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Maltepe Belediyesi’nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin
yerine getirilmediği ve 3 kişinin haksız yere işten çıkarıldığı gerekçesiyle iş bıraktı. 
Maltepe'nin bazı mahallelerinde çöp yığınları oluşurken, Belediye Başkan yardımcıları 
Melih Morsümbül, Yahya Han ve meclis üyeleri temizlikçi kıyafeti giyerek çöpleri topladı

Zirvedeki Gazeteciler 
ödüllerine kavuşuyor

İstanbul Gazeteciler Derne-
ği'nin düzenlediği 'Zirvedeki

Gazeteciler' ödülleri sahiplerini bu-
luyor. Bu akşam Avcılar Belediyesi
Firuzköy Sosyal Tesisleri'nde düzen-
lenecek yemekli ödül töreninde ay-
rıca Cumhuriyet kutlaması da
yapılacak. Ödül töreni hakkında
açıklama yapan İGD Başkanı Meh-
met Mert, demokrasi kültürünün
yaygınlaşmasına katkı sunmak iste-
diklerini belirtti. I SAYFA 8

çİçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Çukur ve Adana Sıfır

Bir'e ateş püskürdü. Bakan Soylu,
diziler ile ilgili "Lanet bir dizi var
'Çukur' diye. Onun kadar olamıyor-
sak yazıklar olsun. Bir de 'Adana
Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki
alanı kadar etki alanı oluşturamıyor-
sak yandık. Bu iki dizi, çocuklarımızı
zehirliyor. İnsanımızı kendi kültü-
ründen uzaklaştırıyor" dedi.  I SAYFA 7

ç

Fesçiler kapısını
habersiz delmişler

Kapalıçarşı'nın 22 kapısından
biri olan 559 yıllık Fesçiler

Kapısı'ndaki tabelanın matkapla de-
linmesine ilişkin konuşan Kapalı-
çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih
Kurtulmuş, "Bu hepimizin bilgisi dı-
şında olan bir hadise. Haber alır
almaz inisiyatif aldık derhal bu ka-
merayı oradan kaldırttık ve restoras-
yona aldık orayı" dedi. I SAYFA 4
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Almanya Baş-

bakanı Angela Merkel ile telefonda
görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan
yapılan açıklamada, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile Merkel'in görüş-

mesinde, Suriye'nin kuzeydoğu-
suna ilişkin gelişmelerin yanı sıra
ikili ve bölgesel konuların ele alın-
dığı belirtildi. Açıklamada, "Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Almanya Başba-

kanı Angela Merkel ile bir telefon
görüşmesi gerçekleştirmiştir. Gö-
rüşmede, Suriye'nin kuzeydoğu-
suna ilişkin gelişmelerin yanı sıra
ikili ve bölgesel konular ele 
alınmıştır" denildi. 

ç

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın mezunu olduğu ve adı verilerek
yeniden inşa edilen okul çevresinde incele-
melerde bulundu. "Burası, sayın Cumhur-
başkanımız adına yapılan Recep Tayyip
Erdoğan İmam Hatip Lisesi" diyen İma-
moğlu, “Dolayısıyla çevresindeki kamulaş-

tırmaları duran yapılar var. Bir kapalı spor
salonu var. Bir duvar çökmesi var. Böyle 4-5
tane sorunlu bölge tespiti vardı. Kamulaş-
tırma olan yeri gördük. Okul spor salonu
yapılmasındaki engeli dinledik. Yanı sıra, is-
tinatın çökmesiyle beraber, risk teşkil eden
konutları gördük. Hızlıca müdahale edil-
mesi gereken alanlardan birisi” dedi. I SAYFA 9
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MATAŞ bünye-
sinde hizmet veren

480 temizlik işçisi, iş bıra-
karak cuma gününden iti-
baren mesaileri süresince
belediye garajında top-
landı. İşçiler, toplu iş söz-
leşmesi hükümleri
uygulanıp, işten çıkartılan
arkadaşları geri alınıncaya
kadar eylemlerini sürdüre-
ceklerini bildirdi. Eylemin
3. gününde bazı mahalle-
lerde çöplerin biriktiği gö-

rüldü. Mahalle sakinleri,
bu durumdan rahatsızlık
duyduklarını söyledi.  Disk
Genel İş Sendikası Ana-
dolu Yakası 2 nolu şube
başkanı Yenigül Özen
Dolgun ise "Hukuksuzlu-
ğun bitirilmesi, arkadaşla-
rımızın işinin başına
dönmesi ve Maltepe halkı-
nın çöple baş başa bırakıl-
mamasını istiyoruz.
Yanlıştan dönmek de bir
erdemdir" dedi.
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MALTEPE’DE 480 TEMİZLİK
İŞÇİSİ İŞ BIRAKTI

Bazı mahallelerde
çöp yığınlarının

oluşmasının ardından
Maltepe Belediye Başkan
yardımcıları Melih Mor-
sümbül, Yahya Han,
meclis üyeleri ve birim
müdürleri, temizlikçi kı-
yafeti giyerek haftasonu
çöp topladı. Ana arterler
de ise İBB'den destek is-
tendiği öğrenildi. Bugün
de fen işleri, park bahçe-
ler personeliyle birlikte

herkesin sahada olacağı
öğrenildi. Belediyeden
yapılan açıklamada da
"Maltepe'mizde temizlik
ile ilgili yaşadığımız
olumsuzlukları tüm ekip-
lerimizle ve siz Maltepeli-
lerin desteği ile gidermeye
devam ediyoruz. Bu sü-
reçte yaşanan aksaklık-
lardan dolayı özür diler,
anlayışınız için teşekkür
ederiz" ifadelerine yer 
verildi. I SAYFA 7
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ANA ARTERLERDE İBB’DEN
DESTEK ALINIYOR

Suriye’nin kuzeyini
masaya yatırdılar

Çivi çiviyi
söker!

Aşk acısı çeken birinin tüm hayatı zehir
olur; hatta depresyona girer. Bu acının

da önüne geçilebileceğini söyleyen uzmanlara

göre ilk şart; acıyı kabullenmek. Sonrasında eski
sevgiliyi unutmak, hayata tutunmak ve yeni
aşklara yelken açmak mümkün oluyor. I SAYFA 2
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TEMİZLİK İŞÇİLERİ İŞ BIRAKINCA BAŞKAN YARDIMCILARI, MECLİS ÜYELERİ VE MÜDÜRLER ÇÖP TOPLADI

IS BaSa DUStU!

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, çöp topladığı fotoğrafı 
'Maltepe'de sendika tehdidi' başlığıyla paylaşarak, "Maltepe'mize hizmeti 
engellemek için emekçi fişlemelerine ve tehditlerine karşı başkan yardımcılarımız
ve müdürlerimizle mesaimizin başındayız" açıklamasını yaptı.  

TEHDİTLERE KARŞI MESAİDEYİZ!

Lise çatısından
Balat’ı inceledi

Soylu iki diziye 
ateş püskürdü!

Haydarpaşa ve Sirkeci gar-
ları ihalesini alarak dikkatleri

üzerine çeken İBB eski çalışanı Hü-
seyin Avni Önder’in, belediyedeki
işine neredeyse hiç uğramadığı or-
taya çıktı. 2015 yılı PDKS kayıtla-
rına göre 8 gün hafta tatili olan
Şubat ayında 11 gün çalışan Ön-
der'in, bir ay içerisinde 19 gün tatil
yaptığı görüldü. I SAYFA 4
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Bir eli yağda
bir eli balda

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun,

Bağdadi'nin öldürüldüğünün açık-
lanmasına ilişkin, "Türkiye Cum-
huriyeti olarak NATO müttefikimiz
ABD'nin eli kanlı bir teröristi ada-
lete teslim etme çabalarına destek
olmaktan memnuniyet duyduk"
açıklamasında bulundu. Altun,
"Güçlerimizi birleştirmenin ve böl-
gemizde faaliyet gösteren tüm
terör örgütlerini yenilgiye uğratma-
nın zamanı gelmiştir" diye konuştu.  
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Terörü yenilgiye 
uğratma zamanı

Depremden hiç 
ders çıkarmadılar

Marmara Denizi'nde Silivri
açıklarında 26 Eylül'de mey-

dana gelen 5,8 büyüklüğündeki dep-
remin ardından İstanbul ve çevre
illerden Doğal Afet Sigortaları Ku-
rumu'na (DASK) 10 bini aşkın
hasar ihbarı yapıldı. Son rakamlara
göre İstanbul'da bulunan 3 milyon
682 bin 450 konutun 1 milyon 260
bin 591 tanesinin DASK'ı olmadığı
ortaya çıktı. I SAYFA 8
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
mezun olduğu ve kendi adıyla yeniden inşa edilen İmam Hatip Lisesi
binasının çatısından, Fatih ilçesindeki Balat semtini inceledi

KAMULAŞTIRMA OLAN YERİ GÖRDÜK

traFİKtE 
MaGaNDa 
DEHŞEtİ

İstanbul'da kimliği
belirsiz bir sürücü,

otomobiliyle okula gitmek
için yola çıkan üniversite öğ-
rencisi Halit Köprülü'ye
(26), trafikte dehşeti yaşattı.
Hafif ticari aracını, trafikte
hızlı gitmediğini öne sür-
düğü Halit Köprülü'nün
aracının önüne kırıp inen
sürücü, üniversite öğrencisi-
nin otomobilini tekmeleyip,
yumrukladı. I SAYFA 3
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İyilik 
yaparken
ölecekti!

Kağıthane'de evlerinin balkonunda
mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak is-

teyen kişi, dengesini kaybederek 3'üncü kattan
düştü. park halindeki bir aracın üzerine düşen
kişinin omuriliğinin çatladığı öğrenildi. I SAYFA 3
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Derbinin galibi
Kartal: 1-0

Süper Lig’in
9’uncu haftasında

oynanan derbi maçta Be-
şiktaş sahasında Galata-
saray’ı 1-0 mağlup etti.
Siyah beyazlı takıma gali-
biyeti getiren golü
69'uncu dakikada Umut
Nayir kaydetti. Bu so-
nuçla Beşiktaş puanını
12'ye yükseltirken, Gala-
tasaray 13 puanda
kaldı.Beşiktaş’ta Caner

Erkin, Galatasaray'da ise
Marcao cezalı duruma
düştü. Beşiktaş’ın Galata-
saray’ı konuk ettiği karşı-
laşmada bir pozisyonun
ardından hakem itiraz-
larda bulunan ve sarı kart
gören Caner Erkin ile ra-
kibine müdahalesiyle sarı
kart gören Marcao, ta-
kımlarının bir sonraki
maçlarında sahada yer
alamayacaklar. 
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Hüseyin
Avni Önder

Fahrettin
Altun

Mehmet
Mert



dünyaca ünlü restoran zinciri Ea-
taly’i Türkiye’ye getiren Zülfikar Be-
kâr’ın yeni restoranı Un Po’ İstanbul

Karaköy’de kapılarını açtı. İtalya’nın sıcak ve
samimi trattoria restoranlarındaki konsepti yo-
rumlayan Un Po’, mönüsü, mottosu ve temsil
ettiği değerler ile İstanbul’un mutfak birikimine
katkı sağlamayı hedefliyor. Un Po’nun kuruculu-
ğunu Zülfikar Bekar’ın yanı sıra Londra’da Uni-
versity of the Arts London’da reklam eğitimi alıp
Türkiye’ye dönen Cem Aktay üstleniyor. İtalyan-
cada ‘biraz’ anlamına gelen Un Po’nun mönü-
sünde klasik İtalyan mevsim salataları ve sebze
ağırlıklı mezeleri, pasta (makarna), pizza ve şarap

lezzetlerinin yanında vegan ve vejeteryan seçenekler
de var. Eataly’nin İstanbul operasyonunun kurucu

şefliğini yapmış olan Piero Bergese yönetiminde, İtal-
yanca bilen yardımcı şeflerin koordinasyonunda kurgu-

lanan Un Po’, Karaköy Mumhane Caddesi
üzerindeki samimi görünümüyle de dikkat çekiyor.

milyonlarca öğrenci ve ailesinin beklediği ilk ara
tatil için geri sayım başladı. Ara tatilin yaklaşmasıyla
birlikte ailelerin akıllarında “ara tatil ne zaman?”,

“ara tatil kaç gün sürecek?” gibi sorular yer alıyor. 9 Eylül'de
başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22
Kasım tarihlerine denk gelecek ve hafta sonu tatilleriyle
birlikte tam 9 günlük tatil fırsatı sunacak. 2019-2020 eği-
tim yılı ara tatilinde ailece seyahate çıkmayı planlayanlar
için pek çok seçenek mevcut. Kış ortasında Antalya’nın
sakinliğini tercih edecekler için Kemer ve Belek’te önde
gelen otellere ek olarak tatilini daha da güneyde
KKTC’de geçirmek isteyenler için Girne ve Bafra’da
çeşitli kampanyalı otel seçenekleri, ara tatil progra-
mını ülkemizin popüler gezi rotalarında geçirmek is-
teyenler için de kültür turları fırsatları mevcut.
Seyahat severler için özel rotalar hazırlayan Türki-
ye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, Tür-
kiye içinde Bursa, Sapanca, İstanbul, Ankara,
İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'te özel rotalar su-
nuyor. Ara tatilde 3-4 günlük yurt içi turlara ka-
tılmak isteyenler ise Eskişehir Odunpazarı Turu,
Kastamonu Safranbolu Turu ve Kapadokya
Turu’nu tercih edebilirler.
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Çarşı Migros Karşısı 

Vücudumuzdan toksinlerin
atılmasından sindirim sistemine,
kan dolaşımından, besinlerin emi-

limine kadar birçok sistemin işleyişinde ha-
yati bir rol üstlenen su, genel sağlığımız
açısından da son derece önem taşıyor. Ye-
terli miktarda su tüketimi diğer organlar gibi
cildin de vazgeçilmezlerinden biri. Sağlıklı
cilt için zararlı içeceklerden banyo süresine
kadar birçok konuda bilgi veren Acıbadem
Ankara Hastanesi Deri Hastalıkları Uzmanı
Dr. Bahar Öznur, günde 8 bardak su tüketil-
mesi gerektiğini vurguluyor.

Cilt daha parlak oluyor

Sağlıklı, ışıl bir cilde sahip olan kişi-
lerin ortak özelliklerine bakıldı-
ğında, genetik etkenlerin
dışında, günlük su tüketi-
mine gösterdikleri özen
dikkat çekiyor. Aslında
bu durum bir rast-
lantı değil. Çünkü
beden sağlığının ya-
nında parlak ve ışıl-
tılı bir cilt için
günlük su tüketi-
mine dikkat etmek
gerekiyor. Dr. Bahar
Öznur’un verdiği bil-
giye göre, su ihtiyacı-
nın yeterince
karşılanmamasına bağlı
ortaya çıkan kuruluk, cildin

direncinin düşmesine ve kırışmaya daha
yatkın hale gelmesine neden oluyor. Vü-
cudu dış etkenlere karşı koruyan en önemli
bariyer olan cildin korunması için vazgeçil-
mezler arasında yer alan su, saçımızın
hatta tırnağımızın da kalitesini artırıyor. Dr.
Bahar Öznur, zamana karşı koyabilmek
için kullanılabilecek anahtarlardan birinin
de yeterli miktarda su tüketimi olduğunu
söylüyor. Kadınlar için özel bir dönem olan
menopoz sürecinde de günlük alınması ge-
reken su miktarına özen gösterilmesi hem
semptomları azaltmada, hem de cilt kuru-

luğu ve

kaşıntının giderilmesine yardımcı oluyor.

Hiçbiri suyun yerini tutmaz

Su vücuttaki toksinlerin atılmasına da yar-
dımcı oluyor. Bazen suyun yerine tercih edi-
len meyve suları gibi glisemik indeksi yüksek
içecekler ise aksine toksinlerin artırıyor ve
akne gelişmesini tetikleyebiliyor. Dolayısıyla
aknesi olan ya da bu konuda tedavi gören
kişilerin de bol su tüketmesi önem taşıyor.
Bununla birlikte cildin inflamasyonu ile
giden kronik kaşıntılı bir hastalık olan egza-
maya bağlı cilt kuruluğunu önlemede de su
önemli bir yardımcı oluyor.

Kolanın yan etkisi var

Yapılan araştırmalarda her gün yüksek
dozda kafeinli yiyecek ve içeceklerin

tüketilmesinin kollajen sentezini
olumsuz bir şekilde etkilediğini

gösteriyor. Dolayısıyla aşırı
kafein tüketiminin yara iyi-
leşmesi ve yaşlanma sü-
reçlerine olumsuz etkilere
neden olabildiğini söyle-
yen Deri Hastalıkları Uz-
manı Dr. Bahar Öznur,
“Bu nedenle kola ve enerji
içeceği olarak satılan po-

püler içeceklerin aşırı tüke-
timinin diğer yan etkilerinin

yanında cilt için de olumsuz
sonuçlar doğurabileceği unu-

tulmamalı” diyor.

DuStA fAzlA kAlmAyın

Aşk acısı çeken birinin tüm
hayatı zehir olur; hatta
depresyonun sınırında gelip
gider. Bu acının da önüne
geçilebileceğini söyleyen 
uzmanlara göre ilk şart;
acıyı kabullenmek.
Sonrasında eski sevgiliyi 
unutmak, kırık kalbi 
onarmak, hayata tutunmak
ve yeni aşklara yelken
açmak mümkün oluyor
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K ırık bir kalbin tamir edilmesi asla kolay
değildir. Aşık olmak son derece basit ama
aşktan kurtulmak adeta korkunç. Özellikle

ilişkinin sürmesini isteyen sizseniz. Kalbinin acı
çekmesini engellemenin kolay bir yolu yoktur.
Peki acının ötesine nasıl geçebiliriz?
diyetisyen.com.tr ilişkiler uzmanları, duygusal
acıyı silerek kırık bir kalbi onarmanın yöntemle-
rini sizler için kaleme aldı. Biraz acı çekmeniz ge-
rektiğini kabul edin. Kalbiniz kırılacak kadar
sevdiyseniz, biraz acı çekmeniz kaçınılmaz bir
gerçektir. Sizin için önemli olan bir şeyi kaybetti-
ğinizde, üzülmek doğaldır ve önemlidir. Bu his iyi-
leşme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kalbi
kırık insanlarla ilgili bir problem de ıstıraplarını
defalarca yaşamakta olmalarıdır. Acı dolu anıla-
rın döngüsünü kıramayacak olursanız, tekrar
eden işlev bozukluğu kalıplarına takılıp kalmanız
ihtimali vardır. Acı zihinsel bir alışkanlık haline
gelebilir. Acının sağlıksız hale geldiği anlar olabi-
lir. Bu alışkanlık kırılabilir ve kırılmalıdır da. 

Acınızın üzerine gidin

Kalbi kırık bir kişi için en zor şey acıyı hissetmek
ve bu acıya katlanmak. Hayata devam edebilmek
için üzülmeniz gerekiyor. Yoğun acıyı yaşayarak,
sorunlarla doğrudan mücadele etmeye hazır olan
daha güçlü bir kişiye dönüşürsünüz. Bir süre
sonra acı, son kalesini de kaybederek üzeriniz-
deki etkisini yitirmiş olur. 

gülün ve AğlAyın

Gülmek insanları pek çok düzeyde iyileştiriyor,
ağlamak da öyle. İyi bir ağlama sonrasında ken-
dinizi daha iyi hissetmenizin tesadüf olduğunu
mu düşünüyorsunuz? Hayır, gözyaşlarının iyileş-
tirici gücüne katkıda bulunan birçok fizyolojik
neden vardır. Ağlamak, toksik maddeleri kaldırır
ve duygusal stresi hafifletir. 

BAğımsızlıktAn zevk Alın

Ortaya çıkan boşluğu kendi kendinize doldur-
maya çalışmak – yeni bir ilişki için acele etme-

den veya sevgilinizi geri kazanmak için umut-
suzca çabalamadan – kalpten sökmenin ta ken-
disidir. Mutluluk ve barışa giden en kısa yol
kalpten söküp atmaktır. Mutlu olmak için kimseye
veya başka bir şeye ihtiyacınız yok. Aşk acısı ya-
şarken, hayatınızın o kişi olmadan bir bütün ola-
cağına inanmanız çok zor. Fakat hayatınız o
olmadan da bir bütün olabilir. İçinizdeki boşluğu
doldurmak sizin işiniz ve bunu yükselen enerji-
nizle yaratıcı bir şekilde yapabilirsiniz.

AlışkAnlıklArı değiştirin

Artık bu bağlantıları kırmanız gerekiyor. Eski sev-
gillinizi hatırlatan müziği kapatın. Bilim, müziğin
terapötik bir etkisinin olduğunu göstermektedir.
En sevdiğiniz, iyi hissettiğiniz parçalarından bazı-
larına dikkat edin; onları dinlemek endorfinlerin
serbest kalmasını tetikleyebilir, enerjinizi yüksel-
tip stresle mücadele etmenize yardımcı olabilir.
Evinizi görüntüsünü, eski sevgilinizin yaşadığı za-
mankinden farklı bir hale getirin. Mobilyaların
yerlerini değiştirin. Yeni etkinlikler düzenleyin. Bu
değişikliklerin amacı eski birlikteliği dağıtmak ve
kendinize yeni bir yaşam için yeni bir ortam sun-
maktır. Yaptığınız değişiklikler kalıcı olmak zo-
runda değildir. Bu sadece farklı bir şampuan
kullanmak ve eski sevgilinizin numarasını cep te-
lefonunuzun hafızasından silmek bile olabilir.
Yeter ki bir şeyleri değiştirin. 

AntrenmAn yApın

Egzersiz, depresyon için en etkili terapidir. An-
trenman yapmak (yüzme, koşma, egzersiz
yapma, yürüme, kick boks yapma gibi) hüznünüz
üzerinde ani rahatlama etkileri yaratır. Fizyolojik
bir düzeyde - çünkü egzersiz, serotonin ve / veya
norepinefrinin aktivitesini arttırır ve sinir hücrele-
rinin büyümesini teşvik eden beyin kimyasallarını
uyarır – ama aynı zamanda duygusal düzeyde
rahatlama verir, çünkü vücudunuzun sorumluluk-
larınızı alarak zihninizin ve bedeninizin efendisi
olursunuz. Ayrıca acınızdan sorumlu olan kişiyi
görselleştirebilir ve onun yüzüne vurabilirsin.

İlişkinizin hikayesini yazın

Bunu üç farklı yazma oturumunda
üçüncü kişi bakış açısı ile yapın. İlk
olarak, bu kadının bu adamla nasıl
tanıştığını ve nasıl aşık olduklarını
anlatın. Sonra aşkın hikayesini ve
ilişkinin kalitesinin nasıl düştüğünü
yazın. Sonunda ise dağılmanın öykü-
sünü anlatın. Bunu söyledi; bunu yaptı
vs. Bu size çok değerli bir perspektif ka-
zandırır. 

kişisel gelişime BulAşmAyın

Kitapçı rafları “Bunlar senin hatan. Bu durumu
kendi düşünce şeklinle ya da çocukluk travmala-
rınla yarattın” diyen kitaplarla dolu. Ancak bu
doğru değil. Neden olduğuyla ilgili sebepler ya
da böyle bir şeyin bir daha olmasını engellemeye
yönelik fikirler bulmaya çalışmayın. Kırık kalbinizi
olduğu gibi kabullenin. Üzüntünüzü bitirecek olan
şey aslında budur.

nezAket gösterin

Eski sevgilinize karşı şefkatinizi sürdürün. Bu her
ne kadar mantıksız ve imkansızmış gibi görünse
de; kalbinizde bir daha aşık olmaya niyetli olma-
dığınız biri için nazik duygular taşımak, zihninize
istikrar ve huzur getirir. Eski sevgilinizin geçmiş-
teki yanlışlarını unutmanıza, affetmenize veya
eski sevgilinizle iletişim halinde kalmanıza gerek
yok. Onun her hareketinden saplantı duymamak
için Facebook'da arkadaşlığınızı bitirmek iyi bir
fikir. Unutmayın; size ne kadar kötü davranmış
olursa olsun, o da sizinle aynı şeylerin özlemini
duyuyor: Aşkı bulmak ve mutlu olmak. 

yeni Bir dünyA yArAtın

Eğer onu geçen hafta gören ortak arkadaşlar
bunu size söyleme ihtiyacı hissediyorsa (başka
bir değişle hayatlarınız bir şekilde çakışıyorsa)
yeni bir dünya yaratmak sizin için önemli bir
adımdır. Kendi güvenli dünyanızı yaratın – onu
kalabalıkta tanıyamayacak ve adını hecelemeyi

bile
bilme-

yen yeni arkadaş-
larla dolu - mecazi veya kelimenin tam
anlamıyla sürpriz bir ziyarete izin vermeyin.
Yeni bir şeyler denemek için bu fırsatı değer-
lendirin - tüplü dalış dersleri, sanat sınıfı,
kitap kulübü, blog -  aklınızı ve bedeninizi
taze bir başlangıç yapmak üzere program-
layın ... O olmadan.

Aşkı tekrAr BulAcAğınA inAn 

Eski sevgilinizin sevebileceğiniz tek in-
sanın olduğunu düşünme tuzağına dü-
şebilirsiniz. Bu altı milyar insanın
bulunduğu bir gezegende doğru ol-
mayan bir düşüncedir. Öyleyse
neden buna inanıyorsunuz? Bu, iliş-
kinin bittiğini kabul etmediğinizden
kaynaklanıyor olabilir mi? Yoksa
acı ile ilişkili kötü duyguların
asla ortadan kaybolmamasın-
dan mı korkuyorsunuz? Bu
korku sizi endişelendiriyor ve
daha uzun süre kötü hisset-
menizi sağlıyor. Kırık kalbi-
nizin taşıdığı yük
ağırlaşıyor ve bu sizi bir
kısır döngüye sürüklü-
yor. HABER MERKEZİ

Kalplerimiz, sona eren bir ilişkiden dolayı yandıktan
ve yaralandıktan sonra iki seçeneğimiz var: Kalbimizin

kapılarını kapatabiliriz, böylece kimse bir daha içeri giremez
veya tekrar sevebiliriz. Yeniden sevin çünkü kalp sadece aşkla
genişliyor. Daha çok aşık oldukça ve kalbinizin aşk acısı çek-
mesine izin verdikçe, kalbinizin daha genişlemesine ve de-

rinleşmesine olanak verirsiniz. Eğer aşkınız gerçekten
karşılıklı ise sevdiğiniz kişiler sizden ayrılsa bile kalbinizi

terketmeyecektir. Reddedilme, kaybetme ve ölüm
acısı verimli bir hale gelebilir. Evet, ne kadar de-

rinden severseniz kalbiniz o kadar kırılacak,
fakat aşkın size getireceği meyvelerin

bolluğundan memnun ola-
caksınız.

Sevmeyİ 
unutmAyınyenİ ASk bulSun

Suyun cilt için çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Bahar Öznur, “Ancak uzun süren ve banyo köpükleriyle yapılan duşlar da cilt
kuruluğu artırıyor. Bu nedenle banyo ve duş süresinin 10 dakikadan uzun olmamasına özen göstermek gerekiyor” diyor
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Tatilde nereye
gideceksiniz?

Karaköy’de İtalyan

mutfağı var
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kağıthane'de evlerinin
balkonunda mahsur kalan
yavru kediyi kurtarmak is-

teyen kişi, dengesini kaybederek
3'üncü kattan düştü. 6 metre yüksek-
likten sokakta park halindeki bir ara-
cın üzerine düşen kişinin
omuriliğinin çatladığı öğrenildi. Olay,
Çeliktepe Mahallesi'nde dün akşam

saatlerinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu
21 yaşındaki Maksat K., evinde otu-
rurken balkon tarafından gelen bir
kedi sesi duydu. Balkona çıkan Mak-
sat K., bir yavru kedinin çamaşır ası-
lan direkte mahsur kaldığını gördü.
Kediyi kurtarmak için balkon demir-
lerine çıkan Maksat K., bir anda den-

gesini kaybederek 3'üncü kattan
düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten
sokak üzerinde park halindeki panel-
vanın üzerine sırt üstü düşen Maksat
K., ağır şekilde yaralandı. Ambulan-
sla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ta-
lihsiz gencin omuriliğinin çatladığı
belirlendi. DHA

MAGANDA TRAFIKTE
DEHSET SACTI
İstanbul'da kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit
Köprülü'ye (26), trafikte dehşeti yaşattı. Hafif ticari aracını, trafikte hızlı gitmediğini öne sürdüğü Halit
Köprülü'nün aracının önüne kırıp inen sürücü, üniversite öğrencisinin otomobilini tekmeleyip, yumrukladı

O lay, önceki gün öğle saatle-
rinde D-100 Karayolu Fi-
danlık mevkisinde meydana

geldi. İnşaat Mühendisliği son sınıf
öğrencisi Halit Köprülü, otomobiliyle
Bakırköy yönüne giderken, arkadan
hızla gelen hafif ticari aracın sürü-
cüsü, selektör yapıp uzun süre kor-
naya bastı. Köprülü ise sıkışan trafik
nedeniyle yol veremedi. Bu sırada ya-
nına yaklaşan aracın sürücüsü, camı
açıp Halit Köprülü'ye neden hızlı git-
mediğini sordu. Köprülü ise trafik ne-
deniyle yol veremediğini söyledi.
Bunun üzerine sürücü, aracını Köp-

rülü'nün otomobilinin önüne kırdı.
Aracından inen sürücü, Köprülü'nün
otomobilini yumrukladı. Paniğe kapı-
lan Halit Köprülü, otomobiliyle kaç-
maya çalıştı. Ancak peşine düşen
sürücü, aracıyla Köprülü'nün otomo-
biline defalarca çarptı.

Kapıyı zorladı

Halit Köprülü, yaşadığı dehşet anla-
rını cep telefonunun kamerasıyla sa-
niye saniye görüntüledi.
Görüntülerde, saldırganın aracından
inip Köprülü'nün otomobilinin kapı-
sını zorladığı, başaramayınca da

cama yumruklayıp, ‘Açsana lan’ diye
bağırıp, tekme attığı görüldü.

Aracından inip üzerime geldi

Köprülü, yaşadığı korku dolu anları
Demirören Haber Ajansı'na (DHA)
anlattı. Halit Köprülü, "Önceki gün
öğle saatlerinde evimden okula git-
mek için aracımla yolda gidiyordum.
Arkamdan bir araba geldi, hızlı sürü-
yordu. Korna çaldı. Sonra sağıma
geldi, 'neden hızlı gitmiyorsun' dedi.
Ben de kolumla işaret yaparak 'Gör-
müyor musun ağabey trafik var'
dedim. Adam yanlış anladı sanırım.
Sarhoş muydu nedir, bilmiyorum. 
Bir anda önüme kırdı.
Aracımı yumrukladı. Ben kaçtım, ko-
valamaya başladı. 3 kez kovaladı, ben
de 3 kez kaçtım. Trafik vardı. O kadar
öfkeliydi ki tüm hızıyla 5 kere benim
aracıma çarptı. Beni öldürmek istedi.
Beni ve yoldaki herkesin hayatını teh-
likeye attı. Kendimi korumak için ka-
pıları kilitledim" dedi. DHA

İyİlİk yaparken ölecektİ!

Saldırganın olay yerinden ayrılmasının ardından po-
lise haber verdiğini ifade eden Halit Köprülü, "inter-
netten en yakın karakola gittim. Sonra başka karakola
gönderdiler. Orası da 'Kaza yerine git, 155’i ara, polis
gelsin' dedi. uzun süre bekledim. Polis geldi. Beni

başka karakola götürdü. Orası da bir saat kadar beni
dinledi. görüntüleri izledi. Sonra onlar da başka yere
gönderdi. O dehşet anlarını yaşamışken, üzerine bir
de 4 karakol gezdim. Ben de pes ettim. Savcılığa gi-
derek suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

eN yakıN karakoLa doĞrU gittim

Herkes gider Mersin’e
şoförler gitti tersine
Sultangazi'de dönülmez tabelasına ve trafik polislerine aldırmadan karşı yöne geçen sürücüler kazaya
davetiye çıkardı. Uyarı levhasına rağmen ters yönden karşı yöne geçmeye çalışan araç sürücüsü, bir
başka araca çarptı. Bir yolcu minibüsünün de karıştığı kaza sonrası "pes" dedirten görüntüler yaşandı

kaza, Sultangazi Uğur
Mumcu Mahallesi Hoca
Ahmet Yesevi Caddesi Ha-

seki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
önünde meydana geldi. Sultangazi
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nden çıkan 34 ZB 3968 plakalı ara-
cın sürücüsü, uyarı levhasına rağmen
karşı yöne geçmek istedi, Gaziosman-
paşa yönüne seyir halinde olan 34 GT
1817 araca çarptı. Bir yolcu minibüsü-
nün de karıştığı kaza sonrası, trafik
durma noktasına geldi. Kısa sürede
olay yerine gelen trafik polisleri, trafi-
ğin akışını kontrollü sağladı.

Uyarıları dikkate almadılar

Olay yerinde çalışma yapan polis
ekipleri, aynı şekilde başka araçların
tersten yola girdiğini gördü. Araçları
durduran polisler sürücülere cezai
işlem uyguladı. Uyarı levhası, kazaya
ve polise rağmen bazı sürücüler ters
yönden karşı yöne geçmeye devam
etti. Sultangazi Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne gözündeki bir
rahatsızlıktan dolayı tedavi olmaya
giden ve tedavisinin ardından araç
kullanmaya devam eden bir sürücü
de ters yönden karşı yöne girdi. Araç

sürücüsünü durduran polis, sürü-
cüye, "Hastaneden çıkıyorsunuz.
Dönüş aldığınız yer ters yön. Sizin
gözünüze ne oldu?" diye sordu. Poli-
sin sorusuna sürücünün yanında bu-
lunan eşi "Tedaviye geldik" diye cevap
verdi. Polis araç sürücüsü hakkında
işlem yaptı. Ters yönden karşı yöne
geçen bazı sürücüler de uyarı levha-
sını görmediğini belirtirken, bir sü-
rücü de annesinin yönlendirmesiyle

ters yöne girdiğini söyledi.

Polisi gördü yönünü değiştirdi 

Ters yöne girmeye çalışan bir kadın
sürücü ise, polisi fark ettikten sonra
yönünü değiştirerek yoluna devam
etti. Vatandaşlar ise, Ahmet Hoca Yes-
evi Caddesi Sultangazi Haseki Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Acil Bölü-
mü'ne giden bölümde sık sık trafik ka-
zalarının yaşandığını ifade etti. DHA

oğlu çarptı
annesi ağladı
Ataşehir'de 17 yaşındaki ehliyetsiz
sürücü Samet Y. aracıyla yolda yürüyen
yayaya çarptı. Ehliyetsiz sürücü
gözaltına alınırken, sürücünün annesi
olay yerinde gözyaşlarına hakim
olamadı. Hastaneye kaldırılan yayanın
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

kaza, saat 11.30 sıralarında Ataşe-
hir Mustafa Kemal Mahallesi 3001
Cadde üzerinde meydana geldi. 34

JL 656 plakalı otomobille cadde üzerinde iler-
lerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sü-
rücü, yoldaki yayaya çarptı. İhbar üzerine olay
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay
yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü
Samet Y.'nin (17) ehliyetsiz olduğunu belirledi.
Otomobilin çarptığı İsmail Şahin, sedyeyle am-
bulansa taşınarak Göztepe Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğre-
nilirken, ehliyetsiz sürücü polis tarafından göz-
altına alındı. Sürücünün annesi olay yerinde
gözyaşlarına hakim olamadı.

İlk kaza değil

Mustafa Kemal Mahallesi'nin Muhtarı Ali
Rıza Saraçoğlu, kazaya ilişkin "Bizim burada
her ay, ayda 10 sefer kaza oluyor. Defalarca bü-
yükşehire, İl Trafik Komisyonu'na bildirdik.
Işıklandırma yapmadılar. Alt geçit konulması
gerekirken gittik söyledik, 'İSKİ'nin borusu var'
dediler. İSKİ'ye gittik, 'Boru yok burada' dediler.
Yapılmak istenmiyor, ne ışıklandırma ne de alt
geçit yaptılar. Burada günün 24 saati trafik var.
Akşam saatlerinde insanlar bir saat trafik bekli-
yor. Yapılması gereken buydu ama yapmıyorlar,
ötekileştiriliyoruz. Biraz önce görüyorsunuz va-
tandaş acemi, yolla ilgisi olmayan insanı vurdu.
Vatandaş şu an hastanede. Sürücünün ehliyeti
yok. Ama ehliyeti olanlar da sürekli kaza yapı-
yorlar. Bu ilk değil ki sürekli kaza oluyor bu-
rada" dedi. DHA

Bakırköy'de Ali Malkara, sevgilisini
taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hü-
seyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp

başından tabanca ile vurarak öldürdü. Seyman'ı
dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Mal-
kara tutuklandı. İddiaya göre, zanlı Ali Malkara
sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği Hüseyin Sey-
man ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de
buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki
bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı ba-
şından tabancayla vurarak öldüren Malkara,
Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura
gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp
başvurusunda bulundu. Olayla ilgli başlatılan so-
ruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik
güvenlik kamera kaydını inceledi. İncelemede
Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın
görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının ren-
ginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yaka-
layarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf
ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de
Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın
gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Sey-
man'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından
otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldı-
rıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adli-
yede işlemlerinin ardından tutuklanarak
cezaevine gönderildi.  DHA

Felakete
ramak kala

Sultangazi'de meydana gelen 2
farklı trafik kazası, güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Sultangazi'de geçen çar-

şamba 1. Cebeci Yolu'ndan gazi Mahallesi'ne
seyir halinde olan 68 Ht 174 plakalı araç sürücü-
sünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu
bariyerlere çarptı. güvenlik kamerasına yansıyan
görüntülerde, kaza anında araç sürücüsünün ya-
nında bulunan bir kadın şoka giriyor. Kadının
araçtan inerek, bir işyerinin önündeki merdiven-
lere oturduğu görülüyor.  aynı gün gündüz saatle-
rinde meydana gelen bir başka kazada ise, 34 Je
2786 plakalı otomobilin sürücüsü karşı yönden
gelen bir kamyonet sürücüsünün direksiyonu kır-
ması önce kamyonete daha sonra bariyerlere çar-
parak durabildi. Kaza anında kaldırımda yürüyen
bir anne ve kızının büyük bir korku yaşadı. güven-
lik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonet
sürücüsünün ara sokağa girmek için direksiyon
kırınca karşı yönden gelen 34 Je 2786 plakalı oto-
mobilin sürücüsünün önce kamyonete, daha
sonra bariyerlere çarptığı görülüyor. Kaldırımda
yürüyen bir anne ve kızı büyük bir korku yaşarak,
koşmaya başlıyorlar. anne ve kızının saniyelerle
kurtulduğu kaza da, küçük kızın annesine sarıldığı
kameralara yansıyor. dHa

komşusunu öldürüp
bahçeye gömdü

Sahte rakıya geçit yok
Fatih'te bir adrese
polis ekipleri kaçak
alkol ve sigara operas-

yonu düzenledi. Operasyonda
gözaltına alınan şüpheli Müzaf-
fer G,  ifadesinin ardından ser-
best bırakıldı. Fatih İlçe Emniyet
Müdürlüğü görevlileri, Fatih
Aksaray Mahallesi Küçüklanga
Caddesi üzerinde bulunan bir iş
yerinde kaçak alkol ve sigara sa-

tışı yapıldığı bilgisini aldı. Bilgi
üzerine harekete geçen polise
ekipleri 16 Ekim'de Müzaffer
G.'nin (33) işyerinde arama
yaptı. Aramalarda 165 litre
kaçak alkol, bin 460 paket kaçak
sigara, 27 paket içerisi tütün dol-
durulmuş makaron ele geçirdi.
Müzaffer G. işlemlerinin ardın-
dan savcılık talimatıyla serbest
bırakıldı.

Halit Köprülü
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K amuoyunda TCDD’nin tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci
garlarındaki depo sahalarını kiralamak üzere açtığı iha-
leyi tartışmalı şekilde alan Hezarfen Danışmanlık Şirke-

ti’nin sahibi eski Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni
Önder ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi Personel Devam Kontrol Sistemi kayıtlarına göre
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde 27 Ocak 2014 tarihinde işe
başlayan Hüseyin Avni Önder, 1 yıl 9 ay 12 gün çalıştıktan
sonra 31 Ekim 2015’te 3 bin lira brüt maaş ile işten ayrıldı.

Önder, bu süre boyunca İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ne-
redeyse hiç uğramadı.

6 dakika mesai yapmış

2015 yılı PDKS kayıtlarına göre 8 gün hafta tatili olan Şubat
ayında 11 gün boyunca işe giriş çıkış yapmıyor ve toplam 19
gün boyunca tatil yapıyor. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin habe-
rine göre şubat ayında sadece 9 gün çalışan Hüseyin Avni Ön-
der’in çalışma saatleri de dikkat çekti. Örneğin; 27 Şubat 2015
tarihinde 1 saat 42 dakika, 26 Şubat’ta 3 saat 36 dakika mesai
yapıp, 20 Şubat günü de sadece giriş-çıkış yapmak için kart bas-
mış gözüküyor. Nisan ayında 9 günlük resmi ve haftalık tatiller
dışında 5 gün daha ek olarak işe gitmiyor. İşe gittiği gün sayısı
16, mesai saatleri de 6 dakika ile 3 saat arasında değişiyor.

10 gün işe gitmemiş

Önder, mayıs ayında neredeyse İBB’ye hiç uğramamış. 10 gün-
lük resmi ve haftalık tatillerin dışında 6 gün boyunca da işe git-
memiş. Ay boyunca sadece 14 gün işe gitmiş gözüken Hüseyin
Avni Önder; 29 Mayıs günü 43 dakika, 28 Mayıs günü 34 da-
kika mesai yapmış. 8 gün resmi tatil gözüken haziran ayında da
10 gün boyunca işe hiç gitmiyor. Sadece 12 gün işe gitmiş gözü-
ken Önder'in mesai saatleri haziranda da dakikalar ile sınırlı kal-
mış. Temmuz ayında 10 gün resmi tatil bulunuyor. Hüseyin
Avni Önder, 10 güne ek olarak 13 gün daha işe gitmemiş. Eylül
ayında ise sadece 3 gün gitmiş. İşe gittiği sayılı günde de sayılı
saatler çalışmış. 

Ş eyh Şamil'in ülke kurmak adına bu
yönde  mücadele verdiği o dönem-
lerde federasyonlaşmanın ve eyaletler

kurmanın önemine dikkat çektiğini bilmeyen-
lerin Şamil'i sadece milliyetçilik yönüyle  ta-
nıdıkları bu zamanda birlik ve beraberliği
ağızlarından düşürmeyip, bu yönde ciddi ve
samimi adımlar atmayanlar ve atanlar
aklıma geliyor.

Dün ele aldığım"Kırmızı Orospu" başlıklı
yazımı algılayamayanlar, her satırı bir çok
şeyi anlatan o yazıyı sadece özel hayata indir-
geyip, bu yönde değerlendirmeleri Şeyh Şa-
mil'in anlatamadığından farklı bir durum
değildir.

Kırmızının kan, orospuluğun ise sadece fa-
hişelik değil, saten vücutlarıyla erkeği esir al-
dıklarını sanıp, işkence zevki olmadığını
bilmeyenler ne Şeyh Şamil'i ne de beni ve
yazdıklarımı anlayamazlar. 

Çünkü, 'Orospuluğun dişisi erkeği olmaz.

Kemal Tahir'in dediği gibi orospuluk bir huydur.. 
Yani söz verip, tutmamak, birini veya biri-

lerini gammazlamak, arkasından türlü oyun-
lar oynamaktır Orospuluk.

Ha unutmadan yerine göre korkmak da
orospuluk-tur.

İşte birileri Şeyh Şamil'i milliyetçi duygu-
larına esir edelerken bazıları da  orospuluğu
kırmızı kana ve fahişeliğe kadar götürdükle-
rini anlamazlar. Adına da "Birlik, beraberli-
ğin önemi" derler.

Aslında Kırmızının çok güzel albenili bir
renk olduğunu Şanlı Bayrağımızda ki gibi
içinde barışın ve saflığın, temizliğin simgesi
olan beyaz rengin katılmasıyla güzelleştiğini
de anlamazlar. Şeyh Şamil'e ve dünkü yazım
"Kırmızı Orospu" başlıklı yazıma dar çerçeve-
den bakanlar birlik ve beraberliğe de  aynı
gözle bakarlar.

Ve bu bakış, birliği beraberliği değil, tam
aksine bölünüp parçalanmayı tetiklerler. Öyle

de oluyor zaten.
Bunu anlamak için de en yakınınızdakine

ya da en uzağınızdakine bakarak anlayabilir
ve puan verebilirsiniz.

Kendi terazinizde tartarsanız kimin anla-
mamazlıktan geldiğini kiminin ise Kırmızı
Orospuluktan rekor kırdığını anlarsınız.

Yanlışa yanlış çare midir?

Son olarak daha yeni seçilen ve yaptığı ilk
açıklaması ile düşüncelerini aktaran HDP
Ardahan İl Başkanı hakkında soruşturma
başlatıldığı, yaptığı açıklamasını haber yapan
gazetenin toplatıldığı, haberi yayınlayan site-
lerinin haber linklerinin erişime yasaklandığı
şu günlerde CHP başta olmak üzere muhale-
fet, başkanı kadın olan DİSK dahil sendika-

ların izlemekle yetindiği HDP'li seçilmiş baş-
kanların tek tek görevden alınıp, tutuklanma-
ları ile devam eden süreç Suriye'de başlayıp,
Amerika ve Rusya'ya kadar 'orgeneral' denen
rütbesi büyüyen birine kadar gelmiş 
durumda.

Ve bu durumun hemen ardından 'Çekil-
dim, çekiliyorum' diyen Amerika'nın Irak'ta
bulunan askerlerini Suriye'ye doğru yönlen-
dirmesi ve şehit haberlerinin gelmeye devam
etmesi ile sınır ötesinde üstü kapalı, anlaşıl-
maz yada anlaşılmak istenmeyen gelişmeler
yaşanırken ben yine içeri dönüp, genel bir
af dahil bizimde bir adım atmamız gerekti-
ğine dikkat çekmek isterken birilerinin yan-
lışlarının bu yanlışlara neden olduğuna
inananlardanım.

Ülkede yaşanan gelişmelere yetişemediği-
miz şu günlerde adeta gözü kararmış olan bir
anlayışın ülkeyi nereye götürdüğünü de bir
türlü kestiremiyoruz.

Benim de altına imza attığım, ‘Dağda
değil, Ovada siyaset yapın’ anlayışını terk
edip, ovadakilere yönelik yapılan operasyonla

yıllardır süren ve son tutuklamalar ile iyiden
iyiye kanayan sorunu çözeceğini ileri süren
anlayışın, ‘İstersem onları da tutuklarım’ de-
dikten sonra 6 Milyondan çok oy almış bir
partinin liderlerini ve milletvekillerini içeri
atmakla yapılan yanlışların en sonuncusunu
yapmış olarak tarihteki yerini almış oldu. 

‘Bu ülkede yanlız biz varız, biz tek başı-
mıza yönetiriz deyip, bu yönde attıkları adım-
larının etrafı ateşle sarılmış ülkeyi iyiden
iyiye zora sokacağını da sanırım hesaba 
katmıştırlar.

Çünkü hiç bir şey olmazsa bile toplumlar
arasında ki açtırılmak istenen makası daha
da açacağını düşünmeyenlerin bu tutuklama-
lara göz yummuş ve zaten bıçak sırtında 
olan ülkede ki iç barışı iyiden iyiye 
uzaklaştırmıştır.

Bilemiyor, anlayamıyorum ve 90 yıllara
yeniden dönen siyasi anlayışın bu ülkeye ne
kattığına bakıldığında hiç bir şey katmadığını
bu süreci yaşan bir gazeteci olarak en iyi bi-
lenlerden biri olarak, 'yanlışı, yanlışla çözmek
çare değil..' derim.

Kırmızı mı kan kan mı kırmızı?
Fakir YILMAZ

YazıYorsam sebebi Var

Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini alarak dikkatleri üzerine çeken İBB eski 
çalışanı Hüseyin Avni Önder’in, belediyedeki işine neredeyse hiç uğramadığı 
ortaya çıktı. 2015 yılı PDKS kayıtlarına göre 8 gün hafta tatili olan Şubat ayında 
11 gün çalışan Önder'in, bir ay içerisinde 19 gün tatil yaptığı görüldü

BIR ELI YAGDA
BIR ELI BALDA

TürKiYe’nin simge yapılarından ta-
rihi haydarpaşa ve Sirkeci garların-
daki yaklaşık 29 bin metrekarelik atıl
depo sahalarını, kültür ve sanat etkin-
liklerinde kullanılmak üzere 15 yıllı-
ğına kiralamak için TCDD 4 ekim
2019 tarihinde ihaleye çıktı. 4 teklifin
sunulduğu ihalede sona Okçular Vak-
fı'nın eski genel müdürü 33 yaşındaki
hüseyin Avni Önder'e ait hezarfen

Danışmanlık Limited Şirketi ve
iBB’nin iştirak şirketleri Kültür A.Ş-
iSBAK-Metro A.Ş-Medya A.Ş'den olu-
şan konsorsiyum kaldı. TCDD’nin
tahmini aylık kira bedelini 30 bin TL
olarak belirlediği ihalede hezarfen
Danışmanlık aylık 300 bin TL, iBB
konsorsiyumu aylık 100 bin TL teklif
sundu.
Tekliflerin açıklanmasının ardından,

15 gün içinde tarafların pazarlığa
çağrılacağı açıklandı. ihale komisyo-
nunun tarafları pazarlığa davet et-
mesi beklenirken 18 ekim günü
iBB'nin davet bile edilmeden faks
gönderilerek elendiğinin bildirildiği
öğrenildi. Pazarlığa tek başına davet
edilen hezarfen Danışmanlık'ın ra-
kamı 350 bin liraya çıkardığı ve iha-
leyi aldığı açıklandı.

Elediklerini faksla haber verdiler

Fesçiler kapısını
habersiz delmişler

Kapalıçarşı'nın 22
kapısından biri olan 559

yıllık Fesçiler Kapısı'ndaki
tabelanın matkapla 

delinmesine ilişkin konuşan
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu

Başkanı Fatih Kurtulmuş,
"Bu hepimizin bilgisi dışında

olan bir hadise" dedi
kapalıçarşı'nınFesçiler Ka-
pısı girişindeki tarihi tabelanın
güvenlik kamerası takmak için

matkapla delinmesinin ardından Kapalı-
çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kur-
tulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, yapılan
uygulamadan haberdar olmadıklarını, çalı-
şan işçinin inisiyatif alarak habersiz bir şe-
kilde yaptığını belirterek, "Kapalıçarşı'nın
bütün kapıları bütün beden duvarları resto-
rasyon kapsamında olacaktır. Buranın gü-
venlik kameralarının sayısını artırmak için
sözleşme yaptığımız bir firmanın çalışanı
geceleyin hiçbir talimatımız, onayımız ol-
madığı halde kendisi belirlenen yerin dı-
şında bir inisiyatif kullanarak yer belirliyor
ve onun üzerine güvenlik kamerasını koyu-
yor. Bu hepimizin bilgisi dışında olan bir
hadise. Orada hat yazılarının üzerinde değil
ama levhanın alt tarafında matkap izleri
açılıyor maalesef. Daha çok sosyal med-
yada duyuldu. Haber alır almaz inisiyatif
aldık derhal bu kamerayı oradan kaldırttık
ve restorasyona aldık orayı. İlk Kültür Mü-
dürümüzün, Vakıflar Müdürümüzün yetkili
tüm mercilerin haberleri var. Medyada bazı
yazılar yazıldı ancak onlar biraz aceleyle ya-
zılmış yazılar. Bu konudan yönetim kurulu-
muzun haberi yok. Bu arkadaşın da tırnak
içerisinde cahilane, kastı olmadan bilgisizce
yapılmaması gereken bir hareketi yaptığını
kendisi de kabul ediyor. Bu konuda hukuki

prosedür çalışacaktır" dedi. 

Bu akşam vakti olan bir şey

Kimsenin haberi olmadan çalışma yapıl-
masının 'Herhangi bir güvenlik açığı mı ol-
duğu' sorusu üzerine ise Fatih Kurtulmuş,
"Bir güvenlik açığı mevcut değil, Kapalıçar-
şı'da hem güvenliklerimiz hem de kamera-
larımız var. Bu kapının dışında olan bir şey.
Her kapımızda bu güvenlik kameralarını ar-
tırıyoruz. Bu akşam vakti olan bir şey. Ge-
celeyin de orada kimse yok, boş bir
zamanda kimsenin olmadığı bir vakitte ya-
pılmış. Kendisine talimatlandırılmayan yere
tabiri caizse bir gayretkeşlik gösteriyor. Her-
kesi anbean kontrol etme imkanımız yok"
diye cevap verdi.

2 bin 486 esnafımız var

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da bi çok noktada
sarkan kablolar ve gelişigüzel konulan tabe-
lalara ilişkin olarak ise "Burada birtakım iş-
galiyeler, tabelalar, fazlalıklar zaman
içerisinde oluyor. Burada 2 bin 486 esnafı-
mız var. Kat malikleri yönetim kurulu ola-
rak yapılan yanlışları kendilerine yazılı
olarak ihtar ederek daha sonra da cezai
müeyyideleri de kendilerine uygulayarak bu
konuda olması gereken noktaya çekiyoruz.
Fakat bunlar zaman içerisinde oluyor. Hem
esnaflara gereken uyarıları yaparak hem de
hukuki anlamda bu işi takip ederek yönetim
olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" diye
konuştu. DHA

Denizcilik kolay 
bir meslek değil
Büyük dedesi, ulu önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün kaptanı, dedesi ise Şehir
Hatları vapurlarında çarkçı başı olan
İlker Çetin, "Denizcilik kolay bir meslek
değildir, özellikle İstanbul Boğazı gibi
akıntının kuvvetli olduğu yerlerde
çalışıyorsanız" dedi

Şehir hatları vapurlarında 10 yılı aşkın
süredir kaptan olarak çalışan 42 yaşın-
daki ilker Çetin, büyük dedesi ismail

Çetin ve dedesi Osman Çetin’in anılarıyla büyüdü.
Denizden ayrı yaşamasının mümkün olmadığını be-
lirten Çetin’in ise soyadı hikayesi bile ayrı önem taşı-
yor. Büyük dedesi ismail Çetin, Mustafa Kemal
Atatürk’ün kaptanlığını yaptığı sırada Soyadı Kanunu
yürürlüğe giriyor. Mustafa Kemal Atatürk, büyük dede
ismail’e çok dayanıklı olduğunu düşündüğü için
'Çetin' soyadını veriyor. ilker Çetin, büyük dedesinin
Atatürk ile olan anıları, dedesinin denizcilik anıları ile
büyüdüğü için başka bir meslek seçmeyi dahi düşün-
mediğini belirterek, yaşamını DhA'ya anlattı.

Soyadını Atatürk verdi

Mesleğini aşkla yaptığını söyleyen ilter Çetin, "Deniz-
cilik mesleği nasıl diye sorarlar, genelde insanlar ge-
miye yolculuktan da ziyade bazen keyif amaçlı
binerler martılara simit atarlar, çayını, kahvesini içer-
ler ama işte o gemiyi götüren birtakım görevliler var,
halat atan gemici arkadaşlar, makineci arkadaşlar,
köprü üstünde ben olurum. Kolay bir meslek değildir,
özellikle istanbul Boğazı gibi akıntının kuvvetli olduğu
yerlerde çalışıyorsanız" dedi. Soyadlarını Atatürk'ün
verdiğini belirten ilker Çetin, "Büyük dedemiz Ata-
türk'ün yanında çalışırken denizde çok ağır şartlar ol-
duğu zaman 'Sen çok çalışkan ve güçlü bir adamsın
senin soyadın Çetin olsun' diyerek ailemizin soyadını
da rahmetli Atatürk vermiştir. Genelde insanlar bir
yakandan bir yakaya geçmek için gemiyi kullanırlar
ama bizler o gemide 24 saat boyunca yani bir sabah
katılıp ertesi sabah iniyoruz. Bir nebze de aslında ba-
karsanız burası bizim evimizin bir parçası haftanın
yarısını neredeyse geminin içerisinde geçiriyoruz,
sadece bir gemi değil bizim için yüzen bir ev gibi dü-
şünebilirsiniz, eşyalarımın bir parçası da kamaramda
zaten, kıyafetimizi burada değiştiririz, yemeğimizi ar-
kadaşlarla birlikte yeriz. Artık iş arkadaşlığından
daha güçlü bağlar oluşmakta" ifadelerini kullandı. 

Diğer nesillere aktaracağız

evli ve 2 kız çocuğu babası ilker Çetin, "Biz sadece
bir ulaşım aracı değiliz her zaman ben bunun altını
çizerim çok vurgularım, sadece insanları bir nokta-
dan bir noktaya emniyetli bir şekilde ulaştırmıyoruz
aynı zamanda ulaşım esnasında keyif de veriyoruz
insanlara. Martı sesi, denizin kokusu, çay içmek,
martılara simit atmak hatta şu an istanbul halkından
vapurlarımızı kullananlar şahit olmuşlardır. Vapurun
bazı kapalı bölümlerinde canlı müziğimiz devam et-
mekte bunu istemeyenler açık alanlarda kahvesini
yudumlayabilir, gazetesini okuyabilir. Bir geminin içe-
risinde birçok keyfe sahip olabilirsiniz, bir köşesinden
Avrupa Yakası’nı diğer bir köşesinden Asya Kıtası’nı
izleyebilirsiniz, böyle de bir şansa sahipsiniz. Bizler
1851 yılından beri süre gelen bir hizmetin parçasıyız
bir bayrağı devraldık bu bayrağı ilerleyen diğer nesil-
lere aktaracağız" diye konuştu. DhA

Fuat Sezgin’i
tanıyorlar

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın
imzasıyla yayımlanan ge-

nelge ile 2019'un 'Prof. Dr. Fuat
Sezgin Yılı' ilan edilmesinin ardın-
dan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tali-
matlarıyla tüm okullarda etkinlikler
düzenleniyor. Etkinlikler kapsa-
mında Çapa Fen Lisesi'nde düzen-
lenen programa katılan Esenyurt
Kıraç Anadolu Lisesi öğrencileri,
ömrünü İslam bilimler tarihine ada-
yan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatı
ve çalışmaları hakkında bilgilendi-
rildi. Düzenlenen etkinlikte yeni bil-
giler öğrendiklerini dile getiren
öğrenciler, kendilerine Prof. Dr. Fuat
Sezgin'ni tanıma imkânı sağlayan
başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan olmak üzere, tüm kişi ve
kurumlara teşekkür etti. Dünyanın
önde gelen tarihçilerinden olan
İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı
Prof. Dr. Fuat Sezgin'i tanıma ve
anlama kapsamında düzenlenen et-
kinlikler, okullarda anlatılmaya
devam edecek.

Hüseyin
Avni
Önder

Fatih
Kurtulmuş
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AYNUR CİHAN

E yüpsultan Belediyesi, ilçede
yaşayan vatandaşların daha
modern, sağlıklı ve kullanışlı

alanlarda spor yapabilmeleri için
projeler geliştirmeye devam ediyor.
Mevcut alanları daha iyi hale getir-
mek ve bazı yeni fonksiyonlar ekle-
mek üzere başlanan yenileme
çalışmalarıyla birlikte, gerçekten 
işleyen sağlıklı bir alan tasarlanıyor.
Bu kapsamda Etüd Proje Müdürlü-
ğü'nün yürüttüğü çalışmada, 
Alibeyköy Deresi üzerinden yeni 
bağlantılarla, alanın doğusunda yer
alan yeşil alan da parka dâhil edile-
rek bu bölgedeki kullanıcıların erişimi
kolaylaştırılıyor. Böylece daha etkin
kullanılabilecek yaklaşık 13 bin met-
rekare rekreasyon alanı üretilmiş 
oluyor.

Halka hitap edecek

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi ve Spor
Toto Teşkilat Başkanlığı arasında im-
zalanan anlaşma ile alana yeni bir
kapalı yüzme havuzu kazandırılıyor.
Yeni bir planlama ile açık spor alan-

ları; soyunma odaları, gölgelikli bek-
leme-dinlenme alanları ve güncel bir
altyapıyla hizmet verecek hale getiri-
liyor. Hazırlanan projeyle birlikte fit-
ness, pilates, güreş ve diğer spor
aktivitelerinin yapılabildiği, içerisinde
basketbol ve voleybol sahası da bulu-
nan, halkın her kesimine hitap edecek
kapalı bir spor salonu inşa edilmesi
planlanıyor.

Yeni nikâh salonu ve 
sosyal tesisler

Ali Kuşçu Uzay ve Gözlemevi de ha-
zırlanan projeyle birlikte Alibeyköy
Deresi'nin doğu kısmında tam dona-
nımlı bir tesis olarak sürdürülebilir ve
çevreye duyarlı bir yaklaşımla yeni-
den tasarlanıyor. Bu bağlamda uzay
evi, kendi enerjisini üretebilen ve bu-
lunduğu konumun olanaklarından
maksimum seviyede yararlanabilen
teknolojik altyapısıyla kullanıcılarına
hizmet verecek. Bunların yanı sıra ka-
palı, açık, yarı-açık mekânları ile gün-
cel ihtiyaçlara karşılık tasarlanan yeni
nikâh salonu ve sosyal tesisler, vatan-
daşların keyifli zaman geçirmesi için
yeniden tasarlanıyor.

EYUPSULTAN’DAKI 
PARKLAR SIL BASTAN
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in bizzat yerinde incelediği projeyle, yaklaşık 60 bin
metrekare yüzölçümüne sahip Osmanlı Park ve Alibeyköy Spor Tesisleri yerleşkesi yenileniyor

Bayrampaşa açılış yaptı
Bayrampaşa Çankırı Maruf Spor Kulübünün lokal binası düzenlenen törenle açıldı

bAyrAmpAşA Belediyesi, Çan-
kırı Maruf Spor Kulübünün
lokal binası düzenlenen tören ile

açıldı. Açılışta konuşan Bayrampaşa Bele-
diye Başkanı Atila Aydıner, “Amatör spor
kulüplerinin her birine kulüp lokali yapı-
yorum. Daha sonra bu amatör spor ku-
lüplerindeki yavrularımız U9, U11, U13,
U15, U17,U19, U21 gibi gruplarda tüm
çocukların kötü alışkanlıklardan internet
kafelerden kurtulabilmeleri için lokaller
içerisinde onlara futbolun erdemini, inanç
felsefesini, kolektif futbol nasıl olur sahada

nasıl oynanır bununla ilgili dersler veriyo-
ruz. Özel hocalarla çocuklarımızı yıldız
haline getirtecek çalışmalar yapıyoruz”
diye konuştu.

Alt yapı bizim için önemli

Bayrampaşa'dan çok önemli isimlerin fut-
bol ve basketbolda yer aldığını belirten Ay-
dıner, Futbol ve basketbol deyince
Bayrampaşa akla geliyor. Arda Turan
Bayrampaşa'nın çocuğu toprak sahalarda
yetişti. Recep Uysal, Okan Buruk, Bay-
rampaşa'dan yetişerek birer yıldız haline

geldi. Semih Erdem, Hidayet Türkoğlu ve
buralardan NBA'de oynayacak sporcular
yetiştiriyoruz. Amatör spor kulüplerin ta-
mamından biz şimdi başarı istiyoruz. Alt
yapıya önem vermelerini istiyoruz. Çünkü
alt yapı bizim için çok önemli” dedi. Yapı-
lan konuşmaların ardından açılış kurdele-
sini Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner
Şener, Çankırı Maruf Spor Kulübü Baş-
kanı Berat Atlas ve beraberindeki heyet ta-
rafından kesildi. Açılışın ardından
davetlilere etli pilav ve tatlı ikram edildi.

İstanbul Cumhuriyet Bay-
ramı’na hazır. Bayram kutla-
maları 28 Ekim'de Taksim

Cumhuriyet Anıtı’nda başlayacak. Sulta-
nahmet Meydanı’ndaki birbirinden güzel
konserlerle tüm İstanbulluları kucaklaya-
cak. İstanbul’da ilk defa 2 gün sürecek ve
kent geneline yayılacak Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları yarın başlıyor. İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla ilgili
birimler üst düzeyde çalışarak kenti bay-
rama hazır hale getirdi. Meydanları ve
ana caddeleri Cumhuriyet değerlerine
uygun bir şekilde süsledi. 16 milyon İs-

tanbulluyu bir araya getirecek etkinlik
programını titiz bir şekilde düzenledi.

İlk tören Taksim’de

Kutlamalar, Türk Kurtuluş Savaşı ve
Cumhuriyeti sembolize eden kentteki ilk
yapıt olan Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda
başlayacak. İBB Başkanı İmamoğlu’nun
katılımıyla anıtta çelenk koyma töreni ya-
pılacak. Ardından Sultanahmet Meyda-
nı’na geçilecek. Başkan İmamoğlu,
Sultanahmet Meydanı’ndaki etkinliklerde
de yurttaşları yalnız bırakmayacak. Ba-
rındırdığı tarihi miras kadar Halide Edip
Adıvar’ın düşman işgaline bayrak açan

miting konuşmasıyla da bilinen mey-
danda ilk olarak İstanbul ve Atatürk ko-
nulu fotoğraf sergisi açılacak. Açılış
İmamoğlu tarafından yapılacak.
Gece saatlerinde ise meydan coşkulu
konserlere sahne olacak. İstanbul’da tu-
ristlerin en uğrak yerlerinin başında gelen
Sultanahmet’te İstanbullular, yabancı tu-
ristlerle birlikte müzik eşliğinde cumhuri-
yetin ve demokrasinin tadını çıkaracak.
İlk olarak Şevval Sam’ın sahne alacağı
konserler, Fahir Atakoğlu, ardından da
Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Magma Fi-
larmoni Korosu eşliğinde Athena konseri
ile gece boyu devam edecek.
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29 Ekim’de 
internet sınırsız

isTAnbul Büyükşehir Be-
lediyesi, Cumhuriyetin 96.
yıldönümü kapsamında 29

Ekim’de İBBWİFİ kotalarını kaldırı-
yor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) iştiraki İSTTELKOM tarafın-
dan verilen İBBWİFİ hizmeti, 2015
yılından bu yana vatandaşların yoğun
olarak bulun-
duğu mey-
dan, park ve
toplu ulaşım
araçlarında
hizmet su-
nuyor. İBB,
bu yıl Cum-
huriyet’in
96. yıl kutla-
maları kapsa-
mında farklı bir etkinliğe daha imza
atacak. 29 Ekim Salı günü İstanbul
genelinde tüm İBBWİFİ noktalarında
internet gün boyu sınırsız olacak.

2 buçuk milyon kullanıcı var

2,5 Milyonu aşkın kullanıcısı olan
İBBWİFİ’a her gün ortalama beş bini
yerli, bin tanesi yabancı yeni kullanıcı
daha kayıt oluşturuyor. Günde orta-
lama 90 bin kullanıcı İBBWİFİ hiz-
meti alıyor. Halihazırda 4 bin
noktada hizmet veren İBBWİFİ’ın
kullanıcı sayısının, planlamaları yapı-
lan yeni eklenecek lokasyon iki kat
arttırılması hedefleniyor. İBBWİFİ in-
ternet hizmetlerinde günlük 2 megabit
hız ve 1 gigabayt kota ile ortalama
aylık 200 terabayt download ve 25 te-
rabayt upload kullanımı yapılıyor.
Ücretsiz internet hizmetinden yarar-
lanabilmek için kullanıcıların akıllı te-
lefon, tablet veya dizüstü bilgisayar ile
internet noktalarından İBBWİFİ kab-
losuz ağına bağlanması yeterli.

Beşiktaş'ta
anlamlı ziyaret

Beşiktaş Belediye Başkanı
Rıza Akpolat, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçda-

roğlu ile birlikte bir süredir evinde te-
davi gören 91 yaşındaki tiyatro ve
sinema sanatçısı Yıldız Kenter’i ziya-
ret etti. Ziyaret sırasında duygulana-
rak teşekkürlerini ileten usta oyuncu
Yıldız Kenter, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu nezdinde, Beşik-
taş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a
görevinde başarılar dileyerek duygu
ve temennilerini iletti. Başkan Akpolat
da ziyaret sırasında Yıldız Kenter'in
Türk sinema ve tiyatrosuna verdiği
öneme değinerek sosyal medya hesa-
bından duygularını şu ifadelerle pay-
laştı: “Bugün Genel Başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber Bebek
Mahallemizden komşumuz, tiyatro ve
devlet sanatçımız, UNICEF Türkiye
iyi niyet elçimiz Yıldız Kenter'i tedavi
gördüğü evinde ziyaret ettik.”

Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan’da yeniden düzenlenecek parklarla ilgili bilgi aldı.

Savaş gemileri
Boğaz’dan geçti

'AZOV' isimli Rus
savaş gemisi İstanbul
Boğazı'ndan geçerek,

Marmara Denizi'ne açıldı. Gemi-
nin boğazdan geçişi sırasında
siper almış şekilde yere uzanan
asker dikkat çekti. Rusya'nın Ka-
radeniz filosuna ait 151 Borda
numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi
saat 15.00 sıralarında Karade-
niz'den İstanbul Boğazına giriş
yaptı. Geminin geçişine Mar-
mara ve Boğazlar Bölge Komu-
tanlığına bağlı sahil güvenlik
botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 sa-
atte Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü'nün altından geçen geminin
güvertesinde çok sayıda Rus as-
kerinin olduğu görüldü. Bazı as-
kerlerin kıyıyı izlerken bazı
askerler de dürbün ile boğazı
gözledi. Bir asker de geminin ön
bülümünde yatar vaziyette sila-
hıyla siper almış halde görüldü.

Eski Türkiye güzeli
unutulmadı

Türkiye eski güzeli Manolya Onur,
vefatının 2. yılında mezarı başında
anıldı.  1975 yılında yapılan güzellik

yarışmasında Türkiye'nin 2. güzeli seçilen Ma-
nolya Onur'un Zincirlikuyu Mezarlığı'nda dü-
zenlenen anma törenine Manolya Onur'un kızı
Prenses Nilüfer Jah'ın yanı sıra  Manolya
Onur'un çocukluk arkadaşları Hülya Yiğitalp
ve Tülin Özden ile sevenleri katıldı. 62 yaşında
hayatını kaybeden  Manolya Onur'un mezarı
başında Kuranı Kerim okunmasının ardından,
gelenlere tatlı ikram edildi. Manolya Onur'un
eski eşi ve son halife Abdülmecid'in torunu
Haydarabad Nizamı Mukarrem Bereket
Şah'ın ise anma törenine rahatsızlığı sebebiyle
katılamadığı öğrenlidi.. Manolya Onur'un me-
zarı başında Kuranı Kerim okuyan imam, Ma-
nolya Onur ve tüm hayatını kaybedenler için
dua etti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da
kutladı.

Allah kızına uzun ömür versin

Manolya Onur'un 50 yıldır arkadaşı olduğunu
dile getiren oyuncu Hülya Yiğitalp, "Anka-
ra'dan çocukluk arkadaşıyız. İstanbul'a da bir-
likte geldik aslında. O da benim gibi mankenlik
yapmak istiyordu. Dolayısıyla o tür bir bağı-
mız da var. Kader arkadaşlığımız var, diyeyim.
Çok zamansız gitti, tabii üzücü oldu hepimiz
için. Hep birlikte çok güzel günlerimiz oldu.
Üzgünüz tabii ama kader. Yapacak bir şey yok.
Allah rahmet eylesin. Allah kızına uzun ömür
versin" dedi. Anma törenine katılan bir başka
oyuncu Tülin Özden ise Manolya Onur ile
1976 tarihinden itibaren arkadaş olduğunu be-
lirterek, "Birçok şeyi birlikte paylaştık. Kardeş-
ten daha yakındık birbirimize. Her döneminde
yanında oldum. Çok erken kaybettik tabii çok
kötü oldu. Acımız büyük. Hala unutamıyoruz,
unutamayız da zaten" diye konuştu. 

İstanbul bayram
coşkusuna hazır



E mektar Makina Yönetim Kurulu
Başkanı Serap Demirer, yaptığı
açıklamada, firmanın 1956 yı-

lında babası Fahrettin Mert tarafından
kurulduğunu belirtti. Üniversite eğiti-
mini tamamlamasının ardından ma-
kine sektöründe çalıştığını anlatan
Demirer, elektronik haberleşme mühen-
disliği bölümünden mezun olduğunu
kaydetti. Firmanın 60 küsur yıldır da
aynı hız ve aynı heyecanla çalışmala-
rına devam ettiğini dile getiren Demirer,
2006 yılında babasının çok radikal bir
karar verdiğini ve şirketi kapatmak iste-
diğini anlattı. Demirer, şirketin babası-
nın işi bıraktığı dönemde, Türkiye'de
tanınan bir firma olduğunu ve az bir it-
halat yaptığını belirterek, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Tertemiz bir firmaydı ama
babam yaşı icabı şirketi kapatmak, işi
bırakmak istedi. Ben babamın bıraktığı
noktadan yepyeni bir harita çizerek, bu
işi devraldım. Önce babamın bütün eki-
bini gönderdik. Şirketimize yeni arka-
daşlar dahil ettik. Ekip arkadaşlarımızı
kendimiz seçtik ve yetiştirdik. Emektar
Makina, babamdan devraldığım şirket-
ten yıllar içinde çok daha farklı bir nok-
taya geldi. İthalat yapan, ihracat yapan,
kendi markasıyla imalat yapan bir firma

haline geldi. Üniversal, CNC makine-
leri, kaynak teknolojisi ve saç işleme
makineleri ticareti imalatı ve tasarımı
yapıyoruz. Kendi projelerimize, kendi
markamızla makineler üretiyoruz ve
bunun ihracatını yapıyoruz. Tabii pi-
yasa koşulları her zaman istediğimiz
gibi olmuyor ama yeniden azimle ka-
rarlılıkla devam ediyoruz."

Sektörde iki kadından biri

Demirer, şirketi 34 yaşından bu yana 15
yıldır kendisinin yönettiğini belirterek,
kadın girişimci olarak umutsuzluğa ka-
pıldığı dönemler de yaşadığını anlattı.
Ticarete atılmak isteyen kadınların ce-
saretli olması gerektiğini, kadınların
ülke ekonomisine katkıda bulunmasının
önemli olduğunu aktaran Demirer,
kadın girişimcilerin birbirine daha fazla
destek vermesi gerektiğine inandığını
bildirdi. Demirer, babasının kendisine
her zaman güvendiğine ve destek verdi-
ğine işaret ederek, "Erkek egemen bir
sektör. Sektörde bu işi yapan herhalde
bir iki kadından bir tanesi de benim.
Çok zor bir sektör, erkekler için de çok
zor bir sektör. Ekibinizin iyi olması çok
önemli. Ekip iyi olursa başarı gelir."
dedi. DHA

EKONOMİ
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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslar-
arası Havalimanı (İSG) terminal 
binasını, 31 Ekim 2009 tarihinde

hizmete girmesinden bu yana 10 yıl içerisinde
240 milyon yolcu kullandı. İSG yetkililerinden
alınan bilgilere göre, İSG’nin 41 milyon yolcu
kapasiteli mevcut terminal binası, açıldığı tarih

olan 31 Ekim 2009'dan itibaren 240 milyon 
yolcuya ev sahipliği yaptı. 2009 yılında başba-
kan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açılan mevcut terminal binası ilk 
yılında 11 milyon 598 bin yolcuya hizmet verdi.
Her yıl yolcu sayısını artıran İSG'de 2018 yılında
34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken 2019

yılında bu rakamın 36 milyona ulaşması 
bekleniyor. 2009'da 33 milyon yolcu kapasite-
siyle açılan mevcut terminal binasında 31 Tem-
muz 2018 tarihinde genişlemeye gidilmiş, 
26 milyon avroya mal olan iç hatlar ek terminal 
binasıyla kapasite 33 milyondan 41 milyona
yükseltilmişti.

Sabiha Gökçen’den 240 milyon kişi GeçTi

Anka Kusu gibi sirket
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasının kapatmak 
istediği şirketin yönetimini 15 yıl önce devralan Serap
Demirer, 8 ülkeye sanayi makinesi ihraç ediyor

6

ŞirkeTe yatırım yapmaktan ve para har-
camaktan hiçbir zaman kaçınmadığını
aktaran Demirer, şunları söyledi: "Hiçbir
şey çok kolay olmadı. 2006-2008 krizine
rağmen 5 yıl sonra ihracat yapmaya baş-
ladık. Geçtiğimiz 3 yıl içinde de kendi
markamızla imalata başladık. Tamamen
yüzde yüz yerli ve kendi markalarımızla
makinelerimizi satıyoruz. Tabii ithalat
devam ediyor. Firmamız, aynı zamanda
bir proje firması haline geldi, mühendislik
firması haline geldi. Müşterilerimize sa-
dece makine satmıyoruz. Aynı zamanda
müşterilerimiz için gerekli olan ekipman
ve imalat süreçlerini de tasarlayıp onlara
verebiliyoruz. Böylelikle hem imalatlarına
kısa süre içerisinde başlayabiliyorlar hem
de daha uygun maliyetle üretebilir hale
geliyorlar. Büyük bir emek var, büyük bir
uğraş var ama zevkle yapıyoruz. Ülkede
olan en ufak bir olay yatırım sektörünü
direkt ilgilendiriyor. Müşterilerimiz yatı-
rım makinesi alıyorlar bizden. Bizim on-
lara sunduğumuz hizmette hem ülkemizi
hem de kendilerini ileriye götürmüş olu-
yorlar." Demirer, devraldığı bayrağı
üçüncü nesle devredebilmek istediğini an-
latarak, "8 ülkeye ihracat yapıyoruz ama
piyasa koşullarında bazen rakamlar aza-
labiliyor. Yeni ülkeler, yeni pazarlar ara-
maya devam ediyoruz. Dünya çok büyük
satış yapabileceğimiz çok ülke var." dedi.

5 yıl sonra
ihracat yaptık

VSY müjdesi verdi
TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir otomobil ihracatından daha
fazla katma değer sağlayan ürünlerin VSY Biotechnology tarafından Türkiye’de
üretildiğini belirterek, “VSY Biotechnology gibi firmalara ihtiyacımız var” dedi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Va-
rank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi, Teknopol

İstanbul’un açılışında yaptığı konuşmada VSY Bio-
technology gibi katma değeri en yüksek ürünleri
üreten şirketlerin Türkiye’de olması gerektiğinin al-
tını çizerek VSY Biotechnology ve faaliyetlerinden
bahsetti. Bakan Varank konuyla ilgili şunları söyledi:
“VSY Biotechnology, Dünya’nın ilk ve tek sinüzoidal
trifokal göz içi lensini geliştirmiş ve Avrupa’da pa-
tenti tescillenmiştir. Bu yeni nesil, yakın-orta ve uzak
mesafelerde kesintisiz görüş sağlayan üç odaklı bu
göz içi lenslerinin 1 kilogramı 675.000 Dolara ihraç
edilmektedir.
Türkiye'nin kilogram başına ortalama ihracat değeri
ise sadece 1,5 dolar. Oysa bu firma, tek başına, Tür-
kiye'nin katma değeri en yüksek ihracatlarından bi-

rini gerçekleştiriyor. VSY Biotechnology’nin portföyü
oldukça geniş olup, göz, ortopedi ve dermatoloji
alanlarında ürünler üretmektedir. Ürettiği yüksek
katma değerli bu ürünleri 65 ülkeye ihraç etmekte-
dir. VSY Biotechnology’nin tıp ve biyoteknoloji alan-
larında planladığı yeni projeleri var. Bu yeni
projelerinin Ar-Ge çalışmalarını, testlerini, sertifikas-
yon işlemlerinin tümünü Teknopol İstanbul’da ger-
çekleştirecek.”

Ciddi katkı verecek

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Ercan Varlıbaş da törende bir konuşma yaptı. Dr.
Varlıbaş; “Türkiye’nin katma değeri yüksek ürün
üreten firmalara ihtiyacı var. Teknopol İstanbul gibi
merkezler sayesinde, bizlerin de katkısıyla bu firma-
ların sayısının çoğalacağına inanıyorum” dedi.

Türk traktörleri
dünyaya açıldı
Kuruluşunun 65'inci yılını kutlayan TürkTraktör,
Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 5
kıtada 130'dan fazla ülkeye traktör ihraç ediyor

TürkTrakTör ocak-eylül
döneminde ürettiği 15 bin
695 traktörün yüzde 75'ini

(11 bin 905) yurt dışına satarak ülke
ekonomisine katkı sağladı. Firmanın
Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Cem Akyüz, Türkiye pazarında
satılan her iki traktörden birinin TürkT-
raktör fabrikalarından çıktığını söyledi.
Yılın 9 ayında yurt içine 6 bin 809 trak-
tör sattıklarını belirten Akyüz, "TürkT-
raktör olarak Türkiye traktör
üretiminin yüzde 70'inden fazlasını
karşılıyoruz. 2018 verilerine göre Tür-
kiye traktör ihracatının yüzde 90'ını (14
bin 500 adet) gerçekleştirdik. Bu yıl da
15 bin adet hedefliyoruz. Yine rekorlar
kırdığımız bir yıl olacak. İç pazara bak-
tığımızda satılan iki traktörden biri
TürkTraktör'de üretimi yapılan New
Holland oldu. İç pazarda 12 yıldır
süren liderliğimizi 13'üncü yıla taşıdık,
bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Satışlar gayet iyi gidiyor

Akyüz, ihracata geçen yılın üzerinde bir
performansla devam ettiklerini anlattı.
Traktör sattıkları bölgelere ilişkin bilgi
veren Akyüz, şunları kaydetti: "İhracat
denilince daha çok gelişmekte olan ül-
kelere yapılanlar akla geliyor ama
bizim aslında birinci ihracat pazarımız
Batı ülkeleri. Yeni emisyon seviyesine
sahip motorlarımızla geçen yıl ihracata
başladık. Dolayısıyla bizim en büyük
pazarlarımız Kuzey Amerika ve Av-

rupa ülkeleri. 130'dan fazla ülkeye ihra-
cat yapıyoruz ve ihracatımız da gayet
iyi gidiyor. Tarımın en kuvvetli olduğu
ülkelere ihracat yapmak bizim için bir
gurur. Ülke ekonomisine katkı sağlıyo-
ruz, Türk tarımına inanıyoruz, Türkiye
ekonomisine güveniyoruz. Yatırımlara
ara vermeden, hız kesmeden devam
ediyoruz. Bu yıl da yatırımlarımıza
devam ettik. İhracatta büyüyoruz."

Faizlerin düşüşüyle 
piyasaya hareket geldi

Cem Akyüz, faizlerdeki düşüşlerin sa-
tışlara olumlu yansıdığını dile getirdi.
Ziraat Bankasının sübvansiyonlu kre-
dilerle çiftçinin her zaman yanında ol-
duğunu vurgulayan Akyüz, "Vakıfbank
ile yaptığımız anlaşmayla da 0,69 faiz
oranı ve 5 yıla kadar kredilerde piya-
saya bir hareket geldi. Bu iki bankanın
dışında bir de TürkTraktör Finans uy-
gulamamız var. İki yıl önce lansmanını
yaptığımızda faiz oranı 0,89'du. İki yıl
sonra daha düşük faiz oranıyla (0,87)
çiftçilerimize finansman imkanı sağlı-
yoruz." ifadelerini kullandı. TürkTrak-
tör Finans'ın en önemli avantajının,
çiftçilere bayi showroomlarında her
türlü kolaylığı sağlaması olduğunu an-
latan Akyüz, "Belgeleri sisteme yükleyip
başvurusunu sistemden yapıp sözleş-
meye döküp çok hızlı şekilde, hiçbir
zahmetle uğraşmadan TürkTraktör Fi-
nans ile kolaylıkla krediye ve traktöre
ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

Türkiye’de iş
kurabilirsiniz

DÜNYA Bankası yeni bir iş
kurmanın en kolay olduğu
ülkeleri açıkladı. Raporda

Yeni Zellanda listenin birinci sırasında
yer aldı. 190 ülkeyi kapsayan çalış-
mada Türkiye 33’üncü olarak iş kur-
manın kolay olduğu ülkeler arasında
üst sıralarda listeye girdi. Dünya Ban-
kası tarafından yayınlanan ‘Doing Busi-
ness 2020’ raporunda yeni bir iş
kurmanın en kolay olduğu ülkeler belir-
lendi. 190 ülkeyi kapsayan çalışmada
iş kurmanın ne kadar kolay olduğu, in-
şaat ruhsatları, işçi alımı, yatırım des-
tekleri gibi çeşitli faktörler göz önüne
alındı.

En kötüsü Venezuela

Rapora göre yeni bir iş kurmanın en
kolay oldu ülke Yeni Zellanda olarak
belirtildi. Singapur’un ikinci, Hong
Kong’un üçüncü olduğu listede ilk on
ülke arasında sırasıyla Danimarka,
Güney Kore, Amerika Birleşik Devlet-
leri, Gürcistan, Birleşik Krallık, Norveç
ve İsveç yer aldı. Rusya’nın 28’inci sı-
rada bulunduğu listeye teknoloji devle-
rinden olan Japonya 29, dünyanın en
büyük ekonomileri arasında gösterilen
Çin 31’inci sıradan girdi. Yeni bir iş
kurmanın en kolay olduğu ülkeler ara-
sında Türkiye 33’üncü sırada yer ala-
rak birçok ülkeyi geride bıraktı. Rapora
göre Venezuela, Eritre ve Somali iş
yapmak için en kötü ülkeler oldu.

1 kilo bamya
200 lira

Sonbahar mevsimiyle bir-
likte yazdan kalma sebze-
lerin kuruları tezgahları

süsledi. Sebze kuruları gramla satın
alınırken, çiçek bamya kilogramı 200
TL'den alıcısını bekliyor. Antalya'da
'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla
bu yıl 10'uncu kez kapılarını açan Yöre-
sel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant
açan Erol Yılmaz, Türkiye'nin her ye-
rine sebze kurularından gönderim yap-
tığını ve en geniş çeşidin kendisine
bulunduğunu anlattı. Sebzeleri mevsi-
minde toplayıp, kuruttuktan sonra rafa
dizdiğini belirten Yılmaz, "Her sebzenin
kurusu olur. Salatalığın dahi kurusu
olur diziler 20 lira. Ancak çiçek bamya-
nın kilogram fiyatı ise 200 lira. Şu ana
kadar kiloyla satmadım ama zaten bir
dizi içerisinde
100 gram var
ve bu 3-4 pi-
şirmelik
yemek yapar"
dedi. Yılmaz,
fiyatıyla kış
döneminde
altınla yarışan
kuru bamyayı
pahalı yapan etkenin ise ürünün çok az
olmasından kaynaklandığını söyledi.
Kuru bamyanın nemden çok çabuk et-
kilendiğini, bu nedenle hemen bozuldu-
ğunu anlatan Yılmaz, "Stoku zor bir
ürün. Bu nedenle her satıcıda ancak
birkaç kilo bulabilirsiniz. Bu da fiyatına
yansıyor" diye konuştu.

Mobilyada rekabet artıyor
Türkiye'nin en eski mo-
bilya kooperatifi MO-
DOKO Mobilyacılar

Sitesinin; rekabet gücünü, tecrübesini
ve kurumsal yapısını yurt dışına taşı-
mak amacıyla başlattığı projede sona
gelindi. Maliyetinin yüzde 75'ini Tür-
kiye İhracatçılar Meclisinin (TİM)
karşılayacağı proje ile Türk mobilya
ürünlerinin ABD'de satılması, yıllık 1
milyar doları aşkına satışa ulaşılması
ve Türkiye ile ABD arasında belirlenen
100 milyar dolarlık ticaret hedefine
destek olunması hedefleniyor. MO-
DOKO Yönetim Kurulu Başkanı

Koray Çalışkan, yaptığı açıklamada,
Türkiye'nin mevcut mobilya ihracatı-
nın yıllık 3,2 milyar düzeyinde oldu-
ğunu hatırlatarak, 2023 yılı için
belirlenen 10 milyar dolarlık mobilya
ihracatı hedefi için yeni bir hikaye ya-
zılması gerektiğini söyledi. İhracata
yönelik fuarların geçici ve yetersiz ol-
duğunu savunan Çalışkan, kalıcı bü-
yüme ve istikrarlı ivmelenme için Türk
firmalarının yurt dışında konumlan-
ması gerektiğini vurguladı.

50 bin metrekarelik AVM

Koray Çalışkan, TİM'in benzer yapı-

ları çeşitli sektörlerden firmalarla yurt
dışında kurmaya çalıştığını ifade ede-
rek, "Karma yapılar içinde bulunmak
yerine mobilya için özel bir yapı istiyo-
ruz. Yönetimi bize ait 50 bin metre-
kare alana sahip bir AVM talep ettik."
dedi. TİM'in, projeye başlamak için
kendilerinden 50 firma bulmalarını is-
tediğini dile getiren Çalışkan, 50 firma
için elemeler yaptıklarını ve çalışmala-
rın gelecek hafta içerisinde neticelene-
ceğini bildirdi. "ABD'de birkaç AVM
belirledik. Pazar hareketliliğine göre
eleme yapacağız. Masrafların yüzde
75'ini TİM, yüzde 25'ini ise firmaları-

mız değil, MODOKO olarak biz kar-
şılayacağız" diyen Çalışkan, MODO-
KO'nun yüzde 25'lik payının,
kooperatif içerisindeki mülk sahipleri
tarafından karşılanacağını bildirdi.
Çalışkan, bugüne kadar hayata geçiril-
meye çalışılan projelerin ekseriyetle fi-
nansman sıkıntısı ile ortadan
kalktığını, bu projede bu sorunun çö-
züldüğünü söyledi.

Emektar Makina Yönetim
Kurulu Başkanı Serap

Demirer, başarı
hikayesini paylaştı.

Cem
Akyüz

Mustafa
Varank
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İ l Afet ve Acil Durum Müdürleri Tür-
kiye Afet Müdahale Planı Değerlen-
dirme Toplantısı, İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu'nun katılımıyla Antal-
ya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme
Vakfı Tesisleri'nde yapıldı. Geçen yıl dün-
yada meydana gelen 315 doğal afet ola-
yından 68 milyon kişinin etkilendiğini
belirten Soylu, bu afetlerin yüzde 45'inin,
ölümlerin yüzde 80'inin, afetten etkilenen
kişilerin yüzde 76'sının Asya kıtasında ol-
duğunu açıkladı. Etkilediği kişi sayısı ba-
kımından sellerin birinci, fırtınaların
ikinci sırada olduğunu kaydeden Soylu,
"Ama öldürücülükte depremler birinci,
sel afeti ikinci sırada. Tüm dünyada 2018
yılı içinde afetlerin neden olduğu ekono-
mik kayıp 131,7 milyar dolar civarında"
diye konuştu. 

Afet tehlikesi büyüyor

Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle afetlerden
etkilenme oranının ters çalıştığına dikkat
çeken Bakan Soylu, "Mesela Asya'daki
ölümlerin yarısı, Endonezya'da gerçekleş-
miş. 1989-2003'te 4 bin 129 doğal afet
olmuş, 3 milyar 363 milyon kişi etkilen-
miş. Oysa 2004-2018'de 5 bin 227 afet
olmuş ama 2 milyar 488 milyon kişi etki-
lenmiş. Yani afet sayısı yüzde 26,5 artmış
ama etkilenen insan sayısı yüzde 26 azal-
mış. Buradan kendimiz için sonuçlar çı-
karmak durumundayız. Çıkarmamız
gereken birinci sonuç, doğal afet dediği-
miz olgu, giderek sayıca artıyor yani teh-
like büyüyor" dedi. 

Pop siyasetçiler var

Türkiye'de 1999 depreminden çok önemli
dersler çıkarıldığını ve önemli adımlar
atıldığını belirten Bakan Soylu, AFAD
Başkanlığı'nın bu adımlardan biri oldu-
ğunu söyledi. Afet konusunun çabuk
unutulduğuna, sadece bir afete odakla-
nıldığına işaret eden Soylu, 1 ay önce tek
gündemin deprem olduğunu hatırlatarak,
"Aynen popüler kültür gibi pop siyasetçi-
ler de var. En temel meselelerden bir ta-
nesi 'Acaba ben bu işten kendime nasıl
bir gelir, rant elde edebilirim?' diye düşü-
nüyorlar" diye konuştu.

10 gün sürdü, herkes unuttu

İstanbul Silivri merkezli 5.8'lik deprem-
den sonraki günlerde deprem uzmanları-
nın ekranlara çıktığını ve haberlerin
tamamen bu konuyla ilgili olduğunu be-

lirten Bakan Soylu, "Siyasetin gündemi
bile bu konuya odaklanmıştı hatta bura-
dan bile siyasi pozisyon devşirmeye çalı-
şanlar vardı. Sadece 10 gün sürdü. Şu
anda herkes unuttu. Sanki bir daha dep-
rem olmayacak gibi. Oysa deprem ken-
dini tehir etmiş falan değil. Bize bir
doktor gibi randevu vermiş de değil. Gü-
nünü ve saatini bekliyor sadece ve biz bil-
miyoruz. Bu kadar net" dedi. Afet olarak
sadece depreme odaklanmanın da prob-
lem olduğunu, başka tehditler bulundu-
ğunu vurgulayan Soylu, "2019 yılının ilk
6 ayında yurt içinde meydana gelen 1494
afet ve acil duruma 1807 araç ve 6 bin
638 personelle müdahale edilmiş, 2 bin
597 kişi kurtarılmıştır. Bütün bu olaylar,
depremden sel felaketine, mahsur kalma
olayından iş kazasına kadar 16 ayrı baş-
lıkta cereyan etmiştir. Dolayısıyla afet
kavramına bakışımızı, afet bilincimizi,
haliyle de tedbirlerimizi geniş tutmak du-
rumundayız" diye konuştu.

1 yıllık 'kırmızı alarm' ilanı

AFAD müdürlerini deprem, sel felaketi ve
diğer afet risklerini unutmamak, topluma
unutturmamak ve gündemden düşürme-
mek konularında uyaran Bakan Soylu,
"AFAD'ın sorumluğu daha fazla. 1 da-
kika boş durmamanız lazım. Bugün 27

Ekim. Önümüzdeki 27 Ekim'e kadar
AFAD'ın bütün il müdürlerine ve çalışan-
larına kırmızı alarm veriyoruz. Hiç dur-
mak yok. Aynen yola devam. Hiç
durmamamız lazım. Bence şu psikolojiye
girin; 27 Ekim'de deprem var. Büyük bir
afet var. 'Ne kurtarabilsek kardır. Ne
kadar can, mal ve ülkemizin bir varlığını
kurtarabilirsek kardır' psikolojisine girme-
niz lazım. Aksi takdirde 'Benden sonra
gelen yapar' anlayışı ile karşı karşıya ka-
lırsanız hepimiz yanarız" dedi.

O dizilere sert tepki

Bakan Soylu, konuşmasında bazı dizi-
lerle ilgili tepkisini de dile getirdi. Soylu,
"Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun
kadar olamıyorsak yazıklar olsun bize.
Hakikaten lanet. Beni bağışlasınlar, bir de
'Adana 01' diye dizi var. İkisinin etki alanı
kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık.
Çocuklarımızı zehirliyor, bu iki dizi. İnsa-
nımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor.
Ben de hayretle bakıyorum, 'Bu üniversite
hocaları ne işe yarıyor?' diye, 'Bu işle ilgili
kültür adamları ne yapıyorlar?' diye,
'Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya
koyuyorlar?' diye. Bizim çocuklara öğret-
memiz gereken, bambaşka bir şeyken, ço-
cuklarımızı birileri zehirliyor ve buna
maalesef bakıyoruz" diye konuştu. DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çukur
ve Adana Sıfır Bir'e ateş püskürdü.

Bakan Soylu, diziler ile ilgili "Lanet bir
dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar

olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de
'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. 

İkisinin etki alanı kadar etki alanı
oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi,

çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı
kendi kültüründen uzaklaştırıyor" dedi

Kayseri’ye sevk edildiler
İçişleri Bakanlığı tara-
fından görevden alına-
rak yerlerine kayyım

atanan ve 22 Ekim'de tutuklanan
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Ka-
yapınar Belediye Eş Başkanı Ke-
ziban Yılmaz ve Kocaköy

Belediye Eş Başkanı Rojda Naz-
lıer Diyarbakır’dan Kayseri’ye
sevk edildi. Eş başkanların avu-
katlarının verdiği bilgilere göre,
önceki gün saat 05.00 civarında
Mızraklı, Yılmaz ve Nazlıer’in be-
raber sevk edildiği belirtilirken,
hangi gerekçeyle yapıldığı öğreni-

lemedi. Eski Diyarbakır Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Adnan Sel-
çuk Mızraklı, İçişleri Bakanlığınca
görevden alınan Kayapınar Bele-
diye Başkanı Keziban Yılmaz ve
Kocaköy Belediye Başkanı Rojda
Nazlier terör soruşturması kapsa-
mında 22 Ekim'de tutuklanmıştı. 

LANET BIR DIZI 
VAR: CUKUR!

EYVAH PARA ETMEZ

12 AY ASKERLİK
OLARAK GÖRÜN

Kurumlar arası entegrasyonun önemine de
değinen Bakan Soylu, "Bir okulda afet
anında çocuklara nasıl davranılması ge-
rektiğini, onları nasıl yönlendirebileceği-
mizi, afet bölgesinden panik yapmadan
nasıl uzaklaştırabileceğimizi en iyi onlar
bilir. Okul binalarının sağlam olup olmadı-
ğını, depreme daha uygun hale getirilmeyi
onlar gerçekleştirebilir. Tüm kurumlar, bu
işte elini taşın altına koymak durumunda-
dır" dedi. Büyüklerin 'Eyvah, para etmez'
diye bir lafı olduğunu dile getiren Bakan
Soylu, şöyle konuştu: "Gerçekten de para
etmiyor. 99 Gölcük ve Düzce depremlerinde
gördük, 'eyvah' hiç para etmedi. Van dep-
reminde para etmedi. Geçtiğimiz haziran
ayındaki sel felaketinde para etmedi.
Hemen derenin ırmağın kenarına yapılan
evler hiç para etmedi. Onun için ne yapa-
caksak şimdi yapmak durumundayız. Bildi-
ğiniz gibi bu yıl afetlere hazırlık
noktasında bir kampanya başlattık. Ben
başarılı gittiğini düşünüyorum. 6 stratejik
adım belirledik. Birinci adımımız afetlere
hazırlık yılı ilan etmekti ve temmuz ayında
start vermiştik sonrasında AFAD gönüllülük
sistemini kurmak var ve 46 bin gönüllü
oldu. Üçüncü adımımız AFAD akreditasyon
sisteminin kurulması. Dördüncü adım, tat-
bikatlarımızı artırmak ve bunu alışkanlık
haline getirmek. Beşinci adımımız, Türkiye
afet risklerinin azaltılması platformunu
oluşturmak ve burada paydaşların ortak
aklını harekete geçirmek ve son olarak da
kısa adı ARAS olan afet risklerini azaltma
sistemini hayata geçirmek."

Deprem veya başka afette can veya mal kayıpla-
rının tek hatadan kaynaklanmadığını kaydeden
Bakan Soylu, "Bu kayıplar hataların toplamından
oluşan kayıplardır. Sığınak, eğitim yapı stokunun
kalitesi meselesini ihmal ve idare edersek tatbi-
kat işini ihmal edersek kentsel dönüşüm işini
ihmal edersek 'Eyvah, para etmez'. Bunlar karşı-
mıza çıkan faturayı yükselten meselelerdir. Bizler
bakanlık olarak gereken tedbirleri alıyoruz, al-
maya devam ediyoruz. 27 Ekim'den 27 Ekim'e
kadar bir süre verdik. Arkadaşlar çok çalışmalıyız.
Bunu bir nevi askerlik olarak görün sonra yine
normale dönün. 12 ay bunu askerlik olarak
görün. 12 ayda kazandıralım, ondan sonra bunu
bir seviyede muhafaza etmeye, gün geldiğince de
dönüştürmeye çalışalım. Afet hasarlarını önleme
topyekun geliştirebilecek bir başarıdır" dedi.

TERÖRİZME KARŞI BAŞARI
Gelinen noktada bir kişinin, Türkiye'yi
2002 yılının başından itibaren bir noktaya
taşıdığını da dile getiren Bakan Soylu,
şöyle devam etti: "Dünyanın iki büyük devi,
soğuk savaş döneminin iki büyük kutbu-
nun başı Amerika ve Rusya'yı hemen sınır-
larımızın ötesindeki ve bizi de tehdit eden
bir olayda hemen masaya oturttu ve terö-
rizme karşı sanal duruş sergileyenlere, te-
rörizme karşı esas duruşun nasıl olacağını
çok net bir şekilde ortaya koydu. Bize bir
şey söyledi. Bu başarı Sayın Cumhurbaş-
kanı'mızın dilinden söylüyorum; ne kendi
başarısıdır ne ülkenin başarısı ne Türki-
ye'nin başarısıdır. Bu başarı insanlığın ba-
şarısı ve terörizme karşı yaşanan bir
başarıdır. Bu bizatihi Sayın Cumhurbaşka-
nı'mızın ilk saatlerdeki tanımlamasıdır. Bu

kadar basit ve net, terörizme karşı başarı-
dır. Bunu aynı ölçüde devam ettirmek ge-
reklidir. Onun için sorumluluklarımız
artmaktadır. Bu kadar yüksek kabiliyetleri
elde eden, bu kadar zor bir coğrafyada
hem ayakta durabilmeyi hem de aynı za-
manda coğrafyanın risklerini azaltmayı ba-
şarabilen bir anlayışla çok daha güçlü
adımlar beklenmektedir. Eğer bunu hep
beraber bir bütüne döndüremezsek aksak
taraflarımız kalır. Irak'ta, Lübnan'da, Lib-
ya'da, Şili'de olaylar var. Dünyanın birçok
yerinden bu konuda bizden destek isten-
mektedir. Yarın bu olaylar bittiğinde, me-
sele esenliğe kavuştuğunda bizden
isteyecekleri destek gelişmeleri, kalkınma-
ları ve huzurlarının devamı içindir; çünkü
biz çok büyük bir tecrübeye sahibiz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, şubat ayında 
yapılacak öğretmen ata-
malarına ilişkin açık-
lama yaptı. Selçuk,
"Öğretmen adaylarımız
sanıyor ki ben oturuyo-
rum bir masaya 20 bin,
40 bin, 60 bin 
yazıyorum. Bana
kalsa ben '60
bin az, 80
bin olsun'
derim"
dedi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, katıldığı
televizyon programında, öğretmen
adaylarının merakla beklediği, şubat

ayında yapılacak atamalara ilişkin açıklamalarda
bulundu. Bakan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız
sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40
bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik
durumuyla kabinenin kararıyla Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir
şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun'
derim. Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğ-
retmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatis-
tiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu
kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli
olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel ola-
rak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor'
diyor. Burada bazı branşlar, örneğin; edebiyat ile
ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile
ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacı-
mız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz" diye
konuştu.

Çalışma devam ediyor

Atama taleplerini, evlenme ve hayat kurmayla ya-
kından ilgili olduğu için çok önemli bulduğunu
söyleyen Bakan Selçuk, "Biz şu anda ücretli öğret-
menlik kalksın, diye çaba gösteriyoruz. Nasıl kal-
kar? Kadrolu öğretmen sayısını artırarak. Bu neye
bağlı? Ekonomik imkanlar doğrultusunda. Dolayı-
sıyla benden 'Şu tarihte, şu rakam' diye bir atama
sayısını beklemesinler. Biz imkanlara bakıyoruz,
'Ne yapabiliriz' diye sonra ortaklaşa bir şey çıkıyor.
Ona göre de bir kararı duyuruyoruz. Şubat ata-
ması için de böyle bir çalışma devam ediyor" dedi.

Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü
ve bir dönem AK Parti MYK üyesi olan
Osman Can, Babıali TV’de Zeynel Lü-

le’nin programına katıldı. Ali Babacan’ın kurmaya
hazırlandığı yeni parti için adı geçen Osman Can
görüşmeler yaptığını söyledi ve yeşil ışık yaktı. "Ali
Babacan hareketi dikkatimi çekti" diyen Can, "Bir
rüyamız vardı, yarım kaldı" dedi. İşte Osman
Can’ın Zeynel Lüle’ye yaptığı açıklamada dikkat
çeken o yanıtlar.

Rasyonel hiç bir tarafı yok

"Ali Babacan’ın partisine katılacak mısınız?" soru-
suna "Bu konularda çok somut, çok bağlayıcı söy-
leyebileceğim bir imkanım yok" cevabını veren
Can, "İlkesel bir şeyler söyleyebilirim. Türkiye bu
yapıyla devam edemez. Bu yapının rasyonel hiç bir
tarafı yok. Toplumla çok ciddi kopukluk içinde
olan bir yapı, siyasetin akla dayalı, toplumsal akla
hitap eden, onu yansıtan kararlar alabilme imkanı
yok şu anki yapı içinde. Çok nitelikli, iyi biri olabi-
lirsiniz ama 80 milyonu idare ettiğiniz zaman, bir
kurumsal yapıya ihtiyaç duyarsınız. Şu anki Tür-
kiye Cumhuriyeti böyle değil. Eskiden kısmen
böyle işliyordu, kısmen. Bu Türkiye’nin geleceğini
karartan bir şeydir" ifadelerini kullandı. 

Hayal kırıklığı yaşadım

Açıklamasını, "Benim de bir siyasi deneyimim
oldu. O siyasi deneyim içerisinde hayal kırıklıkları
yaşadık. Yanlışlıklar yaptık" şeklinde sürdüren
Can, "Bir rüyamız vardı yarım kaldı. Martin Lut-
her King’in ifadesi. Toplumda yeni bir anayasa
beklentisi vardı. Yarım
kaldı. Ali Babacan ha-
reketi dikkatimi çeki-
yor. Daha batı
çizgisine yakın, ya da
şöyle söyleyeyim; kla-
sik batı demokrasileri-
nin parametrelerine
göre hareket eden bir
siyaset. Yani benim de
çeşitli görüşmelerim
oldu, ama ben görüş-
melerim oldu demekle
yetiniyorum. Başarılı
olmalarını 
isterim" dedi. 

Osman Can'dan 
Babacan'a yeşil ışık
Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü ve bir
dönem AK Parti MYK üyesi olan Osman
Can, Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı
yeni partiyle ilgili görüşmeler yaptığını
söyledi ve yeşil ışık yaktı

Türkiye fırsat dönemine girdi
Vatan Partisi lideri Perin-
çek, Suriçi Grubu Derneği
tarafından Fatih'teki bir

otelde düzenlenen toplantıda, 'Tür-
kiye'nin Önündeki Fırsatlar' konulu
sunum yaptı. Türkiye'nin tarihi bir
fırsat eşiğinde olduğunu ifade eden
Perinçek, "Türkiye'nin ufku açılıyor,
önü açılıyor. Türkiye'nin önünde
çok tarihi fırsatlar var, bir üretim

ekonomisi, bir milli ekonomi kur-
ması için, başı dik yaşamak için, ba-
ğımsız Türkiye için tarihi fırsat
dönemine girdik" dedi. Perinçek,
Türkiye'nin 1945'te Atlantik sistemi-
nin denetimi altına girdiğini anlata-
rak, bugün karşılaşılan sorunların
altından Batı emperyalizmi, İsrail si-
yonizmi bağlantılarının getirdiği
ekonomik sorunların olduğunu be-

lirtti Türkiye'nin 2014'ten bu yana
Batı'nın dayattığı bu sistemden kur-
tulma dönemine girdiğini dile geti-
ren Perinçek, "Silivri duvarını
yıkmamızla o FETÖ darbesi, tertibi
boşa çıkartılmış oldu ve bir anlamda
Türkiye zincirlerini kırmaya başladı.
Bundan sonra ileriye dönük çok
olumlu adımlar atılacağını hep bir-
likte göreceğiz" ifadesini kullandı.

60 bin az 
80 bin olsun!

Ziya
Selçuk

Doğu
Perinçek

Süleyman
Soylu

Osman Can
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C umhuriyet haftasına denk geldiği için
Cumhuriyet kutlaması eşliğinde ger-
çekleşecek zirvedeki gazeteciler ödül tö-

reni için toplanan, İstanbul Gazeteciler Derneği
Yönetim Kurulu bu özel gecede görev dağılı-
mında da bulunarak organizasyonun eksiksiz
tamamlanması için kolları sıvadı. Davetlilerin
koyu renk kıyafet ve eşli katılım sağlayacağı
gece; akşam Avcılar Belediyesi Firizköy Sosyal
Tesisleri'nde gerçekleşecek. Bu yıl dördüncü
defa düzenlenerek artık gelenekselleşen 'Zirve-
deki Gazeteciler' ödüllerinde;  Haber, Fotoğraf,
Sayfa Düzeni, Röportaj, Köşe Yazısı, İnternet

Haber Sitesi, Gelecek Vaad Eden Gazeteci
Adayı, Yaşam Boyu Onur Ödülü İGD özel
ödüllerinden oluşan dallarda ödüller dağıtıla-
cak. 

100 bin okura hitap ediyoruz

Gazetecililik mesleğinin evrensel değerleri ışı-
ğında, eleştiri kültürünü kazandırıcı ve emekten
yana, üretmekten yana, halka hakkati anlat-
maktan yana tavır alan meslektaşlarımızın
ödüllendirileceğini belirten İGD Başkanı Meh-
met Mert, ödül töreni ve Cumhuriyet kutla-
ması öncesi bir açıklamada bulundu. "2002
yılında kurulan derneğimiz, bu günlere zor yol-
lardan geçerek geldi ve gazetecilik mesleğine

önemli katkılar sundu" diyen Mert, "Bugün İs-
tanbul Gazeteciler Derneği  18.Yılını geride bı-
rakırken, kurumsal kimliye sahip, İstanbul
genelinde yüze yakın yayın organını bünye-
sinde barındıran, her yayın organının en az bin
okuru olduğunu düşünürsek 100 bin okura
hitap eden bir meslek örgütü olmayı başarmış-
tır. Şimdiye kadar gazetecilik mesleğinin çıtasını
yükseltici, meslektaşlar arasında dayanışmayı
sağlayıcı hizmetlerle birlikte, eğitici ve öğretici
seminerler, paneller, söyleşiler de düzenleyen
İGD son dört yıldır bir gelenek başlatarak işini
en iyi yapan meslektaşlarımızı
ödüllendirme yoluna gitti"
ifadelerini kullandı. 

İstanbul Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği 'Zirvedeki Gazeteciler' ödülleri
sahiplerini buluyor. Bu akşam Avcılar Belediyesi Firizköy Sosyal Tesisleri'nde
düzenlenecek yemekli ödül töreninde ayrıca Cumhuriyet kutlaması da yapılacak

DASK’ın internet sitesinden derlenen
bilgilere göre, Marmara Denizi’nin Si-
livri açıklarında 26 Eylül’de meydana

gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından
DASK, hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar
tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini
yapmaya başladı. 25 Ekim itibarıyla İstanbul
başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Ba-
lıkesir’den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için
hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı. 5,8 büyüklüğündeki
depremin ardından DASK tarafından 1,4 milyon
TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Bu arada, hasar tes-
pit çalışmaları devam ediyor.

Sigortalı oranı yüzde 66

İstanbul’daki 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2
milyon 421 bin 859’unun Zorunlu Deprem Sigor-
tası poliçesi bulunuyor. Son yaşanan depremin ar-
dından İstanbul’da, depreme karşı sigortalanan
konutların oranı yüzde 66’ya yükseldi. Bu oran,
Tekirdağ’da yüzde 80’e, Kocaeli’nde yüzde 66’ya,
Balıkesir’de yüzde 58’e ve Bursa’da yüzde 57’ye
çıktı. Öte yandan, Türkiye genelinde 17 milyon
682 bin 80 konutun yüzde 53’ü Zorunlu Deprem
Sigortası’nı yaptırdı. DASK, kurulduğu günden bu
yana 26 bin hasar için 193 milyon TL tazminat
ödedi.

Teminat kapsamı dışında

DASK’ın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı
duyuruda, eksperlerin hasar tespiti için sigortalı
konutlara gönderildiği ve bu konudaki çalışmala-
rın devam ettiği belirtilerek, 26 Eylül ve sonrasında

gerçekleşen İstanbul depremlerinden sonra hasarlı
binalara düzenlenecek sigorta poliçelerine ait ha-
sarların teminat kapsamı dışında değerlendirile-
ceği kaydedildi. Bu arada, hasar
ihbarları AloDask125 çağrı mer-
kezi veya sesli yanıt sistemi
üzerinden ve
“www.dask.gov.tr” in-
ternet sitesi üze-
rinden
yapılabi-
liyor. 

Drift aslında
bir spor!

Drift denilince akıllara sosyal
medyada ve haberlerde sıkça
izlediğimiz, araçlarla yapılan

tehlikeli şovlar geliyor. Aslında Drift, ku-
rallarına uygun yapıldığında güvenli bir
otomobil sporu. Drift Otomobil Sporları
Kulübü Başkan Yardımcısı Neşat Şu-
tova,“ Driftin Türkiye’de geçmişi 10 se-
neye dayanıyor. Dünyada da yeni zaten.
Drift, insanların içerisinde oldukça fazla
coşku uyandıran, çok eğlenceli bir motor
sporu türü" dedi. Şutova, "Her savrulan
araba 'drift yapılıyor' diye medyaya taşın-
dığı zaman, tanıtmaya yönelik, kamu
spotu anlamında bütün emeklerimiz bir
anda uçup gidebiliyor" diye konuştu.

Gerekli izinleri aldık

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadının oto-
parkında açıklamalarda bulunan Şutova,
"Burası bizim kendi evimiz diyebileceği-
miz, antrenmanlarımızı ve yarışlarımızı
gerçekleştirdiğimiz drift, otomobil sporları
kulübü olarak organizasyonlar gerçekleş-
tirdiğimiz bir alan. Burada, gerek federas-
yondan, gerek yerel makamlardan gerekli
izinleri, lisanları almak suretiyle kamuya
kapalı alanda, polis gözetiminde ve diğer
gözlemciler gözetiminde resmi yarışmalar
yapıyoruz. Driftin Türkiye’de geçmişi 10
seneye dayanıyor. Belki 12-13 sene. İlk
temsilcileri biziz. Hatta burada verildi ilk
eğitimler. İlk sporcular burada yetişti.
Çünkü driftin ne olduğuna dair kimsenin
hiçbir fikri yoktu. Dünyada da yeni zaten.
Dünyada 2003 yılı itibariyle ortaya çıkma-
sından sonra bize ancak beş sene gecikme
ile gelebildi. Burada akademi faaliyetleri
veriyoruz. İsteyenlere gerek arabasıyla,
gerek burada sağlanan araçla eğitim veri-
lebiliyor" ifadelerini kullandı. 

Kamuya açık alanda yapılamaz

Driftin kamuya açık alanda yapılamaya-
cağını vurgulayan Şutova, "Bu işin hak-
kıyla nasıl yapılabileceğini, hangi şartlarla
nerede yapabileceğini hem kitlelere, hem
de aslında medya camiasına da kısa bir
brifing gibi tanıtmak istiyoruz. Çünkü
zaten kamuya açık alanda bu yapılamaz.
Onu herkes bilmeli zaten. Ona şüphe yok.
Kamuya açık alanda yapan tabii ki yaptı-
rımları ile yüzleşmek zorunda. Her savru-
lan araba 'drift yapılıyor' diye medyaya
taşındığı zaman, bütün bizim emeklerimiz
tanıtmaya yönelik, kamu spotu anla-
mında bütün emeklerimiz bir anda uçup
gidebiliyor. Çünkü insanlarda farklı yargı-
lar oluşuyor” ifadelerini kullandı. DHA

Duvarları rengarenk oldu
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri,
Avcılar’daki Abdulkadir Uztürk İlkokulu’nun duvarlarını boyadı

Üniversitede 2007 yılından
bu yana sosyal sorumlu-
lukla ilgili projeler geliştiren

öğrenciler, Avcılar’daki D-100 karayo-
lunun yanında, her gün binlerce kişinin
kullandığı metrobüs durağının hemen
karşısında bulunan Abdulkadir Uztürk
İlkokulu’nun duvarlarını boyatarak,
öğrencilerin hayal dünyalarını da ren-
klendirmek istedi. Avcılar Belediyesi ile
işbirliği yapılarak uygulanan proje kap-
samında 25 kadar üniversiteli daha

önce resimle fazla ilgilenmedikleri
halde ilkokulun duvarlarına önce kara-
kalemlerle resimler çizdi.

Hayal dünyasına katkı

Daha sonra bu resimleri renklendir-
mek için ellerine fırçayı alarak gün
boyu çalışan üniversiteliler, yoldan ge-
çenlerin de ilgisini çekti. Yoldan geçen-
lerden bir bölümü üniversitelileri
kutlarken, çocuklar da ellerine fırça
alarak üniversiteli abla veya ağabeyle-

rine bir süre eşlik etti. Öğrenci Kulübü
adına yapılan açıklamada, ilkokul öğ-
rencilerinin okula gelirken çeşitli resim-
lerle donatılan okul duvarları ile hayal
dünyalarına da renk katılmasının
amaçlandığı ifade edildi. Bunun yanı
sıra her gün binlerce kişinin kullandığı
veya yanından araçlarla geçtiği yol ke-
narındaki resimlerle beton duvar ile
çocukların hayal dünyasına da katkıda
bulunmasının hedeflendiği ifade edildi.
DHA

İGD tarafından verilen ödüllerin demokrasi kültürünün yaygınlaşmasına
katkı sunmasını istediklerini belirten Mehmet Mert, "Gerek meslektaşlar
arasında tatlı bir rekabet başlatsın, gerek ise gazetecilik mesleğinin
daha üst seviyelere taşınmasını sağlasın. Bu ödüllerin belirlenmesini
sağlayan seçici kurulda benimle birlikte çok kıymetli meslek büyükle-
rim bulunmakta. Türkiye Gazeteciler Cemiyet Başkanı Sayın Tur-
gay Olcaytu, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Sayın Prof. Dr. Hülya Yengin, Türkiye'nin en iyi fotoğrafçılarından
olan; Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sayın Ercan Arslan, İGD
Başkanvekili Mustafa Dolu. Juri tüm başvuruları inceleyerek en
doğru kararı vermeye çalıştı. Şimdiden ödül alan meslektaşla-
rımı tebrik ediyor ve bundan sonraki meslek hayatlarında daha
büyük başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. 

Zirvedeki Gazeteciler 
ödüllerine kavusuyor

Rekabet olmasını istiyoruz

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında
26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyük-
lüğündeki depremin ardından İstanbul
ve çevre illerden Doğal Afet Sigortaları

Kurumu'na (DASK) 10 bini aşkın hasar
ihbarı yapıldı. Son rakamlara göre İstan-

bul'da bulunan 3 milyon 682 bin 450
konutun 1 milyon 260 bin 591 

tanesinin DASK'ı olmadığı ortaya çıktı

Depremden hic 
ders cıkarmadılar

26 Eylül’de meydana gelen
depremin ardından İstanbullular,

DASK’a ciddi oranda
başvuruda bulundu.

Cumhuriyet’in 96. yılı kutla-
maları çerçevesinde Şişli Be-
lediyesi, “Cumhuriyet

Hepimizin” sloganı ile doğudan batıya,
güneyden kuzeye bir köprü oluşturarak
Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla birlik
beraberlik içerisinde karşılıyor. Cumhuri-
yet coşkusu Şişli’de Adıyaman Filar-
moni Orkestrası’nın Şefi Özgür Oğuz
yönetimindeki orkestranın gerçekleştir-
diği sürpriz gösterilerle başladı. Orkes-
tranın içinde yer alan Adıyaman
Filarmoni Orkestrası’nın hikayesi, Adı-
yamanlı müzik öğretmenleri ve öğrenci-
leri tarafından altı yıl önce kurdukları bir
hayal üzerine yola çıkmalarıyla başladı.
Şişli’nin Atiye Sokak ve Mıstık Parkı gibi
farklı noktalarında düzenlenen flash
mob gösterileri ile sokaklar bir anda ka-
labalıkların toplandığı bir konser alanına
dönüştü. Aralarında Şişli Belediye Baş-
kanı Muammer Keskin’in de bulunduğu
ve İstanbulluların coşkuyla eşlik ettiği bu
özel gösterileri, Orkestra’nın Maçka De-
mokrasi Parkı’nda verdikleri etkileyici
konser takip etti.

Adıyaman
çaldı Şişli
dinledi

İstanbul
Gazeteciler
Dernek Başkanı
Mehmet Mert
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S evgili Okuyucular, Kurucularından olduğum
DİB (Doğa İle Barış) derneğiyle 1993'ten
beri yaptığımız 2002'de Johannesbourg'da

Dünyanın en Büyük Katılımlı Çevre Etkinliği ödü-
lünü aldığımız Boğaz Etkinliğimizi yapamıyoruz.
1995'ten beri büyük bir özveri ile yaptığımız Okul-
larda Çevre Eğitimini yapamıyoruz derneğin
fonksiyonları gittikçe azalıyor. Oldum stres küpü.
Araştırmayı seven bir adamım. Nedir bu stres
nasıl atılır araştırmaya başladım. 

Benim gibi çeşitli sebeplerle stres yaşayanları-
nız vardır. Bu yüzden paylaşmak istedim. Öğren-
dim ki, STRES, "kişinin eğilim ve isteğine
uymayan davranışlara zorlanması, ya da bu özel-
likteki davranışları göstermesi yani gerginlik hali"
olarak ifade edilirmiş. Belli bir zaman içinde ya-
pılması gereken bir işi, son dakikaya bırakanlar
sonunda telaşı yaşarlar. Bunlar zamanlarını öz-
gürce kullanamazlar, her geç kalışlarında birile-
rini sorumlu tutarlarmış. Soralım: Sıkılıyor
musunuz? İnsan içinde bulunduğu çevreden sıkılı-
yorsa ya o çevreden daha geride, ya da ilerdedir.
Bir insanın çeşitli olanakları dilediği gibi yaşa-
maya yetmiyorsa sıkılır. İnsan, ilişkiye girdiği kişi-
lerden saygı, sevgi ve içtenlik görmek ister. 

Saygı ve içtenlik bir yana, belirli bir miktarda
ilgi dahi görmüyorsa o insan sıkılır. Türlü neden-
lerle işini kaybeden, ekonomik sıkıntı yaşayan, sı-
kıntı içine düşer. Çevresiyle ilişkisi bozulur, ruhsal
çöküntüye düşer. Bu örnekler çoğaltılabilinir. Öz-
lediği bir amaca varamıyorsa, başardığında karşı-
sındakinden sıcak bir tepki alamayınca, toplumda
ilgi çekemiyorsa, evliliğinde problemler yaşıyorsa,
yakınlarında sağlık problemleri varsa insan sıkılır.
Sıkılmak, stresin bir göstergesidir. Peki, bütün
bunlara boş mu vereceğiz. Hayır, boş vermek bir
kayıtsızlık örneğidir. Üzüntü, acı, sevinç, heyecan
gibi türlü tepkilerin kişilerde zorlanma sonucu
strese yol açtığını ifade eden doktorlar, stresin bir-
çok hastalığın nedeni olarak gösterilmesini yanlış
olduğunu vurguluyorlar. Ama birçok ruhsal hasta-
lığın sebebi de stres diyorlar. 

PEKİ; stresten nasıl kurtuluruz? Sorunları, en-
gelleri, kötü olayları, güçlükleri tasarlayarak boş
yere kaygılandığımız, sıkıntılı günler geçirdiğimiz
günler olmuştur. Oysa bunların çoğu gerçekleşme-
miş ve ya bizim tasarladığımız boyutlardan daha
hafif geçiştirilmiştir. Aşamadığınız engelleri, baş
edemediğiniz zorlanmaları anımsıyorsanız, boş
yere üzülmeyin. Olan olmuştur. Bu durumları se-
rinkanlılıkla değerlendirin. Kendinizi hatalı bulu-
yorsanız, benzer durumlarda bu hatalarınızı
tekrarlamayın. Varlığınızı, bedensel, ruhsal, top-
lumsal bütünlüğünüzü korumak, yaşadığınız ve
kendi içinizde bulunan ortama uyum sağlamak
için, gerekli bilgilerle donatılmış olduğunuzu dü-
şünün. Netice olarak insanoğlu yoluna çıkan en-
gellerle çarpışa çarpışa bir savaşçı için en değerli
duyguyu, yani yenilmezlik duygusunu kazanacak,
giderek daha çetin savaşlara girmeyi göze alacak-
tır. Bir kargaşa dünyasında yaşıyoruz. 

Kavramlar bir türlü yerine oturamıyor. Bunalı-
yoruz. İşte stres. Sonuç olarak yaşam boyunca
kişi stresten tam olarak kurtulamazmış. Başkala-
rını denetleme, onlara sahip, ya da egemen olma
isteğine kapılmamalıyız. Bu yaklaşımın benimse-
nebilmesi için temel gereksinim "SEVGİ" dir.
Ancak bu sevgi, görerek, tanıyarak, anlayarak ve
bilerek olmalıdır. İnsanlar arasında birleştirici,
yaklaştırıcı ruh kuvvetlerinin başında "SEVGİ,
HOŞGÖRÜ ve İYİ NİYET" gelir. Eğer başkala-
rına yararlı olmuş ve onları mutlu etmişseniz ve
eğer kendinizi dürüst ve erdemli bir insan olarak
yetiştirmişseniz, başlı başına siz büyük bir yapıtsı-
nız. Herkesin stressiz, mutlu, başkalarına yararlı
olarak yaşaması dileklerimle.

Stres ve kurtulma çareleri 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
mezun olduğu ve kendi adıyla yeniden inşa edilen lise binasının çatısından,
Fatih ilçesindeki Balat semtini inceledi. İmamoğlu, "Fatih, gerçekten özel bir
bölge. Dünya çapında bir bölge. Burası dünya mirası bir yer" dedi

LISE CATISINDAN
BALAT’I INCELEDI

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın me-

zunu olduğu ve adı verilerek yeniden inşa
edilen okul çevresinde incelemelerde bu-
lundu. İnceleme gezisinde İmamoğlu’na
İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile Genel
Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı ve Tur-
gut Tuncay Önbilgin de eşlik etti. İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi
çatısından bölgeyi inceleyen İmamoğlu,
okul müdürü Cavit Erdem ve Dersadet
Derneği Başkanı Mehmet Kamil Berse’den
bilgiler aldı. İmamoğlu, incelemeyle ilgili şu
açıklamayı yaptı:

Fatih, özel bir bölge

"Burası, sayın Cumhurbaşkanımız adına
yapılan Recep Tayyip Erdoğan İmam
Hatip Lisesi. Dolayısıyla çevresindeki ka-
mulaştırmaları duran yapılar var. Bir kapalı
spor salonu var. Bir duvar çökmesi var.
Böyle 4-5 tane sorunlu bölge tespiti vardı.

Kamulaştırma olan yeri gördük. Okul spor
salonu yapılmasındaki engeli dinledik. Yanı
sıra, istinatın çökmesiyle beraber, risk teşkil
eden konutları gördük. Hızlıca müdahale
edilmesi gereken alanlardan birisi. Bunları
çözeceğiz. Yakın civardaki görsel çirkinlik-
leri de bir nevi yerinde tespit etmiş olduk. O
da can sıkıcı. Bazı çok uygunsuz binalar
var. Çok dönüşüme muhtaç alanlar var.
Fatih, gerçekten özel bir bölge. Dünya ça-
pında bir bölge. Burası dünya mirası bir yer.
Tarihi yapıların korunması, yanı sıra bura-
daki düzende insanların mağdur edilme-
mesi… Tümüyle ele alınması gereken özel
noktalardan birisi. O gözle zaten Fatih’e
bakıyoruz. Burada da aynı mantıkla duran
projeler, eksik kalan işler, kamulaştırma-
lar… Vatandaşları da içine alarak süreçte
hızlı hareket etmek istiyoruz. Onun için 
buradayız.”

Mercek altına aldı

İncelemeler sırasında İmamoğlu’nun

dikkatini en fazla, Balat sırtlarındaki
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’na
ait olduğu belirtilen yurt binası çekti.
İmamoğlu, binayı “çok çirkin” olarak ni-
telerken,  Dersadet Derneği Başkanı
Mehmet Kamil Berse, geçmiş yıllardaki
bir anısını İBB Başkanı ile paylaştı.
Berse, İmamoğlu ile “Sayın 
Cumhurbaşkanımız da aynen sizin 
gibi bu okulun çatısından şehri incele-
mişti ve söz konusu bina dikkatini 
çekmişti.O zamanki Başkan Kadir 
Topbaş’a binanın durumunu sormuştu.
Sayın Topbaş, kendisine, ‘Efendim, biz
onlarla konuştuk, binayı kendilerinin
yıkacağını söylediler’ demişti" bilgisini
paylaşmıştı. Bu bilgi üzerine İmamoğlu,
Genel Sekreter Yardımcısı Önbilgin’den,
"Bu çok önemli bir bilgi. 
İBB hafızasından, binayla ve yapılan
işlemlerle ilgili bir çalışma yapalım" 
diyerek, söz konusu yapının 
tarihçesini istedi.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN

utkukiziltan@gmail.com 

Meltepe’de çöp 
dağları oluştu

Maltepe Belediyesi’nin
taşeron şirketi 

MATAŞ'ın işçileri, 
toplu iş sözleşmesinin 
hükümlerinin yerine

getirilmediği ve 
haksız işten çıkarmalar

yapıldığı gerekçesiyle 
iş bırakma eylemi

başlatmıştı. 
Eylemin 3. gününde

Maltepe’de 
bulunan bazı

mahallelerde çöpler
birikmeye başladı

480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma
gününden itibaren mesaileri süresince
belediye garajında toplandı. İşçiler,

toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çı-
kartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemle-
rini sürdüreceklerini bildirdi. Eylemin 3. gününde
bu sabah Maltepe’nin bazı mahallelerinde atılan
çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biri-
ken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kir-
liliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler.

Mahalle sakinleri şikayetçi

Zümrütevler Mahallesi’nde oturan bir mahalle
sakini, "Bu çöpleri dünden beri almıyorlar. Ne yer
temizleyen var, ne çöp arabası geldi çöpleri aldı.
Bütün mahalle böyle sadece burası değil. Hepi-
miz şikayetçiyiz. Kimilerine sorduk,'grevde' dedi-

ler 'onun için gelmiyorlar' dediler. Akşamleyin gel-
mişler 3 konteyner almışlar, gerisini bırakmışlar"
dedi. Bir başka mahalle sakini ise "Çöpler dünden
itibaren alınmıyor. Mahalle süpürülmüyor kaç
gündür. Haklarını alamadıklarından dolayı böyle
bir eylem yapmışlar. Ama bilmiyorum ne kadar
sürecek. Koku oluyor, çöp konteynerleri yıkanmı-
yor" şeklinde konuştu.

Yanlıştan dönmek erdemdir

Disk Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu
şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eylemin
3.gününde, “Bugün eylemde Cuma günü başla-
dığımız için 3.günümüz. 3.günümüzde de burada
yapılan bu hukuksuzluğun bir an önce bitirilmesi,
arkadaşlarımızın işinin başına dönmesi ve Mal-
tepe halkının çöple baş başa bırakılmamasını isti-
yoruz. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. İşveren
mesajlarla insanları sürekli baskılamak yerine,
hukuksuz bir şekilde arkadaşlarımızın yerine işçi
sağlığı, iş güvenliği tedbirleri alınmadan bir eğitim
verilmeden çalıştırılıyor. Yaptığımız iş dolayısıyla
ağır ve tehlikeli iş grubuna giriyoruz. Çöp araçla-
rının arkasında başka birimlerde çalışan arkadaş-
larımız orada çalışmaya zorlanarak işçi sağlığı iş
güvenliği tedbirleri alınmadan usulsüz bir şekilde
çalıştırılmakta" dedi.

Bugün çözüm bekliyoruz

"Cuma günü Belediye Başkanı izinli olduğu için
yerine vekâlet eden başkan yardımcısı, Pazartesi
saat 11.00’de bir masa kurulacağını, bu sorun
için bir çözüm üretileceğini bizimle paylaştı"
diyen Dolgun, "Bugün saat 11.00’de eğer kararla-
rından vazgeçmezlerse biz gideceğiz görüşmeleri-
mizi yapacağız. Taleplerimiz zaten belli,
karşılanmayacak talepler de değil. Taleplerimiz
karşılandığı takdirde de arkadaşlarımız işlerinin
başına dönecekler. Temizlik işleri müdürlüğünde
toplam 480 arkadaşımız çalışıyor. 
480 arkadaşımızın tamamı iş bıraktı. Ama var-
diya usulü çalışılıyor burada 3 vardiya var" Şek-
linde konuştu.    DHA

Gök ailesinin
mutlu günü 

CHP Çatalca İlçe Başkanı
Hali Gök'ün kızı Gökşen
Gök hayatını Sercan Ka-

raca ile birleştirdi. Beylikdüzü Esa
Royal Balo ve Davet Salonu'nda ger-
çekleşen düğünde genç çiftin nikahını
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi kıydı. Törene, CHP millet-
vekilleri Özgür Karabat, Zeynel Emre,
Emine Gülizar Emecean, Turan Aydo-
ğan, Sibel Özdemir, Avcılar Belediye
Başkanı Turan hançerli, Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpo-
lat, Çatalca eski Belediye Başkanı
Cem Kara, CHP ilçe başkanları ve çok
sayıda davetli katıldı. Davetlilere te-
şekkür eden Halil Gök, "Bu mutlu gü-
nümüzde bizleri yalnız bırakmayan
çok değerli dostlarımıza şükranları-
mızı sunuyoruz" diye konuştu. 

Onlar erdi
muradına 

Celaliye Kamiloba eski Be-
lediye Başkanı Rıdvan
Yavuz Bilge'nin oğlu Kaya

Yavuzbilge dünyaevine girdi. Hayatını
Alyona ile birleştiren Yavuzbilge'yi bu
mutlu gününde dostları yalnız bırak-
madı. Büyükçekmece Worldpoint Ev-
lendirme Dairesi'nde gerçekleşen
törende genç çiftin nikahını Büyük-
çekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Ömer Kazancı kıydı. Rıdvan ve Alyo-
na'nın  nikah şahitliğini ise Çatalca
Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca
eski Belediye Başkanı İsmail İp, Kum-
burgaz eski Belediye Başkanı Hüseyin
Çorbacıoğlu ve Ortaköy eski Belediye
Başkanı Erdinç Tabak yaptı. Törene
AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı
Murat Çelik ve belediye meclis üye-
leri de katıldı. 

Miniklerden
dev başarı

Estonya'nın başkanti Talin'de
düzenlenen International To-
urnament Tallinn Trophy

2019’ AGG'de iki Türk takımı, ilk kez
uluslararası başarıya imza attı. Uluslar-
arası şampiyonada altın madalya kaza-
nan Fadalya ve Kilia takımlarının bağlı
bulunduğu Şavkar Cimnastik Spor Ku-
lübü'nün Başkan Yardımcısı Yalçın
Aşkın, "Başarı kolay gelmiyor, çok ça-
lışmak gerekiyor. Yarışma esnasında
çocuklarla şöyle bir diyaloğum oldu
‘Yalçın amca birinci olursak ne yapar-
sın?' dediler. Ben de 'Ağlarım' dedim.
Tabi o an yarışma esnasında heyecan-
lanıyorsunuz. Küçük çocuklar inanılmaz
ve çok başarılı hareketler yapıyorlar.
Tabi ki gözlerim doldu" diye konuştu.
Aşkın, şunları anlattı: "Estetik grup Cim-
nastik Türkiye’de olmayan bir branş biz
bunu araştırdık. Estetik Cimnastik
Dünya Federasyonu bizi davet etti. Bu-
dapeşte’de seyrettik ilk kez. Takım ha-
linde yapıldığını gördük. Özellikle
çalışma alanının çok uygun olduğunu
ve alet kullanılmadığı için yükseklik
alanının gerekmediğini, aynı zamanda
takım halinde yapıldığı için çocukların
kişisel gelişimlerini daha olumlu etkile-
diğini gördük bundan dolayı denemeye
karar verdik. Her ilde cimnastik salon-
ları cimnastik antrenörleri var aynı za-
manda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu
konuda çok büyük projeleri var. Her ilde
çocukların mutlaka cimnastik salonla-
rına gitmesi, okullarında her yerde cim-
nastik yapmalarını tavsiye ediyorum.
Ben velilerimize genelde şunu söylerim
'Sağlam bir temel atmadan binayı biti-
rirseniz ufacık bir depremde yıkılır.”

Miniklerden
dev başarı

FATİH ÖZEL BİR BÖLGE
Fatih’i hayranlıkla izlediğini anlatan
İmamoğlu, çevredeki metruk
binalarla da ilgili dönüşüm
çalışması başlatacaklarını söyledi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE farklı tarihlerde
dört farklı evden hırsızlık yapan iki
şüpheli yakalandı. Şüpheli kadınların

hırsızlık yapmak için evlere girmesi güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Küçükçekmece'de 7 ve 21
Ekim tarihleri arasında dört farklı evde hırsızlık
meydana geldi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelileri yaka-
lamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası
görüntülerini izleyen ekipler, olayı gerçekleştiren
şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sedef Ç. (20)
ve Ş. U. isimli yaşı küçük şüpheli 21 Ekim'de Ka-
narya Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler ifade-
leri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında Sedef
Ç.'nin 5 kez  "evden hırsızlık ve mala zarar verme"
suçlarından, Ş. Ü.'nün ise 10 kez  "Evden Hırsız-
lık", 4 kez "mala zarar verme", 3 kez "konut doku-
nulmazlığını ihlal" suçlarından kaydının olduğu
ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan
şüpheliler adliyeye sevk edildi.  Sedef Ç. ve Ş. U.
tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Öte yandan
şüphelilerin hırsızlık için evlere girmeleri güvenlik
kameralarına yansıdı. 

Hırsız kadınlar
yakalandı
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sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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İ dlib’de ABD’nin helikopterlerle in-
dirme harekatı düzenlediği mevki, ilin
kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin

sığındığı Tourlaha Kampı’na birkaç kilo-
metre uzaklıkta yer alıyor.  Gece yarısı
00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri
ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Ba-
rişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk
saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Heli-
kopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık
verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışma-
ların ardından helikopterler bölgeden ay-
rıldı. Yarım saat sonra geri dönen
helikopterler saldırıya devam etti. Bu sı-
rada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri
olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi.

Biri çocuk 7 kişi öldü

Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar
sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat
süren operasyonun ardından bölgeden ay-
rıldı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, saldırı-
nın meydana geldiği noktada tamamen
yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı ça-
dırlar gördüklerini bildirdi. Sağlık ekipleri,
olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk
olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine
ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede
bulundukları bilgisini paylaştı. İdlib’deki
Suriye hava sahası Rusya tarafından kont-
rol ediliyor. ABD basınında yer alan ha-
berlere göre Pentagon yetkilileri, söz
konusu operasyonda Bağdadi’nin öldürül-

düğüne inandıklarını ancak kesin durumu
teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kay-
detmişti. Söz konusu haberlerde, saldırı
sonucuyla ilgili Beyaz Saray’ı bilgilendiren
askeri yetkililerin, “Bağdadi’nin öldürüldü-
ğünden büyük oranda emin olduklarını”
söylediği belirtilmişti.

Bilgi alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı, “Dün geceki
operasyon öncesi bilgi alışverişinde bulu-

nuldu” açıklamasını yaptı. Savunma Ba-
kanlığı, Türk ve ABD’li yetkililerin operas-
yon öncesinde bilgi alışverişinde
bulunduğunu duyurdu. IŞİD’in lider hak-
kında son 4 yıl içinde çok sayıda spekülas-
yon yapıldı. Bağdadi’nin birçok kez
saldırıya uğradığı, felç kaldığı, zehirlendiği
ya da öldüğü iddia edilmişti. 2015 yılının
Nisan ayında Musul'daki bir hava saldırı-
sında ağır yaralandığı ve felç kaldığı id-
diası ortaya atılmış aynı yılın Temmuz

ayında ise New York Times Bağdadi'nin
öldüğünü öne sürmüştü. 11 Ekim 2015'te
Bağdadi'nin bombalı saldırıya uğradığına
dair bir iddia ortaya atılırken, Bağdadi'nin
durumu hakkında açıklama yapılmamıştı.
2015 yılının Haziran ayında ise Irak'ın ku-
zeyine düzenlenen bombalı saldırıda Bağ-
dadi'nin öldüğü öne sürülmüş, bundan
sadece bir hafta sonra Rakka'ya düzenle-
nen ABD operasyonunda yaşamını yitir-
diği iddiası ortaya atılmıştı. Daha sonra
Bağdadi'nin görüntülerinin üzerinde oy-
nandığı ortaya çıkmıştı. 3 Ekim 2016'da
ise Bağdadi ve 3 IŞİD militanının zehir-
lendiği fakat hepsinin halen hayatta ol-
duğu iddiası gündeme geldi.
18 Nisan 2017'de ise Bağdadi'nin Suri-
ye'de yakalandığı iddiası yerel basında yer
aldı. Suriye ve Rus ortak askeri operasyo-
nunda Bağdadi'nin yakalandığı açıklansa
da Rusya Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi
yalanladı. 11 Haziran 2017'de Suriye dev-
let televizyonu Bağdadi'nin öldüğünü
açıklarken bundan bir hafta sonra Rus ba-
sını, Bağdadi'nin Rakka'da Rusya'nın ope-
rasyonu sonrasında öldürüldüğünü yazdı.
Bu açıklama da yalanlandı. Haziran'ın
sonlarında ise Rus yetkililer ve İran'ın ru-
hani lideri Hamaney, Bağdadi'nin kesin-
likle öldüğünü duyurdu. 11 Temmuz'da
ise Irak haber ajansı Al Sumaria, IŞİD içe-
risinde Bağdadi'nin öldüğüne dair iddiala-
rın dolandığını aktardı.

4 SAATLIK INFAZ
OPERASYONU!
Uluslararası kamuoyunun gündemine oturan IŞİD'in lideri el Bağdadi'ye yönelik operasyon ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 4 saat
süren ve gece yarısı başlayan operasyonda 8 ABD helikopteri ve 2 İHA'nın kullanıldığı belirtildi. Türkiye sınırına çok yakın olan Barişa
isimli köyde yoğun çatışma yaşandığı öğrenildi. Öte yandan MSB, operasyon öncesinde bilgi alışverişinde bulunulduğunu duyurdu

RuSyA 
devriyeye çıktı!

Sputnik’teki bilgilere göre, Tümgeneral
Bakin, bugünkü basın brifinginde Rus
askeri polisin son bir günde Suriye-

Türkiye sınırında 3 farklı güzergahta devriye yaptı-
ğını belirtti: “26 Ekim tarihinde Rus askeri polise
ait konvoylar, Karakozak-Kobani-Koran güzer-
gâhı ve dönüşünde, Kamışlı-El Fakir, Kamışlı-Si-
malka güzergâhlarında devriye yaptı.” Ayn el-Arab
(Kobani) ve Kamışlı yerleşimlerinin bulunduğu
bölgede TSK ile temas hattında Suriye ordu bir-
liklerinin konuşlanmaya devam ettiğini belirten
Bakin, bölgedeki durumun stabil olduğunu 
vurguladı.

Saati gelince başlayacak

Rus askeri polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 22 Ekim’de Soçi’de imzalanan muta-
bakat muhtırası uyarınca 23 Ekim itibarıyla Suri-
ye’nin kuzeyinde devriye görevine başlamıştı. YPG
unsurlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre
ötesine çıkması için tanınan 150 saatlik sürenin
dolmasının ardından bölgede 10 kilometre derin-
likte Rus-Türk ortak devriyeleri başlayacak.

Bütün bakanların istifasını istedi
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, yeni bir döneme başlamak ve halkın taleplerini
karşılayacak yeni bir kabine kurmak için bütün bakanların istifasını istediğini açıkladı

Pinera, Devlet Başkanlığı Sa-
rayı La Moneda’da düzenle-
diği basın toplantısında, daha

önce açıkladığı ekonomik yardım pake-
tine işaret ederek, halkın taleplerini ve
vermek istediği mesajı ciddiyetle dikkate
aldığını söyledi. Birlik ve beraberliğin
önemini vurgulayan Pinera, “Yeni bir dö-
neme başlamak ve yeni talepleri karşıla-

yacak yeni bir kabine kurabilmek için
bütün bakanlardan istifa etmelerini iste-
dim” dedi.

'Acil durum' kaldırılacak

Sebastian Pinera, ülkede şiddet olayları-
nın baş göstermesinin ardından bazı böl-
gelerde ilan edilen ve güvenliğin askere
devredilmesini kapsayan “acil durumun”

kaldırılmasına ilişkin olarak da "Eğer
içinde bulunduğumuz durum uygun
olursa, Şili halkının istediği ve hak ettiği
üzere pazar günü (dün) 00:00 itibarıyla
ilan edildiği bütün bölgelerden acil duru-
mun kaldırılmasını isteyeceğim" ifadele-
rini kullandı. Pinera, su kullanımı ve
otoban ücretlerinde indirime gidileceğini
de sözlerine ekledi.

Yakından izliyoruz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak'taki olayları
dikkat ve hassasiyetle izlediklerini belirtti.  Musevi, “Irak halkı,
hükümeti ve dini mercilerin, sorunları çözeceklerine ve birlik
içinde Irak’ın kalkınması için çalışacaklarına inanıyoruz” dedi
Musevİ, Dışişleri Bakanlığı sitesinde ya-
yımlanan yazılı açıklamasında, Irak’ta
onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve
yaralanmasına, kamu mallarının zarar
görmesine neden olan olaylardan
üzüntü duyduklarını ifade etti. Gösterici-
lerin, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi
ve Şii dini mercileri tarafından teyit edi-
len taleplerini desteklediklerini aktaran
Musevi, “İran, Irak’taki gelişmeleri dik-
kat ve hassasiyetle izlemektedir. Irak
halkı, hükümeti ve dini mercilerin, sorun-
ları çözeceklerine ve birlik içinde Irak’ın
kalkınması için çalışacaklarına inanıyo-

ruz” değerlendirmesinde bulundu.

200 kişi hayatını kaybetti

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hiz-
meti yetersizliğini protesto amacıyla ül-
kenin çeşitli bölgelerinde gösteriler
düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen ey-
lemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara
verdikleri gösterilere dün tekrar başladı.
Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta
ve güney kentlerine yayılan eylemlerde
ekim ayının başından bu yana yaklaşık
200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın
kişi yaralandı. 

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları
Uzlaştırma Merkezi Başkanı
Aleksey Bakin, Rus askeri polisin
bir gün içinde Suriye-Türkiye
sınırında 3 farklı güzergahta 
devriye yaptığını bildirdi

Tüm çocukların beynini yıkıyorlar
İsveç’tekİ eğitim skandalına tepki
gösteren aileler, ülkede devlet eliyle
ilkokul çocuklarının beyinlerinin
Türk düşmanlığı ile yıkandığını
ifade etti. Türk ailelerin benzer şi-
kayetleri Türkiye Cumhuriyeti
Stockholm Büyükelçiliği’ni hare-
kete geçirdi. Büyükelçilik, yaşanan-
larla ilgili yayıncı kuruluştan özür
beklendiği talebini iletti.

Sosyal medyada paylaşıldı

Zeliha Cömert Taşkın, sosyal
medya hesabından yaptığı payla-
şımda, ilkokula giden çocuğunun,

kendisine ‘Türkiye’nin neden Kürt-
leri ve Hristiyanları katlettiğini’
sorduğunda şoke olduğunu belirtti.
Oğluna bunu nerden çıkardığını
sorduğunda, ‘Okulda Lilla Aktuellt
izledik orda öğrendim’ cevabını al-
dığını söyledi. Zeliha Cömert Taş-
kın, paylaşımının devamında okul
yönetimine tepki göstererek, ço-
cuklar arasında Türk-Kürt ayrım-
cılığı yapıldığını, oysa Türkiye’nin
sadece bir terör örgütü ile müca-
dele ettiğini, hiç kimseye saldırma-
dığını, okul yönetimine aktardığını
paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz
Saray’da düzenlediği basın toplantısında
ABD birlikleri tarafından Suriye’nin 
kuzeybatısında gece saatlerinde 
düzenlenen operasyonda terör örgütü
IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölü 
ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda
birçok IŞİD militanının öldüğünü söyleyen
Trump, "IŞİD lideri ve kurucusu El Bağdadi
öldü. Tünelde intihar yeleğini patlatarak
kendisini ve 3 çocuğunu öldürdü” dedi. 

BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran Dışişleri
Bakanlığı 
Sözcüsü
Abbas 
Musevi
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Soldan Sağa:
1. Menfi. - Çağdaş. 2. Tatmin edici özellikte olan, 
uygun, doyurucu. 3. Belirti. - Dâhi. 4. Eşek. 6. Ga-
rantisi olan, güvenceli. 7. Acı, üzüntü, dert, keder. 
- Gerek, gereklik, ister, lüzum. 8. Bildirge. 9. Bir işin 
yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. - Bü-
yüklere mahsus çadır.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Cüretkâr. - Minnet altında kalan. 2. Bir çeşit kö-
mür kalem. 3. Yıldız. - Çizgili çubuklu çizgileri olan 
(kumaş). 4. Bir yazı veya belgeye imzasını yazmak, 
imza atmak. 6. Andanteden daha canlı, daha hızlı 
bir biçimde (çalınmak). 7. Güldürü niteliğinde kısa 
oyun. - Buluş. 8. Rahata kavuşma. 9. Bir ülke adı. 
- İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve doku-
macılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel.
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içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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İ KSV tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de
başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstan-

bul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki
yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyü-
kada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağır-
lamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının
katıldığı ve 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den
fazla eserinin sergilendiği bienal, 10 Kasım'a
kadar sürecek. Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9
oyun sahnelenecek. Program kapsamında
Henrik Ibsen'in yazıp, Ali Gökmen Altuğ'un yö-
nettiği "Nora - Bir Bebek Evi" oyunu Reşat Nuri
Güntekin Sahnesi'nde 30, 31 Ekim ile 1 ve 2
Kasım'da tiyatroseverlerle buluşacak. "Karınca-
lar - Bir Savaş Vardı" Gaziosmanpaşa Sahne-
si'nde, "Hastalık Hastası" Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi'nde, "Ay, Carmela !" Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi'nde, "Macbeth" Kağıt-
hane Sadabad Sahnesi'nde, "Son" Ümraniye
Sahnesi'nde, "Can Yeleği" Üsküdar Kerem Yıl-
mazer Sahnesi'nde ve "Felatun Bey ile Rakım
Efendi" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal
Sahnesi'nde aynı tarihlerde gösterilecek. Sam
Shepard'ın yazıp Ergün Üğlu'nun yönettiği
"Vahşi Batı" adlı oyun ise 31 Ekim ile 1 ve 2 Ka-
sım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahne-
si'nde izlenebilecek.

Kadıköy'de tiyatro var

İstanbul Devlet Tiyatrolarında ise bu hafta
"Bay Z." Üsküdar Stüdyo Sahne'de, "Giydirici"
ve "İyi Şanslar" oyunları ise Mecidiyeköy
Stüdyo Sahne'de 29 Ekim ile 2 Kasım arasında
her gün sahne alacak. Öte yandan William
Shakespeare'in yazdığı "Hamlet" Cevahir Sah-
neleri Salon 1'de, "Bir Peri Masalı Radyum Kız-
ları" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 29 Ekim - 3
Kasım arasında izlenebilecek. "Meraklısı için
Öyle Bir Hikaye" Garibaldi Salon 2'de 31 Ekim,
1 ve 2 Kasım, "Turta Girmemiş Orman" adlı
çocuk oyunu ise 3 Kasım'da Mecidiyeköy
Stüdyo Sahne'de minik seyircilerin beğenisine
sunulacak. "Damdaki Kemancı", bu sezon 27-
28 Ekim ve sonrasında kasım ve aralık ayla-
rında da Talimhane Tiyatrosu iş birliğiyle Zorlu
PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatrose-
verlerle buluşmaya devam edecek. Cervantes'in
Don Kişot'unun Bulgakov'ın dönemini yakala-
yan uyarlaması üzerinde yükselen bir metinle
oynandığı "Don Kişot'um Ben" de 29 Ekim'de
Zorlu PSM'de sahnelenecek. Lewis Carroll ta-
rafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çev-
rilen Alice Harikalar Diyarında eserinin

uyarlaması "Alice" müzikali, 30 ve 31 Ekim'de
Zorlu PSM'de seyirciyle buluşmaya devam
edecek. Süreyya Operası'nda 1 ve 2 Kasım'da
"Dans Trio" bale gösterisi, 3 Kasım'da ise "Si-
hirli Fülüt (Tamino'nun Rüyası)" çocuk oyunu
sahne alacak. "4. Kadıköy Tiyatro Şenliği" kap-
samında 28 Ekim'de Bizim Tiyatro tarafından
Boa Sahne'de "Masanın Altında" ve Altkat Sa-
nat'ın kendi mekanında "Anne Frank'ın Hatıra
Defteri" oyunu sahnelenecek. Şenlikte 29
Ekim'de Oyun Sandalı'nın Boa Sahne "Füruğ",
Koray Tarhan'ın İstanbulimpro'da "Doğaç-
lama" ve 30 Ekim'de İstanbulimpro'da "Küçük
Amerika" oyunları yer alacak. İstanbul Komedi
Festivali ise 13 Ekim'de başlayan programına, 3
Kasım'da "Kırmızının Hayali", "Joseph K.",
"R.C.E Giremedim - Stand Up", "Don Ki-
şot'um Ben", "Jess Robinson" ve "Post 42 -
Soğuk Savaş Live" gösterileriyle son verecek.

Konser sayısı da fazla

Sulukule Sanat Akademisi orkestralarından
"Sulukule Akustik" Yücel Arzen ile 29 Ekim'de
Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Fatih Kültür

Sanat Merkezi'nde sahne alacak. İstanbul Dev-
let Opera ve Balesi etkinlikleri kapsamında, 29
Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, 30
Ekim'de ise Süreyya Operası'nda "Cumhuriyet
Konseri" icra edilecek. Boğaziçi Üniversitesi Al-
bert Long Hall Klasik Müzik Konserleri
"Müzik Yakınlaştırır" temasıyla 30 Ekim Çar-
şamba akşamı "Ensemble San Pablo" toplulu-
ğunu konuk edecek. Cemal Reşit Rey Konser
Salonu 29 Ekim'de İstanbul Oda Orkestrası'nın
"Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri", 31
Ekim'de "Dissonance Ensemble" ve 1 Kasım'da
"İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası" konseriyle
müzikseverleri ağırlayacak. Zeytinburnu Beledi-

yesinin "Mevlevi Mukabelesi" özel etkinliği kap-
samında, İstanbul Tarihi Türk Müziği Toplulu-
ğu'nun "Tasavvuf Eserleri Konseri", 30 Ekim'de
Yenikapı Mevlevihanesi'nde İstanbulluların be-
ğenisine sunulacak. Fatih Kültür Sanat Merke-
zi'nde 30 Ekim'de, Sulukule Sanat Akademisi
Halk Müziği Korosu, halk müziğinin sevilen
eserlerini seslendirecek. Eyüpsultan Belediyesi-
nin ev sahipliğinde düzenlenecek Eyüp Musiki
Vakfı Eyüp'ün Sesleri Topluluğu'nun "İstanbul
Şarkıları Konseri" 31 Ekim'de Eyüp Kültür
Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Söyleşi, panel ve sergiler

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası
haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo
Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer al-
dığı sergi, 25 Kasım'a kadar Beyoğlu Belediyesi
başkanlık binası sergi salonunda gezilebilecek.
Istanbul Photo Awards 2019'un bir sonraki ser-
gisi ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası
Havalimanı'nda açılacak. Yarışmanın beşinci
yılında ödül kazanan fotoğrafların yer alacağı
sergi, 1-30 Kasım'da ziyarete açık olacak. Prof.

Dr. Osman Kemal
Kayra, Üsküdar Beledi-
yesinin kültür sanat et-
kinlikleri kapsamında
her salı ve perşembe
günleri "Dil, Kültür ve
Tasavvuf Sohbetleri"yle
Üsküdar Balaban Tek-
kesi ve Kültür Evi'nde
olacak. Zeytinburnu
Kültür ve Sanat Merke-
zi'nde, 31 Ekim'de Ayşe
Taşkent'in sunumu ve
Neyzen Süleyman Er-
guner'in katılımıyla "Ta-
savvuf ve Musiki"

başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Türk Edebiyatı
Vakfı'nda 2 Ekim'de eski milletvekili Dr. Alaattin
Büyükkaya, "Fethi Gemuhluoğlu ile 7 Yıl" baş-
lıklı bir konuşma yapacak. İstanbul Araştırma-
ları Enstitüsü'nde 1 ve 2 Kasım'da "İcranın
Mecrası ve İstanbul'da Müziğin Kesişen Kim-
likleri" konferansı düzenlenecek. İstanbul Kül-
tür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG)
2019-2020 sanat sezonunun ikinci sergisinde
Akıngüç Koleksiyonu'nda yer alan eserlerin bu-
lunduğu seçkiye ev sahipliği yapacak. "Modern-
lik Eşiği-Lignum" karma sergisi, 30 Ekim'de
İKÜ Ataköy yerleşkesinde sanatseverlerin beğe-
nisine sunulacak.
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KOCA 1 HAFTA
SANATLA GECECEK
İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı
sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak

BiG BOSS Concept 
Beylikdüzü’nde yeni adresiniz...

Beykent Big Boss Concept olarak sizlere daha iyi
hizmet sunmak için çok çalışıcağız...

Telefon: 0533 161 34 56
Adres: Adnan Kahveci, Anadolu Cd. No:22, 34528 Beylikdüzü – İstanbul

Göçmen çocukları
için film çekti
Denizde boğularak hayatını kaybeden Suriyeli çocukların dramından
etkilenen 16 yaşındaki Remiye Zeynep Yalçınkaya, çektiği kısa
filmle göçmen çocukların yaşadıkları acıları anlatmaya çalışıyor

Aileleriyle birlikte
çıktıkları umut yolcu-
luğunda bot ve tek-

nelerinin batması sonucu
boğularak hayatını kaybeden Su-
riyeli göçmen çocukların trajedi-
sinden etkilenen Hataylı lise
öğrencisi, çektiği filmle yaşanan
dramı anlatmaya çalışıyor. Ha-
tay'ın Defne ilçesinde yaşayan 16
yaşındaki Remiye Zeynep Yal-
çınkaya, haberlerde izlediği can-
sız bedenleri sahile vurmuş
Suriyeli çocukların görüntüsün-
den etkilenerek duruma dikkati
çekmek ve onların sorunlarını in-
sanlara duyurmak için 2 yıl önce
kısa film çekmeye karar verdi.
Daha önce film yapımı konu-
sunda eğitim alan Yalçınkaya,
anne-babası ve kuzeninin de
desteğini alarak 5 dakikalık kısa
film çekti.

Simgeleşen bir trajedi

Yalçınkaya'nın "gözyaşı, elem,
keder, matem" anlamlarına gelen
"Tears" adını verdiği kısa filmi,
annesiyle birlikte deniz kıyısında
yürüyüş yapan Asya’nın, kendi-
sine kolye yapmak üzere deniz
kabuğu toplarken, kıyıya vurmuş
bir oyuncak bebeğe ait parçaları
bulması ile parçalanmış bir
oyuncak bebekle simgeleşen bir

trajedinin kaçınılmaz tanığı ol-
masını konu alıyor.
Filmle özellikle göçmen çocukla-
rın sesini duyurmaya hedefleyen
Yalçınkaya, bugüne kadar İstan-
bul'da 10. Alev Kısa Film Yarış-
ması'nda "en iyi film", Hatay'da
6. Antakya Uluslararası Film
Festivali'nde "offical selection",
İstanbul'da 9. Sinepark Kısa
Film Festivali/Atlıkarınca Kate-
gorisi "en iyi film", İstanbul'da 3.
Seyfi Teoman Kısa Film Yarış-
ması "jüri özel ödülü", İstan-
bul'da 16. Altın Boğa
Uluslararası Kısa Film Festivali
"en iyi 3. film", İstanbul'da Başka
Sinema/Sinepark "kısa film özel
seçkisi", Kıbrıs'ta Sinevizyon In-
ternational Film Festivali "Offi-
cial Selection", Rusya'da
4.McGuffin youth International
Film Festivali "official selection"

ve Marmaris'te düzenlenen 5.
Marmaris Uluslararası Kısa
Film Festivali'nde liselerarası "en
iyi film" ödüllerini aldı.

Amacım dramı  göstermekti

Zeynep Yalçınkaya, yaptığı açık-
lamada, aileleriyle birlikte çıktık-
ları umut yolculuğunda hayatını
kaybeden çocukların görüntüle-
rinin gözünün önünden bir an
olsun gitmediğini söyledi. Yalçın-
kaya, yaklaşık 2 yıl önce senaryo-
sunu yazarak, yönettiği ve çektiği
5 dakikalık filmle göçmen çocuk-
ların yaşadıkları zorlukları ve acı-
ları beyaz perdeye yansıttığını
dile getirdi. Katıldığı film festival-
lerinde bu dramı gözler önüne
serdiğini ifade eden Yalçınkaya,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu an-
lamda yararlı bir iş yaptığımı dü-
şünüyorum.”

12 yaşında
usta piyanist!

Muğla'nın Bodrum ilçe-
sinde 2007 yılında dün-
yaya gelen ve müziğe

yeteneği 3 yaşındayken anaokulu
öğretmenleri tarafından fark edilen
12 yaşındaki Papatya Biter, piyano
eğitimi görmeye başladı. Dokuz
Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet
Konservatuvarı sınavını 9 yaşında
kazanarak konservatuvar öğrencisi
olan Biter, Doktor Öğretim Üyesi
Demet Eytemiz'in piyano sınıfında
eğitimine devam ediyor. Konserva-
tuvara başladığı yıl İtalya'da düzen-
lenen Piano Talents yarışmasında 3.
olarak ilk uluslararası ödülünü alan
Papatya, KKTC'de temmuz ayında
yapılan Uluslararası Gülsin Onay
Piyano Festivali'nde de Doğu Akde-
niz Üniversitesi ödülüne uzanmayı
başardı. Papatya Biter, 19-20
Ekim'de Viva Music Vakfı'nca Alan-
ya'da düzenlenen 17. Uluslararası
Klasik Müzik Yarışması'nda da
3'üncülük elde ederek ABD'nin New
York kentindeki dünyaca ünlü sanat
merkezi Carnegie Hall'da sahne al-
maya hak kazandı.

Rakiplerini geride bıraktı

Genç sanatçının öğretmeni Demet
Eytemiz, yaptığı açıklamada, Papat-
ya'nın yetenekli, çalışkan ve kolay al-
gılayabilen bir öğrenci olduğunu,
ailesinden de müzik yaşamında
büyük destek gördüğünü söyledi.
Öğrencisinin son katıldığı uluslar-
arası yarışmada yeteneğini ve soğuk-
kanlılığını ortaya koyduğunu belirten
Eytemiz, şöyle devam etti: "Jüri,
Ruslardan oluşuyordu ve katılımcı-
ların önemli bir bölümü de Rus öğ-
rencilerdi. Papatya piyanoda
Ruslarla çok iyi yarıştı ve aldığı so-
nuçla da bizi mutlu etti. Müzikte bu
kadar gelişmiş bir ülkenin öğrencileri
ile yarışan öğrencilerimizin başarıları
gurur verici." Eytemiz, Papatya'nın
yarışmada Chopin ve Khachaturian
bestelerini seslendirdiğini kaydede-
rek, "Papatya'nın yaşı henüz çok
küçük. Gelecekte çok güzel yerlere
gelecektir. Dünya çapında yarışma-
larda Türkiye'yi temsil ediyor. Çalış-
kanlığı, yeteneği ile onu güzel bir
gelecek bekliyor." diye konuştu.

Tarihi eserler 
ziyaretçilerini
bekliyor

Roma döneminde inşa
edilen tarihi Kayseri
Kalesi'nin içine taşınan

Kayseri Müzesi, yeni yüzü, mo-
dern teşhir salonları ve sahip ol-
duğu eserlerle ziyaretçilerini
bekliyor. Romalılar döneminde ya-
pılan, Bizanslılar, Danişmentliler,
Selçuklular, Dulkadiroğulları, Ka-
ramanoğulları ile Osmanlılar tara-
fından iç ve dış surları tamir edilen
7 medeniyetin izlerini taşıyan ta-
rihi Kayseri Kalesi, 6 yıl önce res-
torasyona alındı. 1969 yılından bu
yana Gültepe Mahallesi'nde hiz-
met veren Kayseri Müzesi, günün
koşullarını karşılamadığı için 6 yıl-
lık restorasyonun ardından Kay-
seri Kalesi'ne taşındı. Kent
merkezinde yer alan ve uzun süre-
dir kapıları kapalı olan tarihi kale-
nin yeni halini görmeye gelen
vatandaşlar, Kayseri Müzesi'ni de
ziyaret etme imkanı buluyor. Ziya-
retçiler, müzede Anadolu'nun ilk
yazılı belgeleri olan Kültepe'den
çıkarılan çivi tabletlerin yanı sıra
Alaaddin Keykubat tarafından
yaptırıldığı tahmin edilen Keyku-
badiye Sarayı'nda devam eden ka-
zılardan çıkarılan eserler ve çeşitli
kazılarda bulunan binlerce tarihi
eseri görebiliyor.

İSTANBUL’DA
DOLU DOLU
ETKİNLİK VAR
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FENERbAhCE GoLCU 
GUNLERINE GERI DoNDU

sP  r

Süper Lig'in 9. haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, yeniden golcü kimliğine döndü

Halil Gök
CHP Çatalca 
İlçe Başkanı 

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Silivrispor 
Kulübü Başkanı 
Taylan Güraslan

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Ayhan Tutun
İBB ve Çatalca Belediyesi

CHP Meclis Üyesi 

Çatalca Belediyesi MHP
Meclis Üyesi Hakan Göl

Çatalca Belediyesi 
İYİ Parti Meclis Üyesi

Recep Yılmaz

Hüseyin Aydın 
Çatalca Belediyesi 
Başkan Yardımcısı

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Olcay Güvenci 
Çatalca Belediyesi 

AK Parti Meclis Üyesi 

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Metin Sezer
İş Adamı

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Futbol Arena

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Cumhur Eteke 
İş Adamı

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Mustafa Küçük 
İş Adamı

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Ünal Cancı 
Cancı İnşaat

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Ali Açıkgöz 
Alipaşazade Lokumları

Sahibi

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Cengiz Fırat 
İş Adamı

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Fırat Kaygusuz 
İş Adamı

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Yıldırımlar Yapı
Silivri

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Köyüm Kebab

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

Taner Temelkuran 
B.Çekmece Mimarobaspor

Kulübü Başkanı 

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

İbrahim Şağban 
B.Çekmece Mimarobaspor

Kulübü İkinci Başkanı

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

29 Ekİm
CumhurİyEt
bayramınız

kutlu olsun

29 ekiM CUMHUriYet 
baYraMıNıZ kUtlU OlsUN

Milli Maç biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın EURO
2020 Elemeleri H Grubu'nda İz-
landa ve Andorra ile yapacağı
maçların genel bilet satışı, Milli
Takım Taraftar Kulübü üyeleri
için başladı. Türkiye Futbol Fe-
derasyonundan yapılan açıkla-
maya göre, Türk Telekom
Stadı'nda 14 Kasım Perşembe
günü saat 20.00'de oynanacak

Türkiye-İzlanda karşılaşması için
satışa çıkan birinci, ikinci ve
üçüncü kategori ile loca biletleri
tükendi. İzlanda için ayrılan mi-
safir takım tribünü de Türk taraf-
tarlara tahsis edildi. Milli Takım
Taraftar Kulübü üyeleri, misafir
takım tribününden bilet satın ala-
bilecek. Her üyenin en fazla üç
adet bilet satın alma hakkı bulu-

nuyor. Türkiye-İzlanda müsaba-
kasının misafir takım tribünü
bilet fiyatları 20 lira olarak belir-
lendi. Estadi Nacional Stadı'nda
17 Kasım Pazar günü saat
22.45'te oynanacak Andorra-Tür-
kiye maçının misafir takım tribün
biletlerinden ise her Milli Takım
Taraftar Kulübü üyesi en fazla
dört adet satın alabilecek. 

İ stenilen hücum futbolu anlayışını tek-
nik direktör Ersun Yanal ile yeniden
yakalayan sarı-lacivertliler, özellikle

seyircisi önünde gollü galibiyetler elde et-
meye başladı. Geçen sezon gol yollarında
yaşanılan büyük sıkıntının ardından yeni
sezona etkili bir giriş yapan Fenerbahçe,
sahasında Gaziantep Futbol Kulübünü 5-
0 mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler Kon-
yaspor karşısında, 9. haftası geride kalan
ligde ikinci kez 5 gollü bir galibiyet alarak
hücumdaki etkisini ortaya koydu. Seyir-
cisi önünde baskılı bir futbol sergileyen
sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda attığı
18 golle geçen yılı üçe katladı. Geçtiğimiz
sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9
haftada 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe,
sadece 6 gol atabilmişti. Fenerbahçe,
2017-2018 sezonun ilk 9 haftasında 17
gol atarken, 2016-2017 sezonunda ise
yine bu sezonki gibi rakip fileleri 18 kez
sarsmıştı.

Gollerin büyük bölümü iç sahada

Sarı-lacivertli takım, bu sezon özellikle iç
sahada gol yollarında etkili bir perfor-
mans sergiliyor. Ligde bu sezon bulduğu
18 golün 13'ünü seyircisi önünde kayde-
den sarı-lacivertliler, sadece bir maçı boş
geçti. Sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağ-
lup olduğu müsabakada gol atma başarısı
gösteremeyen Fenerbahçe, Gaziantep
Futbol Kulübü (5-0), Trabzonspor (1-1),
MKE Ankaragücü (2-1) ve İttifak Hol-
ding Konyaspor'a (5-1) gol atmayı ba-
şardı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda
oynadığı 4 maçta ise 5 gol atabildi.

Goller bölüşüldü

Fenerbahçe'de bu sezon hücumda en çok
dikkati çeken etkenlerden biri, gollerin
tüm takıma bölünmesi oldu. Sarı-lacivert-
liler, ligde 18 gol kaydederken, bu goller

10 farklı isimden geldi. Genellikle ilk 11'de
oynayan futbolculardan gol atamayanlar
ise arkadaşlarına hazırladıkları pozisyon-
larla ön plana çıkmayı başardı. Fenerbah-
çe'de Vedat Muric (5) en skorer isim
olarak ön plana çıkarken, Nabil Dirar (2),
Garry Rodrigues (2), Tolga Ciğerci (2),
Zanka (2), Victor Moses (1), Emre Belö-
zoğlu (1), Ferdi Kadıoğlu (1), Ozan
Tufan (1) ve Luiz Gustavo (1) rakip file-

leri havalandıran isimler arasında yer aldı.
Bu isimlerin dışında kalan Mauricio Isla,
Hasan Ali Kaldırım ve Max Kruse ise ar-
kadaşlarına hücumda hazırladıkları po-
zisyonlarla göz doldurdu.

Savunma da hücumcu

Fenerbahçe, bu sezon savunma oyuncula-
rından da skor katkısı almayı başardı.
Ligde geride kalan 9 haftada 18 gol atan

sarı-lacivertlilerde, bu gollerin yarısı (9)
savunma ağırlıklı oynayan isimlerden
geldi. Fenerbahçe'de orta sahanın göbe-
ğinde oynayan oyunculardan Emre Belö-
zoğlu, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo birer
gol atarken, Tolga Ciğerci takımına 2 golle
katkı sağladı. Sarı-lacivertlilerde stoperde
görev yapan Zanka ile uzun süre pozisyo-
nunun dışında sol bek oynayan Nabil
Dirar ikişer golle taraftarını sevindirdi.

KÖTÜ 
GÜNLER 

GERİDE
KALDI
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4 maçlık gol hasretine Konyaspor
karşısında son veren Garry Rodrigues,
alınan 3 puanın da mimarı oldu. 
11. dakikada harika bir füzeyle 
perdeyi açan 28 yaşındaki yıldız, 28’de
de Ozan Tufan’ın attığı golün pasını
vererek galibiyette kilit rol oynadı

RodRigues
fıRtınası
RodRigues
fıRtınası
RodRigues
fıRtınası
RodRigues
fıRtınası
RodRigues
fıRtınası
RodRigues
fıRtınası
RodRigues
fıRtınası
RodRigues
fıRtınası
1 Eylül’de oynanan Trabzonspor karşılaşma-

sından beri rakip fileleri sarsamayan
Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında

adeta şov yaptı. 4 maçlık aranın ardından skora
katkı vermeyi başaran 28 yaşındaki yıldız sol
kanat oyuncusu, sol çaprazdan kaleye yolladığı
müthiş füze ile Fenerbahçe’yi 11. dakikada öne
geçirdi. 14’te Zanka’nın golü sonrasında Yeşil-
Beyazlı ekibin farkı 1’e indirmesinin ardından
Yeşil Burunlu futbolcu, ipleri yeniden eline aldı.
Süratiyle takımını ayağa kaldırmaya çalışan

Rodrigues, 28’de yeniden sahneye çıktı. Sol ka-
nattan içeri giren yıldız futbolcu, topu Ozan ile
buluşturdu ve fark yeniden 2’ye çıktı.

İlk kez 2 gol

Skora yaptığı katkı haricinde de harika bir futbol
ortaya koyan Rodrigues, Sarı-Lacivertli futbolse-
verler tarafından da büyük alkış aldı. Ayrıca 28
yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile ilk kez
bir maçta ilk kez 2 gole birden doğrudan etki et-
meyi başardı.

Trabzonspor'da 1998-1999 
sezonunda forma giyen İngiliz
eski futbolcu Kevin Campbell, 

20 yıl önce takım arkadaşı olan
teknik direktör Ünal Karaman'a

ilişkin, "O, futbolcu ve taraftarları
tek yürek yapmak istiyor." dedi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanan
Trabzonspor-Krasnodar karşılaşması ön-
cesi kente gelen Kevin Campbell, sunuculu-
ğunu kendisinin üstlendiği televizyon
programı için şehirde çekimler yaptı. Futbol
oynadığı dönemde takım arkadaşı olan tek-

nik direktör Ünal Karaman'ı ziyaret edip,
şehrin turistik ve tarihi mekanlarını gezen
Campbell, 20 yıl önce formasını giydiği
Trabzonspor'un, Krasnodar ile oynadığı
maçı da tribünden izledi. Kevin Campbell,
kendi bulunduğu döneme göre şehri çok

daha gelişmiş gördüğünü, insanların tutku
ve samimiyetinden ise hiçbir şey kaybetme-
diklerini söyledi Şenol Güneş Spor Kom-
pleksi'ni gezme fırsatı bulduğunu anlatan
Campbell, "Stat ve kompleksi çok beğen-
dim, harika olmuş. Taraftarların ilgisi, dav-
ranışları ve samimiyeti ise futbol oynadığım
dönemdeki gibi." ifadelerini kullandı.

Karaman'ın çok büyük yeri var

Campbell, aynı takımda futbol oynadığı
teknik direktör Ünal Karaman ile 20 yıl
sonra buluşmasını değerlendirerek, "Ünal
Karaman'ın Trabzon'daki hayatımda çok
büyük yeri var. O zaman takımda tek yürek
gibiydik. Şimdi Ünal Karaman'ı takımın ba-
şında gördüğüm için çok mutlu oldum. O,
futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak is-
tiyor. 20 yıl önce taraftar ve futbolcuların tek
yürek olmasını şimdi yeniden hayata geçir-
meye çalışıyor." diye konuştu. Trabzonspor
altyapısından çok fazla futbolcunun ta-
kımda yer bulabildiğine işaret eden Camp-
bell, kaleci Uğurcan Çakır'ın İngiliz
takımlarının gündeminde olduğunu kay-
detti. Formasını giydiği takımın aynı za-
manda taraftarı da olduğunu belirten
Campbell, "Trabzon'da maç izlemek harika
bir duygu. Futbol oynadığım takımda Kara-
deniz fırtınasının da bir parçası oldum."
şeklinde konuştu.

Trabzon 
tek yürek olacak

Zeytinburnu
başarı için koştu
10 kilometrelik koşuda birincilikleri
erkeklerde Kenyalı Sang Benard
Cheruiyot, kadınlarda da aynı
ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli,
parkur rekoru kırarak elde etti

Bu yıl 11'incisi düzenlenen uluslararası Zey-
tinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda erkekler ve
kadınlarda Kenyalı sporcular birincilikleri
parkur rekoru kırarak kazandı. Zeytinburnu
Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafın-
dan gerçekleştirilen organizasyon, Türk ve
yurt dışından gelen 1150 sporcunun katılı-
mıyla, 10 kilometrelik parkurda düzenlendi.
Belediyenin Kazlıçeşme'deki başkanlık binası
önünden başlayan yarışta erkeklerde Kenyalı
Sang Benard Cheruiyot, 28 dakika 52 sani-
yeyle, kadınlarda da aynı ülkeden Daisy Jep-
too Kimeli, 32 dakika 55 saniyeyle parkur
rekoru kırarak ilk sırayı aldı. Organizasyonda
erkekler ve kadınlarda ilk üçe giren sporcular
ve dereceleri şöyle:

ERKEKLER:
1- Sang Benard Cheruiyot (Kenya) 28.52
2- Sintayehu Dinksa Jena (Etiyopya) 28.56
3- Edwin Nyandusi Mokua (Kenya) 29.06

KADINLAR:
1- Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya) (32.55)
2- Emmaculate Jebet (Kenya) (33.01)
3- Biruk Konjit Tilahun (Etiyopya) (34.48)
Bu arada, Türk sporcular arasında en iyi de-
receleri kadınlarda 4. sırayı alan Sebahat Ak-
pınar (35.37) ile, erkeklerde 9. olan Alper
Demir (30.08) elde etti.
Organizasyonda dereceye girenlere altın,
gümüş ve bronz madalyaları Zeytinburnu Be-
lediye Başkanı Ömer Arısoy ve diğer yetkililer
tarafından verildi.
Bu arada, 93 yaşındaki Safder Kartoğlu'nun
da katıldığı organizasyon için alınan 25 liralık
kayıt ücretlerinin tamamının Türk Kızılay'a
bağışlandığı belirtildi.

tanak zoru

başardı

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İs-
panya'da düzenlenen 13. ayağında 2. olan
Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott
Tanak, son yarış öncesi şampiyonluğu garan-
tiledi. Şampiyonanın 17 etaptan oluşan on
üçüncü mücadelesinde, pilotlar klasmanını
zirvede bitiren isim belli oldu. 325,5 kilomet-
relik yarışı, 3 saat 7 dakika 39.6 saniyede ta-
mamlayan Hyundai Shell Mobis'in Belçikalı
sürücüsü Thierry Neuville, bu sezon 3, kari-
yerinin 12. ralli zaferine ulaştı. Fakat şampi-
yonluk, liderin 17.2 saniye arkasında 2. olan
Ott Tanak'a gitti. Ekstra puan veren son etabı,
10 dakika 49.6 saniyelik derecesiyle kazanan
Tanak, bitime bir yarış kala Neuville ile ara-
sındaki farkı 36 puana çıkararak kariyerinin
ilk şampiyonluğunu elde etti.

6 yıllık hasret bitti

WRC şampiyonluğuna ulaşan ilk Estonyalı
pilot olan 32 yaşındaki Tanak, Fransız Sebas-
tien Ogier'in (Citroen Total) 6 yıllık hakimiye-
tine de son verdi.
Takım arkadaşı Neuville'in 17.6 saniye geri-
sindeki Dani Sordo ise yarışı 3. sırada bitirdi.
WRC'nin 14. ve son ayağı, 14-17 Kasım ta-
rihlerinde Avustralya'da düzenlenecek.
Pilotlar klasmanının ilk 3 sırasında şu isimler
yer alıyor:
1. Ott Tanak (Estonya): 263 puan
2. Thierry Neuville (Belçika): 227
3. Sebastien Ogier (Fransa): 217

Fırtına İstanbul’da esecek mİ?
SÜPER Lig'de 9. haftanın kananış mücadele-
sinde Medipol Başakşehir
ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde
oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak
zirve yarışında iddialı konuma gelen Trab-
zonspor bu maçı kazanarak hem galibiyet se-
risini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile
puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedef-
liyor. Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında
kazanarak zirve yolunda bu önemli üç puanı
hanesine yazdırmak istiyor.

Başakşehir'de Aleksic 
oynamayacak!

Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol
Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4

galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlu-
biyet ile 14 puan toplarken,

konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunu-
yor. Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sa-
katlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede
de forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da kadro değişiyor

Trabzonspor’da bu maç öncesi Abdülkadir
Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi’nin
sakatlıkları devam ediyor. Abdülkadir Ömür
ve Obi Mikel bu maçın kadrosuna alınmadı.
Teknik direktör Ünal Karaman’ın, UEFA Av-
rupa Ligi’nde oynadıkları Krasnodar maçının
11’inden farklı olarak Başakşehir karşısında 4
değişikliğe giderek savunmada Fernandes ile
Campi’nin yerine Hüseyin ile Hosseini’ye,
orta sahada Abdulkadir Parmak’ın yerine Mi-
kel’e, hücum hattında ise Yusuf’un yerine
Sturridge’ye forma vermesi bekleniyor.

RodRigues
fıRtınası
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