
CHP Genel Başkan Yardımcısı
ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,

Enis Berberoğlu hakkında verilen
AYM kararının tanınmaması ile ilgili
“Sıralı hukuk cinayetleri, bunun sara-
yın şatafatlı salonlarında senaryosu
yazılan organize bir iş olduğunu 
gösteriyor. Millet iradesine darbe ya-
pılıyor. Yeni Zekeriya Öz'ler Çağlayan
Adliyesi'nin koridorlarında dolaşıyor”
diye konuştu.
Öztrak, Haşim
Kılıç'ın Millet 
İttifakı adayı ola-
cağı iddiasını da
“Bu tartışmaların
ciddiyetle uzak-
tan yakından 
hiçbir alakası
yoktur” sözle-
riyle yalanladı. 
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Millet iradesine
darbe yapılıyor

ÖZTRAK’TAN SERT AÇIKLAMALARERDOĞAN’I ELEŞTİRDİ

Mustafa Sarıgül'e bu durumları
sorduğumda henüz DSP'nin bir
üyesi olduğunu, DSP Genel Baş-
kanı Önder Aksakal ile görüş-
meden bu gelişmelere bir cevap
veremeyeceğini, kendisinin parti
disiplini ve etik değerlerine her
koşulda sadık kaldığını kaydetti.
Mustafa Sarıgül'e yakın isimler-
den edindiğim bilgilere gelince
ise; Türkiye Değişim Hareketi'nin
partileşme çalışmalarının devam
ettiğini, ülke genelinde il 
başkanlarının belirlendiğini, 
bu il başkanlarının Mustafa 
Sarıgül'e bir an önce
gelip TDH'nin başına
geçerek partileşme 
çalışmalarının 
bitirilmesi baskılarını
dillendirdiklerini
öğrendik.

Mustafa Sarıgül 
kolları sıvadı

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9'da 

lÜTFEn TÖREnlERi ERTElEyin!
Testi pozitif çıkanların temaslılarını filyasyon ekiplerine 
bildirmesini isteyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Memleket-
ten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça
akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Zorunlu 
olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin" diye konuştu.

Malatya’da Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile bir esnaf ara-

sında yaşanan diyaloğa tepki göste-
ren Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, “Vatandaşın der-
diyle dertlenerek iktidar olanlar
bugün vatandaşın derdiyle dalga 
geçiyor. Dolar 8 TL olmuş; bakan

soruyor ‘Dolarla
mı maaş alıyor-
sunuz?' Cum-
hurbaşkanı
nasihat veriyor
‘Ekmek bulamı-
yorsanız keyif
çayı için!' Tür-
kiye bu iktidarı
hak etmiyor”
dedi. 
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Vatandaşın derdiyle
dalga geçiyorlar!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
İstanbul Valiliği'nde yerel yöneti-

cilerle bir araya geldi. İstanbul Valisi Ali
Yerlikaya, İBB Sekreteri Can Akın Çağ-
lar, 39 ilçenin belediye başkanı ve Sağlık
Bakanlığı yetkililerinin hazır bulunduğu
toplantıda, İstanbul'da artış gösteren
vaka sayıları ve alınacak tedbirler ele
alındı. 3 saat süren toplantının ardından
konuşan Koca, “Geçen hafta içinde son

1 ayın ortalamasına göre 28 ilçede artış
yüzde 50'nin üzerindedir. Nüfusun
büyük kısmını oluşturan, riski sabah
akşam göğüsleyen işçi, memur çalışan
kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte
dönmesinin mümkün mertebe önlenme-
sini amaçlıyoruz. Artışın öne çıkan ne-
denlerinden biri tedbirlerin gevşetilmesi,
diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun
dönüşlerdir” dedi. 
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aRTIŞIn nEdEni TEdBiRlERin GEVŞETilmESi

Toplu taşıma, pazar yerleri ve
alışveriş ortamlarına müdahale

edileceğini belirten Koca, “Toplu taşı-
mada risk devam ettikçe, istediğimiz
düzeyde başarılı olamayız. Otobüs,
metrobüs, metro ve tramvay seferlerine
ek seferler konması, saat düzenlenmesi
yapılması gündeme getirilmiştir.
İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal me-
safenin korunamadığı semt pazarları ve

çeşitli alışveriş mekanlarında yaşanıyor.
Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirler-
den yana fedakarlık istiyoruz. Bu destek
için sizden kuralcı olmanızı istemek 
zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve
temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, 
hayatımızı disipline sokmamız gereki-
yor. Kalabalık ortamlardan kaçınma-
mız gerekiyor. İzolasyonda olanlar
evlerinden ayrılmasın” uyarısını yaptı. 
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TOPlU TaŞImaya, PaZaRlaRa mÜdaHalE EdilECEK
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QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Manisa’da başla-
yan ‘U10-U12-U14

Kılıç Açık Turnuva’da ilk
gün 'U10 Erkekler Kılıç'
kategorisinde oynanan
maçların ardından son
buldu. Maçların ardından
Kuzey Yenigün altın,

Cihan Okyanus Tarakçı
gümüş, Kuzey Güçlü ve
Osman İbrahim Erdöl
bronz madalya kazandı.
Turnuvada bugün 
sporcular, ‘U12 Erkekler
Kılıç’ kategorisinde piste
çıkacak. I SAYFA 14

ç

HABERİN DEVAMI SAYFA 5’TE

ıstAnBul’A 
oZel teDBıR

Ahmet Davutoğlu

AK PARTİ’DEN AYRILIŞINI ANLATTI

DEVA Partisi lideri Ali 
Babacan, AK Parti'den ay-

rılma sürecine ilişkin, “Kendi çalıştı-
ğım dönemde liyakatı olmayan hiç
kimseyi bir yere getirmedim, hatta
kopmalarımız bu nedenle de 
yaşandı” açıklamasında bulundu.
Babacan, “Ben ilk istifa mektubumu
2009 yılında verdim. Kamu bankala-

rında empoze
edilen hiçbir 
şeyi yapmadım.
Hiçbir kamu 
kurumuma 
bir akrabamı 
getirmedim, 
o yüzden çok 
rahattım” 
ifadelerini 
kullandı. 
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İstifa mektubumu
2009’da verdim!

Ali Babacan

ANAYASA İHLAL EDİLDİ

Faik Öztrak

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, acil çağrı hatlarının tek

merkezde toplanacağını belirterek,
“Haziranın sonunda inşallah Türki-
ye'nin her tarafından 112 çevrilecek.
155, 156, 157; itfaiye, orman, sağlık
hepsi bir arada olacak. Elimizde
öyle bir data,
öyle bir veri ola-
cak ki kazanın
en çok nerede
olduğunu bir
tuşla görebilece-
ğiz. Hırsızlığın
en çok nerede
olduğunu 
göreceğiz”
dedi. I SAYFA 7
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Çağrı hatları 
tek merkezde 

HER YERDEN 112 ÇEVRİLECEK

Süleyman Soylu

CHP İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal, tehdit edildi-

ğini açıkladı. Tanal, “Şanlıurfa 
Akçakale'deki usulsüzlüklerin 
üzerine gittiğim için Bakan'ın 
göreceği şekilde
tehdit ediliyo-
rum. Bir vekili
böyle tehdit
eden Şanlıurfa
halkına neler
yapmaz. Bu 
tehditlere pabuç
bırakmayız”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Biz bu tehditlere 
pabuç bırakmayız

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Mahmut Tanal

BiZe amBaRGo!
uyGuladılaR

SayFa 5abdullah aSlan

Tarihten
bugüne ışık

SayFa 7Osman KÖSE

Matrah 
aktarımı

İBB'nin Büyükçekmece'de
gerçekleştirdiği çalışmaları

yerinde inceleyen Belediye Başkanı
Hasan Akgün, “Ambargo dönemi
bitti, hizmet dönemi başladı. Bü-
yükçekmece’ye 2004 yılından beri
uygulanan ambargo İBB yönetimin
değişmesiyle bitti. Bunu söylemek-
ten de büyük üzüntü duyuyorum.
Bu ülke, bu şehir hepimizin. Bu 

şehirde Ekrem İmamoğlu başkanı-
mızın dediği gibi 16 milyon insana
eşit hizmet yapmak, adaleti bu 
şekilde anlamak, herkese eşit 
davranmak belediye başkanlarının
ve o belediyenin seçilmiş meclis
üyelerinin asli ve en önemli görevi-
dir ama bugüne kadar Büyükçek-
mece Belediyesi’ne adaletsizlik
yapıldı” diye konuştu. I SAYFA 4

BÜyÜKÇEKmECE’yE adalETSiZliK yaPIldI
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BiZDEN HIZLISI
MEZARDA!

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Beştepe

Millet Kongre ve Kültür Merke-
zi'nde Mevlid-i Nebi Haftası 
Açılış Programı'nda konuştu.
“Fransa'da Müslümanlara bir

zulüm varsa hep bir-
likte biz oraya da
sahip çıkalım diye
buradan dünya
liderlerine sesleni-

yorum. Müslümanlara ait iş 
yerleri, evler, okullar hemen her
gün faşist grupların saldırısına
uğruyor” diyen Erdoğan, “Ben
buradan milletime sesleniyo-
rum; nasıl ki Fransa'da 'Türk
markalı mal satın almayın' 
diyorsa, sakın Fransız markalara
asla iltifat etmeyin, bunlardan
satın almayın” ifadelerini 
kullandı.
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Fransız markalara 
asla iltifat etmeyin

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YİNE FRANSA’YA ÇATTI taRaKÇı, Gümüş 
madalya KaZaNdı

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde açıklamalarda
bulundu. “İstanbul'daki artışın öne çıkan nedenlerinden biri
tedbirlerin gevşetilmesi diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun
dönüşlerdir” diyen Bakan Koca, “Otobüs, metrobüs, metro ve 
tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi
yapılması gündeme getirilmiştir” ifadelerini kullandı
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Ekrem İmamoğlu'na

geçmİş olsun
telefonu
Covid-19 testi pozitif çıkan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu

yerel seçimlerdeki rakibi olan son
başbakan Binali Yıldırım, telefonla
arayarak geçmiş olsun dileklerini
iletti. Binali Yıldırım 3 Eylül'de eşi ile
birlikte test sonuçlarının pozitif 
çıktığını duyurmuştu. İmamoğlu da 
o günlerde yaptığı açıklamada Yıldı-
rım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun
dileklerini ilettiğini aktararak, “Hem
ben, hem eşim; hem kendilerine hem
hanımefendiye geçmiş olsun 
dileklerimizi ilettik” demişti.
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Büyükçekmece 

Belediye Başkanı 
Dr. Hasan Akgün,
“Büyükçekmece’ye 

2004 yılından 
beri uygulanan ambargo
yönetimin değişmesiyle
sona erdi” diye konuştu

Milletvekilliği düşürülen Enis
Berberoğlu’nun avukatı

Murat Ergün, AYM’ye başvurdu.
Yerel mahkemenin AYM kararını
uygulamamasıyla Anayasa’nın 3
maddesinin ihlal edildiği AYM’ye
bildirildi. Ergün, “Bütün hukuk 
devletlerinde milleti bir arada tutan
harç anayasadır. Anayasamız yoksa
biz bir arada huzur içinde yaşayan
bir millet olmaktan çıkacağız. Keyfi

uygulamalar
karşısında ikinci
kez AYM'ye 
başvurmak 
zorunda kaldık.
AYM’nin  kararı-
nın tanınmaması
Türkiye'yi kabile
devletine 
götürür” diye 
konuştu.
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Enis Berberoğlu 
yine AYM'ye gitti

Enis Berberoğlu

Kübra’nın hedefi
madalya

HABERİN DEVAMI 
SAYFA 14’TE

Suç örgütü lideri
yakayı ele verdi

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

toplu
taşımaya
müdahale
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Pandemi sürecinde günlerini çoğunlukla evde ge-
çiren çocukların, enerjilerini atamadıkları için gece
geç saatlere kadar uyuma sorunu yaşayabildiklerini
belirten KBB Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, ye-
terli ve kaliteli uykudan yoksun çocukların sağlıkları-
nın yanında okul başarılarının da olumsuz
etkilenebileceğini belirterek anne babalara şu öneri-
lerde bulunuyor:

Sağlıklı uyku için aç uyumak gerekir. Tok karınla
uyuma uyku kalitesini bozacağı için, çocuğunuzun
yemekle uyku saati arasında dört saat bırakın ve bir
şey yememesine dikkat edin.

Egzersiz hem gün içinde motivasyon hem de kali-
teli uykuyu sağlayacağı için çocuğunuzun egzersiz
yapmasına fırsat yaratın.

Kapalı ortam ev akarları burun ve sinüs sağlığını
olumsuz etkiler. İyi havalandırılmayan odalar klima
ve kalorifer nedeni ile nemsiz ortamlardır. Boğaz ve
burun için havanın nemsiz olması çok olumsuzdur.
Bu nedenle evi düzenli havalandırmaya dikkat edin.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT
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İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI
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Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.
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Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöğEN
Osman KöSE

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Murat PALAVAR
Asker AVşAR

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

Müge YüCETüRK
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Y üzyılın salgın hastalığı Covid-
19 ile mücadele sürecinde
halen çoğu öğrenci evden on-

line eğitim görmeye devam ederken,
özellikle ilk ve ortaokul çocuklarının
evde geçirdikleri uzun saatler ebeveyn-
lere başlı başına sorumluluklar yüklü-
yor. Zira bu süreçte çocuklarda bazı
kurallara dikkat edilmezse ileride çok
ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir!
İşte; sürekli atıştırma isteği ve hareket-
sizlik nedeniyle obezite riskinden
omurga ve göz sağlığına, uyku düzen-
sizliğinden alerjiye, işitmeden kardeş
kıskançlığına, alerjiden duygusal boş-
luğa dek çocukları tehdit eden 10 so-
runu Acıbadem Fulya Hastanesi’nden
10 hekim anlattı, önemli uyarılar ve
önerilerde bulundu…

OBEZİTE

Bugünlerde birçok anne baba, evde
gün boyu birşeyler atıştırma isteği
duyan çocuklarında aşırı kilodan yakını-
yor.Uzaktan eğitim sürecinde özellikle
sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin ço-
cuklarda obezite riskini artırdığını belir-
ten Beslenme ve Diyet Uzmanı
Müzeyyen Çelik şu önerilerde bulunu-
yor:

Çocuklarınıza sabırla, sağlıksız bes-
lenmenin zararlarını, sağlıklı beslenme-
nin önemini anlatın.

Ana öğünleri atlamayın.
Kahvaltısını kesinlikle ihmal etmeyin.

Ara öğünlerde, tokluk süresini uzataca-
ğından yoğurt, meyve ya da tahıllı ek-
mekle sağlıklı sandviç hazırlayın.

Eve yağlı, şekerli, fast-food gıdalar ve
hazır meyve suları, kolalı içecekler al-
mayın.

Taze, kuru meyveler, çiğ kuru yemiş-
ler ve posalı şekersiz atıştırmalıklar ha-
zırlayın.

Su içme alışkanlığı kazandırın, ça-
lışma masasında mutlaka su bulundu-
run; su içmek yalancı açlıkları
baskılayarak gereksiz kalori alımının da
önüne geçilmesini sağlar.

GÖRME PROBLEMLERİ

Çocuklarda bilgisayar ekranına
bakma süreleri ciddi şekilde arttığından,
uzun süre ve yakın mesafe ekran kulla-
nımının miyopi riskini artırdığını, göz
kuruluğu ve bulanık görme gibi sorun-
ların gelişebileceğini belirten Göz Has-
talıkları Uzmanı Dr. Emre Sübay, şu
önerilerde bulunuyor:

Telefonlar için 30 cm, bilgisayar ve
tabletler için 60 cm mesafesi uygulatın.

Monitör yüksekliğinin göz hizasında
veya bir miktar aşağısında olmasına
dikkat edin.

Ekrana bakarken 20-20 kuralını; yani
20 dakikada bir 20 saniye uzağa bak-
masını öğretin.

Ekrana bakarken gözlerini kırpmayı
unutmaması gerektiğini anlatın.

Ekranlardan gelen mavi ışık uyku dü-
zenini etkileyebildiği için uykudan ön-
ceki 1 saatte ekrandan uzak durmasına
dikkat edin.

6 yaş ve üstü için eğitim dışı ekran
süresi günlük iki saati geçmemeli.

BEL VE BOYUN AĞRISI

Ergonomik olmayan sandalye ve ma-
sanın yanı sıra bilgisayar karşısında
yanlış oturuş pozisyonununduruş bo-
zukluğunu, bel, sırt ve boyun ağrılarını
artırdığını belirten Ortopedi Uzmanı Dr.
Berkin Toker, omurga sağlığına karşı şu
önerilerde bulunuyor:

Çocuğunuza ait ergonomik bir ça-
lışma sandalyesi olmalı.

Bilgisayar ekranı göz hizasına göre

ayarlanmalı.
Sandalyede sırt desteğinin olması bel

ve sırt bölgesi için önemli.
Dersler arasında 1-2 dakikalık ev içi

yürüyüş yapmalı. Ayrıca bel ve sırt kas-
larını germe egzersizlerinin de faydası
olacaktır.

Uzun süre mouse kullanıldığı için ço-
cukların el bileği altında sünger bir des-
teğin olması da oluşabilecek el bileği
problemlerinin önlenmesi için önemli.

Ayrıca uzun süre evde kalmak D vita-
min eksikliğine, dolayısıyla kemik ve ek-
lemlerde zayıflamaya yol
açabileceğinden, güneşli günlerde bir iki
defa 10’ar dakikalık bahçe ya da bal-
kona çıkarın.

ALERJİ

Uzun saatleri evde kapalı ortamda ve
bilgisayar karşısında geçiren özellikle
alerjik bünyeli çocuklar için uygun şart-
ları sağlamanın çok önemli olduğunu,
alerjinin tedavi edilmediğinde alerjik
nezle ve astım bulgularına yol açabile-
ceği ve hayat kalitesini bozabileceğini
belirten Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr.
Gülbin Bingöl, şu önerilerde bulunuyor:

Evde toz tutucu eşyaları azaltın. Toz
alırken nemli bez kullanın.

Bilgisayarın her gün düzenli olarak
tozunu alın. Evi temizlerken yatak altla-
rını ihmal etmeyin. Çocuğun bulun-
duğu ortamda çamaşır kurutmayın.

Çocuğun eğitimi için evin en iyi
güneş gören odası seçin. Odayı her gün
havalandırın.Odasının çok sıcak olma-
masına dikkat edin.

Odada büyük tüylü toz tutabilecek
halı yerine küçük yıkanabilir kilim,
ahşap zemin kullanın.

Oyuncaklarını kapalı kutularda
tutun, peluş oyuncaklar bulundurma-
yın, varsa sık yıkayın.

Çocuğunuzu kesinlikle sigara duma-
nına maruz bırakmayın.

KARDEŞ KISKANÇLIĞI

Pandemi sürecinde ev ortamında bir
arada olan kardeşler arasında kıskançlı-
ğın artabileceğini, bunun da zaman
zaman öfke patlamasına, mutsuzluğa
yol açabileceğini belirten Psikiyatri Uz-
manı Dr. Büşra Sübay, kardeş kıskançlı-
ğına karşı anne babalara şu önerilerde

bulunuyor:
Kardeşlerin birbirine yönelik olum-

suz duygularını fark ederek kabul edin.
Çocuklarınızı anladığınızı onlara belli

edin; hiçbir koşulda birbiriyle kıyasla-
mayın.

Çocuklarınıza olan yaklaşımlarınızda
eşitlik ilkesini değil, adalet ilkesini be-
nimseyin.

Her birine kendi ihtiyaçları doğrultu-
sunda davranın.

Sorun çıkaran çocuğa yüklenmekten
kaçının; her çocuğunuza sevginizi belli
edin.

Ebeveynler olarak dönüşümlü şekilde
çocuklarınızla ilgilenin.

Kavga ettiklerinde hakemlik yapma-
yın; sorunları kendi aralarında çözme-
leri için teşvik edin.

Çocuklarınızla birlikte kuracağınız
oyunlarda, çocuklarınız aynı takımda
size karşı oynasınlar. Kazanmalarına
izin vererek kardeşler arası bağın güç-
lenmesine destek olun.

HAREKET İLE DİYABETTEN
KALBE…

Pandemi sürecinde çocuklarda hare-
ketsizliği artırırken, Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon, Spor Hekimi Prof. Dr.
Tolga Aydoğ, egzersiz/spordan uzak
kalmanın kalp, diyabet, tansiyon, obe-
zite gibi sorunlara yol açabildiğini belir-
terek, şu önerilerde bulunuyor:

Çocuğunuzun ders aralarında hare-
ket etmesini sağlayın.

Öğrenim zamanı dışında
bilgisayar/televizyon izleme süresini kı-
sıtlayıp, onun yerine hareket etmeye teş-
vik edin.

Ders sonrası dışarıda oynamasına
fırsat verin.

Öncelikle ebeveynler olarak siz
spor/egzersiz yaparak çocuğunuza rol
model oluşturun. Araştırmalar anne ve
babası spor yapanların yüzde 77’sinin
de spor yaptığını gösteriyor.

Yakınlarınızda bulunan pandemide
sorun yaratmayacak sporları yapma-
sına çaba gösterin.

Pandemi sürecinde doğa yürüyüşüne
çıkın.

İŞİTME KAYBI

Uzaktan eğitimde bazı çocukların

derse yattıkları yerden katıldıklarını, bu
durumdan kulağın genize açılan hava-
landırma borusunun (östaki tüpü)
olumsuz etkileneceğini belirten KBB
Uzmanı Dr. Mehmet Erem aynı za-
manda kulaklık kullanımı ve yüksek
sese maruz kalmasının da işitmeyi teh-
dit ettiğini vurgulayarak, anne babalara
şu önerilerde bulunuyor:

Kulak içi yerleşimli kulaklıklar yerine
her iki kulağı da örten, kaliteli malze-
meden yapılmış stüdyo tipi kulaklık
kullandırın.

Çocukları kulaklık kullanırken sesi
çok fazla açmamaları konusunda bilin-
çlendirin.

Çocuğunuzun yatarak derse katılı-
mına izin vermeyin. Yatarak derse katı-
lım, özellikle sümkürme ve burun
temizliği ihmal edilmiş çocuklarda orta
kulakta sıvı birikmesine yol açar. Bu
özellikle erken çocukluk döneminde geç
farkedilen işitme kayıplarına yol açar.

Yakın arkadaşlarının aileleri ile ileti-
şime geçerek online grup görüşmeleri,
online karşılıklı iletişim kuracakları ak-
tiviteler organize edin.

DUYGUSAL BOŞLUK

Çocukların okulda arkadaşları ile
görüşemedikleri için uzun sohbetler
edemediklerini bunun daduygusal boş-
luklara yol açabileceğini
belirten Uzman Psikolog Sena Sivri,
anne babalara şu önerilerde bulunu-
yor:

Pandemi sürecinde sosyallikleri azal-
dığından sizlerle geçirecekleri etkili za-
manlar çok daha önem kazandı. Ders
saatleri dışında çocuğunuzla kaliteli
zaman geçirin.

Fiziksel enerjisini atamadığında ne-
gatif duygudurumu artabilir. Kalabalık
olmayan açık alanlarda fiziksel enerji-
sini atabileceği aktiviteler organize
edin.

Hayal güçlerini ortaya çıkaracak et-
kinlikler planlayın.

Bu süreçte bazen hırçınlaşabilir,
içine kapanabilir, normalde gösterme-
diği tepkileri gösterebilir. Duygularını
ifade etmesine olanak sağlayacak alan-
lar yaratın, onu dinleyin; duygularını
paylaşmaktan kaçınıyorsa bir uzman
desteğine başvurun.

GEÇ UYUMA

Pandemi süreci ile birlikte çocukların okul dö-
nemi öncesi mutlaka yapılması gereken göz, kulak
ve diş hastalıkları gibi muayenelerinin de çoğunlukla
ertelendiğini, oysa gerek sağlık gerekse okul başarısı
için rutin muayenenin çok büyük önem taşıdığını
belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.
Demet Matben, anne babalara şu önerilerde 
bulunuyor:

Pandemi süreci ile birlikte ertelediğiniz çocuk
doktoru muayenenizi yaptırın. Hekiminizin uygun
gördüğü tetkikleri yaptırıp, gerekli takviyeleri düzen-
lemesi bağışıklığını kuvvetlendireceği gibi okul başa-
rısını da artırır.

Arkadaş çevresi ve internetten edindiğiniz bilgi-
lerle hareket ederek çocuklara gelişigüzel vitamin
takviyeleri vermek ileride böbrek sorunları ve bağı-
şıklık sistemini aşırı uyarıp ciddi sağlık sorunlarına
yol açabilir.

Eksik olan veya zamanı gelmiş takvim aşılarını
ihmal etmeden tamamlamak bu süreçte oldukça
önemlidir.

Sağlıklı beslenmeden harekete, uyku düzeninden
uygun oyun saatlerine, sosyal mesafeden maskeye
dek birçok kurala dikkat ederek bu süreci sağlıklı
olarak geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

GELİŞİMSEL
BOZUKLUKLAR

ZEYNEP VURAL

Online eğitim sürecinde  çocukları tehdit eden 10 sorunu Acıbadem Fulya
Hastanesi’nden 10 hekim anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

ONLINE EGITIMDE
10 SORUN 10 CARE
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istinye Dereiçi-Kabataş
arasında sefer yapan İETT
otobüsünde bulunan yolcu,

etrafındaki diğer yolculara aldırmadan
mastürbasyon yaptı. O anlar yan kol-
tukta oturan kadın yolcu tarafından cep
telefonu kamerasına kaydedildi. Görün-
tüler sosyal medyada paylaşılarak çok

sayıda kişinin tepkisini aldı. Olay, dün
saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-
Kabataş hattında sefer yapan İETT
otobüsünde meydana geldi. Otobüste
etrafında bulunan yolculara aldırmayan
bir kişi, oturduğu koltukta mastürbas-
yon yaptı. Hemen solundaki kadın
yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin,
oturduğu koltukta etrafına bakınarak
mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal
medya hesaplarından paylaşılması üze-
rine görüntüleri gören çok sayıda kişi,
duruma tepki gösterdi. Görüntüleri
çeken kadının polise gidrerek şikayette
bulunduğu öğrenildi. 

O rganize Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, Gürcistan uyruklu
Guram Chıkladze'nin farklı bir pasa-

portla tekrar Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.
Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen suç
örgütü lideri Guram Chıkladze'nin iki yabancı
uyruklu korumasıyla birlikte Beşiktaş'ta bulunan
lüks otelde kaldığını belirleyen polis ekipleri dün
gece özel harekat polislerinin de desteği ile ope-
rasyon düzenledi. Gece 03.30'da otele giren polis
ekipleri Chıkladze ile iki koruması Z.K. ve S.K.'yı
gözaltına aldı. Otel odasında yapılan arama-
larda 3 adet glock marka tabanca ,çok sayıda
mermi ve 3 adet telsiz ele geçirildi. Çok sayıda
suç dosyası bulunan örgüt lideri ve iki koruması-
nın telefon dinlemelerine takılmamak için telsizle
haberleştikleri öğrenildi.

Tutuklanıp sınır dışı edildiler

Suç örgütü lideri 'Andri Malyi' takma isimli
Guram Chıkladze 31 Ocak düzenlenen bir
başka operasyonda yakalanmıştı. Suç örgütü-
nün bir başka suç örgütüne  karşı eylem hazırlı-
ğında oldukları, Azerbaycan uyruklu suç çetesi
lideri "Loto Guli " lakaplı Nadir Salifov'u hedef
alacakları iddia edilmişti. 31 Ocak günü Kağıt-
hane, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa'daki 6 adrese
düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 Azerbay-
can, 5 Gürcistan , 2 Ukrayna ve 1 Rus olmak
üzere 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken,
11 tabanca, otomatik tüfek ve 222 mermi ele ge-
çirilmişti. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17
şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından ser-
best bırakılırken, tutuklanmak üzere hakimliğe
sevk edilen 16 şüpheliden aralarında suç örgütü
lideri  Guram Chıkladze'nin  de olduğu 7 kişi
"Suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "Kasten
öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.
Bir süre cezaevinde kalan örgüt lideri Chıklad-
ze'nin sınır dışı edildikten sonra Andri Malyi
adına kayıtlı pasaport ile tekrar Türkiye'ye giriş
yaptı. Öte yandan Azeri suç örgütü elebaşı Nadir
Salifov 19 Agustos 2020'de Antalya'da bir otelde
yemek yerken yakın arkadaşı tarafından başın-
dan silahla vurularak öldürülmüştü. DHA

Suç örgütü lideri Gürcistan uyruklu Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze ve iki koruması Beşiktaş'ta
kaldıkları lüks otele düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Daha önce tutuklanarak sınır dışı edilen
Guram Chıkladze'nin, Andri Malyi adına kayıtlı yeni pasaportla yeniden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi

OTOBÜSTE MASTÜRBASYON YAPTI!

SuC ORGuTu LIDERI
YAKAYI ELE vERDI

Gözaltına alınan Guram Chıkladze, korumaları Z.K. ve S.K emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLiYEYE SEVK EDiLDiLER

100 bin liralık hırsızlık
Avcılar'da bir kişi, girdiği evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı
çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye evin güvelik kamerasına yansıdı

Olay, cumar-
tesi günü saat
19.20'de

Hasan Ünal Caddesi'nde
bulunan evde yaşandı.
İddiaya göre; bir kişi
kimsenin olmadığını fark
ettiği evin bahçesine at-
ladı. Şüpheli, sağı solu
iyice gözetledikten sonra
bir üst kata tırmandı.
Yaklaşık yarım saat
sonra tırmandığı yerden
çantayla aşağı inen şüp-
heli, bahçeden çıkarak
kayıplara karıştı. Ev sa-
kinleri, bir süre sonra
geldiklerinde evin karıştı-
rılmış olduğunu fark etti.
Yaptıkları kontrolde, 100
bin lira değerinde ziynet

eşyası ve bilgisayarın ye-
rinde olmadığını anladı-
lar. Bildirilmesi üzerine
gelen polis ekipleri, hır-
sızlık şüphelisinin güven-
lik kameralarına
yakalandığını belirledi.
Güvenlik kameralarına
yansıyan görüntülerde,
bir kişinin evin bahçesine
atladığı, çevreyi iyice gö-
zetlediği görülüyor. Şüp-
helinin, duvara
tırmanarak bir üst katta
çıktığı ve yarım saat
sonra elinde çantayla in-
diği, duvardan atlayarak
ortadan kaybolduğu ka-
meraya yansıyor. Polisin
şüpheliyi yakalama çalış-
maları sürüyor.

Seyir halinde alev aldı
TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda 

bir otomobil henüz bilinmeyen bir 
nedenle alev alev yandı. Yangın anı cep 

telefonu kameralarına yansırken,
sürücünün ise yanan araçtan son anda

kurtulduğu öğrenildi

Olay, saat 12.00 sırala-
rında TEM Otoyolu Esen-
ler bağlantı yolu üzerinde

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
otoyol üzerinde seyir halinde olan sü-
rücünün aracından henüz bilinmeyen
bir nedenle dumanlar çıkmaya baş-
ladı. Kaputtan dumanların yükseldi-
ğini gören sürücünün aracı bir anda
alev alarak yanmaya başladı. Kısa sü-
rede alev topuna dönen aracın sürü-
cüsü son anda kendini dışarıya atarak
kurtuldu. Araçtan çıkan dumanlar ise
gökyüzünü kapladı. Çevredeki sürü-
cülerin ihbarı üzerine olay yerine it-
faiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, araçtaki yangını kısa sürede
söndürerek kontrol altına aldı. Sağlık
ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği
olayda, polis ekipleri ise duran trafiği
tek şeritten ilerletmeye çalıştı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.

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

13 tabancayla
yakalandılar

Başakşehir'de şüphe üzerine durdu-
rulan otomobilin bagajından 13 tabanca
çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin evle-

rinde yapılan aramalarda 6 silah daha ele geçirilir-
ken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece
tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
geçen cuma günü öğle saatlerinde Başakşehir
TEM otoyolu üzerinde bir otomobilden şüphe-
lendi. Durdurulan aracın bagajında yapılan ara-
mada 13 adet kurusıkıdan dönüştürülen tabanca
ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrahman K. (39)
ve İrfan B. (30) gözaltına alındı. Çalışmalarını ge-
nişleten polis ekipleri aynı gün şüphelilerin otur-
duğu Eyüpsultan Nişanca Mahallesinde bulunan
eve de baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda
6 adet kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ve 173
adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler
sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. 

esenyurt'ta çıkan kavgada öldürülen
taksicinin katil zanlıları yakalandı. Ağustos
ayında Esenyurt'ta meydana gelen olayda,

taksiciler arasında çıkan kavgada Taner Aras (40)
isimli taksi şoförü vurularak hayatını kaybetmişti.
Polis, olayın ardından zanlıları yakalamak için ça-
lışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet
Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 şüp-
heli 21 Ekim'de yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube
Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan
Rahmi K. (31) ve Emrah K.'nın (27) 14'er suçtan
kaydı olduğu ortaya çıktı. Buradaki işlemlerinin ta-
mamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Başakşe-
hir'de sanayi si-
tesinde asansör

boşluğuna düşen kişi it-
faiye ekipleri tarafından
kurtarıldı. Hastaneye kaldı-
rılan kişi tedavi altına
alındı. Başakşehir'de bulu-
nan sanayi sitesinde sabah
saat 07:30 sıralarında bir
kişi asansör boşluğuna
düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışma-
ları sonucu asansör boşluğundan kurtarılan
kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müda-
halesi yapılan yaralı hastaneye sevk edildi. 

Az daha 
ölecekti!

Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!
Katiller 
cezaevinde!



Danıştay, tCDD tara-
fından Haydarpaşa ile
Sirkeci Gar alanlarının
kültür ve sanat etkinlik-

lerinde kullanılması amacıyla ki-
raya verilmesine ilişkin düzenlenen
ihalede, Bölge İdare Mahkeme-
si’nin kararını bozdu ve ihaleyi iptal
etti. Kararda; “İBB'nin ortak girişim
tarafından ihaleye teklif verilmesi
hâlinde, her bir ortak tarafından 4
milyon tL tutarında iş deneyim bel-
gesi (ihaleye teklif veren ortak giri-
şim dört şirketten oluştuğundan
toplam 16 milyon tL iş deneyim
belgesi) istenilmesinin rekabeti da-
raltan ve eşit yarışma şartlarını
ihlâl eden bir düzenleme olduğu so-
nucuna varıldığı” vurgulandı.

Hukuki isabet yok!

Danıştay'ın kararında,
“Davacı şirketlerin
oluşturduğu ortak
girişim tarafından
verilen teklifin, bu
şartı sağlamadığı

gerekçesiyle değerlen-
dirme dışı bırakılması üze-
rine ihalede, geçerli tek
teklifin kaldığı ve ihalenin de
tek teklif üzerinden sonuçlan-
dırıldığı görülmüştür. Bu itibarla,
dava konusu ihalede hukuka uygun-
luk, davanın reddi yolundaki İdare
Mahkemesi kararında ise hukukî
isabet bulunmamaktadır” denildi.

Ne olmuştu?

tCDD, Haydarpaşa ve Sirkeci gar-
larına ait yaklaşık 29 bin metreka-
relik atıl halde bulunan depo
alanlarını “ticari faaliyette kullanıl-
mamak üzere” kiralamak amacıyla
4 Ekim 2019'de aylık kira
bedeli 30 bin lira olarak
ihale yaptı. Dört şirketin
yer aldığı ihalede, finale
İBB'nin iştirak şirketleri
Kültür aş, İSBaK, Metro

İs-
tanbul ve

Medya aş'den oluşan konsorsiyum
ile Hezarfen Danışmalık Limited
şirketi kaldı. İBB konsorsiyumu
aylık 100 bin, Hezarfen Danışman-
lık ise 300 bin tL teklif verdi. İhale
komisyonu, 15 gün içinde tarafların
pazarlığa çağrılacağı açıkladı. 15
günlük sürecin sonunda İhale Ko-
misyonu, sadece Hazerfen Danış-
manlık şirketini davet ettiği pazarlık
toplantısı ardından ihalenin 350 bin
tL kira bedeli karşılığı bu şirkete
verildiğini açıkladı. Bu sonuç, pa-
zarlık aşamasına davet edilmeyen
İBB’ye faksla iletildi. İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, sonuca itiraz

eden bir açıklama yaparak,
süreci İstanbul halkı
adına sonuna dek takip

edeceğini söylemişti.

İ BB'nin Büyükçekmece'de ger-
çekleştirdiği çalışmaları ye-
rinde inceleyen Belediye

Başkanı Hasan Akgün, "Yeni, dep-
reme dayanıklı, çok üst teknolojide
üretilmiş kolektör borularıyla Bü-
yükçekmece koyunu yeniden kuşak-
lıyoruz. Bu kolektör denizin, gölün,
bütün çevrenin korunmasında en
büyük etken olacaktır. Daha önce
1994 yılında Büyükçekmece Beledi-
yesi olarak yapmıştık. İkinci kolek-
tör olarak da depremde bizim
altyapımızı koruyacak, Marmara
denizini, Büyükçekmece koyunu ko-
ruyacak önemli bir altyapı hizmetini
Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Ekrem İmamoğlu, İSKİ ekibi
yapmaya başladı. Birlikte çalışıyo-
ruz. Bunun akabinde hemen Gürpı-
nar burnuyla Mimarsinan
Bababurnu’nu birbirine bağlayan
bu 16 kilometrelik güzergah yeni-
den düzenleniyor. Yani Büyükçek-
mece koyu ve çevresi İstanbul
halkının yeni bir yaşam merkezi ha-
line getiriliyor" açıklamasını yaptı. 

Büyük adaletsizlik yapıldı

Büyükçekmece’de sürdürülen çalış-
malar için İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’na teşekkür eden Başkan
Akgün, "Büyükçekmece’de am-
bargo dönemi bitti, Büyükçek-
mece’de hizmet dönemi başladı.
Bugün belediye meclis üyelerimizle
birlikte Büyükçekmece’de Büyükşe-
hir Belediyemizin yürütmüş olduğu
faaliyetleri yerinde inceledik. Hem
Büyükçekmece ilçe belediyesi, hem
de Büyükşehir Belediyesi olarak çok
büyük ve ilçe bazında çok önemli
faaliyetlerin, şantiyelerin, işlerin hızlı
bir şekilde gece gündüz devam etti-
ğini burada arkadaşlarımızla bera-
ber görmekten mutluluk duyduk.
Bu şu demektir; Büyükçekme-
ce’deki kanallar yani yağmur suyu
havzaları denize ve göle taşıyacak
havzaların yağmur suyu kanallarına
yapılması Kordonboyu kolektörü-
nün depreme dayanaklı malzeme-
den yeniden yapılması, ana
arterlerin açılıp yapılması birçok

buna bağlı altyapıların yerine getiril-
mesi gibi hizmetlerin tamamı Bü-
yükşehir’e ait olmasına rağmen
aynen ambargonun çeşitli ülkelere
zamanında Amerika tarafından
bize uygulanan ambargo gibi Bü-
yükçekmece’ye özellikle 2004 yılın-
dan beri uygulanan ambargo
Büyükşehir Belediye yönetimin de-
ğişmesiyle bitti. Bunu söylemekten
de büyük üzüntü duyuyorum. Bu
ülke, bu şehir hepimizin. Bu şehirde
Ekrem İmamoğlu başkanımızın de-
diği gibi 16 milyon insana eşit hiz-
met yapmak, adaleti bu şekilde
anlamak, herkese eşit davranmak
belediye başkanlarının ve o beledi-
yenin seçilmiş meclis üyelerinin asli
ve en önemli görevidir ama bugüne
kadar Büyükçekmece Belediyesi’ne
başta Büyükçekmece olmak üzere
adaletsizlik yapıldı" diye konuştu.

Kadir abi çağırdı gittik

İstanbul’da artık 39 belediyeye eşit
mesafede duran bir belediye baş-
kanı olduğunu ifade eden Başkan
Akgün, "Ak Parti’nin ilçe başkanları
bunu pek kabullenmiş değiller.
Çünkü İstanbul’la ilgili toplantıların
yapıldığı görüşmelere bugüne kadar
hiçbir Ak Partili ilçe belediye baş-
kanı katılmadı. Şehrin seçilmiş, 1
milyon oy fark atarak İstanbul hal-
kının tarihinde ilk defa bu kadar
büyük bir oy farkıyla Büyükşehir
Belediye Başkanı olmuş bir kişi
diyor ki; ‘Ey 39 ilçe belediye başkanı
deprem geliyor. Gelin İstanbul’un
depremini konuşalım. İstanbul’un
ulaşımını konuşalım. İstanbul’da
yapacaklarımı konuşalım’. Resmi
davetler yapılıyor. Hiçbir tanesine
itibar etmiyor. Biz Ak Parti yöneti-
minde Kadir abinin (Topbaş) bütün
toplantılarına CHP’li belediye baş-
kanları olarak katıldık. Yine o
zaman da 14 belediye başkanıydık
ama şimdi ne oldu da Büyükşehir
Belediye Başkanının ‘Gelin İstan-
bul’un sorunlarını çözeceğiz. İstan-
bul’un sorunlarını konuşacağız’
davetine bir tek Ak Partili belediye
başkanı katılmıyor?" diye sordu. 
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M evsim gereği erken kararan hava-
ların eşliğinde iyiden iyiye soğu-
maya başlayan ve yazlık

elbiselerimizi kalınlaştıran havaların işa-
retini verdiği kış aylarının yaklaştığı şu
günlerde başta memleketim Ardahan'ın
olmak üzere ülkemin yüksek rakımlı kent-
lerini çevreleyen ve şimdiden başı beyazla-
yan dağlarla kara kışın yavaş yavaş
geldiğini gördükçe saç ve sakallarımıza
düşen akları kimlerin düşürdüğünü de sor-
maz, merak etmez ama ağrılar eşliğinde

tek, tek düşen dişlerimizin, yürek sızımızı
saklarcasına sancısını da çekeriz.

Ve o bir zamanlar simsiyah ve gürlü-
ğüyle övündüğümüz saç ve sakallarımıza
düşen beyazlığı hatırlatan tertemiz, bem-
beyaz karların bir başka şeyi yani onca
keşmekeşin içinde tükendiğini de fark et-
mediğimiz yorgun hayatımıza sanki yeni
bir sayfa açtığını sanır yeni bir yıl sevin-
ciyle yeniden ümitleniriz.

Ama o ümidinde gün geçtikçe insanı
donduracak dereceye gelen havalar eşli-

ğinde üşüyen el ve ayaklarımız,
dökülen dişlerimizle birlikte yeniden ümit-
sizliğe dönüşüp, sıcak bir köşe arattığını
da hesap etmez ve basarak iz bıraktığımız
yeni beyaz sayfanın da kısa süre içinde 
kirlenip, dağıldığı, erimeyip çözülmesini
umut ettiğimiz buzlar gibi donup, daha da
karmaşık hale geldiğini de yeniden 

fark ederiz.
Ve o türkü, şarkıda ki; 'Pencereden kar

geliyor' mısralarında anlatılmak istenenin
aslında her birimizin hayatında yaşananla-
rın özetini, özelini anlatmaya çalıştığını
ezilmiş, bükülmüş, üzülmüş yüreğimiz ile
kar geliyor beklentisi ve telaşı ile bitmek
üzere olan yolun sonunun geldiğini anla-
madan yorulmuş olan ayaklarımızı bir
adım daha ileriye yeni güne, yeni yıla yeşi-
lin beyazlandığı tipi, boranla birlikte gelen
karların ak saç ve sakallarımızla her
geçen gün bir oda gibi daralan ve kasvetle-
nen dünya da yeniliklerle, yeni ümitlerle
bizimle buluşmasını bekleriz...

Ve yine o türküdeki sözler gibi ağırlaşan
satırlar arasında anne, yar, sevdiğim diye
mırıldar, bir türkü, bir şarkı gibi kendimizi
yeni gelenlere, hayatımızda nokta koyduk-
larımızla virgül açanlar eşliğinde erime-
sini, su gibi azizleşip, coşmasını
beklediğimiz yeni bir hayata kapıyı açmak
isterken 'derdim çoktur, hangisine yana-
yım' türküsü eşliğinde bir cumartesi yazısı
gibi yeni bir günü, pandemi eşliğinde eski-
miş bir yılı geride bırakıp, daha güzel gün-
lerin ümidiyle yeni yıla el uzatır, ümitlerin,
beklentilerin gerçekleşmesi için mücadele
etmeye devam ederiz kar geliyor yenilerini
bekliyoruz diyerek...

Kar geliyor, bekliyoruz...

BIZE AMBARGO
UYGULADILAR!

İBB'nin Büyükçekmece’de gerçekleştirdiği çalışmaları belediye meclis üyeleri ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "Büyükçekmece’ye 2004 yılından beri uygulanan ambargo yönetimin değişmesiyle sona erdi" diye

konuştu. Akgün, kendilerine uygulanan Ambargoyu, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargoya benzetti

Millet yemek
yemek istiyor!
Ataşehir Belediyesi Aşevi, Covid-19 pandemisinde
yaşanan artışlar nedeniyle yoğun çalışma 
temposuna geri dönüyor. Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi, "Son günlerde bizden sıcak yemek talep 
eden vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bunda
derinleşen ekonomik krizin ve hastalığın giderek
yaygınlaşmasının etkisi var" dedi

2011’den bu yana faaliyet gösteren
Aşevi, Covid-19 salgını öncesi sıcak
yemek talep eden ve sosyal servise kayıtlı

2.500 kişiye günde 2 öğün 4 kap sıcak yemek dağı-
tımı yapıyordu. Covid-19 vakalarının Türkiye’de gö-
rülmesinin ardından, 23 Mart - 23 Mayıs arasında
zorunlu olarak eve kapanma döneminde ise bu sayı
6.000’e yaklaştı. Salgın algısının zayıfladığı yaz ayla-
rında yeniden normale dönen Aşevi hizmetleri Ey-
lül’den başlayarak artışa geçti. Ataşehir Belediye
Başkanı Battal İlgezdi, son bir ayda yaşanan artışa
değinerek “Son günlerde bizden sıcak yemek talep
eden vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bunda derin-
leşen ekonomik krizin ve hastalığın giderek yaygın-
laşmasının etkisi var. Zorlukları dayanışma ile
aşacağımıza inanıyoruz. Ataşehir Belediyesi olarak
sıcak yemek yardımının yanı sıra erzak kolisi, bebek
maması, süt, kurbanlık et gibi yardımlarda da bulu-
nuyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanlarında olarak, yal-
nız olmadıklarını hissetmelerini istiyoruz" didye
konuştu. 

Mart ayında patlama yaşandı

23 Mart- 23 Mayıs tarihleri arasında Aşevi’nden
toplam 275 bin 600 kişilik sıcak yemek servisi ya-
pıldı. Bu süreçte Aşevi’nde görevli personel sayısı
30’dan 60’a dağıtım araçları ise 7’den 16’ya çıkar-
tıldı. Covid-19 salgınıyla birlikte yaşanan talep pat-
lamasına cevap verebilmek için oldukça yoğun çaba
gösterdiklerini belirten İlgezdi, “Sokağa çıkma kısıt-
larının ortadan kaldırıldığı, normalleşme döne-
minde salgın öncesi rutine dönen Aşevi’ne son bir
ayda onlarca yeni talep geldi. Gelmeye de devam
ediyor” diye konuştu.

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN, AK PARTİ’Yİ ABD'YE BENZETTİ

TCDD tarafından, Haydarpaşa
ile Sirkeci Gar alanlarının kültür ve

sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere
kiraya verilmesi ihalesiyle ilgili İBB’nin
temyiz başvurusu sonuçlandı. Danıştay,

Bölge İdare Mahkemesinin kararını
bozup ihaleyi iptal etti

DANIŞTAY iHALEYi
iPTAL ETTi

Belediye
aracılık etti

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi,
pandemi sürecinde önemi artan e-ticaret
sektöründe istihdam edilmeleri için ilçe sa-

kinlerine aracılık etti. Yoğun ilgi gören organizasyonda
aranan kriterlere uyan 50 kişi internet üzerinden satış
yapan Bella Maison firmasında depocu olarak çalış-
maya başlayacak.  Ev tekstili ve dekorasyonu alanında
yurt içinde ve yurtdışında mağazaları bulunan Bella
Maison, personel istihdamında bulunmak istediğini
söyleyip Bağcılar Belediyesi’yle irtibata geçti. Bugüne
kadar binlerce kişinin iş sahibi olmasına aracılık eden
Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi de istenilen pro-
file uygun kayıtlı 3 bin kişiye mesaj atıp davette bu-
lundu. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda
düzenlenen programda Bella Maison firması yöneti-
cileri ile iş arayanlar bir araya geldi. İnsan Kaynakları
Yöneticisi Yağmur Özel Demir, mağazalarına mal
gönderimi ve e-ticaret üzerinden gelecek siparişlere
cevap vermek için depo görevlisine ihtiyaç duydukla-
rını belirtti. Demir, “Çok yoğun bir sektörde çalışıyo-
ruz. Pandemi nedeniyle özellikle e-ticaret satışlarımız
çok arttı. Ürünleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Çok sa-
yıda çalışana ihtiyacımız var” dedi. E-ticaretin önemi-
nin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da “Pandemiyle
birlikte ekonomik olarak bazı sektörlerde büyüme ya-
şanıyor. Bu durum da istihdamı tetikliyor. Ev gereçleri
sektöründe bilinen bir firmamızın talebiyle biz de işsiz
hemşehrilerimize ekmek kapısı açıyoruz” dedi.



S iparişleri vaktinde yetiştirebilmek
için adeta zamanla yarışan kurye-
ler, trafikte arabaların arasında, kal-

dırımda, caddelerde, sokaklarda, ana
arterlerde adeta canları pahasına sipariş-
leri müşterilere ulaştırmaya çalışıyor.
Büyük tehlikeler atlattıklarını söyleyen
motosikletli kuryeler, müşteri memnuniyet
anketlerinde hız puanlamalarının kaldırıl-
masını talep ediyor. Tüm Anadolu Moto-
sikletli Kuryeler Federasyonu, motosikletli
kuryelerin can güvenliğini sağlamak adına
İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli illerinden
temsilcilerin de katıldığı bir toplantı dü-
zenledi. Toplantıda Trafik Daire Başkanlı-
ğı'ndan alınan verileri paylaşan
Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz, "Tür-
kiye'de yapılan kazaların yüzde 40'ı yara-
lanmalı oluyor. Yüzde 40'ın içinde yüzde
13'lük dilimi ise motosikletli kuryelerde ve
yaralanmalı veya ölümle sonuçlanıyor.
Çok ciddi ve vahim bir rakam. Acilen
önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Puanlama sistemi kaldırılmalı

Son zamanlarda firmalar arası rekabet ve
hız baskısından kaynaklı kurye ölümleri-
nin artış gösterdiğini söyleyen Tüm Ana-
dolu Motosikletli Kuryeler Federasyon
Başkanı Çağdaş Yavuz, "Bunların bir
nebze önüne geçebilmek için ünlü firma-
larımızdan, istihdamı önde götüren firma-
larımızdan bu müşteri puanlama
sisteminin kaldırılmasını rica ediyoruz.
Hız puanlamalarının kaldırılması bizim
üzerimizdeki, trafikteki baskıyı kaldıracak.
Bazıları trafik canavarı ya da trafik terörü
diyorlar ya biz o insanlardan olmak iste-
miyoruz. 20 liralık paketi götürebilmek
için canımız pahasına 2 teker üzerinde,
arabaların arasında, kaldırımda, cadde-

lerde, sokaklarda canımız pahasına git-
mek istemiyoruz. Bizler, güvenli sürüşü ve
trafik kurallarına uyarak müşterilere en
sağlıklı şekilde ürünlerini ulaştırmak isti-
yoruz. Bizler ailelerimize sağlıklı bir şe-
kilde kavuşmak istiyoruz. Akşam evimize
gittiğimiz zaman çocuklarımıza sağlıklı
bir şekilde sarılmak istiyoruz. Bunun için
de hız baskısının kaldırılmasını rica ediyo-
ruz" şeklinde konuştu.

Kaldırımdan bile geçiyorum

5 yıldır bir yemek firmasında kuryecilik
yapan Emrullah Akgeyik, siparişi vaktinde
yetiştirebilmek için yeri geldiğinde trafik

kurallarını ihlal etmek zorunda kaldığını
söyledi. Akgeyik, "Bazı telefon uygulama-
larında mesela şu belirtiyorlar, 'Sizden
hızlısı mezarda.' Gerçekten maalesef biz-
den hızlıları mezarda şu anda. Biz de on-
lardan biri olmak istemiyoruz. Kötü bir
durum yaşıyoruz. Hızlı olmak için mec-
bur tramvay yolundan geçiyorum, kaldı-
rımdan geçiyorum. Geçmesem patronum
diyecek nerede kaldın, müşteri diyecek si-
parişim nerede. Ceza yeme ya da kaza ris-
kine rağmen mecbur yani insanların
arasından geçiyorum. İnsanlar şikayet
ediyor, azarlıyor. Yani bir hız uğruna canı-
mızdan olacağız" dedi. DHA
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Abdullah ASLAN

Tarihten bugüne bir ışık

T ürk Edebiyatı'nın en güçlü kalemlerinden 
biridir Aziz Nesin…
Mizah, kısa öykü, tiyatro ve şiir gibi alan-

larda pek çok eser veren Nesin, eserleri yabancı
dile çevrilen yazarların içerisinde çok önemli bir
yere sahiptir.

Yazarlığı hepimizin malumu ancak onun henüz
11 yaşında yaşadığı vicdani hesaplaşma ve sorumlu-
luk duygusuyla Darüşşafaka’dan nasıl kimselere
söylemeden gittiğini biliyor musunuz?

"Annemin en büyük üzüntüsü benim nasıl okuya-
cağımdı. Dördüncü sınıfa geçmiştim. Ama annemin
beni ilkokula gönderecek gücü yoktu. Beni parasız
yatılı bir okula vermeyi düşündüler. Ama ilkokulu
bitirmeyen öğrenciler için böyle bir okul yoktu. Yal-
nız Darüşşafaka vardı.

Ama Darüşşafaka’ya yalnız babasız çocuklar alı-
nıyordu. Oysa benim babam vardı.

Vardı ama, neredeydi?” İmam Şevket Efendinin
mühürleyip bana verdiği ilmühaberde, babam
ölmüş, diye yazılı değildi, yalnızca "Mehmet Nus-
ret’in babası bulunmadığı" yazılıydı.

Şevket Efendi o kâğıdı vermemiş olsaydı, ben
şimdi bu satırların yazarı olamayacaktım, bugünkü
kişiliğimi kazanamayacak, dahası ilkokulu bitirmek
olanağım bile olmayacaktı.

Ben Darüşşafaka’ya babasız olarak girdim. Ama
iki yıl sonra babam çıkıp geldi. Babama kavuşma-
nın sevinci, babasız arkadaşlarımın ekmeğini yeme-
nin acısına karıştı. On bir yaşımın küçük omuzlarına
çöken bu ağırlığa dayanamadım. Hiç kimseciklere
bugüne değin bir şey söylemeden Darüşşafaka’dan
kaçtım."

Ancak tüm bunlara rağmen Darüşafaka’da oku-
yan yedi öğrenci daha bulunmaktaydı. Ama bu öğ-
rencilerin babaları sağdı. Oysaki bu kurumun
özelliği babasız öğrencilere eğitim vermekti.

Şimdi birçoğunuz bunu merak ediyorsunuzdur.
Çünkü bu yedi öğrencinin de babaları sağ olmala-

rına rağmen eğitimine devam etmeleri oldukça
ilginçti!

Ama bu öğrencilerden birinin Çatalca kimlikli ol-
ması daha da bir ilginçlik katıyor.

Bizden de bir tarihi not olarak hafızalarda yer et-
mesini istedim. 

KOÇ AİLESİ’NE GEÇMİŞ OLSUN

Pandemi süreci nedeni ile hastanede tedavi gören
Rahmi Koç’a acil şifalar diliyorum.

Bu neden ile sayın Koç Ailesi’nin bir kez daha
sizlere bazı anekdotlarını sunmak isterim.

Meşhur Kolonyacı, Eyüp Sabri Tuncer; iflasın eşi-
ğinde olduğunu söyleyerek, Vehbi Koç’tan borç ister.

Vehbi Koç, "Altı ay dayanabilir misin?" diye sorar.
"Dayanırım" der Eyüp Sabri.
"Öyle ise dinle" der Vehbi Koç.
"Sana borç vermeyeceğim. Ama bedava akıl vere-

ceğim. Bana hediye getirdiğin şu kolonya şişesinin
deliği çok küçük. Hemen imal ettiğin ve piyasaya
sürmediğin kolonya şişelerinin deliklerini büyüt, sü-
rümü arttır." der. Satışları hızla artan Eyüp Sabri,
birkaç ay içinde iflastan kurtulur.

***
Vehbi Koç ve şu an Covid 19 nedeni ile hastanede

tedavi gören 90 yaşındaki oğlu Rahmi Koç, aynı lo-
kanta da yemek yerlermiş.

Rahmi Koç garsonlara bol bahşiş verirken, Vehbi
Koç, adeta bahşişin suyunu sıkarmış.

Neşeli bir anında, garsonlardan birisi bunun ne-
denini sormuş.

"Evladım" demiş "Rahmi Bey tabi ki benden fazla
bahşiş verir. Onun babası Vehbi Koç.

Benim babam ise bakkal."
Vehbi Koç, eski senelerdeki gibi yazlık evine taşı-

nırken, diğer birkaç kişisel eşyalar ile kışlık evindeki
buzdolabı da taşımaktadır.

Bunu duyan yeni atanmış Genel Müdür Cengiz
Solakoğlu, buzdolabının taşınmasını engeller ve
yazlık eve hemen yeni bir buzdolabı gönderir.

Bunu duyan Vehbi Koç çok kızar ve telefon aça-
rak, "Sen kendi işine baksana, benim tarzıma niçin
karışıyorsun?" diye çıkışır.

Solakoğlu; "Efendim, kışlık evinizdeki buzdola-
bını yazlığa taşıdığınız duyulursa biz bundan sonra
yazlıkçılara nasıl buzdolabı satarız?" deyince Vehbi
Koç, gülerek telefonu kapatır ver meşhur sözünü
söyler:

"İyi eleman seç, iyi para ver.
Çünkü kötü elaman sana pahalıya mal olur…"
Vehbi Koç’a Allah'tan rahmet, oğlu Rahmi Koç’a

acil şifalar dilerim...

Tarfikte büyük tehlike altında olan motosikletli kuryeler, 
müşterilerin ve firmaların hız baskısına isyan etti. Kurye Emrullah Akgeyik, 
"Bazı telefon uygulamalarında mesela şunu belirtiyorlar, 'Sizden hızlısı mezarda.' 
Gerçekten maalesef bizden hızlıları mezarda şu anda" ifadelerini kullandı

BIZDeN HIZLISI
MeZARDA!

HIZ 
BASKISINA

İSYAN 
ETTİLER

Birliği, karşılıklı yardım-
laşmayı ve duvarların öte-
sinde ortak çabayı

simgelemek amacıyla daha önce
Paris, Andorra, Cenevre, Berlin,
Ouagadougou, Yamoussoukro ve
Torino’da birbiriyle tokalaşan iki eli
çimenlerin üzerine çeşitli boyalarla
resmeden Saype, sekizinci eserini de
İstanbul’da oluşturdu. Daha önce
Avrupa ve Afrika kıtalarını buluştu-
ran Saype, bu kez de Avrupa ve As-
ya’yı kavuşturmak için İstanbul
Boğazını geçerek, şehirden şehre,
kıtadan kıtaya, batıyla doğuyu sar-
malayan büyük bir kardeşlik zinciri
çizmeyi hedefliyor.

Mesafeli etkinlik

Programda Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat’ın yerine konuşan
Beşiktaş Belediyesi Kurumsal İlişki-
ler ve İletişim Direktörü Çağdaş Yıl-
dız, “Değerli konuklar, Başkanımız
Rıza Akpolat’ın hazırladığı mesajını
sizlere okumak istiyorum. Ülkeler ve
bölgeler arasındaki gerilimler, çatış-
malar, toplumlardaki kutuplaşma,
ticaret savaşları ve ekonomik sorun-
lar çözüm beklerken, pandemi hiç
ummadığımız şekilde tüm dünyayı
etkisi altına alarak, küresel bir krize
yol açıp hayatlarımızı neredeyse
tümden değiştirdi. Biz Beşiktaş Be-
lediyesi olarak, vatandaşlarımızın
pandemi nedeniyle yaşadığı sıkış-
mışlık duygusunun giderek bir buh-
rana dönüşmesini engellemek için,
yaz boyunca parklarımızda sosyal
mesafeli etkinlikler düzenledik. Kül-
tür, milyarlarca insanın fiziksel ola-
rak birbirinden uzak kaldığı bir
dönemde bizi bir araya getiriyor;
belirsizlik ve endişe yükseldiğinde
bize ilham ve umut veriyor. Biz bu
nedenle Beşiktaş’ta sanatsız kalma-
maya çalışıyoruz" dedi DHA

14 yıldır kurye olduğunu söyleyen Emrah Ka-
raman, "Maalesef durum kötü. Arıyorlar sıkı-
yorlar bizi nerede kaldın diye. Mecbur biz de
aralardan falan kendi canımız için değil müş-
terinin yemek ve hizmeti için mücadele ediyo-
ruz. Kaç arkadaşım trafik kazasında
yaralandı, vefat edenler oldu. Bu yüzden ne
olur biraz empati kursunlar. Biz karda kışta
gerçekten zor durumlar yaşadık. Neler çeki-
yoruz bir biz biliriz bir Allah bilir. Beyefendi
arıyor 'Acil gelsin'
diyor. Bu sefer de pat-
ron bizi zorluyor. Biz
de mecburen sipariş
yetişsin diye zorluklar
mücadeleler veriyo-
ruz. Hızların puanlan-
dığı anketler çok
yanlış. Bazı firmalar
30 dakika diyor. Arka-
daşlarımız olsun genç
kardeşlerimiz olsun o

30 dakikayı aşmamak için ekstra bir çaba
sarf ediyorlar. Müdürler zorluyor elamanları.
İnsanlar gidiyor kaza yapıyor ailesinden olu-
yor hayatından oluyor" şeklinde konuştu. 
20 yıldır kurye olan Hasan Yılmaz ise, 4 kere
ölümden döndüğünü belirtti. Yılmaz, "Ben 4
kere ölümden döndüm. Hızların puanlanma-
ması lazım. Bizi çok zor duruma düşürüyorlar.
Biraz dikkatli ve duyarlı olsalar daha iyi ola-
cak. Müşteri daha çıkmadan 2 dakika önce

arıyor paketim yolda mı
değil mi diye kontrol
ediyorlar. Bizi de zor du-
rumda bırakıyorlar. Tra-
fikte zaten belli olduğu
gibi kazaya sebep olu-
yorlar. Bazı firmalar
çabuk gitsin, sıcak git-
sin diye baskı yapıyor
ama kuryelerin canını
hiç düşünmüyorlar"
şeklinde konuştu.

4 KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM!

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm
Toplantısı’nda Okmeydanı 
sakinleriyle bir araya gelen Başkan
Yıldız, “Okmeydanı’nın kaybedecek
zamanı yok. Bizim hep birlikte 
elimizi taşın altına koyma konusunda
irademizi netleştirmemiz lazım.
El birliğiyle çocuklarımıza daha
sağlam, daha sağlıklı ve daha
yaşanılabilir bir
Okmeydanı’nı
bırakmış
olacağız”
dedi

Okmeydanı'nı sağlıklı bir
yaşam alanına dönüştürmek
için hayata geçirilen Okmey-

danı Kentsel Dönüşüm Projesi için geri
sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı tarafından 1,5 milyon metrekarelik
alanda hayata geçirilecek proje ile yakla-
şık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız
bölüm dönüştürülecek. Yılsonunda Fe-
tihtepe Mahallesi’nde ilk kazmanın vuru-
lacağı proje için Alucra Vakfı’nda
‘Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Toplan-
tısı’ düzenlendi. Toplantıda Okmeydanı

sakinleriyle bir araya gelen Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız, projeyle
ilgisi soruları cevaplandırdı.

Kaybedecek zamanımız yok

Proje hakkında bilgi veren Beyoğlu Bele-
diye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bütün
Türkiye’de kentsel dönüşümü yapan
kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır.
Okmeydanı’nda kentsel dönüşümü de
Bakanlığımız yapacak. Kimseyi Okmey-
danı’ndan çıkartmadan bir kentsel sönü-
şüm yapılacak. Okmeydanı konut

yoğunluğundan dolayı en zor yer. Ok-
meydanı’nın kaybedecek zamanı yok.
Bizim hep birlikte elimizi taşın altına
koyma konusunda irademizi netleştirme-
miz lazım. Kimseyi kırmadan, hakkına
hukukuna dokunmadan, gönül rızasına
dayalı bir dönüşüm olacak. Kimseyi
mağdur etmeden deprem esaslı bir dönü-
şüm olacak. Kasım ayında başlamayı dü-
şündüğümüz dönüşümü yapacak olan
da devletimizin bizzat kendisidir. Biz de
buradayız, sizler de buradasınız. El bir-
liğiyle çocuklarımıza daha sağlam,
daha sağlıklı ve daha yaşanıla-
bilir bir Okmeydanı’nı bı-
rakmış olacağız”
dedi. DHA

Okmeydanı için 
geri sayım başladı

Fransız 'land art' (arazi sanatı)
sanatçı Saype’nin geçen yıl 
haziran ayında başlattığı
“Beyond Walls” projesinin 
sekizinci durağı İstanbul oldu

Mahalleliye 
teşekkür etti
Mahalleliye 
teşekkür etti
Mahalleliye 
teşekkür etti
Mahalleliye 
teşekkür etti
Mahalleliye 
teşekkür etti
Mahalleliye 
teşekkür etti

Şişli Kurtuluş ara
sokaklarında seyyar

simit arabasıyla 6 yıldır
simit satan Mehmet Ayışığı'nın

arabası geçen hafta Şişli Beledi-

ye'sine gelen gürültü şikayeti
nedeniyle alındı. Fırının cezayı

ödemesiyle tekrar seyyar simit araba-
sına kavuşan Mehmet Ayışığı'na önceki
gün mahalle sakinleri bir araya gelerek
destek verdi. Şişli Kurtuluş'ta altı yıldır sey-
yar arabasıyla simit satan Mehmet Ayışığı
mahalle sakinlerinin kendisine verdiği des-
teğe teşekkür etti. Şimdilik hasta olan ar-
kadaşının yerine sabit simit tezgahında
çalışan Ayışığı, seyyar tezgahına kavuşa-
cağı anı "Sıcak simitler sıcak sıcak. Sıcak

simitler yanıyor" şeklinde bağıracağı günü
iple çekiyor.

Ekmeğimizi kazanıyoruz

Haberin yayınlanmasından sonra herkesin
kendisine destek verdiğini söyleyen Ayı-
şığı, "Haberlerden sonra dostlarımız aradı
herkes takdir etti. Tebrik etti. Ailemle güzel
bir vakit geçirdim. Onlar da desteklerini
sürdürdü. İnsanlara doğal davranmam ve
onları sevmemden dolayı mahalle sakin-
leri de beni sevdi. Onların sayesinde ek-

meğimizi kazanıyoruz. Mahalleli benimle
beraber simit sattı. Beni hiç yalnız bırak-
madılar. Ben de bu desteğin karşılığını yıl-
lardır veriyorum. Çok duygulandım.
Sevilmek çok güzel bir duygu. Ben bu
kadar beklemiyordum. Şimdi birkaç gün
arkadaşımın yerine sabit simit tezgahına
bakıyorum.Ondan sonra kendi seyyar tez-
gahıma geçeceğim. Burada sabit olduğu
için daha çok gelip geçen müşteri var. Kur-
tuluş'ta ise tanıdığımız devamlı müşterileri-
miz" dedi. DHA

Mahalleliye 
teşekkür etti

Dostluk zinciri 
İstanbul’dan

geçtİ
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(ÇAYKUR), üreticilere, eylül ayı
yaş çay bedeli olan 670 milyon li-

ranın ödemesine başlıyor. ÇAYKUR’dan ya-
pılan yazılı açıklamada üreticilerden eylül

ayında 204 bin ton yaş çay alındığı bildirile-
rek, şöyle denildi: “Eylül ayı yaş çayın bedeli
olan 670 Milyon TL’nin ödemeleri, 27-30
Ekim 2020 Salı ve Cuma günü şeklinde iki
gün içerisinde yapılacaktır. Diğer bir ödeme-

miz de; Ağustos ayında alınan organik çay
fark tutarı olan 24 Milyon TL, 30 Ekim Cuma
günü yapılacaktır. Bilindiği gibi üreticilerimi-
zin ilgili banka hesaplarına yapılan ödeme-
ler, bir sonraki gün çekilebilmektedir.”

B u yıl 5’incisi gerçekleşen Kuzey
Uluslararası Ekonomi Konfe-
ransı’nın partneri İstanbul Rumeli

Üniversitesi oldu. Romanya'dan, Türki-
ye'den ve birçok ülkeden araştırmacıların,
akademisyenlerin katılım gösterdiği konfe-
ransta, ekonomi biliminin yanı sıra hukuk,
tarih, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset
bilimi gibi sosyal bilimlerin farklı dallarına
da yer verildi. İstanbul Rumeli Üniversitesi,
hem onur komitesinde hem bilimsel komi-
tede yer aldı. Kurumun İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi’nin ağırlıklı olarak
yer aldığı etkinlikte Rektör Prof. Dr. Hazım
Tamer Dodurka, Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mustafa Kara, İİSBF Dekanı ve Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Mucip Gökçen
onur komitesinde yer alırken, İİSBF akade-
misyenlerinden Doç. Dr. Engin Şahin, Dr.
Öğr. Üyesi Armağan Örki, Dr. Öğr. Üyesi
Fatih T. Yaman ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Y.
Çendek ise bilimsel komitede bulundu.

Üniversitenin araştırma görevlileri bildirileri
ile konferansa katkı sundu. 

Krizden güçlenerek çıkacağız

Çevrimiçi gerçekleşen konferansta İstanbul
Rumeli Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ar.
Gör. Ceren Tabakcıoğlu ve Ar. Gör. Uzay
Ergün ‘’ Üniversite Öğrencilerinde Mükem-
meliyetçilik, Akademik Motivasyon Ve
Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İnce-
lenmesi’’, Uluslararası İlişkiler Bölümü Ar.
Gör. Özlem Öztürk ve Ar. Gör. Hakan
Ozan ‘’ Koronavirüsün Avrupa Birliği Si-
yasi Bütünleşme Sürecine Etkisi’’, Uğur
Türkyılmaz ve Gülden Kıvırcık ise ‘’Türkiye
İle Romanya Arasındaki Siyasi Ve Ekono-
mik İlişkilerin Tarihsel Süreci’’ adlı bildirileri
ile katılım sağladılar. Tüm dünyayı etkileyen
Koronavirüs’ün sosyal yaşam kadar ulus-
lararası ilişkileri de etkisi altına aldığını dile
getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü Ar. Gör. Özlem
Öztürk ve Ar. Gör. Hakan Ozan bildiri ile il-
gili şunları söylediler;’’2019 yılında Çin'in

Wuhan kentinde ortaya
çıkan ve tüm dünyayı etki-
leyen Koronavirüs, sosyal
yaşam kadar uluslararası ilişkileri
de etkisi altına almıştır. Kısa sürede
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “salgın”
olarak ilan edilen bu hastalık Avrupa Ülke-
lerini derinden sarsmıştır. Avrupa Birliği’nin
bu salgına hazırlıksız yakalanması ve virü-
sün özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'da
hızla yayılması, üye ülkelerde AB şüphecili-
ğini artıran bir faktör olmuştur. Bu durum,
Birliğin siyasi entegrasyon hızını yavaşlatan
nedenlere bir yenisini daha eklemiştir. Her
ne kadar salgın, AB'nin siyasi bütünleşme
sürecini olumsuz etkilese de Birliğin sal-
gınla mücadele kapsamında aldığı önlemler
bu krizden de güçlenerek çıkacağına dair
adımlar attığını göstermektedir.’’ 

İki ülke ilişkileri ele alındı

Bildirilerinde Türkiye ile Romanya arasın-
daki Siyasi ve Ekonomik İlişkilerin tarihsel
sürecini ele alan Uğur Türkyılmaz ve 

Gülden Kıvır-
cık ‘’Türkiye Romanya

ilişkileri çok uzun sayılabilecek tarihi bir
geçmişe dayanmaktadır. Coğrafi konum
olarak bugünkü Romanya topraklarını
oluşturan Eflak ve Boğdan’da hakimiyet
mücadelesi ile başlayan bu temas, çok çe-
şitli badireler atlatıp nihayetinde ticari bir
zemine oturtularak günümüze kadar ulaş-
mıştır. 13 Temmuz 1878 tarihinde imzala-
nan Berlin Antlaşması ile Romanya
bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu antlaşma ile
aynı zamanda Romanya ile Osmanlı Dev-
leti arasındaki ticari kaideler de düzenlen-
miştir. Böyle köklü bir tarihi süreci ele
aldığımız makalemizde siyasi ve iktisadi iliş-
kinin nedenlerini, nasıl gerçekleştiği ve geç-
miş ile günümüz arasındaki potansiyel
değişimi ana hatlarıyla açıklığa kavuştura-
rak katılım sağladık’’ dediler. 

ÇAYKUR’dan üreticilere ödeme yapıldı 

Cluj Napoca Teknik Üniversitesi & İstanbul Rumeli Üniversitesi ortaklığında
Romanya'nın Baia Mare şehrinde gerçekleştirilen ‘’5.Kuzey Uluslararası
Ekonomi Konferansı’’ sona erdi. Küresel pandemi 
nedeniyle bu yıl çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilen 
konferansta İstanbul Rumeli 
Üniversitesi öğretim üyeleri 
ve personelleri üç farklı 
bildirileri ile katılım sağladılar

Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik, akademik motivasyon ve
yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi
Psikoloji Bölümü Ar. Gör. Ceren Tabakcıoğlu ve Ar. Gör. Uzay Ergün ise bil-

dirileri hakkında ’’Mükemmeliyetçilik, birey tarafından kendi konusunda de-
rinden yerleştirilen yüksek derecede özeleştiriyi ifade eder. Motivasyon

kelimesi Latince'de "hareket et, hareket et" anlamına gelen "hareket" keli-
mesinden gelir ve genellikle "kişinin istenen hedefe yönelmesine neden

olan zihinsel bir durum” olarak tanımlanır. Yaşam doyumu, kişinin
kendi yaşamının öz değerlendirmesidir. Mükemmeliyetçilik türle-
rine göre akademik motivasyon düzeyi değişmesi ve bu değişi-

min yaşam doyumunu etkileyebileceği düşünülmektedir.Bu
çalışmada kullanılan ölçekler akademik motivasyon

ölçeği, yaşam doyumu ölçeği ve çok boyutlu
mükemmeliyetçilik ölçeğidir’ ’ifadele-

rini kullandılar. 

MükeMMeliyetçilik

ölçeği
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Türkiye’den dünyaya 
salyangoz gidiyor

TAM 
700 
TON

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar, Bilecik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alan fabrikada dondurulmuş salyangoz dolması haline getirilerek Fransa’ya ihraç ediliyor

Bilecik Organize Sanayi
Bölgesi'nde 31 yıl önce 4 bin
metrekare kapalı alanda ku-

rulan fabrikada, Türkiye'nin çeşitli böl-
gelerinde doğadan canlı olarak
toplanan salyangozlar tereyağlı veya
normal olarak pişirilip, salyangoz dol-
ması olarak hazırlanıyor. Pişirilen sal-
yangoz dolmaları dondurulduktan

sonra Fransa'ya ihraç edilirken, ortak
şirketler aracılığıyla birçok ülke resto-
ranlarına gönderiliyor. Fabrika müdürü
ve su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın,
yıllık 700 ton salyangoz ihracatı yaptık-
larını ve 2020 yılı için ihracat hedefleri-
nin 2 milyon dolar olduğunu söyledi.
Fabrikada 70 kadın çalıştırarak kadın is-
tihdamına da destek verdiklerini ifade

eden Akın, "Bize et ve kabuklar Bandır-
ma'dan geliyor. Gelen bu salyangoz
etini özel formüllü sosu ile pişirip, bir
gece bekletiyoruz. Daha sonra pişen bu
etler tek tek kabuklara yerleştirildikten
sonra eksi 25 derecede şoklanıp, büyük
paketlere ambalajlama yapılıyor. Etiket-
lenip, hazırlandıktan sonra ise Fran-
sa'daki müşterimize ihraç ediyoruz.
Fransa'daki müşterimiz de diğer ülke-
lere sevkiyatını yapıyor. Bizden giden bu
salyangozlar, Japonya'dan Amerika'ya
kadar pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Yıl-
lık yaklaşık 700 ton salyangoz satışı ger-
çekleştiriyoruz" dedi.

Kolay bir iş değil

Dondurulmuş salyangoz dolmasının
hazırlanmasından, pazarlama aşama-
sına kadar zor işlemlerden geçirildiğini
anlatan Akın, "Fabrikamızda yaklaşık
70 kadın personel istihdam ediyoruz.
Kadın personel istihdam ettiğimiz için
de kendimizle gurur duyuyoruz. Onla-
rın ekonomiye sağladıkları katkıdan do-
layı çok memnun oluyoruz. 18 yıldır bu
fabrikada çalışıyorum. Dışarıdan görül-
düğü kadar kolay bir iş değil. Ürünün
işlenmesinden sevkiyatına, son ürünü
müşteriye teslim edene kadar gerçekten
zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye 
konuştu. 

Hazır giyim
ihracatı uçuyor
Yılın ilk 5 ayında yüzde 9,8 artan hazır
giyim ihracatının yıl sonunda 20 milyar
doları geçerek rekor kıracağına inandığını
belirten Zoom Tekstil Yönetim Kurulu
Başkanı İsmail Kizek, “Daha önce Çin ve
İtalya’ya giden müşteri de Türkiye’ye
döndü. Antalya’da daha önce 5 bin alıcı
ağırlarken sayı ilk kez 6 bine yaklaştı” dedi

Dünya eko-
nomilerini
derinden

sarsan koronavirüs
pandemisi birçok sek-
törü olduğu gibi tekstil
sektörünü de vurdu.
Pandemi nedeniyle aza-
lan talepler nedeniyle
hazır giyim sektörü de
zorlu bir dönem geçirdi.
Zoom Tekstil Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail
Kizek, yılın son 5
ayında yüzde 25 ciro
artışı elde ettiklerini be-
lirterek, “Kurun yukarı
çıkması ile birlikte sektör fiyat avantajı elde etti ve
daha önce Çin ve İtalya’ya giden müşteri Tür-
kiye’ye döndü. Antalya’da daha önce 5 bin alıcı
ağırlarken sayı ilk kez 6 bine yaklaştı. Katılımcı sa-
yısındaki artış, kurun sağladığı avantajlar ile An-
talya’da bu sezon ciromuz yılın en üst seviyesine
çıkacak. İlk 5 ayda yüzde 9,8 artan hazır giyim ih-
racatının yıl sonunda 20 milyar doları geçerek
rekor kıracağına inanıyorum” dedi. 

5 bin alıcıyla buluşacak

Üretimde tasarımın ve inovasyonun öne çıktığı bir
sürece girildiğini anlatan İsmail Kizek, “Türkiye
olarak moda endüstrisinde ucuz ürün ile gidecek
yolumuz kalmadı. Bizim yüksek katma değerli
üretime yönelmemiz gerekiyor. Her yıl iki kez dü-
zenlenen moda ve fuar organizasyonu Zoom
Tekstil yerli üreticilerle 30’u aşkın ülkeden 5 bin
alıcıyı buluşturmayı hedefliyoruz. Ürün kategori-
lerini yılbaşından itibaren erkek giyim ile ayakka-
bıyı katarak genişleteceğiz. Türkiye’ye pandemi
nedeniyle gelme konusunda çekincesi olan alıcılar
için online hazırladığımız şovun ilkini düzenle-
dik.” diye konuştu. 

TOGG fark
yaratacak

Türkiye’nin Otomobili’nde kullanı-
lacak bataryanın rakiplerine göre
daha uzun menzil avantajı sağlaya-

cağı bildirildi. Türkiye'nin Otomobili Girişim
Grubu’nun (TOGG) Twitter hesabından
"TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde
kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlaya-
cak" notuyla, "Batarya Teknolojilerimiz Hak-
kında Detaylar" konulu bir video paylaşıldı.
Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil
avantajı sağlayacağı aktarılan videolu payla-
şımda, "Lityum-iyon bataryamızda enerji ve
güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel
Manganez Kobalt Oksit ) katodu kullanıla-
cak." denildi. TOGG’un batarya paketinde iş
ortağı olarak seçtiği Farasis’in geliştirdiği
"NMC 811" kimyasının Nikel oranı açısın-
dan zengin olduğu belirtilen paylaşımda,
"Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek
kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak.
Alüminyum muhafazalı kompakt mo-
düller ile yüksek yapısal dayanım sağla-
nacak." ifadeleri kullanıldı.

Yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek

Yüksek verimli sıvı soğutma ve yeni-
likçi batarya yönetim sistemi ile
maksimum batarya ömrü, perfor-
mans ve güvenlik sağlanacağı bildi-
rilen paylaşımda, ayrıca şunlar
kaydedildi:  "Otomobillerimiz
300+ ve 500+ km menzile sahip
olacak ve 30 dakikanın altında
yüzde 80’e kadar şarj edilebile-
cek. Modüler yapısı sayesinde
enerji depolama başta olmak
üzere farklı sektörlerdeki bir-
çok uygulamada kullanılabi-
lecek." Öte yandan, TOGG
geçen hafta, geliştirmekte ol-
duğu elektrikli araç ürün
gamı içindeki en temel bile-
şenlerden biri olan batarya
için dünyanın önde gelen
Li-Ion batarya üreticile-
rinden Farasis'i iş ortağı
olarak seçtiğini 
duyurmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin
sektörel güven endekslerini açıkladı. Buna
göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet

sektörü güven endeksi eylülde 74,9 iken, ekimde yüzde 6,4
artarak 79,7'ye yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya
göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 8
artarak 77 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep
alt endeksi yüzde 7,2 artışla 74,9 değerini aldı. Gelecek üç
aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de
yüzde 4,3 artarak 87,4'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde yüzde
1,7 artışla 95'e ulaştı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki
aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi
yüzde 3 artarak 86,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi
yüzde 0,2 azalarak 107,5'e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş
hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,7 yükselerek 
90,9'a çıktı.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi eylülde
83,3 iken bu ay yüzde 0,6 artarak 83,8'e yükseldi. İnşaat sektöründe bir
önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi
yüzde 0,2 gerileyerek 69,8'e düştü. Gelecek üç aylık dönemde toplam
çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 1,2 artarak 97,8 değerini
aldı. İnşaat sektöründe ekimde girişimlerin yüzde 35,2'si faaliyetleri kısıt-
layan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64,8'i ise faaliyetlerini kısıtla-
yan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe
faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden, "finansman sorunları" eylülde
yüzde 39,3 iken ekimde yüzde 42,4, "talep yetersizliği" eylülde yüzde 32,8
iken ekimde yüzde 30,2 ve "diğer faktörler" eylülde yüzde 17 iken ekimde
yüzde 16,2 oldu.

Sektörel güven
endeksi yükseldi
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Noterlik sınavı
gündemde!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gül, "Önümüzdeki dönemde Noterlik Kanunu'nu 
bir bütün olarak ele almayı düşünüyoruz. Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam
edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulması hedeflerimiz arasında.
Noterliğe girişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi yine önerilerimiz arasında olacak" dedi

AdAlet Bakanı Abdulha-
mit Gül, Dikmen Hakim
Evi'nde düzenlenen 'e-

noter uygulaması' tanıtım toplantı-
sına katıldı. Bakan Gül, noterlerin,
hukuk güvenliğini sağlamak ve ihti-
lafları önlemek için işlemleri belge-
lendirdiğini ve onlara hukuki hüviyet
kazandırdığını söyleyerek, "Deyim
yerindeyse noterlerimiz, hukuk ala-
nında 'koruyucu hekimlik' vazifesi
görüyorlar. Tarafsız, bağımsız ve
mesleki yetkinliği güçlü bir noterlik
sistemi, hukuki hizmetlerin daha ka-
liteli sunumunu kolaylaştırıyor" dedi.
Gül, noterlik sayısının artırılmasının
vatandaşların bu hizmetten daha
geniş bir şekilde istifade etmesine
katkıda bulunduğunu, 2019 ve 2020
yılları arasında toplam 319 yeni no-
terlik kurulduğunu kaydetti. 2002 yı-
lında bin 231 olan noterlik sayısının
yüzde 83 artışla 2020 yılında 2 bin
250'ye ulaştığına dikkat çeken Gül, 6
Nisan 2019 tarihinden itibaren nö-
betçi noterlik uygulamasına geçtikle-
rini hatırlattı.

Güvenli ödeme sistemi

Bakan Gül, noter ücretleriyle harç ve
vergilerin kredi kartlarıyla ödenmesi
uygulamasının da 3 Şubat 2020 tari-
hinden itibaren hayata geçirildiğini
hatırlatarak, "Bu da vatandaşlarımı-
zın önemli bir ihtiyacı, önemli bir ta-
lebiydi. Bugün itibarıyla bu sistem
bütün noterliklerde kurulmuştur. Uy-
gulamanın başladığı günden 1 Ekim
2020 tarihine kadar kredi kartı ile 1
milyon 650 bin adet işlem gerçekleş-
tirilmiştir. Bu uygulama ile vatandaş-
larımız nakit para taşıma, kaybetme
veya çalınma gibi sıkıntılardan kur-
tulmuştur. Aynı şekilde Güvenli
Ödeme Sistemi uygulaması da
önemli bir yenilik. Özellikle para alış-
verişinin olduğu noterlik işlemlerinde
yaşanan sorunların giderilmesi için
işlemin tamamlanmasından sonra
paranın ilgilisine güvenli bir şekilde
aktarılması uygulamasına 3 Şubat

2020 itibarıyla geçilmiştir. Ödemeye
dayalı sözleşmelerdeki para alışveriş-
lerinde birtakım aksaklıklar veya do-
landırıcılık eylemleri
yaşanabiliyordu. Güvenli ödeme sis-
temi ile; 'paramı alamadım' veya
'beni dolandırdılar' şeklindeki yakın-
malara artık bir son verilmiştir" diye
kaydetti.

Görüşleri alıyoruz

Gül, yargı reformu stratejisi birinci
paketinde yapılan düzenleme ile
hukuk mesleklerine giriş sınavı getir-
diklerini hatırlatarak, hakimlik, savcı-
lık, avukatlıkta olduğu gibi noter
olabilmek için bu sınavda başarılı
olunması gerektiğini kaydetti. Gül,
"Amacımız hukuk meslekleri insan
kaynağını nitelik yönünden daha da

geliştirmektir. Önümüzdeki dönemde
Noterlik Kanunu'nu bir bütün olarak
ele almayı düşünüyoruz. Bakanlığı-
mız koordinasyonunda kurulan
Bilim Kurulu’nun katkılarını aldık.
Diğer paydaş görüşlerini almaya
devam ediyoruz. Yapılacak düzenle-
mede hukuk fakültesi mezunlarının
istihdam edileceği noter yardımcılığı
müessesesi oluşturulması hedefleri-
miz arasında. Hukuk Mesleklerine
Giriş Sınavı sonrasında noterliğe gi-
rişte 'Noterlik Sınavı' getirilmesi yine
önerilerimiz arasında olacak. Noter-
liklerin görev tanımlarına yeni başlık-
lar eklemeyi düşünüyoruz. Yargının
iş yükünü azaltacak ve vatandaşımı-
zın hizmet alımını kolaylaştıracak
düzenlemelere yer vermeyi amaçlıyo-
ruz" ifadelerini kullandı. DHA

CHP İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal, tehdit edildi-
ğini açıkladı. Tanal, "Şanlıurfa

Akçakale'deki usulsüzlüklerin üzerine git-
tiğim için Bakan'ın göreceği şekilde tehdit
ediliyorum" ifadelerini kullandı. Şanlıur-
fa'nın Akçakale Belediyesi'nde bazı usul-
süzlüklerin yaşandığını ve bu iddiaları
sosyal medya hesabından duyuran CHP

İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal, tehdit
mesajları aldığını du-
yurdu. Sosyal medya he-
sabından aldığı tehdit
mesajlarını paylaşan
Tanal; şu ifadeleri kul-
landı: "Şanlıurfa Akçaka-
le'deki usulsüzlüklerin
üzerine gittiğim için Ba-
kan'ın göreceği şekilde

tehdit ediliyorum. Bir vekili böyle tehdit
eden Şanlıurfa halkına neler yapmaz. Ne
hikmetse tehditçi trolün tek bir takipçisi
var, o da elinden keleş düşmeyen Akça-
kale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınka-
ya'nın Göç İdaresi personeli yeğeni M.
Y... Bu tehditlere pabuç bırakmayız.  Ak-
çakale Belediyesi'nde yaşananların binde
biri muhalefetin elindeki bir belediyede
yaşansaydı, çoktan kayyum atanmıştı."

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, 10 yıl
önce yolcu sayısı düştüğü ge-

rekçesiyle seferleri iptal edilen Ankara-
Zonguldak arasındaki Karaelmas
Ekspresi'nin, pandemi sonrası yeniden
seferlerine başlayacağı müjdesini verdi.
Karaelmas Ekspresi ile Ankara'dan Kale-
cik ilçesine yolculuk yapan Ersoy, "Eski-
den de hayatta olan Karaelmas hattını
tekrar canlandırmak için bu tren yolculu-
ğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Zon-
guldak'a kadar dolu dolu bir tren rotasını
içerikleriyle birlikte hazırlayıp, pandemi
sonrasında bu yaza hazırlayıp hayata ge-
çirmek" dedi.

Yaza kadar hazır olacak

Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi treninin çok
başarılı olduğunu ve Ulaştırma Bakanlığı
ile birlikte bu tarz turizm trenlerinin se-
ferlerini artırmak istediklerini söyledi. Bu
bağlamda Doğu Ekspresi gibi en az 5 tu-
rizm treni oluşturmaya çalıştıklarını vur-
gulayan Bakan Ersoy, "Şimdi eskiden de
hayatta olan Karaelmas hattını tekrar
canlandırmak için bu tren yolculuğunu
gerçekleştiriyoruz. Amacımız Ankara'dan
çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş,
Eskipazar, Safranbolu ve Zonguldak'a
kadar varacak olan dolu dolu bir tren ro-
tasını içerikleriyle birlikte hazırlayıp, yol
alacağız” şeklinde konuştu.

Matrah artırımı işletmelere
nefes aldıracak

İ şletmelerin kamuya olan 500 milar TL civarındaki
borçlarının yeniden yapılandırılması torba yasaya
eklendi. Gelen yoğun taleplerler üzerine matrah ve

vergi artırımı plan ve bütçe komisyonunda görüşülüyor.
Matrah ve verginin artırılması ilgili yılın, vergi inceleme-
sini ortadan kaldırıyor.

CUMHUR BAŞKANI OLUMLU BAKIYOR

teklifin son halinin cumhurbaşkanına sunulduğu, yetkili
bakanlıkların uygun görüş verdiği teklife, Cumhurbaş-
kanı da olumlu bakıyor. Bu konudaki teklifin ve hazırla-
nacak önergelerin plan ve bütçe komisyonunda
görüşülmekte olan torba yasasına dahil edilmesi talimatı
verdiği öğrenildi.
Matrah ve vergi artırımı yapılması, yararlananlara çok
önemli avantajlar sağlıyor. Matrah ve vergi artırımı yapı-
lan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesini engelli-
yor. Matrah veya vergi artırarak belirli oranda tutar
ödeniyor. Bunun karşılığında incelenmeme garantisi veri-
liyor. Uzmanlar bu maddenin eklenmesiyle şirketlerin il-
gili yıla ait yapılacak olan vergi incelenmesini dair
Sigorta altına alındığını belirtiyorlar.

2015-2019 YILLARINI KAPSAYACAK

Matrah ve vergi artırımı 2015-2019 geçerli olması ve bu
artırımların belirtilen yıllara ilişkin olarak, gelir ve
Kurumlar vergisi ile KDV ve bazı gelir ve kurumlar ver-
gisi stopajları için yapılması öngörülüyor. Toplamda 5 yılı
kapsayacak çalışmadan,2 milyon işletmenin yararlan-
ması bekleniyor. Gelir ve kurumsal vergisi için uygulana-
cak oranlar; 2015 yılı için yüzde 35, 2016 yılı için yüzde
30, 2017 yılı için yüzde 25, 2018 yılı için yüzde 20 ve
2019 yılı için yüzde 15 olarak uygulanacak.
KDV artırımı için uygulanacak oranlar; 2015 yılı için
yüzde 3,5, 2016 yılı için yüzde 3, 2017 yılı için yüzde
2,5, 2018 yılı için yüzde 2 ve 2019 yılı için yüzde 1,5.
KDV artırımı yapılan yıllar için KDV yönünden vergi in-
celemesi yapılmayacak.

KAPSAMDA NELER YER ALACAK

Vergiden Sigortaya ve trafik cezalarına kadar cezalar
kapsamda yer alıyor. Vergi ve vergi cezaları, idari para
cezaları, trafik para cezaları, Sigorta pirimleri, emeklilik
keseneği ve kurum karlılığı, işsizlik sigortası pirimi, sos-
yal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her
türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi ve ge-
cikme cezası. Belediyelerin idari para cezaları kapsamda
yer alacak. Devletin bütçeye kaynak sağlaması ve salgın
sürecinde zor durumda kalan işletmelere bir nebze olsun
nefes aldıracak yapılandırma iş dünyasının beklediği bir
durumdu. Matrah ve vergi artırımının piyasaları olumlu
etkileyeceği aşikar. Bir anlamda devlet; “bir taşla iki kuş
vurmuş” oldu. Hem işletmelere derin nefes aldıracak
hem de bütçeye hatırı sayılır bir gelir sağlayacak.
Saygılarımla 
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Osman KÖSE

İ çişleri Bakanı Soylu, Ankara'da 'Mül-
kiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme
Araştırma Toplantısı'na katıldı. Burada

konuşan Bakan Soylu, Mülkiye Teftiş Ku-
rulu Başkanlığı'nın rehberlik eden ve yol gös-
teren teşkilat olduğunu söyledi. Soylu,
"Özellikle bu yeni dönemdeki ceza ve yöne-
tim anlayışımız, trafikten Covid tedbirlerine
kadar bu yaklaşım doğrultusundadır. Aynı
mantaliteyi teftiş çalışmalarında da gösteri-
yoruz" diye konuştu.

Entegrasyonu artırdık

Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi
sonrası dönemde İçişleri Bakanlığı'nda sa-
dece sayıların değişmediğini, stratejilerin de
değiştiğini söyledi. Önemli alanlarda strateji
belgeleri oluşturduklarını ve bunları uygula-
dıklarını kaydeden Soylu, "Göç, trafik, asa-
yiş, uyuşturucu gibi konularda hem strateji
belgeleri hem de bilimsel saha araştırmala-
rıyla meseleye yaklaştık. Birimler arası enteg-
rasyonu artırmak, sistemi performans ve
verimlilik üzerine kurgulamak, vatandaşın
üzerindeki bürokratik yükü azaltmak, dijital
teknolojileri etkin şekilde kullanmak öncelik
verdiğimiz temel ilkelerimizdir" dedi.

Kazalarda azalma oldu

Bu strateji belgeleri sayesinde yakalanan ba-
şarıya da değinen Bakan Soylu, şunları kay-
detti: "Trafik kazalarında 2015 yılına göre,
2019 yılı sonu itibarıyla yıllık bazda 2 bin 57
kişi daha az daha can kaybı yaşandıysa,
2017'deki uyuşturucuya bağlı 941 can kaybı
sayısını 2019 sonunda 342'ye çekebilmişsek;

PKK terör örgütüne 2015 yılında 5 bin 550
kişi, 2016 yılında yıllık 703 kişi katılırken
2019 yılının tamamında 130 kişi, bu yıl da
şu anda 44 kişi katılıyorsa, buna mukabil
2016 yılında ikna edilerek teslim olan kişi
sayısı 49 iken, 2019’da 273, bu yıl içinde de
halen 182 olabiliyorsa, son 3,5 yılda 800 ra-
kamını ikna edilerek adalete teslim edebilme
kabiliyetini tüm birimlerimiz sağlayabili-
yorsa, Türkiye asayişte günlük evden hırsız-
lık ortalamasını 2016-2020 arasında 240’tan
154’e çekebiliyorsa ve Türkiye dünyanın öcü
gibi korktuğu göçü, medeniyet değerlerine
yakışır şekilde yönetebiliyorsa bütün bunlar
ciddiyetli, stratejik ve konuşmamın başında
ifade etmeye çalıştığım, Sayın Cumhurbaş-
kanı'mızın liderliğinde 21. yüzyılın başından
itibaren ortaya koyduğumuz mantalite saye-
sindedir."

Acil çağrılar tek merkezde

Bakan Soylu, acil çağrı hatlarının tek mer-
kezde toplanacağını da belirterek, "Hazira-
nın sonunda inşallah Türkiye'nin her
tarafından 112 çevrilecek. Böyle 155, 156,
157; itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada
olacak. Bu bizi niye heyecanlandırıyor? Bizi
heyecanlandırmasının sebebi konforlu bir
şey; ama başka bir şey daha var. Elimizde
öyle bir data, öyle bir veri olacak ki kazanın
en çok nerede olduğunu bir tuşla görebile-
ceğiz. Hırsızlığın en çok nerede olduğunu
göreceğiz. Orman yangınlarının hangi böl-
gelerde olduğunu, tedbirleri hangi bölgeye
yoğunlaştırılması gerektiğini göreceğiz. Beni
heyecanlandıran taraf burası" dedi. DHA

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, acil çağrı 

hatlarının tek merkezde 
toplanacağını belirterek,

"Haziranın sonunda 
inşallah Türkiye'nin her 

tarafından112çevrilecek.
155, 156, 157; itfaiye,

orman, sağlık hepsi bir
arada olacak" dedi

Bakan Gül, noter ücretleriyle harç ve vergilerin kredi kartlarıyla öden-
mesi uygulamasının da 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren hayata 
geçirildiğini hatırlatarak, “Herkes buna riayet etmelidir” dedi.

Tehdit ediliyorum!

Karaelmas Ekspresi
seferlere başlayacak

Durumu stabil!

Büyükşehir Be-
lediyesinin sos-
yal medya

hesaplarından yapılan
açıklamada, Böcek'in
yoğun bakımdaki takip ve
tedavisinin devam ettiği
hatırlatıldı. Açıklamada,
"Antalya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Muhittin
Böcek'in bulguları stabil
olmakla birlikte durumu
ciddiyetini korumaktadır"
ifadesine yer verildi.

50 gündür yoğun ba-
kımda

Antalya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Muhittin
Böcek, sosyal medya he-

sabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19
test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese
maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için
uyarıda bulunmuştu. Hastanede takibi yapılan Böcek,
sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım üni-
tesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık
nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e
daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes boru-
suna delik açılması) uygulanmıştı. Böcek, 58. yaşına
dün, tedavi gördüğü hastanede girdi. 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde
yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tanısıyla yoğun bakımda tedavisi
süren Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık
durumunun stabil olduğu bildirildi
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Veysel KARATAY
Gelecek Partisi 
Esenyurt İlçe Başkanı

Ebru ÇEVİK
CHP Beylikdüzü

Belediye Meclis üyesi

Enver DEMİR
İYİ Parti Esenyurt
Belediye meclis üyesi

Eyüp GÜNAY
Beylikdüzü Sivaslılar
Dernek Başkanı

Resul TÖRER
Gelecek Partisi 

Büyükçekmece İlçe Başkanı

Mustafa GÜNAYDIN
Günaydın Grup Yönetim
Kurulu Başkanı

Nevzat ALTIOK
Gelecek Partisi 

Beylikdüzü İlçe Başkanı

Durmuş ŞAHİN
CHP Beylikdüzü

Belediye Meclis üyesi

İlyas YILMAZ
CHP Beylikdüzü

Belediye Meclis Üyesi 

AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkan
Yardımcısı ve Beylikdüzü Türk
Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi

29 Ekim 
Cumhuriyet 
Bayramı
kutlu olsun

Kemal SIR
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ZAYİ İLANI
Ziraat Fakültesi Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri ve Programları Geçici mezuniyet

belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Melike Doğan

Ş işli Belediye Başkanı olduğu yıllarda
önce Cumhuriyet Halk Partisi genel
başkanlığına defalarca aday oldu.

Deniz Baykal'a karşı her defasında kaybetse
de tahminlerin üzerinde oy alarak umutları bir
dahaki kongreye taşıdı.

Sonraları ise son kurultayda kavgalara 
gürültülere sebep olundu ve Mustafa Sarıgül'ün
yeni hedefi sıfırdan bir partileşme hareketi oldu.

2010 yılında Türkiye Değişim Hareketi
(TDH) Mustafa Sarıgül liderliğinde start verdi.

Bu defa da Deniz Baykal'ın sürpriz bir şe-
kilde CHP genel Başkanlığı koltuğunu bırakıp
yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesiyle,
Mustafa Sarıgül tarafından yapılan bir açık-
lama ile CHP'deki değişime şans vermek adına
TDH'nın partileşme sürecinden vazgeçildi.

Aslında bu durum Sarıgül'ün 2014 yerel 
seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı olmasında önemli bir etken
oldu.

Tabi seçimler kaybedildi.
Sonra Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir 

Sarıgül Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü
ile yaptıkları kavgalar ile gündeme geldiler.

Bu kavgalar 
Sarıgül'e oldukça
zarar verdi.

O kadar ki, önce
2015 genel seçim-
lerinde CHP 
Milletvekili ön
seçimi kaybetti.

Bu kaybediliş
ona CHP Şişli 
Belediye Başkan
adaylığını da 
kaybettirince O da
gitti DSP'den Şişli
Belediye başkan
adayı oldu ve yine kaybetti.

***
Derken artık Mustafa Sarıgül son seçim-

lerde beliren ittifaklardan 'Cumhur İttifakı' 
yanında yer alan Demokratik Sol Parti'nin bir
sıradan üyesi olarak siyasi hayatını
sürdürmekteydi.

Çoğunluk artık Sarıgül'ün DSP'nin başına
geçeceğine ihtimal verse de Mustafa Sarıgül
pek renk vermedi.

Aslında DSP tüzüğüne göre başka bir parti
üyesi olunması bu partiden adaylığa engel
değildi.

Sarıgül de yerel seçimlerde DSP adayı 
olmasına rağmen CHP'den istifa etmemişti.

İşte o Sarıgül 2019 yılının Ocak ayında
CHP’den istifa ederken bir anlamda da yeni
yol haritasını belirlemeyi düşünüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Değişim Hare-
keti İstanbul İl Başkanı olarak kendisini lanse
eden Yusuf Polat'ın bir twiti ile hem Mustafa
Sarıgül hem de TDH yeniden gündeme geldi.

Polat; “Tarihe düşecek bir notumuz, ta-
mamlanacak bir hikayemiz var. Genel 
Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımı-
zın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi
tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettir-
mesin.” diye paylaşım yapınca gözler yeniden
Sarıgül'e çevrildi.

***
Mustafa Sarıgül'e bu durumları sordu-

ğumda henüz DSP'nin bir üyesi olduğunu, DSP
Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmeden

bu gelişmelere bir cevap vere-
meyeceğini, kendisinin parti disiplini ve etik
değerlerine her koşulda sadık kaldığını kay-
detti.

Mustafa Sarıgül'e yakın isimlerden edindi-
ğim bilgilere gelince ise; Türkiye Değişim 
Hareketi'nin partileşme çalışmalarının devam
ettiğini, ülke genelinde il başkanlarının belir-
lendiğini, bu il başkanlarının Mustafa Sarıgül'e
bir an önce gelip TDH'nin başına geçerek parti-
leşme çalışmalarının bitirilmesi baskılarını
dillendirdiklerini öğrendik.

Partinin https://degisimhareketi.org/ adlı
web sitesinin henüz aktif olmamasını sordu-
ğumda ise yeni isim ve adreslerle sosyal medya
çalışmalarını yapacaklarını kaydeden TDH yet-
kilileri ellerinde yaptırdıkları anketlerde ilk 
çıkışta en az % 6-7 bandında oy oranları oldu-
ğunu da kaydettiler.

Mustafa Sarıgül isminin özellikle Anado-
lu'da her sokakta, köyde, mahallede, kentte,
bayırda bilindiğini kaydeden TDH'liler ilk se-

çimlerde hedeflerinin
en az Türkiye'nin
üçüncü siyasi partisi
olduğunu belirterek
asla bir ittifakın ya-
nında yer almayacak-
larını da kaydettiler.

***
Bunlar Mustafa

Sarıgül'e yakın olan,
TDH'nin partileşme
sürecini takip edenle-
rin iddiaları.

Peki bu satırların
yazarı ne düşünüyor derseniz?

Öncelikle artık Türkiye'de bazı partilerin 
hedefinin tek başına iktidar olmadığını, en az
yüzde 1 oy alarak söz sahibi olmak 
istediklerini belirtelim.

İki ittifaklı bir seçim sürecinin bu duruma
destek verdiğini de kaydedersek bir anlamda
dün yüzde bir oy alan siyasi partilerin esamesi
okunmazken bugün artık bu oranda oy alan 
siyasi partilerinde söz sahibi olduklarını, etkili
olduklarını, iktidara söz geçirebildiklerini
söylemek mümkün.

TDH ne yapar derseniz?
İnkar etmeyelim ki Mustafa Sarıgül'ün 

kamuoyunda bir bilinirliği var.
Yaklaşık kırk yıldır siyasi camianın içerisinde.
Galatasaray yöneticiliği yaptığı için spor 

camiası biliyor.
Şişli belediye başkanlığı yaptığı yıllarda 

Anadolu'da bir çok il ve ilçelere cami, cemevi,
okul yaptırdığı biliniyor.

Aslında hitap özelliği birçok siyasi lidere göre
çok başarılı olmasa da piar ve organizasyon ko-
nusunda başarılı olduğu için arkasında bazı 
kitleleri taşıyabilecek özelliklere sahip.

Hani bir Gelecek Partisi, Deva Partisi yanında
bundan böyle Türkiye Değişim Hareketi de 
eklenebilir.

Zira TDH'nin dün çıkış noktası CHP'den
küskünler hareketi gibi duruyordu, bugün de
Mustafa Sarıgül rüzgarını arkasına alarak
kendisini duyurmasını, anlatmasını, hatırlat-
masını bilenler hareketi olabilir...

Mustafa Sarıgül 
yeniden kolları sıvadı
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KAYITLARI YOK
SORUNLARI VAR!
Küçük ölçekli aile balıkçılığının temelini kadın balıkçılar oluşturuyor. Resmi kayıtlara göre Türkiye'de
yalnızca 400 kadın balıkçı var. Ancak yapılan saha çalışmaları, sayılarının binleri bulduğunu gös-
teriyor. Kadın balıkçılar genellikle tekne sahibi olmadığı için su ürünleri kooperatiflerine üye ya da
ortak olamıyor, kayıtlarda görünmüyorlar. Bu nedenle sorunlarını ve taleplerini dile getiremiyor

BeşikTaş'Ta cadde üzerinde bayı-
lan kağıt toplayıcısı için uzun süre
ambulansın gelmesi beklendi.

Gelen sağlık görevlileri bayılan kişiye müda-
hale edince birden ayılan kişi sağlıkçılara sal-
dırdı. Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde
öğle saatlerinde yerde baygın halde bir kişi-
nin olduğunu görenler durumu polise ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri-
nin gelmesi beklenirken yoldan geçen Beşik-
taş Zabıta ekipleri durarak yol emniyetini
aldı. Zabıta ekiplerinin haber vermesiyle 
Beşiktaş Arama kurtarma ekibinden bir kişi
gelerek yerde yatan kişiyi kontrol etti.

Uzun süre baygın yattı
Yoldan geçen vatandaşlar şaşkın bakışlarla
yerde yatan kişiyi izledi. Bir süre sonra olay
yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişiye
müdahale etmek istedi. Bu sırada birden ayı-
lan kişi sağlık ekiplerine saldırdı. Araya giren
zabıta ve polis ekipleri bayılan kişiyi sakinleş-
tirmeye çalıştı. Polis ekipleri yerde yatan kişiye
maske vermek istedi. Maske de takmayıp
ekiplere saldıran kişiye polis ve zabıta tarafın-
dan müdahale edildi. Güçlükle polis aracına
konulan kişi polis merkezine götürüldü. Beşik-
taş Polis Merkezi'nde güçlükle araçtan indiri-
len kişi, karga tulumba içeri götürüldü. DHA

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

20 yılı aşkın süredir balık-
çılık yapan Hülya
Onaran ve balıkçılığı

bırakarak yönetimde kadın
sesi olmayı tercih eden Zey-
tinburnu Su Ürünleri Koo-
peratifi Üyesi Sevinç
Konkuş, Türkiye'de Kadın
balıkçı olmayı ve kadın ba-
lıkçıların sorunlarını
DHA'ya anlattı. Eşi ile bir-
likte 20 yılı aşkın bir süredir
Balıkçılık yapan 51 yaşın-
daki Hülya Onaran, "Pro-
fesyonel olarak bir 10 sene
falan oldu ama eşim ile bera-
ber 20 seneden fazladır bu iş
yapıyorum. Severek, büyük öz-
veriyle, şevkle yapıyorum. Bir 10
sene öncesine kadar kadın balıkçı
hiç yoktu denebilir. Denizde tama-
men yalnızdım. 1, 2, 3 derken sayımız
çoğaldı. Her çıktığımda artık hemcinsle-
rimi görüyorum. Bu da çok hoşuma gidi-
yor. Daha çok olsun, profesyonel olmasa
bile, amatör olarak yapsınlar" şeklinde
konuştu.

Vira bismillah deriz

Bu mesleğe nasıl başladığı sorusuna ise
gülerek, "esprili bir olay" diyen Onaran,
"Eşim sürekli çıkardı balığa. Takım yaptı-
rıyordu, oltalarını falan. Tabii dışarıda
yaptırdığı için pahalıya geliyordu. Astarı
yüzünü geçiyordu diyebilirim. Bana dedi
ki, 'Sen evde iş yapıyorsun, onu yapana
kadar benim oltalarımı bağla, en azından
dışarıya para vermeyeyim.' Yapar mıyım,
yapamaz mıyım, becerebilir miyim der-
ken, baktım ben bu işi beceriyorum. O
zaman eşime dedim ki, 'Sen bunu dışa-
rıda parayla yaptırıyorsun, bana da bu
paranın yarısını ver o zaman.ö O da ,
"Sen de dışarıdan balığı parasıyla almıyor

musun?
Sen de o
zaman balığın parasını
ver' dedi. Böyle konuşurken esprili bir şe-
kilde, bir olta takımıyla başladım balığa
çıkmaya. Sabah 5'te kalkarız, takımları-
mızı hazırlarız, üstümüzü başımızı değiş-
tiririz, teknemizi hazırlarız. Sonra marşa
basar, vira bismillah deriz. Ezan okunma-
dan oltamızı denizi veririz. Saat 9-9
buçuk gibi zaten bitiyor. Sonra limana
geliriz, kahvaltımızı yaparız, dinlenirsek
dinleniriz. Sonra tekrar yeme çıkarız ve
akşam balığına hazırlanırız" dedi. Kendi-
sini denizde zorlayan herhangi bir durum
olmadığını aktaran Onaran, en başta bir
kadın olarak erkek egemen bu sektörde
kabul edilmediğini dile getirerek, "Belki
ben denizi çok sevdiğim için zorluklarını 

gör-
mek

istemi-
yorum.

Çünkü de-
nizi, balık

tutmayı çok se-
viyorum. Erkekle-

rin yaptığı işleri
yapmak, benim hoşuma

gidiyor. O zaman kendimi çok
farklı hissediyorum ve diyorum ki,

'Benim yapamayacağım hiçbir şey yok.'
erkekler yapabiliyorsa, ben neden yapa-
mayayım ki bunu? Benim neyim eksik?
İlk zamanlar çok fazla kabul etmediler.
Kadının denizde ne işi var dediler. Ben
neden yapamayayım? Bunu neden cinsi-
yet olarak ayırıyorlar ki? Kadın da, erkek
de bunu yapabilir. Sürekli, üzerine basa
basa sohbetlerine katıldım, aralarına ka-
tıldım, toplantılarına girdim. Eşim de bu
konuda çok fazla destek oldu. Çok zor-
landım ama ben kendimi kabul ettirdim.
Şu an "Sen bizden birisin' diyorlar. Bir
erkek ya da kadın olarak değil, beni ben
olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.
DHA

Eşiyle birlikte yıllarca balıkçılık yaptıktan sonra, Zeytinburnu Su
Ürünleri Kooperatifi'ne üye olarak, yönetimde kadın sesi olan 57

yaşındaki Sevinç Konkuş ise, "Evlendiğim tarihten beri eşimle birlikte
hafta sonları boğazda olta balıkçılığına çıkardım. Aktif balıkçılık yapı-
yorduk o zaman. 90 yılında körfez krizinin ekonomik çöküntüsü ile Ak-

çakoca'ya taşındık. Balıkçı teknesi aldık. Akçakoca Melenağzı'nda
balıkçılık yapmaya başladık. Midye avcılığı, palamut, kalkan avcılığı ya-
pıyorduk. Bu maceramız bir 6 sene kadar sürdü. 6 senenin sonunda İs-

tanbul'a döndük ve yine İstanbul'da olta balıkçılığı yaptık. Eşim ve
oğlum aktif dalgıçtır. Ben de dalgıcım. Biraz daha denizlerin altında ol-

mayı, üstündeysem de kooperatifte, yönetimde olmayı tercih ettim.
Faydalı da olduğumu düşünüyorum. En azından bir kadın sesi, kadın bakışı bu sektöre epeyce etki ediyor diye

düşünüyorum. Eskiden aktif balıkçıydım, artık değilim. Daha çok yönetimde 4. Kişi olarak görev aldım. Ve
kadınların hep var olduğu bu meslekte yapısal görevde yer almayı tercih ettim. Yollarımız "Kadın Balık-

çılar Derneğiö ile kesişti. Gönüllü olarak dernekle çalışıyorum. Kadın balıkçıların erkek egemen bu
meslekte yapısal sorunları var. Çünkü kooperatiflere üye olan kadınların sayısı, İstanbul gibi bir

yerde bile çok az. Kadınlar kooperatife üye olmayınca dertlerini anlatamıyor, örgütlenemi-
yorlar. Oysa teknelerinde yüzde bir hisseye bile sahip olsalar, kooperatiflerine üye

olacaklar. Karar mekanizmalarında yer alacaklar. Kadın kendini ifade ede-
cek, farkındalığı olacak. Açıkçası ben bunu çok önemsiyorum. Kayıtlı

olarak 400 kadın balıkçı var. Ancak sahaya indiğimizde
sayılarının bini aştığı tespit edildi."
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YUNUS’UN CAĞIRISI
Tuzla’da,Anadolu'da Türkçe
şiirin öncüsü olan Yunus Em-
re’nin vefatının 700’üncü yılı anı-

sına ‘Yunus Çağrısı’ sergisi sanatseverlere
kapılarını açtı. Tuzla Belediyesi Rumeli Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış töre-
ninde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, serginin Küratörü Erkan Doğanay
ile birlikte çok sayıda katılımcı yer aldı. Ko-
ronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler
çerçevesinde sanatseverler ile buluşan ser-
gide hat sanatı, kaligrafi sanatı, minyatür
sanatı, resim sanatı, fotoğraf sanatlarından
oluşan örnekler ile Yunus Emre anlatılıyor.
Ayrıca bir manken üzerinde Yunus Em-
re’nin kıyafeti sergilenirken yine Yunus
Emre hakkında yazılmış kitaplar, eski belge-
ler de sanatseverler için sergileniyor. Sergi
Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesapla-
rında da online olarak gezilebilecek.

Bizim görevimiz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
Yunus Emre’yi gelecek nesillere aktarmanın
görevleri olduğunu belirterek,” Yunus Emre
yılını hep beraber yaşıyoruz. İlan edilmiş
Yunus Emre yılını toplumumuz ile en iyi şe-
kilde paylaşabilmek, Yunus Emre’nin bu
topraklara katmış olduğu duyguyu, düşün-
ceyi ve fikri gelecek nesillere aktarabilmenin
bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum.

O nedenle Yunus Emre yılı ilan edilmiş bir
yılda biz de Tuzla Belediyesi olarak etkinlik-
lerimiz ile yıl boyunca Yunus Emre’yi yaşa-
tarak, onunla birlikte gelecek nesillere
aktaracağımız çalışmalar ile geçmişten
gelen eserleri yayınlayarak geleceğe aktar-
maya gayret ediyoruz” dedi.

Yunus Emre anılıyor

‘Yunus’un Çağırısı’ sergisinin Küratörü
Erkan Doğanay, "Tuzla Belediyesi Rumeli
Kültür Merkezi’nde Yunus Emre’yi ölümü-
nün 700’üncü yılında bir program ile anıyo-
ruz. Yunus Emre’nin bu sene UNESCO
anma programına takvim edilmesi ile baş-
layan sanırım Türkiye’deki ilk etkinlik ola-

cak. Her yıl Eskişehir’de de birçok etkinlik
düzenleniyor ama Tuzla Belediyesi’nin Kül-
tür Müdürlüğü’ndeki arkadaşların teklifi ile
biz de böyle bir çalışma başlatmış olduk.
Sergide Eskişehir Yunus Emre Üniversitesi,
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi ve Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi’nden akademis-
yenlerin yer aldığı minyatür ile hat ile
kaligrafi sanatıyla Yunus Emre’yi anlattıkları
onun hayatından bazı anekdotları burada
izleyicilere anlattıkları geniş bir Yunus Emre
sunu diyebiliriz” diye konuştu. Tuzla Beledi-
yesi Rumeli Kültür Merkezi’nde 23 Ekim –
20 Kasım tarihleri arasında Koronavirüs
salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsa-
mında sanatseverler ile buluşacak. DHA

Ayılınca saldırdı!
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Yunanistan cok dertli!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) vaka sayısındaki yükseliş,
genel bir sokağa çıkma yasa-

ğından kaçınan Yunanistan hükümetini
yeni önlemler almaya mecbur bırakır-
ken, işletmeler de bu duruma ayak uy-
durmaya çalışıyor. Başkent Atina'da,
turistlerin en yoğun ziyaret ettiği yerlerin
başında gelen Monastiraki bölgesindeki
işletme sahipleri, bu sene cirolarının
geçen yıllara oranla belirgin şekilde düş-
tüğünü söyledi. Geçen cumartesiden iti-
baren 00.30-05.00 saatlerinde sokağa
çıkma yasağının uygulanmaya başladığı
kentte, salgının olumsuz etkilerini derin-
den hisseden kafe ve restoran sahipleri,
yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkati
çekti.

İşletme sahipleri zorda

Monastiraki ve kentteki diğer turistik
bölgelerde restoranları bulunan işlet-
meci Akis, kendisi gibi diğer restoran sa-
hiplerinin de "Kovid-19 kurbanı"
olduğunu söyleyerek, "Sanırım bu virüs-
ten en çok kafe ve restoran sahipleri et-
kilendi. Bazı işletme sahipleri iflasın
eşiğinde." ifadelerini kullandı. Özellikle
Monastiraki gibi bölgelerdeki işletmele-
rin turistler sayesinde iş yaptığını söyle-

yen Akis, Kovid-19 önlemleri kapsa-
mında getirilen seyahat kısıtlamaların-
dan dolayı ülkeye az sayıda turistin
gelmesi nedeniyle cirolarındaki düşüşün
kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Resto-
ranlarında, sosyal mesafe, maske ve hij-
yen gibi tüm güvenlik kurallarının
uygulandığını anlatan Akis, "Virüs aşısı
bulunmadığı müddetçe insanlar haklı
olarak korkmaya devam edecek ve dışarı
çıkmaktan olabildiğince kaçınacaklar.
Dolayısıyla mekanlarımız boş kalmaya
devem edecek." dedi. Başkentin eğlence

mekanlarıyla ünlü bir başka noktası
olan Koukaki bölgesinde kafe işletme-
cisi Nezi, "Ekonomik krizle ilk darbeyi
alan işletmem şimdi de Kovid-19 ön-
lemleriyle kapısına kilit vurma noktasına
geldi." diye konuştu. Kovid-19'dan önce
müşteri sayısında gece yarısından sonra
artış olduğunu belirten Nezi, şöyle
devam etti: "En çok kar elde ettiğimiz
saatler gece yarısından sonraki saatler.
En çok müşteri o saatlerde gelir. Şimdi
ise saat 00.00'da işletmelerimizi kapatı-
yoruz. Bu durumdan müşterilerimiz de

çok rahatsız. Özellikle genç müşterileri-
miz eğlencelerine meydanlarda devam
ediyor." Aynı bölgede bulunan ismini
vermek istemeyen bir başka kafe işlet-
mecisi de benzer kaygıları dile getirerek,
bu durumun ancak aşının bulunmasıyla
sonlanacağını belirtti. Eskiye oranla be-
lirgin bir müşteri kaybı yaşandığını söy-
leyen işletmeci, "Birbirleriyle konuşmaya
çekinen insanların nasıl kafelere gelme-
sini bekleyebiliriz. Yeni düzen bu. Bek-
lentilerimiz buna göre olmalı." ifadesini
kullandı.

Yunanistan'daki işletmeler, Kovid-19 vakalarındaki hızlı artıştan dolayı alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiriyor

İran halkından borsa protestosu
Ülke lideri Ali Hamaney'in "Yatırım
için en iyi yer finans piyasasıdır." söz-
lerinin yazılı olduğu pankartları taşı-

yan onlarca kişi meclis binası önünde, İran
Menkul Kıymetler Borsası'nda son günlerde ya-
şanan düşüşe tepki gösterdiler. Eylemciler bina
önünde gösteri yaparken borsa başkanı Hasan
Kalibaf Asıl'ın meclis içerisinde olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, borsanın sert

bir şekilde düşüşe geçmesinden 3 gün önce 6
Ağustos günü yaptığı bir konuşmada, halkı bor-
sada yatırım yapmaya teşvik etmiş, "Piyasa gös-
tergelerine göre önümüzdeki günlerde borsanın
durumu daha iyi olacak. Halk tüm varlıklarını
borsaya yatırsın." şeklinde ifadeler kullanmıştı. 9
Ağustos günü düşüşe geçen İran Menkul Kıy-
metler Borsası endeksinin bugüne kadar yüzde
36 oranında değer kaybettiği belirtiliyor.
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Boynumuz büküldü
Gelecek aylardaki durumu şimdi-
den öngöremediğini anlatan Vol-
ker, normal dönemlerde şimdiden
yakın gelecekteki hafta sonlarının
özellikle cuma ve cumartesi günle-
rinde restoranın tamamen dolu
olduğunu belirterek, "Ancak şimdi
çok yer var. Yapılan rezervasyonlar
iptal ediliyor. Açık söylemek gere-
kirse korona bizim boynumuzu
kırdı. Ciromuz yüzde 20’lere
kadar düştü. Bu çok zor." dedi.
Volker, bu zararı restoran gibi işlet-
melerde telafi etmenin zor oldu-
ğunu ifade ederek, biraz gelir elde
etmek için gelecek hafta "al-götür"
uygulamasına geçeceklerini kay-
detti. Ölümlere, vaka sayılarına ve
bulaşma oranına bakıldığında Al-

manya'da salgınla mücadelede
şimdiye kadar iyi bir kriz yönetimi-
nin ortaya koyulduğunu aktaran
Volker, bu açıdan siyasetçilere bir
eleştiri getiremediğini vurguladı.
Volker, Kovid-19'dan zarar gören
işletmelere devletin verdiği yar-
dımların bu işletmelere daha hızlı
ulaşması gerektiğinin altını çize-
rek, taleplerin incelenmesinin 4 ila
8 hafta arasında sürdüğünü, bu
süre içinde işletmelerin iflasla karşı
karşıya kaldığına işaret etti. Salgın
sırasında çok büyük etkinliklere gi-
dilmemesi gerektiğini vurgulayan
Volker, ancak restoranlarda sal-
gına karşı alınabilecek önlemlerin
alındığını ve müşterilere hizmet
etmek istediklerini kaydetti.

Ü lkede artan vaka sayılarından do-
layı Almanya Başbakanı Angela
Merkel ve diğer politikacılar halka

evde kalmaları ve mümkün olduğunca az
insanla temas kurulması çağrısında bulu-
nuyor. Restoran ve kafe sahipleri ise salgı-
nın yayılmasını önlemek için alınan
tedbirlere uymakla birlikte müşterilerin
yokluğunda ay sonunda, çalıştırdıkları ele-
manların maaşlarını ve faturaları nasıl öde-
yeceğini düşünüyor. Salgın yüzünden
iflasın eşiğine gelen Berlin'deki restoran ve
kafe sahipleri yaşadıkları zorlukları anlattı.
Şehir merkezinde bir kafe ve restoran işle-
ten Yaşar Karataş, salgından olumsuz etki-
lendiğini belirterek, "Müşteri gelmiyor, en
başlıca sorunumuz budur. Müşteri gelme-
diği zaman ne plan yapabiliyoruz ne hesap
yapabiliyoruz. Eskiden yapabildiğimiz işin
yüzde 50’sini bile yapamıyoruz." dedi. 45

yıldan beri Berlin’de yaşadığını söyleyen
Karataş, burada ülkenin idaresinden kay-
naklanan bazı eksikliklerin de bulundu-
ğunu ifade ederek, "Başbakan olarak kalkıp
insanlara 'evinizde kalın, çıkmayın' dersen,
insanlar da gelmez. Gelmediği vakit biz
nasıl geçineceğiz. Ay sonunda kiramızı, ele-
manların maşlarını ve faturaları nasıl öde-
yeceğiz. Ciddi bir sorun. Bununla karşı
karşıyayız.” şeklinde konuştu. İşletmesinde
elemanların maske taktığını, restoranın her
tarafına dezenfektan koyduğunu, müşteri-
lerin mesafeli oturmaları için bazı masa-
lara müşteri oturtmadığını anlatan
Karataş, bu şekilde ayakta durmaya çalış-
tıklarını ifade etti.

Kış zor geçecek

Karataş, salgında ikinci dalga geldiğinde
daha kötü bir durumla karşı karşıya kalına-

cağını dile getirerek, "Ben şimdiden nasıl
olacağını kestiremiyorum. Ama şunu bili-
yorum. Kış zaten sorunlu geçer. Şubat’ın
ortasında Berlin’de fuarlar başlardı. Film
festivali vardı. Uluslararası Turizm Fuarı
başlardı. Ama onlar da bu sene olmayacak
gibi gözüküyor. Hal böyle olduktan sonra
daha da zor geçecek. Kesinlikle ciddi so-
runlar yaşayacağız." değerlendirmesinde
bulundu. Berlin’de 23.00-06.00 saatlerinde
restoran, kafe ve barların kapatılması yö-
nünde bu ayın başında alınan karardan
çok olumsuz etkilendiğini aktaran Karataş,
bu karar alındıktan sonra işlerin daha da
düştüğünü ifade etti. Karataş, "Birikimin
yoksa kilidi vurup kapatmak gerekiyor.
İnsan ufukta bir ışık görse, 'bir, iki ay dişimi
sıkayım' dersin. Gider kendim yaparım, ça-
lışırım. Ama yok görünürde bir şey yok."
şeklinde konuştu. Soyadını açıklamak iste-

meyen bir restoran sahibi Volker de en
büyük sorunun virüsün bulaşmasından en-
dişe eden müşterilerin gelmemesi oldu-
ğunu söyledi. Siyasetçilerin halka yönelik
"evde kalın" söylemlerini de eleştiren Volker,
bunun yerine dikkatli ve temkinli bir şekilde
restoranlara gidilmesinin ve güvendikleri
arkadaşlarla bir araya gelinmesinin tavsiye
edilebileceğini ifade etti. Volker, salgının
kendilerini çok etkilediğini, mart ayından
mayısa kadar karantina uygulandığını ve
restoranların kapalı tutulduğunu anımsa-
tarak, "Ekonomik zararın nasıl telafi edile-
ceği ve bu zararın nasıl tamir edileceği
sorulara bir cevap bulamıyorum. Zaman
gösterecek. Günden güne, haftadan hafta
bakmak lazım. Orta ve uzun vade için
hesap yapamıyorum. Çünkü her an hükü-
met tarafından bize sınırlama getirebilecek
yeni bir karar çıkabilir." şeklinde konuştu.

Belarus hala karışık
belarus'ta cumhurbaşkanı seçim so-
nuçlarını protesto etmeye yönelik ülke
genelinde devam eden izinsiz gösteri-

lerde dün 523 kişinin gözaltına alındığı bildi-
rildi. Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga
Çemodanova, yaptığı açıklamada, ülke gene-
linde pazar günü 19 farklı yerde yasa dışı pro-
testo gösterileri düzenlendiğini belirterek,
polisin düzeni sağlamak için gerekli önlemleri
aldığını ifade etti. Başkent Minsk'te protestocu-
ların eylemleri sırasında trafik akışını engelledi-
ğini kaydeden Çemodanova, bazı
protestocuların da Minsk Merkez Polis Teşkilatı
binasını taşladıklarını aktardı. Yasa dışı eylem-
leri bastırmak ve polislere yönelik saldırıları ön-
lemek için özel araçlar kullanıldığını bildiren
Çemodanova, gösterilerde saldırgan kişilerin
gözaltına alındığını söyledi. Gösterilerde iki po-
lisin yaralandığını belirten Çemodanova, küçük
yaştaki çocukların eylemlere getirildiğini ve bazı
protestocuların da gösterilere alkollü katıldığını
dile getirdi. Çemodanova, "Dün yapılan göste-
rilerde 160'ı Minsk'te olmak üzere yasaları ihlal
eden toplam 523 kişi gözaltına alındı. 352 kişi
mahkemeye çıkıncaya kadar gözaltında tutul-
maya devam edecek." dedi. Belarus'ta 9 Ağus-
tos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini
mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıl-
dığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.
Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde
protestocular Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun
görevini bırakmasını istiyor.

Fransa’da 
salgın büyüyor

Sosyal medya uyarısı

Fransa'da yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgında günlük en yüksek
vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görül-

mesinin ardından endişe verici bir açıklama da
Bilim Kurulu'ndan geldi. Bilim Kurulu Başkanı
Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı
açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın
eşiğinde olduğunu söyledi. "(Fransa'da) Gün-
lük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu ola-
rak günlük 100 bin vakanın eşiğinde
olduğumuzu tahmin ediyoruz.” diyen Delfra-
issy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayı-
sında ciddi artış olduğunu kaydetti. Delfraissy,
ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif
semptom gösteren vakalar dikkate alındığında
resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın bekle-
nenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor
hatta kritik durumdayız." dedi. Alınacak tedbir-
lerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini
vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi so-
kağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tu-
tulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak
uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Facebook’un Holokost'u (Yahudi
soykırımı) eleştiren ve sorgulayan içe-
riklerin yasaklanmasıyla ilgili adımı do-

layısıyla Zuckerberg’i tebrik eden Han,
Hindistan’da Müslüman karşıtı yasa ve tedbirle-
rin veya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayı-
sıyla Müslümanların öldürülmesinin ve hedef
yapılmasının İslamofobi’nin "iğrenç" bir yüzü ol-
duğunu kaydetti. Han, Fransa’da da İslam’ın "te-
rörizm" ile ilişkilendirildiğini ve İslam’ı ve Hz.
Muhammed’i hedef alan küfür içerikli karikatür-
lerin yayımlanmasına izin verildiğini anımsattı.
Sosyal medyada Müslümanlara yönelik yaygın
taciz ve hakaretlere işaret eden Han, İslamofobi
ve İslam’a karşı nefret içeriklerinin Holokost ko-
nusunda olduğu gibi Facebook tarafından ya-
saklanmasını istedi.

Macron İslamofobi'yi cesaretlendiriyor

Han, Twitter hesabından dün paylaştığı mesa-
jında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron'un İslam'a saldırarak, Müslümanların
duygularını incittiğini ve İslamofobi'yi cesaretlen-
dirdiğini vurgulamıştı. Hz. Muhammed’i hedef
alan çirkin karikatürlerin gösterilmesini teşvik
eden Macron'un aralarında kendi vatandaşları-
nın da olduğu Müslümanları kasten kışkırttığını
belirten Han, "cehaleti temel alan" Fransız yetki-
lilerin açıklamalarının daha çok nefrete, İslamo-
fobi'ye ve aşırıcılığa meydan verilmesine sebep
olacağını kaydetmişti. Fransa'nın Montpellier ve
Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Con-
flans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta
başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için"
resmi binalara karikatürler yansıtılmıştı.
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E L E R G N E E R
L Ç A L A N E F Y E
Ü K Y A D A T A N P

 ABİYE
 ACEP
 ACYO
 AKTİF
 AVAM
 AYÇA
 AYSIZ
 BRANŞ
 CAKA
 ÇAĞLA
 ÇAYCI
 DANIŞ
 EĞER
 ELEM
 EMLAK

 EN’AM
 ERGİN
 EVCE
 EZEL

 FORM
 ILIK

 İMAME
 KALIP
 KREM
 KREP

 KUMARCI
 LANET
 LAPİNA
 LAVTA
 LİME

 MAYO
 MEYVA

 NEFİY
 NOEL
 ORYA

 ÖRME
 ÖZÜR

 PATLAK
 RUBA
 TANI

 UMUR
 ÜÇLÜ

 VEKTÖR
 VİST

 YA DA

L A T F E

3 HARFLİ
 ATA
 BOA
 LAL
 MAH

4 HARFLİ
 AZİL
 ELEK
 ENST
 ERGİ
 ILIK
 KUTU
 KÜME
 MİAT
 NUAR

 ÖZEL
 TAAM
 TAKT
 ÜMİT
 ÜZGÜ
 ZAMK
 ZİRA

5 HARFLİ
 ACİBE
 AMELE
 GALAT
 GRENA
 İHALE
 İLLET

 MAMBO

 ORGCU

6 HARFLİ
 APARAT
 ASGARİ
 LATİFE

 MANEVİ
 RELÖVE
 USTACA
 ÜRETİM

10 HARFLİ
 ECZA DOLABI
 ELMALI TART

 MEGALOMANİ
 ORTA DERECE

Soldan Sağa:
1. İnsan beyni. - Otlak, çayırlık. 2. Ziyalı. 3. Yokuş 
karşıtı. - İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayar-
lanabilen masa biçiminde atlama aracı. 4. Kalite-
ye ait, niteliğe ilişkin olan. 5. Ancak yaşayabilecek 
kadar olan rızık. 6. Beğenilen, duyguları okşayan 
bir biçimde. - Herhangi bir konuda yazılmış eser. 
7. Tuvalet, abdesthane. 8. Güç, kuvvet. - Mikâp. 9. 
Cebirde bir denklemin kat sayılarına giren değiş-
ken nicelik.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Bere, çürük. - Savaş. 2. Gölge balığı. 3. İyileştir-
mek eylemi emir kipi. 4. Yeri bulan, bulucu. - Dav-
ranış, tavır. 5. Parçalara bölme, bölüştürme. 6. Bu-
nunla birlikte, durum böyleyken. 7. Erler. - Yerinde 
konuşma veya davranma. 8. Hidrosiyanik asidin 
tuzu veya esteri olan çok güçlü bir zehir. 9. Kur’an-ı 
Kerim’in 7. suresi. - Pepeme.

9 1
6 5 8

5 8 3 2
1 2 8
3 4 7

8 4 1 9
9 6 7

7 5
9 4

1 5 4 8
9

8 9 1 5
9 6 3
6 7

2 3
1

7 8 6
3 4 7

9 5 2
3 1 7

2
3 8 6
6 5 4 1 7
2 5 6 9

4 9 5
8 6 4 2

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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K U T U Ü Z G Ü
Ü A S G A R M
M A T E R G
E L M A L T A R T
L C E

M E G A L M A N
A T A M A H
M L A T F E A
B A L A L
R T A D E R E C E
G P E

E C Z A D L A B
N U A R Ö Z E L
S M A N E V
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E M K M E R A
Z Y A D A R R
N M A S A

K A L T A T F
K E F A F Y

H K T A P
A P T E S H A N E
R D K Ü P
P A R A M E T R E
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Anlam D Nem Ö D V F F T Ö U Yayla P T
M E A L A B A N A S A Krezol

Güzel L Z L Görüngü T M
S B C N S D K U N A Ç Yemen D A N A K

M L Y A R A S A B H Ü L Y A T U L U
S A A D E T T N E R B L Tellür T E M Çok A Z

B E T defada D L A Y A Balgam E T
L E D K Telefon K N K S

D E F Sayaç S A A T F Ü
L yelek K M E K L L K R K

M E C M U Kayak
Dalan L B E Damar A T

M A A S K Küçük T V A L
C E M T E D N K A R K Hava E A M F

A G U Kalelerde T A R E T E Malzeme E B R U
kenar
B A K

H Ü D A Ç A P T A R A oynanmak D R A M çevgen P L
T A R P S B A R K M R A L N

G Ü N A E M M S M Z A H K A

    
     

   

     
  

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

  

  

Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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“ Doğduğum günden beri
müzikle içiçe olan ve bu
alanda ciddi eğitimler alan

bir müzik tutkunuyum aslında. İs-
tanbul doğumluyum, aslen Greek
kökenli bir Türküm” diyen Mic-
hael Kuyucu, hayatını ve müziğe
dair olan düşüncelerini Damga
okurları için anlattı. Kuyucu “İngi-

liz Ana bilim dalında lisan, İşletme -Pazarlama
alanında yüksek lisans ve medya ekonomisi ve
işletmeciliği alanında doktora yaptıktan sonra
iletişim uygulamaları alanında doçent oldum.
Bir yandan sektörde bir profesyonel olarak ça-
lışırken diğer yandan da akademik çalışmala-
rıma devam ediyorum” diyerek kendi
tanıtırken, sorduğumuz sorulara da içtenlikle
yanıt verdi.

lRadyoculuğa ne zaman başladınız? 
Radyoculuğu doksanların ortasında başladım.
O dönem özel radyolar yeni açılmıştı, tabii ki
öyle pat diye girmedim sektöre, herkesin geçtiği
süreçlerden bende geçtim. Önce yerel radyo,
önce bedavaya çalışma, sonra ulusal radyo,
önce haftada bir program , sonra kuşak prog-
ramları .. Yani sabırla aşılması gereken tüm
yolları tek tek aldım. İlk ulusal olarak yayın
yaptığım radyo Alem Fm’di, bu radyo aynı za-
manda ilk yöneticilik tecrübemin de yaşadığım
radyoydu.

lRadyoculuk alanında ilerlemek isteyenlere ne
gibi tavsiyeler vermek istersiniz?
Günümüzde radyo mecrası çok değişti. Bunda
tabii ki en büyük rol teknolojik gelişmeler oldu.
Eskiden bir proje veya iyi bir ses yeterliydi.
Şimdi iyi bir proje, iyi bir ses, sosyal medyada
kendini gösterebilecek bir fırlamalık, müzik bil-
gisi, genel kültür bilgisi ve en önemlisi teknoloji
bilgisi lazım. Bugün radyocunun dijital med-
yada da iyi olması orada da üretmesi ve içerik
hazırladığı alanda bilgili ve kültürlü olması
lazım ki, adam akıllı iyi bir markada 
çalışabilsin.

lGazetecilik sektörüne ilgi duymaya ne
zaman başladınız ? 
Gazetecilikte benin eski alanım. Çocuklu-
ğumdan beri yazmayı çok severdim.
Orta okul yıllarımda albüm yorumları
yazardım, bir defterim vardı ona el
yazımla yazardım. Böyle başladı
aslında yazarlık. Sektöre girince
dergi ve gazetelerde yazılar yaz-
maya başladım. İlk 1997 yılında
başladım yazılarıma. Yazı yazdı-
ğım mecralar içinde Hürriyet
Gazetesi, Kral Dergisi, Birgün
Gazetesi, Yeni Yüzyıl Gazetesi,
gibi pek çok gazetede yazdım. Şu
an da yaklaşık üç yıldır YeniBirlik
Gazetesinde haftanın üç günü
yazı yazıyorum. Yazmayı çok se-
viyorum, benim için en büyük
zevklerden biri diyebilirim.

lÜlkemizde Gazeteci olmak zor mu?
Tabii ki zor, hem de çok zor. Çünkü iki
büyük sıkıntısı var gazeteciliğin. Biri tiraj ve
erişim diğeri ise ekonomik zorluklar. Şu an
basılı gazetelerin tirajı çok ciddi düşüş içinde,
bunun pek çok nedeni var ama yapılması
gerekenler yapılmıyor. Ben gele-
neksel gazeteciliği,
yani basılı
gaze-
teyi

çok sevdiğim ve hala
dokunarak okumak-
tan zevk aldığım
için buna üzülü-
yorum. Tabii ki
dijitalleşme
artık hayatı-
mızın vaz-
geçilmezi.
Buna gaze-
telerinde ,
gazetecile-
rinde ayak
uydurması
lazım. Ben
kendi adıma
buna çok dikkat
ediyorum. Ama basılı
gazetelerin ayakta kalma-
sını istiyorum. Gazeteciliğin ya-
şadığı bir diğer önemli sorun, ekonomik
sıkıntılar. Bir kaç ulusal gazetedeki sosyetik
yazar dışında kimse para kazanamıyor gazete-
cilikten, bu bana çok dokunuyor ama sistem
böyle ne yapacaksınız.

lPop Müzik sizce nereye doğru gidiyor?
Pop müzik bir şekilde hayatına devam ediyor,
ama tabii ki kalite olarak düşüşte. Ondan pek
de iyi gittiğini söyleyemem. RAP müzik, ya-
bancı müzik, alternatif müzik gibi müzik türleri
pop müziğini tehdit etmeye başladı. Bunun tek
nedeni pop müzikteki kalite düşüşü. Ancak
pop müzik hiç bir zaman bitmez, evrilir, dönü-
şüme uğrar ama hep var olur. 

lMüzik Sektörümüzün gidiş hattı hakkında
neler söylemek istersiniz?
Müzik sektörü artık tamamen self- production
ve dijitalleşmeye doğru gitti. Artık şarkıcılar, sa-
natçılar albümlerini kendileri finanse ediyor ve
kendileri üretip yayınlıyorlar. Bir diğer önemli
konuda artık fiziki satışlar bitmek üzere, yani
CD satışı filan yok denecek seviyelere düştü.
Her şey dijitalleşti. Youtube, Apple Müzik,

Spotify, Fizy gibi plat-
formlar artık

yeni ka-
setçi-

ler, plakçılar oldu.

lÜnlüleri prog-
ramınıza konuk
alırken sizi zor-
layan ünlüler
oluyor mu ?
Konuk bula-
madım diye
programlarını
sonlandıran
Radyo Proğramcı-
ları çok iken? 
Öyle bir sıkıntım ol-
madı. Çünkü benim prog-
ram içerik skalam çok geniş.
Sadece popülist düşünmüyorum. Pa-

zara yeni giriş yapan noname dediğimiz so-
listler, pop ve dışındaki türlerde de konuklar
alıyorum. İşini iyi yapan herkes konuğum
olabiliyor, ondan konuk konusunda sorun-
larım olmuyor. Bazen sadece akustik müzik

performansı içeren programlarda sıkıntılar
yaşayabiliyorum, bunun nedeni ise ülkemizde

şarkı söyleyebilen, iyi ve canlı şarkı söyleyebilen
az sayıda yorumcu var. 

lEn ilginç Program anınız nedir ?
Çok anım var. Ama madem ki müzik dedik. İlk
aklıma gelen anımı söyleyeyim. Yıldız Tilbe
programıma konuk olacaktı. Biz onu bekler-
ken yayın başladı, onun şarkıları ile açılışı

yaptık. Baktım Yıldız hala yok, aradım
“Yıldız nerdesin?” dedim.  “Evde-

yim uyuyorum” dedi.
Meğer o

gün

programa geleceğini
unutmuş ve tarihleri
karıştırmış. Böyle
çok ilginç olay ya-
şadım.

lKorona Virüs ül-
kemizde salgın
hastalık olarak yay-

gınlaşmaya başladı
ne gibi önlemleriniz

var?
Çok zor bir dönem. Ben

hem kendi adıma hem de
insanlık adına çok üzülüyo-

rum.  Dünya tarihinde ilk kez dün-
yadaki herkesin bir düşmanı var, ortak bir

düşmanı var, o da Korona Virüs Salgını. Uzay-
lılar bile gelseydi dünyaya belki aynı olurdu.
Yani iş sıkıntılı. 3. Dünya Savaşı gibi bir şey.
Her ne kadar tıpçılar bu korona virüsünü biyo-
lojik bir silah olmadığını sa-
vunsa da , ben
bunun küresel üs-
tünlük savaşında
birileri tarafınan
üretildiğini düşü-
nüyorum. Tabloyu
da çok ince detay-
larla izliyor ve ana-
şiz ediyorum.
Sosyo- ekonomik
anlamda bunun bir
biyolojik silah ol-
duğu ve bir taşla çok
kuş vurduğunu gös-
teriyor. Bu tabii ki
benim tezim. Tabii ki
kendi adıma çok tedir-
ginim, bir yandan
uzaktan çalışma sis-
temi ile bir yandan
önlemler alarak ko-
runmaya çalışıyorum. Bir yandan da tedir-
ginlikle konuyu izliyorum. Kendi adıma
korunmaya çalışırken bir yandan da olası
bir hastalıkta kendime eylem planı geliştiri-
yorum. Bir A planım var, bir de B planım
var. İşlere uzaktan da olsa devam ediyo-
rum, planlarımı da yapıyorum ama sa-
nırım hepimizin hayat planlarını bu

sene korona salgını belirleye-
cek gibi.

lSosyal Aktivite-
leriniz neler?

Şu dönem
fazla bir

sosyal ak-
tivitem
yok.
Yaptı-
ğım her
şeyi işi-
min bir
parçası
olarak

yapıyo-
rum. Ko-

rona öncesi
biraz daha

spor, sinema,
konser gibi etkinlik-

lere gidiyordum. Şimdi
oda gitti. Şu an korona

biraz moralimi bozdu, moralim bozulunca di-
yetimi bozuyorum, o canımı sıkıyor.  Korona
döneminde uyku ve çalışma dışında hiç bir şey
yapmıyorum desem abartı olmaz. 

lRadyoculuk ve Gazetecilikten başka neler ya-
pıyorsunuz?
Akademisyenlik yapıyorum,  bir de tabii ki ha-
yatımın en önemli parçası olan müzik. İstanbul
Aydın Üniversitesi ve İstinye Üniversitesinde
hocayım. Tabii ki korona ile beraber dersler on-
line oldu. Dönem dönem TV programlarım
oluyor ve benim için en önemlisi, dijital med-
yama üretiyorum. İyi bir ekibim var. Müzik
Habercisi adlı müzik haber portalım, Akustik
Fm adlı platformum ve Youtube için ürettiğim
içeriklerle geçiriyorum zamanımım. Dijitale
üretmek bana büyük zevk veriyor.

lAdını bile bilmedigimiz isimlerin Youtube’de
izlenme oranları milyonları buluyor ve bir süre

sonra ortalıktan kayboluyor
bu isimler sizce bunun se-
bebi nedir ?
Bunu hala anlamadım, hem
sektörel hem de akademik
anlamda bunu inceliyorum.
Bir kaç istisna dışında hiç
birinin gerçek anlamda ba-
şarılı olduğuna inanmıyo-
rum. Youtube’da elde
edilen o başarıların arka-
sında bir takım güçlerin
olduğuna inanıyorum.
İnanmıyorum hatta, tes-
pit ettim. Arkalarında kü-
resel güçler olan bazı
ajanslar, bazı insanlar,
reklam veren gibi dina-
mikler bazı insanları se-
çiyor, onları yukarı
çıkartıyor. Burada You-

tube gibi küresel medya
markalarının da promosyonu yapılıyor, bunu
yaparken de ülkelerden belirli insanları seçip
onları şöhret ediyorlar. Sonra sistem onları bı-
rakıyor ve yenilerini alıyor. Bu bir döngü. Maa-
lesef küresel dijital medyanın yeni küresel
medya düzeninde ki yerini arttırmak adına
dönen bir döngü.

lDinleyicileri ile Konserlerde Uçsuz Bucaksız
aralarına barikat koyduran sanatçılar hakkında
neler söylemek istersiniz?
Çok saçma ve aptalca. Ama tabii ki biraz da iz-
leyicilerin de profesyonel izleyici olmamasın-
dan dolayı da kaynaklanıyor. Ben hayatımda
hiç bir zaman konser izlerken bir sanatçıya
gidip ona sarılmak, onu öpmek gibi bir şeyi dü-
şünmedim. Bu bakımdan ele aldığımda hak
veriyorum şarkıcılara. Ama yine de bu bahane
değil. Hepimizin birbiri ile içiçe olması, barikat-
sız ve özgür bir iletişimde olmalıyız.

lSanatçılardan İdolünüz var mı ?
Türkiye’de Ajda Pekkan’ı çok seviyorum.
Bunun dışında Kayahan, Onno Tunç, Yuna-
nistan’da Giannis Parios, dünyada Julo Igla-
seas, Michael Jackson, Beatles, Michael
Bolton gibi isimler benim için çok ama çok
özeldir. 

lYeni Jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz?
Yeni jenerasyonda kadın şarkıcılar daha başa-
rılı. Tartışmasız Aleyna Tilki bu konuda en ba-
şarılı isim bana göre.

SÖYLEŞİ
SALI 27 EKİM 2020

lMüzik ülkemizde sizce neden 
magazinleştiriliyor?

Bunun tek nedeni medya. Medyamız ciddi haber
yapmayı sevmiyor. İlle de konuyu sululaştıracaklar.
Bu birazda medya çalışanlarının kendi vizyonları,
hayata bakış açısı ve işin kolayına kaçma güdü-

sünden dolayı oluyor. Maalesef olmaya da
devam edecek. Ciddi habercilik yapmayı

sevmeyen bir medyadan başka da
bir şey bekleyemeyiz.

medya ciddi 
haberi sevmiyor
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Başarılı radyo
programcılarından Michael
Kuyucu ile müzik sektörü ve
kariyeri hakkında keyifli bir

röportaj yaptık. “Pop müziğin
kalitesi düştü” diyen Kuyucu,
artan rap müziği rüzgarına

dikkat çekti

lMüzik Ödülleri ve Müzik yarışmaları  birer PR çalış-
ması mı bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz ?

Hiç bir yarışmaya inancım kalmadı. Hepsi palavra. Birilerini
mutlu etmek adına yapılan körler sağırlar birbirini ağırlar mo-
dunda etkinlikler. Ne medyada ne de müzik piyasasında bunla-

rın değeri kalmadı artık. Halkın da umurunda değil. Eskiden
bir ödül alındığında insanlar da saygı duyardı. Bunu şimdi
kimse önemsemiyor, çünkü bu ödül törenleri o ödül tören-

lerini düzenleyenlerin kendi PR larına hizmet ediyor. Bu
PR çalışmalarından da ilişkileri piyasa ile ve mar-

kalarla iyi olan müzikçiler de faydalanıyor.
Bence yapana da yazık, ödülü alana da

yazık. Boşa zaman kaybı.

Hiçbir yarışmaya
inanmıyorum

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ

PoP muzıkte
kalıte dustu

“Çok anım var. Ama madem ki müzik
dedik. İlk aklıma gelen anımı söyleyeyim.
Yıldız Tilbe programıma konuk olacaktı. Biz
onu beklerken yayın başladı, onun şarkıları
ile açılışı yaptık. Baktım Yıldız hala yok, ara-
dım “Yıldız nerdesin?” dedim.  “Evdeyim
uyuyorum” dedi. Meğer o gün programa
geleceğini unutmuş ve tarihleri karıştırmış.
Böyle çok ilginç olay yaşadım.”
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FENERBAHÇE Teknik Di-
rektörü Erol Bulut, Süper
Lig'in 6. haftasında Trab-
zonspor'u 3-1 yendikleri
maçta yaptıkları oyuncu de-
ğişikliklerinin galibiyeti getir-

diğini söyledi. Bulut, Ülker
Stadı'nda oynanan karşılaş-
manın ardından düzenlenen
basın toplantısında yaptığı
açıklamada, zor bir maçın
geride kaldığını belirterek,

"Maça iyi başladık. İlk 20
dakikada yakaladığımız po-
zisyonları değerlendireme-
dik. Defanstaki ufak bir
hatadan gol yedik." ifadele-
rini kullandı.

ADANA'NIN Karaağaç ilçesinde yaşa-
yan ve küçük yaşlarda muaythai ile ilgi-
lenmeye başlayan 23 yaşındaki Çapar,
elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.
Antalya'da düzenlenen 2015 Muaythai
Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük
elde ederek bronz madalya kazanan
Çapar, 4 yıl boyunca istikrarlı çalış-
mayla 2 kez de Türkiye şampiyonu
oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi
Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu An-
trenörlük Bölümü mezunu Çapar, an-
trenmanlarından kalan zamanında
çiftçilik yapan ailesine yardım ediyor.
Milli sporcu Sevil Çapar, yaptığı açık-
lamada, küçük yaşlardan itibaren
dövüş sporlarına ilgi duyduğunu dile
getirdi. Tayland'da düzenlenecek 2021
Muaythai Dünya Şampiyonası'nda bi-
rincilik hedeflediğini belirten Çapar,
"Sabah 5'te uyanıp antrenman yapıyo-
rum. Daha sonra tarlaya gidip aileme
yardımcı oluyorum. Akşam 17.00'de
salona gelip, tekrar çalışıyorum. Bu sis-
temli çalışmayla dereceler elde ettim."
diye konuştu. Spor yaparken, bir yan-
dan sporcu da yetiştirdiğini aktaran
Çapar, şunları söyledi: "İki kez Türkiye
şampiyonu oldum. Bir kez de Avrupa
üçüncüsü oldum. En büyük hayalim
dünya şampiyonu olmak. Onun dı-
şında başka bir hayalim de var. Tay-
land'a gidip muaythai eğitimi almak
istiyorum. Benim buradaki amacım,
Dünya Şampiyonasına gidip, şampi-
yon olup, Türk bayrağını dalgalandır-
mak ve İstiklal Marşı'mızı tüm
dünyaya dinletmek. Şu anda hem
sporcu hem de gönüllü antrenör olarak
çalışmaktayım. Kendim gibi milli spor-
cular yetiştirmek istiyorum."

SP  R
YaPabiLiRsiN
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M anisa'da dün başlayan ‘U10-
U12-U14 Kılıç Açık Turnu-
va’nın ilk günü geride kaldı.

Kula Spor Salonu’nda oynann maçların
sonunda, Kuzey Yenigün (Manisa ferdi)
altın, Cihan Okyanus Tarakçı (Balestra
Eskrim) gümüş, İzmir ferdi sporcuları
Kuzey Güçlü ve Osman İbrahim Erdöl
bronz madalyanın sahibi oldu. Beylik-
düzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bu-

lunan Balestra Eskrim Akademisi'nin
öğrencileri arasında bulunan Cihan Ok-
yanus Tarakçı'nın gümüş madalya ka-
zanması hocalarını sevindirdi. Aynı
akademinin diğer öğrencisi Selim Bezci
de dereceye girmeye hak kazandı. 

Bugün U12'ler yarışacak

Dereceye giren sporcular madalyalarını;
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Or-

ganizasyon Kurulu Başkanı Nejdet
Erdöl, Manisa Gençlik Spor İl Müdür-
lüğü Şube Müdürü Ufuk Özlem, Kula
İlçe Müdürü Sait Bozer’in elinden aldı.
Turnuvada bugün sporcular, ‘U12 Er-
kekler Kılıç’ kategorisinde piste çıkacak.
Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapı-
lan açıklamada, "Sporcularımızı tebrik
ediyor, başarılarının devamını diliyoruz"
denildi. 

EROL BULUT’TAN MUTLUSU YOK

Muaythai branşında çeşitli başarılara
imza atan milli sporcu Sevil Çapar,
Dünya Şampiyonası'nda birincilik
kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını
dalgalandırmayı hedefliyor

Manisa’da başlayan ‘U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuva’da ilk
gün 'U10 Erkekler Kılıç' kategorisinde oynanan maçların

ardından son buldu. Maçların ardından Kuzey Yenigün 
altın, Cihan Okyanus Tarakçı gümüş, Kuzey Güçlü ve 

Osman İbrahim Erdöl bronz madalya kazandı
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2004 Atina Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan eski milli halterci Taner Sağır,
olimpiyat hayali kuran sporculara, “Asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Eğer bir 
yeteneğiniz varsa ve inanıyorsanız mutlaka başarılı olursunuz.” tavsiyesinde bulundu
TANER Sağır, "Olimpiyat hayali kurabil-
mek"  projesinin konuğu oldu. Spor kari-
yerinde 2004 Atina Olimpiyatları'nda
altın madalya kazandığı anları unuta-
madığını aktaran Taner Sağır, "Halterde
yıldızlar, gençler ve büyükler kategori-
sinde şampiyon oldum. Atina'da olimpi-
yat rekoru kırdım. Bu, beni çok mutlu
etti. Birden fazla gençler ya da Avrupa
şampiyonluğu elde edebilirsiniz ancak
olimpiyatlarda kazandığınız madalyanın
keyfi bir başka oluyor." diye konuştu.
"Naim Süleymanoğlu'yla vakit geçirmek
başarımı hep olumlu yönde etkiledi"
Taner Sağır, haltere Naim Süleymanoğ-
lu'nun kardeşi Muharrem Süleyma-
noğlu sayesinde başladığını belirterek,
şunları kaydetti: "Onun yönlendirme-
siyle çok hızlı bir şekilde gelişim göster-
dim. Disiplinli bir şekilde çalıştım.
Beslenmeme hep dikkat ettim. Önce yıl-
dızlar, sonra gençler, ardından da bü-
yükler kategorisinde şampiyon oldum.
Rahmetli Naim Süleymanoğlu'nun ya-
nında bulundum. Naim Süleymanoğ-
lu'yla vakit geçirmek başarımı hep

olumlu yönde etkiledi. Bu benim için
büyük bir şanstı. Onların azmi ve ça-
lışma ahlakını hep örnek aldım. Bu da
başarımı etkiledi."

Spor inanç veren bir şey

Taner Sağır, aktif sporu bıraktıktan
sonra Gençlik ve Spor Bakanlığında
müşavir olarak çalışmaya başladığını
söyledi. Son dönemde daha çok yürüyüş
ve koşuyla formunu korumaya çalıştığını
anlatan eski milli halterci, "Kovid-19 ne-
deniyle çoğunlukla evdeyiz ancak spor-
dan hiç kopmadım. Koşu ve yürüyüş
yaparak spora devam ediyorum. Evde
de egzersiz yapıyorum. Sporun bana
kattığı çok şey var. Spor bana çalıştı-
ğında insanın her zaman kazanabileceği
inancını aşıladı. Bu da bana yetenek ka-
zandırdı, başarılı olmak adına hırs ve is-
teğimi artırdı. Gerek rahmetli Naim
Süleymanoğlu gerekse de Halil Mut-
lu'nun bana olan telkinleri de çok etkili
oldu. Çok çalışırsam onlar gibi başarılı
olacağıma hep inandım. Nitekim de öyle
oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu olmanın keyifli olduğu kadar zor
bir iş olduğuna da dikkati çeken Taner
Sağır, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

Özveri isteyen bir iş

"Spor, çok fazla disiplin isteyen bir iş.
Özveri isteyen bir alan. Başarı için ço-
cukluğunuzdan, gençliğinizden fedakar-
lık yapmanız gerekebilir.
Sakatlandığımız zamanlar oldu, iyileşip
tekrar spora döndüğümüz de oldu. Di-
siplinli çalışınca hiçbir engelin bizi dur-
duramayacağının farkına vardık. Onun
için olimpiyat hayali kuran gençlere tav-
siyem şu; asla hayallerinden vazgeçme-
sinler. Herkes eşit. Eğer bir yeteneğiniz
varsa ve inanıyorsanız mutlaka başarılı
olursunuz. Yeterk ki kendinize güvenip
çok çalışın." 19 yaşında katıldığı 2004
Atina Olimpiyatları'nda erkekler 77 ki-
loda koparmada 172,5, silkmede 202,5
ve toplamda 375 kilo kaldıran Taner
Sağır, altın madalya kazanmıştı. Eski
milli halterci ayrıca oyunlarda 4 olimpi-
yat ve 5 de dünya gençler rekoru
kırmıştı.
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THE Sun gazetesinin Orta Doğu kay-
naklı iddiasına göre İngiltere ekibi
Manchester United'ın 27 yaşındaki
orta saha oyuncusu Pogba, Macron'un
İslam karşıtı tutumuna tepki olarak
Fransa Milli Takımı kariyerini sonlan-
dırma kararı aldı. Pogba ve Fransa Fut-
bol Federasyonu ise konuya ilişkin
henüz resmi açıklama yapmadı. Fran-
sa'da 16 Ekim'de Hazreti Muham-
med'e hakaret içerikli karikatürleri
derste öğrencilerine gösteren bir öğret-
menin öldürülmesinin ardından Fransa
hükümeti İslam'ı ve Müslümanları
hedef alan açıklamalarda bulunmuş,
Macron ise cinayeti "İslami terör" ola-
rak nitelemişti. Montpellier ve Tou-
louse kentlerinde öğretmeni "anmak
için" resmi binaların duvarlarına Fran-
sız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun
Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret
içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Mac-
ron açıklamasında, Hazreti Muham-
med'e yönelik karikatürleri
yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini
söylemişti. Daha önce yaptığı bir açık-
lamada ise İslam'ı "bugün dünyanın
her yerinde krizde olan bir din" şek-
linde niteleyen Macron'un "İslam'ın ya-
pılandırılması gerektiğine" dair
ifadeleri, tüm dünyadaki Müslümanla-
rın tepkisini çekmişti.

Pogba iddiası
Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un
İslam karşıtı açıklamaları üzerine milli
takımı bıraktığı iddia edildi

Kübra’nın
hedefi madalya
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü
bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli sporcu,
2021 yılında hem Tokyo Olimpiyat Oyunları
hem de Avrupa ve dünya şampiyonalarında
altın madalyaya uzanmak istiyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek
yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli
tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazanmayı
hedefliyor. Hatice Kübra, 2019 yılında yapılan tüm grand
prix'lerde madalya alan tek Türk tekvandocu olarak, Tok-
yo'da 57 kiloda mücadele edecek. Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren milli
sporcu, Kovid-19 salgınının herkesi olduğu gibi sporcuları
da etkilediğini, pek çok şampiyonanın ise ertelendiğini söy-
ledi. Altın madalyayı çok istediğini vurgulayan Hatice
Kübra, "Ülkemizde (olimpiyatlarda) tekvandoda altın ma-
dalya eksik ve ben bunu kazandırmak istiyorum. Gücümüzü
gösterdik bu zamana kadar, birçok madalya elde ettim.
Şimdi hedefim olimpiyat şampiyonu olmak." dedi. Hatice
Kübra İlgün, salgın sürecinde 3 ay boyunca evinin çatı ka-
tına kurduğu antrenman alanında hazırlıklarını sürdürdü-
ğünü dile getirdi. Daha sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığınca
olimpiyatlara gidecek sporcular için salonların açıldığını
ifade eden Hatice Kübra, "Kamplarımız ve çalışmalarımız
çok yoğun geçti. Konya'da ve Antalya'da olmak üzere kamp-
larıma devam ediyorum. Şimdi izne geldim ve yine çalış-
malarıma Bursa Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezinde
(TOHM) devam ediyorum." diye konuştu.

İyi oyunculardan kurulu

İngiliz ekibinin iyi oyunculardan kurulu olduğunu belirten
milli tekvandocu, şunları kaydetti: "Benim en iyi rakibim
orada Jade Jones, iki olimpiyat şampiyonluğu var. Onunla
dövüşme fırsatı yakaladım ve benim için büyük bir avantaj
oldu. Daha önce onunla karşılaştığım için onu çok iyi bili-
yordum. Benim performansım çok iyi olduğu için orada onu
'ezdim' diyebilirim. Bu benim için psikolojim açıdan da iyi
olacak. Avrupa Şampiyonası'nda final maçında büyük ihti-
mal onunla denk geleceğiz. İnşallah bir daha ki kampta da
aynı performansı gösterip Avrupa şampiyonu olmak istiyo-
rum." Gelecek yıl olimpiyatların yanı sıra Avrupa ve dünya
şampiyonalarının da yapılacağını hatırlatan Hatice Kübra
İlgün, bu üç turnuvayı şampiyonlukla bitirmeyi hedeflediğini
sözlerine ekledi.

Taner’in
hayali

olimpiyat

6 AY EĞİTİM YAPAMADIK
Balestra Eskrim Akademisi'nin 2 öğrencisinden Cihan Okyanus Tarakçı gümüş madalya 
kazanırken Selim Bezci dereceye girdi. Hocaları Hakan Yurdakoş, pandemi süreci 
nedeniyle 6 ay eğitim veremediklerini belirterek buna rağmen büyük başarı kazandıklarını
söyledi. Yurdakoş, dereceye giren Tarakçı ve Bezci'yi kutladı.
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Bisiklet
şampiyonası
başladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipli-
ğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Ma-
hallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde
gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular başlan-
gıç noktasında yerini aldı. Sakarya Valisi Çetin
Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem Yüce, şampiyonanın başlangıç işaretini
verdi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarış-
larda, "Elit Erkekler" ve "Elit Kadınlar" kategori-
sinde ter dökecek sporcular, yaklaşık 110
kilometrelik parkuru önde tamamlamak için
mücadele ediyor.

Uzunköy'de teknik destek alındı

Sporcular, parkurun 10. kilometresindeki Uzun-
köy'de yer alan bölgede, su ve teknik destek aldı.
Bölgede ikamet eden vatandaşlar ve çocuklar,
ellerindeki Türk bayraklarıyla sporcuları karşı-
ladı. Dağlık bölgedeki etapları ve çamurlu ara-
ziyi geçmeye çalışan sporcular, bitiş çizgisine
önce ulaşmak için çaba sarf ediyor. Öte yandan,
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet
Müdürü Fatih Kaya, polis helikopterine binerek
parkuru havadan denetledi. 30 ülkeden 110
sporcunun katıldığı şampiyona, akşam saatle-
rinde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek 

Kariyerini
zirvede bıraktı

Türk hakemleri
Avrupa görevine

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Nurmago-
medov, ABD'li Gaethje'yi yenerek şampiyonluk
kemerini koruduğu hafif sıklet unvan müsabaka-
sının ardından ringlere veda etti.  Kariyerinde
çıktığı 28 maçı da kazanan Khabib Nurmago-
medov ile 22 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan
Justin Gaethje, Birleşik Arap Emirlikleri'nin baş-
kenti Abu Dabi'deki Flash Forum'da karşılaştı.
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampi-
yonu unvanına sahip Nurmagomedov, rakibini
2. rauntta teknik nakavtla yenerek kemerini ko-
rudu. Yeni tip koronavirüse yakalanan babası
Abdulmanap Nurmagomedov'u temmuz ayında
kaybeden Dağıstan doğumlu 32 yaşındaki
sporcu, maçın ardından aktif kariyerini sonlan-
dırdığını açıkladı. Nurmagomedov, antrenörlü-
ğünü de yapan babası olmadan yoluna devam
etmek istemediğini belirterek, "Annem, babam
olmadan dövüşmemi istemiyordu. Ona, bunun
son maçım olacağını söyledim. Şimdi de sö-
zümü tutuyorum." ifadelerini kullandı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şam-
piyonlar Ligi E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla
ile Fransa'nın Rennes takımları arasında 28
Ekim 2020 Çarşamba günü oynanacak maçı
yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonunun in-
ternet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İs-
panya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramon
Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te
başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıkla-
rını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut
Meler olacak. Mücadelede Szymon Marciniak
VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev
yapacak. FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabı-
yık, Rusya'nın Krasnodar ile İngiltere'nin Chel-
sea takımları arasında 28 Ekim Çarşamba günü
oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu
müsabakasını yönetecek. Türkiye Futbol Fede-
rasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rus-
ya'nın Krasnodar şehrindeki Krasnodar
Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada
yardımcı hakemlerde Türk olacak.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği başarılı sonuçlarla liderlik koltuğunda
yer alan Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı

Var mı onlara
yan bakan!

Gel bakalım
Villareal!
UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında
İspanyol temsilcisi Villarreal'a deplas-
manda yenildikleri maçı değerlendiren
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay, takımıyla gurur duydu-
ğunu ve dört gözle rövanş maçını bekle-
diklerini belirtti. Demir Grup Sivasspor
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA
Avrupa Ligi'nde 5-3 yenildikleri Villar-
real maçıyla ilgili kulübün resmi internet
sitesine açıklamada bulundu. İspanya'da
oyun olarak çok iyi mücadele ettiklerini
ve pozisyonlar bulduklarını aktaran Ça-
lımbay, "Tek sıkıntımız defansif açıdan
oldu. Yemememiz gereken goller yedik.
Maç 3-3 iken yediğimiz goller de şansız-
lıktı. Bunun rövanşı var. Dört gözle rö-
vanşını bekliyoruz. Kıran kırana bir maç
olacak. Kimsenin beklemediği şekilde
mücadele ettik, goller attık. Takımımla
gurur duyuyorum." değerlendirmesini
yaptı. Çalımbay, Süper Lig'in 6. hafta-
sında yarın Çaykur Rizespor ile yapa-
cakları maçla ilgili ise şunları kaydetti:
"Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım.
Hem Avrupa maçlarına daha moralli
çıkmak için hem de ligde iyi bir duruma
gelmek için. En iyi şekilde hazırlanıyo-
ruz. Şu an tek sıkıntımız sakatlıklar.
Onun dışında başka bir sıkıntımız yok.
Sık sık maç oynayacağız. Bunları yaşa-
yacağız. Kadromuzu alternatifli yaptık.
Diğer arkadaşlarımız da bu şanslarını
çok iyi kullanacak. UEFA Avrupa Li-
gi'nde gruptan çıkmak için ne gereki-
yorsa yapacağız. Ligde de iyi olmaya
çalışacağız."

FENERBAHCE 
KAFAYI CALISTIRDI
Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde toplam 10 gol atan Fenerbahçe'de gollerin yarısı kafa vuruşlarından geldi

S arı-lacivertli futbolcular, ligde dün Trabzons-
por ile oynanan ve 3-1 kazanılan karşılaş-
mada kafayla 1 gol atarken, diğer kafa

vuruşunda top rakibe çarparak ağlara gitti. Yeni se-
zona flaş transferlerle giren ve kadrosunu baştan
aşağıya yenileyen sarı-lacivertliler, hücum hattının
yanı sıra savunma bölgesinden de skor katkısı
buldu. Fenerbahçeli futbolcular, attıkları gollerin
yüzde 50'sini kafa vuruşlarıyla kaydederken, bu gol-
lerin 3'üne hücumcular, 2'sine ise savunmacılar
imza attı. Sarı-lacivertli takımda atılan 5 kafa golü-
nün tamamı farklı isimlerden gelirken, duran toplar
önemli bir gol silahına dönüştü.

Duran toptan 7 gol

Fenerbahçe, ligde geride kalan 6 haftada özellikle
duran toplardaki etkinliğiyle dikkati çekti. Yapılan
önemli transferlerin ardından duran topları sonuç-
landıran oyuncular kadar kullanan isimlerin de et-
kinliği göze çarptı. Sarı-lacivertliler, Caner Erkin ve
Jose Sosa'nın kullandığı duran toplar neticesinde
önemli goller bulmayı başardı. Fenerbahçe, geçtiği-
miz 6 haftada toplam 10 gol kaydederken, bunların
7'si duran toplardan geldi. Bu süreçte Jose Sosa 2
penaltı golüne imza atarken, Caner Erkin 4 golün
hazırlayıcısı oldu.

Savunma katkısı

Fenerbahçe, ligde gol sevinci yaşadığı karşılaşmala-
rın tamamında en az bir kafa golüne imza attı.
Ligde geride kalan 6 maçın 2'sinde gol atmayı başa-
ramayan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise 10 gole imza
attı. Söz konusu 4 mücadelenin tamamında en az
bir kafa golüne sevinen Fenerbahçe, savunmadan
da önemli katkı aldı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa
golünün 3'üne hücumcular imza koyarken, kalan
2'sine savunmacılar adını yazdırdı.

5 kafa golü 5 farklı isim

Fenerbahçe'de kafayla atılan goller farklı isimlerin
imzasını taşıdı. Sarı-lacivertlilerde atılan 5 kafa go-
lünün 3'ünü hücum oyuncuları Mbwana Samatta,
Dimitris Pelkas ve Papiss Cisse kaydetti. Fenerbah-
çe'de diğer 2 kafa golünü ise savunma oyuncuları
Gökhan Gönül ve Serdar Aziz ağlarla buluşturdu.

Süper Lig'de 2016-2017'den bu yana
yer alan Aytemiz Alanyaspor, geçen se-
zonu 5. sırada bitirmiş ve tarihinde ilk
kez Avrupa kupalarında mücadele etme
hakkı kazanmıştı. UEFA Avrupa Ligi 3.
eleme turunda boy gösteren Akdeniz
temsilcisi, transfer döneminde David-
son da Luz Pereira, Adam Bareiro,
François Moubandje ve Khouma Ba-
bacar gibi isimlerle kadrosunu güçlen-
dirdi.

İlk 6 haftada 16 puan

Alanyaspor, Süper Lig'de 2020-2021
sezonuna Demir Grup Sivasspor'u dış
sahada 2-0 yenerek başladı. Ligin ikinci
haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kay-

serispor'u 2-0 mağlup eden Akdeniz
temsilcisi, üçüncü haftada deplas-
manda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere
kaldı. Turuncu-yeşilliler, dördüncü haf-
tada sahasında Atakaş Hatayspor'u 6-0
yenerek lig liderliğine yükseldi. Ligin be-
şinci haftasında deplasmanda Galata-
saray'ı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi,
altıncı haftada dün Fatih Karagümrük'ü
iç sahada 2-0 yendi ve bu sezon beşinci
galibiyetini aldı. Teknik direktör Çağdaş
Atan yönetiminde ilk 6 haftada 5 galibi-
yet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan
Alanyaspor, bu performansıyla kulüp
tarihinin Süper Lig'deki en iyi sezon
başlangıcına imza attı. Rakip fileleri 15
kez havalandıran, kalesinde ise 2 gol

gören Aytemiz Alanyaspor, 6 haftalık
periyotta ligin en fazla gol atan ve en az
gol yiyen takımı konumunda bulunu-
yor. Turuncu yeşilli ekip, geçen sezon ilk
6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde
etmiş, 3'üncü haftadan 11'inci haftaya
kadar puan cetvelinde ilk sırada yer al-
mıştı. 

Hedef liderliği sürdürmek 

Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cu-
martesi günü Göztepe ile deplasmanda
karşılaşacak Alanyaspor, bu maçı da
kayıpsız geçip liderliğini sürdürmek isti-
yor. Akdeniz ekibinin, en yakın takipçisi
Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark 
bulunuyor. 
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