleri havalandırmayı ba-
şardı. 

Başakşehir'de sağ bek sıkıntısı 

Medipol Başakşehir'de bu mücadelede sağ 
bekte görev yapan Brezilyalı futbolcu Rafael, 
ilk yarıda ayağına aldığı darbe nedeniyle sa-
katlandı. Teknik direktör Okan Buruk, Rafael'i 
riske etmedi ve ikinci yarıda kenara aldı. İkinci 
yarıda Rafael'in yerine sağ bekte görev yapan 
Mahmut Tekdemir de 68. dakikada sakatlandı 
ve oyuna devam edemedi. Turuncu-lacivertli 
takımın sağ beki Junior Caiçara da Leipzig ile 
oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 
sakatlanmış ve hafta içinde ameliyat edilmişti. 
İstanbul ekibinin, kadrosundaki bir diğer sağ 
bek Uğur Uçar'ın da uzun süredir sakatlığı sü-
rüyor. Okan Buruk, ilk yarıda bir pozisyonda 
sakatlık geçiren Martin Skrtel'i de riske etmedi 
ve bu oyuncunun yerine ikinci yarıda Ponck'u 
oyuna aldı. 

Ellerinden geleni yaptılar  

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısında, "Bizim için güzel bir 
akşam, geçen hafta deplasmanda kazandığı-
mız Trabzon maçından sonra bugün de kendi 
sahamızda kazanmak için maçın başından iti-
baren özellikle ilk yarının sonuna kadar çok 
daha üstün oynadık. İyi işler yaptık. 4-1'den 
sonra rakip 10 kişi kalınca bizim de oyun dü-
zenimizin bozulduğunu söylemek istiyorum. 
11'e 11 daha üstündük, daha iyiydik. 11'e 
10'da konsantrasyon olarak düştük. Erken şut-
lar attık, defansa dönüşlerde yavaşladık ama 
yaptığımız değişikliklerle de pozisyonlara gir-

dik. Çok fazla pozisyona girdiğimiz bir maç 
oldu. İlk yarı 4-1 olunca belki maç orada bit-
mişti. Skoru daha da arttırabilirdik. Rakibimi-
zin 10 kişi oynadığı oyuna saygı duyuyorum. 
Onlar elinden geleni yapmaya çalıştılar." ifade-
lerini kullandı. 

Sakatlar hakkında bilgi verdi  

Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çar-
şamba günü Paris Saint Germain ile oynaya-
cakları Şampiyonlar Ligi maçıyla ilgili olarak 
ise, "Oyun ve konsantrasyon olarak bu futbo-
lumuzu aynı şekilde çarşamba günü oynaya-
cağımız Şampiyonlar Ligi maçına taşımak 
istiyoruz. İlk maçta kaybetmiştik, gruptaki du-
rumumuz ve ülke puanı için o maça en iyi şe-
kilde hazırlanmaya çalışacağız.  
Oyuncularım şu anki konsantrasyonunu çar-
şambaya taşırlarsa kendi adımıza umutlana-
cağımız bir maç olabilir. Çok önemli bir 
takıma karşı oynayacağız. Bu akşamki galibi-
yeti bizim için çok önemli bir oyuncumuz olan 
Caiçara'ya hediye etmek istiyoruz. Oyuncula-
rımız da golden sonra onun formasını çıkartıp 
ona olan sevgilerini gösterdiler." şeklinde ko-
nuştu. 
Sakat oyuncuların durumları hakkında da 
bilgi veren Medipol Başakşehir Teknik Direk-
törü Buruk, şöyle konuştu: "Rafael ve Skrtel 
ikinci yarıda da devam edebilirlerdi. Biz onları 
koruma amaçlı kenara aldık. Çok fazla maç 
oynayacağımız için devam ettirmedik. Oyun-
cularımızı elimizden geldiğince korumaya ça-
lıştık. Mahmut'un durumu yarın biraz daha 
net belli olur. Uğur önümüzdeki hafta takımla 
antrenmanlara başlayacak Azubuike uzun za-
mandır sakattı o da inşallah 1 haftaya kadar 
takımla çalışabilir. Chadli'yi de 1 hafta, 10 gün 
içinde takım antrenmanlarında görmek istiyo-
ruz. Önümüzdeki milli aradan sonra tam 
takım olmayı umuyoruz."

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasa-
ray, Büyükşehir Belediye Erzurums-
por'u deplasmanda 2-1 yendi

BEŞİKTAŞ ile Yukatel Denizlispor, 
Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya 
gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 
1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda 
yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle 
tamamlanan karşılaşmayla başlayan re-
kabette, geride kalan 40 maçta siyah-be-
yazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet 
aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuç-
landı. Beşiktaş'ın toplam 72 golüne,  
Denizlispor 35 golle cevap verdi.  
Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 
1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarı-
sındaki karşılaşmada ise rakibini  
5-1 mağlup etti. Denizlispor, Beşiktaş'ı 
ligde 13 maçtır mağlup edemiyor.  
Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son  
galibiyetini 2004-2005 sezonunda  
Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla 
alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki  
13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, 
son 10 randevuyu ise kaybetti. 

BEŞİKTAŞ  
KAZANMAK İSTİYOR 

BASAKSEHIR 
KENDINE GELDI

AJAX RAKİBİNİN ÜSTÜNE GOL OLUP YAĞDI

Lige kötü  
başlayan son 
şampiyon  
Başakşehir  
geçtiğimiz 
hafta ki  

Trabzonspor 
galibiyetinin 

ardından 
 bu hafta da 

Antalyaspor'u 
mağlup ederek 

çıkışını  
sürdürdü

2-0 
Hatayspor

0-2 
Galatasaray

2-0 
Karagümrük

0-0 
Göztepe

0-5 
Kasımpaşa

0-2 
Trabzonspor

5-1 
Antalyaspor
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O limpik Yüzme Havuzu temel 
atma töreninde konuşan Bakan 
Kasapoğlu, Berlin'de Mevlana 

Camii'ne düzenlenen polis baskınına da 
tepki gösterdi. Kasapoğlu şunları söyledi: 
''Gelirken sosyal medyamdan bir fotoğraf 
paylaştım. Bir tarafta Mevlana'nın o sem-
bol mekanı bütün dünyanın bildiği. Hoş-
görüyü evrensel bir mesaj olarak anlatan 
o mekan. Bir tarafta da Almanya'daki 
Mevlana Camii, oradaki polisler, operas-
yon. Birbirine zıt çok zıt gösterge. Birileri-
nin orta çağın karanlığına gitme 
hayalinin, depreştiği, karanlık rüyalarının 
hep gündemlerinde olduğu, din düşman-
lığının ve buna yönelik beslenme arzuları-
nın devam ettiği gösteriyor. Ama bizler 

bugün Konya'dan, Mevlana'nın da  ifade 
etti gibi 'Biz bu topraklara sevgiden başka 
bir şey ekmedik' diyor. Biz onlara inat, 
hep birlikte, merhameti, sevgiyi, barış 
haykıracağız. Bu yolda hep birlikte 
aydınlığa yürüyeceğiz. Bu yolda aydınlığa 
yürüyeceğiz. Birilerine inat hep birlikte 
din düşmanlığıyla, ayrımcılıkla mücade-
lemizi azimle ve kararla sürdürmeye 
devam edeceğiz.'' 

İslam Dayanışma Oyunları  

Kasapoğlu, Konya'nın güzel bir şehir ol-
duğunu ve 2021 İslami Dayanışma 
Oyunlarına ev sahipliği yapacağını hatır-
lattı. Kasapoğlu, durmadan çalışmaya 
devam edeceklerini belirterek, ''Durma-

dan, usanmadan, yorulmadan hiç bir en-
gele ve operasyonlara prim vermeden, 
birlik tablosu ve kardeşlik iklimiyle yarın-
lara yürüyeceğiz. Hedefimiz, her şeye 
layık olan insanlarımızı hizmet standart-
larını daha yukarı taşımaktır" dedi. Genç-
lerin önemine değinin Bakan Kasapoğlu, 
''Meclisimiz, en genç milletvekilleriyle bu 
dönem tanıştı. Bir tanesi de Selman Bey 
aramızda. Konya'nın en genç milletvekili, 
temsil etmesi ve gençliğin gücü açısından 
da önemli. Bizim en büyük umudumuz, 
ümidimiz, varlığımız gençlerimiz ve onla-
rın yanında olmaya spor tesisleriyle, yurt-
larla, kamplarla, her alanda yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. Birileri gençleri-
mizi istismar etmek için çalışacaklar. Çe-

şitli tuzaklar kuracaklar. Kandırmaya ça-
lışacaklar. Biz bir gencimizi dahi onların 
tuzaklarına kaptırmamak için çalışacağız'' 
diye konuştu. 

Bisiklet sahası da olacak 

Bakan Kasapoğlu, temeli atılan olimpik 
yüzme havuzunun 2021 İslam Daya-
nışma Oyunlar'nda kullanılacağını belir-
terek, Konya'da Türkiye'nin ilk bisiklet 
sahası olan veledrom, atletizim ve cim-
nastik tesislerinin de önümüzdeki gün-
lerde temelinin atılacağını söyledi. Bakan 
Kasapoğlu, daha sonra Selçuklu Beledi-
yesi tarafından 4 okula şehitlerin ismi ve-
rilerek yaptırılacak olan spor salonlarının 
temel atma törenine katıldı. DHA 

'GELECEĞE Nefes Ol' kam-
panyası ile Sivas'ın orman 
varlığını artırmak ve erozyonu 

önlemek için sürdürülen ağaçlandırma 
çalışmaları devam ederken, Sivasspor 
Yönetim Kurulu da kulüp tesislerinde 
ağaçlandırma çalışması yaptı. Bu kap-
samda yeni alt yapı sahalarının yanında 
bulunan boş alanı ağaçlandırma bölgesi 
olarak belirleyen Kulüp Başkanı Mec-
nun Otyakmaz ve yönetim kurulu, 
Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte 
1967 fidanı toprakla buluşturdu. Dikilen 
fidanlara futbolcuların ve yönetim 

kurulu üyelerin adı verildi. 

Türkiye bizimle 

Etkinlikte konuşan Başkan Mecnun Ot-
yakmaz, Villarreal karşısında mağlup 
olmalarına rağmen oynadıkları oyunla 
Türkiye'nin desteğini arkalarına aldıkla-
rını belirterek, "Bunu başardığınız için 
hepinize teşekkür ediyorum. Bundan 
sonra ki maçlarınızda neler yapabilece-
ğimizin çok güzel örneklerini gösterdi-
niz sahada. Futbol sadece futbol 
değildir. Sizler, göz önünde olan insan-
larsınız. Yapacağımız bu tür etkinliklerle 

de gençlere örnek olacaksınız. Doğaya 
çok önemli katkıda bulunacağız. Bu et-
kinliğe katıldığınız için teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca hem ligde hem de 
Avrupa'da başarılı olacağınıza inanıyo-
ruz, hiçbir şüphemiz yok" dedi. Sivas 
Orman İşletme Müdürü Sefa Duman 
ise, dikilen her fidanın çok büyük anla-
mının olduğunu belirterek, "1 fidan 
15 tane insanın tükettiği fidanı üretiyor. 
Villarreal maçında bizi oyununuzla çok 
mutlu ettiğiniz için hem de bu etkinliğe 
katıldığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum" dedi. DHA 

FENERBAHÇE Kulübü'nün Ekim 
ayı Yüksek Divan Kurulu (YDK) 
toplantısı, koronavirüs pandemisi 

nedeniyle online olarak yapıldı. Divan kurulu 
toplantısını YDK Başkanı Vefa Küçük evden 
yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu 
üyeleri ise Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde 
sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Baş-
kan Yardımcısı Buran Karaçam'ın yönetim ku-
rulu faaliyet raporunu okumasının ardından 
Selda Leventçi, denetim kurulu raporunu 
okudu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
üyelerin gönderdiği sorulara yanıt vererek baş-
ladığı konuşmasında ''FB TV, kendi alanında 
tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. 
Orta boy bir ulusal kanala eşdeğer bir kanalı-
mız var. Bunun finansal bir yükü var. Er ya da 
geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. 
Bütün yayıncılık Youtube'dan devam edecek. 
YouTube'dan aylık 500-600 bin liralık gelir 
elde etmeye başladık. FBTV kapanıyor mu 
diye düşünmeyin. Youtube üzerinde yapaca-
ğız. Bir gerçeği dile getirmek istedim. 
FBTV'deki çalışanlar işlerine devam edecek. 
Kulübe maliyetleri azalacak ve küçülmek zo-
rundayız'' dedi. 

Saldırı devlete yapıldı  

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanı dö-
nüşünde kurşunlanan takım otobüsü ile ilgili 
yöneltilen bir soruya Ali Koç, şöyle cevap 
verdi: ''Bu sadece Fenerbahçe'ye yapılmış bir 
saldırı değildir. Türk sporuna yapılmış, Tür-
kiye Cumhuriyeti'ne yapılmış saldırıdır. Bu 
saldırıyı yapanlar emellerine, hedeflerine ulaş-
salardı Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunla-
nıp orada can kayıpları olsaydı yine mi bu 
şekilde davranılacaktı. Bu konu dünya ça-
pında haber olacaktı. Bu konunun böyle sü-
rüncemede kalması devletimizin ayıbıdır. 
Bizim düşüncemiz budur. 5 buçuk sene geç-
miş bir arpa boyu yol alınmamıştır. Devlet 
kudretli ve güçlüdür bunu bulabilir. Bunların 
aydınlatılmaması bize yapılan ayıp değil Tür-
kiye'ye yapılan ayıptır. Yetkililerden rica ediyo-
ruz. Bu konu en kısa zamanda 
aydınlatılmalıdır. Aydınlatılmaması garip bir 
durumdur.'' 

Dikkatli olmalıyız 

Fenerbahçe için her sezon öncesi şampiyon 
olacak denildiğini kaydeden Ali Koç, ''Aynı se-
naryo, yine aynı kişiler. Tuzağa düşmeyin. 
Utanmadan 'Fenerbahçe TFF'si, Fenerbahçe 
MHK'si' gibi söylemler devam ediyor. TV'lerde 
böğürerek, 'Fenerbahçe kollanacak' söylemleri 
tekrarlıyor. Dikkat etmeliyiz'' şeklinde konuştu.  

SPOR ICIN DEV YATIRIM
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da bir dizi ziyarette bulundu. İl olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret 
eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra 2021 İslam Dayanışma Oyunları’nda hizmet verecek olan olimpiyat yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı

Yiğido’nun gözü Avrupa’da
Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Villarreal maçında mağlup 
olmalarına rağmen iyi oynadıklarını belirterek, “Hem ligde hem de Avrupa'da 

başarılı olacağımıza inanıyorum, hiçbir şüphem yok” dedi

Sakın tuzağa 
düşmeyin

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
camialarıyla ilgili olarak algı operas-
yonları içine girmek isteyenler oldu-
ğunu söyledi. Koç, “Fenerbahçeli 

arkadaşlarımı uyarıyorum. Sakın bu 
tuzağa düşmeyin” dedi

SÜPER Lig’de 6’ncı haftanın açılış 
maçında deplasmanda Kasımpaşa 
ile golsüz berabere kalan Gözte-

pe’de golcüler bu sezon da suskun kaldı. 
Transfer döneminde kadroya dahil edilen 
Brown Ideye, Cherif Ndiaye ve Burak Süley-
man geride kalan 6 maçta sadece toplamda 1 
gol atabildi. Yunanistan’ın Aris takımından 
gelen Nijeryalı Ideye 6 karşılaşmanın tama-
mında sahaya on birde çıktı. Sarı-kırmızılı for-
mayı 523 dakika giyen 32 yaşındaki santrfor 
3’üncü haftada 2-2 sona eren Gaziantep Fut-
bol Kulübü müsabakasında gol atabildi. Hır-
vatistan’ın Gorica ekibinden gelen Ndiaye ise 
6 maçta oynamasına rağmen hiç on birde sa-
haya çıkmadı. Senegalli futbolcu toplamda 82 
dakika süre alıp gol sevinci yaşayamadı. Ko-
caelispor’dan gelen Burak ise teknik direktör 
İlhan Palut tarafından şu ana kadar hiç düşü-
nülmedi. Burak 6 maçta da forma giymedi.

ING Basketbol 
Süper Ligi'nin 5'inci 
haftasında Büyük-

çekmece Basketbol, Bahçeşehir 
Koleji'ne 92-66 mağlup oldu. 
SALON: Gazanfer Bilge 
HAKEMLER: Kerem Baki, 
Mehmet Serdar Ünal, Kaan 
Büyükçil 
BÜYÜKÇEKMECE BAS-
KETBOL: Anderson 12, Mert 
Celep 8, Eldridge 5, Farrell 4, 
Olaseni 13, Oliver 11, Mehmet 
Fırat Alemdaroğlu 2, Ömer 
Utku Al 8, Enes Berkay Taşkı-
ran 3, Burak Eşlik, Ahmet Can 
Duran 
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 
Jones 8, Green 13, Rıdvan 
Öncel 12, Burak Can Yıldızlı 5, 
Hadi Özdemir 3, Perez 2, 
İsmet Akpınar 21, Owens 12, 
Aldridge 4, Erkan Yılmaz 12, 
Deniz Kılıçlı 
1. PERİYOT: 14-21 
DEVRE: 28-39 
3. PERİYOT: 50-62

Büyükçekmece 
potada kayboldu

Göztepeli  
golcüler kayıp
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Siyaset ve spor dünyası bu düğünde buluştu

IKTIDARA HAZIR  
OLMAMIZ SART
 
 

B ir dizi ziyaret için memleketi 
Trabzon’da bulunan Beylikdüzü 
Belediye Başkanı Mehmet 

Murat Çalık, Trabzon ziyaretinin ikinci 
gününde, beraberindeki heyetle Maçka 
Kaymakamı Selim Çomaklı’yı, Yomra 
Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ve kar-
deş ilçe Düzköy’ün Belediye Başkanı Yıl-
maz Ankara’yı makamlarında ziyaret 
ederek görüş alışverişinde bulundu; çalış-
malarında kolaylıklar diledi. Temasla-
rında Trabzonlu dört kız kardeşin hayata 
geçirdiği Fındık Ocağı işletmesini de zi-
yaret eden Çalık, kendilerine başarılar di-
ledi. Temasları kapsamında, CHP 
Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, 
İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek 
ve Turan Aydoğan, Trabzon Milletvekili 

Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İlçe Baş-
kan ve yöneticileri ile bir araya gelen Baş-
kan Çalık, yerel ve genel siyasete yönelik 
bilgi alışverişinde bulundu.  

İmamoğlu'na selamlar  

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı 
makamında ziyaret eden Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
Başkan Bıyık’a başarılı çalışmalarını il-
giyle takip ettiğini söyledi ve kendisine İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını da 
iletti. Başkan Bıyık da Başkan Çalık’a zi-
yareti ve iyi dilekleri için teşekkür ederek 
günün anısına kendisine Yomra elması fi-
danı hediye etti. Başkan Çalık, Beylik-
düzü Belediyesi’nin kardeş belediyesi 
Düzköy’de ise Belediye Başkanı Yılmaz 
Ankara’yı ziyaret ederek çalışmalarında 

başarılar diledi. Düzköy Belediye Başkanı 
Yılmaz Ankara da Başkan Çalık’a nazik 
ziyareti için teşekkür etti ve günün anı-
sına, Düzköy bebeği hediye etti.  

Kadrolar CHP'den çıkacak 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
CHP Trabzon İlçe Başkan ve yöneticileri 
ile bir araya geldiği toplantıda ise Tür-
kiye’nin değişim ve dönüşümüne imza at-
makta kararlı olduklarını söyledi. 
Vatandaşların değişime ve dönüşüme 
hazır olduklarına vurgu yapan bir ko-
nuşma yapan Başkan Çalık “Vatandaş o 
kadar hazır ki değişmeye, dönüşmeye. Al-
ternatif olduğumuzu vatandaşa göster-
meye mecburuz. Biz, artık, iktidar 
olacağız, muhalefet değil. Muhalefeti bun-
dan sonra AK Parti yapacak. Yarınlarda 
Türkiye’yi yönetecek kadrolar, CHP’den 

çıkacak. Herkesin kendisini geliştirmesi ve 
hazır olması gerekiyor. İktidara hazır 
olmak zorundayız.” şeklinde konuştu.” 
Trabzon’da olmaktan memnuniyet duydu-
ğunu ifade eden Belediye Başkanı Çalık, 
“İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, İs-
tanbul’da ‘Olmaz’ denileni başardı, ‘Yıkıl-
maz’ denilen kaleleri yıktı. Dönüşümün 
başlangıcı 23 Haziran İstanbul seçimle-
riydi. Ben Trabzon’un, Maçka’nın bir evla-
dıyım. Bu topraklar, bizim gerçekten 
beslendiğimiz topraklar. Enerjimizi yenile-
diğimiz topraklar. Gözümüz kulağımız 
hep burada. Bu topraklarda başarılı 
olmak, değişimi ve dönüşümü başlatmak 
zorundayız.  Cumhuriyet Halk Partili yö-
neticilerin başarısını, her yerde anlatmak 
zorundayız. Trabzon’da hem yerelde hem 
genel iktidarda başarılı olmak zorunda-
yız.” diye konuştu.

YAKUP TEZCAN 

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, memleketi Trabzon’daki temaslarını sürdürüyor.  Şehirde yaptığı gezilerde konuşan Çalık, 
CHP'nin yükselen bir ivmesi olduğuna dikkat çekerek; “Artık iktidara kesin olarak hazır olmamız şart. Çünkü bu çok yakın bir ihtimal” dedi

İHTİYAÇ sahiplerine ulaştırılmak üzere 
hayırseverler tarafından Silivri Gıda 
Bankasına yapılan yardımlar devam 
ediyor. Geride kalan hafta içerisinde 
Özkanlılar Petrol’den 1 ton nohut, An-
talya Yağ Firması Sahibi Hüseyin Tok-
soylu’dan 1000 teneke yağ, Kotil 

Vakfı’ndan 100 paket erzak kolisi, Silivri 
minibüsçü esnafları ve iş insanı Ercan 
Karaman tarafından kuru gıda bağı-
şında bulunuldu. Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, Silivri Gıda 
Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi aile-
lere destek olan hayırseverlere örnek 

davranışlardan dolayı teşekkür etti. 

Asla yalnız bırakmayacağız 

Silivri Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç 
sahibi ailelere yardım eli uzatıldığını be-
lirten Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi 
olarak sosyal belediyecilik gereği ilçe-

mizde yaşayan ihtiyaç sahiplerini yalnız 
bırakmıyoruz.” dedi. Başkan Yılmaz, 
çalışmalardan kısaca bahsederek şun-
ları söyledi: “Tarımsal Hizmetler Mü-
dürlüğümüz aracılığı ile belediyemize 
ait arazilerde ürettiğimiz ürünler başta 
olmak üzere hayırsever vatandaşlarımı-
zın da katkıları ile her ay düzenli olarak 
Gıda Bankamızdan ihtiyaç sahibi 4 bin 
800 aileye yardım yapıyoruz. Göreve 
geldiğimizde tamamen düzensiz, dağı-
nık ve kontrolsüz olarak bulduğumuz 
Gıda Bankamızı daha işlevsel ve şeffaf 
hale getirmek adına market ve depo bö-
lümlerini yeniledik. Sisteme kayıtlı ihti-
yaç sahibi aileleri güncelleyerek 
hanelerine ‘Mutlu Kart’ tanımladık. 
Yeni bir yazılımla hayırseverlerimiz, 
yaptıkları yardımın nereye, kime, nasıl 
ve ne zaman ulaştığını rahatlıkla takip 
edebiliyorlar. Böylelikle Gıda Bankasını 
şeffaf ve denetlenebilir bir hale getirdik. 
İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailele-
rimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, 
bırakmayacağız. Bu hizmeti yaparken 
ihtiyaç sahiplerine destek olan çok kıy-
metli bağışçılarımız var. Bütün hayırse-
verlerimize yürekten teşekkür ediyorum. 
Onlarla daha güçlü olduğumuzu belirt-
mek istiyorum.” SAVAŞ ATAK 

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Gıda Bankasına bağış yapan hayırseverlere 
 teşekkür etti. Başkan Yılmaz, “Sosyal Belediyecilik gereği ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyoruz. Hayırsever  
vatandaşlarımızın da desteği ile her ay düzenli olarak Gıda Bankamızdan ihtiyaç sahibi 4 bin 800 aileye yardım yapıyoruz” dedi

KÜÇÜKÇEKMECESPOR Kulübü 
Başkanı Ahmet Kurşun'un ye-
ğeni M.Ünal Kurşun, Gül Nu-
hoğlu ile dünyaevine girdi. 
Genç çiftin düğününe spor ,iş 
ve siyaset dünyası akın etti. Kü-
çükçekmece'de spor, siyaset ve 
iş dünyası ile bürokratlar Kur-
şun ailesinin en mutlu gününde 
buluştu. Genç çiftin nikah ve 
düğün merasimi koronavirüs 
salgınına karşı alınacak önlem-
lere altında Küçükçekmece 
Efendi Garden Düğün Davet Kır 
Bahçesi'nde yapıldı. Küçükçek-

mece Belediye Başkanı Kemal 
Çebi'nin kıydığı nikahta İbrahim 
Hacıosmanoğlu, Aysel Nuhoğlu, 

Ahmet Kurşun ve Nihat  
İbrahimağaoğlu genç çiftin  
şehitliklerini yaptı. 

SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın 
Silivri mahallelerinde yıllardır çözülmeyen ve 
kronik hale gelmiş sorunların ortadan kaldı-
rılmasına yönelik sokak iyileştirme çalışma-
ları devam ediyor. Bu kapsamında Alibey 
Mahallesinde 18 sokak ve 2 cadde de altyapı, 
kaldırım, aydınlatma, yol ve çevre düzenle-
mesi çalışmalarına başlandı. Silivri Beledi-
yesi, İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk Telekom 
tarafından yürütülecek olan çalışmalar ta-
mamlandığında Alibey Mahallesi yepyeni bir 
görünüme kavuşacak.  

Elektrik yer altına inecek 

Alibey Mahallesinde başlayan projeler hak-
kında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, çalışmalar öncesi ilgili 
kurumlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, 
“Silivrili hemşehrilerimizin sağlığı, huzuru ve 
güvenliği adına yaptığımız çalışmaları ara 
vermeden sürdürüyoruz. İlçemizin kronik so-
runları arasında yer alan ve uzun yıllar ihmal 
edilen alt yapı, kaldırım ve yol düzenleme ça-
lışmalarına Alibey Mahallemizle devam edi-
yoruz. Çalışmalara başlamadan önce 
Belediyemizde, İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve 
Türk Telekom yetkilileri ile bir araya gelerek 
çalışmaların koordinasyonunu planladık. Piri 
Mehmet Paşa Mahallemizdeki sokaklarda 
olduğu gibi Alibey Mahallemizde bulunan 
Hasan Korsan, Ali Bostancı, Musa Çavuş, 
Zahit Kaynar, Kuyu, Kavaklı Çeşme, Asla-
noğlu, Recep Kaptan, Atılgan, Adak, Özkan 
Taşkın, Gürtepe, Zikri Memmiş, İsmail Öz-
tunca, Genç Fidan, Dr. Şemsettin Bey ve 
Gürbüz sokaklarda, Kara Mustafa ve Alibey 
caddelerinde geniş çaplı bir çalışma yapıyo-
ruz. Programa alınan sokak ve caddeleri-
mizde, içme suyu ve kanalizasyon hatları 
yenilenecek, elektrik ve telefon hatları yer 
altına alınacak” dedi.

Silivri Alibey Mahallesi'nde geniş çaplı 
düzenleme çalışması başlatıldı. Silivri 

Belediyesi, İSKİ, BEDAŞ, İGDAŞ ve Türk 
Telekom iş birliği ile yürütülen çalışmalar 

hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, 
“Kademeli olarak yapacağımız sokak ye-

nileme çalışmaları ile geçmişten gelen tüm 
kronik sorunları ortadan kaldıracağız” dedi

Alibey’de  
değişim başladı 

Metro İstanbul yarışı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstan-
bul’da yoğun bir mesaiyle çalıştığını da 
sözlerine ekleyen Başkan Çalık, konuşma-
sında “Biliyorum ki O’nun aklı da vicdanı 
da niyeti de hep Trabzon’da. Sizlere İBB 
Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun sela-
mını getirdim. Şunu bilin ki İstanbul’da 
bizim işimiz de o kadar kolay değil… 
Büyük bir mücadelenin içerisindeyiz. Ama 
Trabzon insanı cesurdur. Biz, yapılan yan-
lışları söylemeye, doğru bildiğimizi söyle-

meye devam 
edeceğiz. İstan-
bul’da güzel işler 
yapıyoruz ve yap-
maya devam edece-
ğiz. Yaptığımız 
çalışmaların Ana-
dolu’nun diğer böl-
gelerine de sirayet 
etmesini istiyoruz.” 
ifadelerine yer verdi.

Trabzon insanı cesurdur 

Murat 
Çalık

4 BiN 800 AiLEYE BiRDEN YARDIM

Yılmaz, “Silivri  
Belediyesi olarak 

sosyal belediyecilik 
gereği ilçemizde 
yaşayan ihtiyaç  

sahiplerini yalnız 
bırakmıyoruz.” 

dedi.
Volkan 
Yılmaz

METRO İstanbul Strongman Challenge Tren 
Çekme Yarışması etkinliğinde profesyonel 
sporcular yarıştı. Profesyonel sporcu Bora 
Güner, 33,5 tonluk treni 35.20 saniyede 20 
metre çekerek yarışmanın birincisi oldu. Metro 
İstanbul çalışanları arasında yapılan yarışmada 
ise birinciliği T1 Hattı takımı göğüsledi. 
Yakında açılacak olan Avrupa Yakası’nın ilk sü-
rücüsüz metrosu M7 Mecidiyeköy-Mahmut-
bey Metro Hattı’nın açılış etkinlikleri başladı. 
Bu kapsamında; Tekstilkent İstasyonu’nda 
Metro İstanbul Strongman Challenge Tren 
Çekme Yarışması düzenlendi. Metro İstanbul 
ve Türkiye Powerlifting, Strongman ve Street 
Workout Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 
etkinlikte ilk olarak; Metro İstanbul çalışanla-
rından oluşan 5’er kişilik 8 takım arasında tren 
çekme yarışması yapıldı. 


