


 
 

“K adınlarda erkeklerden 4 kat 
daha fazla görülen varis 20-70 
yaş arası kadınların yüzde 

55'inin şikâyeti” diyen Acıbadem Kadıköy 
Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı 
Dr. Ayça Özgen, varis oluşumundaki risk 
faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında bil-
giler verdi. Değişen yaşam biçimleri nede-
niyle varis sorunun ortaya çıkmasına neden 
olan risk faktörleri de artıyor. Genetik yat-
kınlık, yaş, cinsiyet, obezite gibi değiştirile-
meyen risk faktörlerinin yanı sıra uzun süre 
ayakta kalmaya neden olan meslekler, sü-
rekli sıkı kıyafetler giymek ya da yüksek to-
puklu ayakkabı kullanmak, hamilelik ve 
doğum kontrol hapı kullanımı gibi etkenler 

de varis oluşumuna neden oluyor. 

Yalnız kozmetik bir sorun değil 

Varis halk arasında genellikle ‘görsel rahat-
sızlık yaratan kozmetik bir sorun’ gibi algı-
lansa da aslında bacaklarda ağrı, kramp, 
yorgunluk ve ağırlık hissi, yanma, ayak bi-
leklerinde şişlik, parmaklarda uyuşma ya da 
görüldüğü bölgelerde kaşıntı gibi yakınma-
lara yol açabiliyor. “Çoğu insan görsel ola-
rak kendisini fazla rahatsız etmediği 
müddetçe varisleriyle yaşamayı tercih edi-
yor” uyarısı yapan Kalp Damar Cerrahisi 
Uzmanı Dr. Ayça Özgen, derecesine göre 
varis tipleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: 
Birinci derece varisler: Damar çapının 1 ila 
3 mm olduğu bu tip varislere genellikle kıl-
cal damarlarda rastlanıyor ve cilt dışında 

fazla belli olmuyor. Ana şikayet genellikle 
görüntü problemi. 
İkinci derece varisler: Damar çapı 4-5 
mm’ye çıkıyor. Cilt üzerinden kolaylıkla fark 
edilebilen bu varisler şiddetli ağrıya neden 
olabiliyor. 
Üçüncü derece varisler: Damar çapı 5 
mm’nin üzerinde olan bu tip varislerin ana 
şikayet nedeni bacakta şişme ve ağrı. 
Dördüncü derece varisler: Artık iyice ilerle-
miş bu tür varis vakalarında bacakta şişme 
ve ağrı şikayetine ek olarak ayak bileği çev-
resinde ciltte renk değişiklikleri görülüyor. 
Cilt lezyonlarının ilerlemesi durumunda 
ayak bileği çevresinde yaralar açılabiliyor. 

Tedavi yöntemi değişiyor 

Varis teşhisi için günümüzde en sık kullanı-

lan yöntem ultra-
son. Bu yöntem ile 
gözle görülemeyen 
derin toplardamar-
lar incelenebiliyor, 
ayrıca varsa kapak ye-
tersizliği değerlendirilebi-
liyor. Tedavide ise varisin 
bulunduğu evreye göre farklı 
yöntemler tercih edilebiliyor. Kalp 
Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayça 
Özgen, tedavi yöntemlerini şöyle sıralıyor: 
Açık cerrahi girişim: Genel anestezi altında 
ufak kesilerle yetmezliğe neden olan dama-
rın çıkarılması işlemi. 
Radyofrekans tedavisi: Radyofrekans ab-
lasyon katateri ile yetmezliğe neden olan 
damarın kapatılması.

Genç ya da yaşlı fark etmeksizin çevremizdeki pek çok kişi “Kahve içmeyeyim çarpıntı yapıyor” cümlesini sık sık kullanıyor. Hatta bu ifade kişinin 
yaşı gençse genellikle şaşırtıcı olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sabri Demircan, çarpıntı hakkında bilgi verdi

ÇARPINTI, tanım olarak kişinin 
kendi kalp atımlarını hissetmesi-
dir. Bu his, normal atan ve ritmi 

düzgün bir kalbin gündelik yaşamdaki fizyo-
lojik bir cevabı olabileceği gibi, kalpteki ritim 
sorununun bir belirtisi olabilir. Kalpte heye-
canlanınca, eforla veya kan basıncı yükse-
lince olan güçlü atımlar fizyolojik bir cevap 
olarak çarpıntı oluşturabilir. Ek olarak, kan-
sızlık ve ilaç kullanımı gibi bazı etkenler 
güçlü kalp atım hissi doğurarak kişinin çar-
pıntı hissetmesine neden olabilir. Yine heye-
canlanma, egzersiz, aşırı çay - kahve 
tüketimi, sigara / nikotin, alkol alımı kalpte 
güçlü ve hızlı atıma neden olarak çarpıntıya 
yol açabilir. Ayrıca bu etkenler, kalpte nor-
mal ileti dışı odaklardan uyarı çıkmasına yol 
açabilir. Bu tarz çarpıntıların fizyolojik ol-
mayan, ancak kalp dışı etkenlerinden biri ze-
hirli guatr olarak bilinen hipertroididir. 
Hormonların normal olduğu nodül ve bü-
yümeden ibaret olan guatr ise çarpıntıya 
neden olmaz. 

Çarpıntı endişe ve korku nedeni 

Çarpıntı hisseden bir kişide fizyolojik veya 
masum olarak kabul edilebilecek mekaniz-
malar daha sıklıktadır. Ancak ritim bozuklu-
ğundan kaynaklanan ve kalp durması 
açısından işaret değeri taşıyabilecek bir his 
olabileceği düşünüldüğünde, çarpıntıyı ya-
şayan kişi ve yakınlarında kaygı veya korku 
olabilir. 

Ani ölüm riskine dikkat! 

Kalpte ritim bozukluğunun en sık görülen 
belirtisi çarpıntıdır. Tamamen fizyolojik ola-
bilecek çarpıntı yakınmasının ritim bozuklu-
ğuna ait belirtilerden ayırt edilebilmesi için 
dikkatli bir değerlendirme yapılması gereke-
bilir. Çarpıntı yakınması olan bireylerde, 
eğer ataklar kısa süreli ve seyrek görülüyorsa 

ritim ile ilgili sorunun tespiti mümkün olma-
yabilir. Ritim bozukluğu olan kişilerde cid-
diye alınması gereken ve çarpıntıyla birlikte 
gelen belirtiler şöyle sıralanabilir: 
• Ritim bozukluğu olan kişilerde görülen 
çarpıntı genellikle aniden başlar 
• Çarpıntı sorunun türüne göre kısa süreli 
veya uzun süreli olabilir. 
• Efor tetikleyebilmekle birlikte, genelde 
durup dururken, bazen de gece uykudan 
uyandıran şekilde görülür. 
• Ritim bozukluğu ile ilişkili diğer ana belir-
tilerden biri bayılma veya baş dönmesidir. 
• Ritim sorunu ile ilişkili olan bayılmalarda 
çarpıntı eşlik edebilir. 
• Özellikle kalp rahatsızlığı olan, ailede 
erken yaşta ani ölüm olan kişilerde çarpın-
tıyla beraber ya da yalnızca bayılma olması, 
tehlikeli bir ritim sorununu düşündürmelidir. 
• Ritim bozukluğu potansiyeli olan kişilerde 
bazen ilk belirti ani ölüm olabilir. Kalp ra-
hatsızlığı olan ve ailede erken yaşta ani ölüm 
olan kişiler özellikle ani ölüm riski taşırlar. 
Özellikle kalp hastalığı olan, çarpıntıyla be-
raber bayılma olan ve ailede erken yaşta ani 
ölüm olan kişilerdeki çarpıntı yakınması dik-
kate alınmalı ve tam bir değerlendirme ya-
pılmalıdır. Kalpte fizyolojik çalışma dışı 
atımlardan kaynaklanan sık görülen bir çar-
pıntı nedenlerinden biri de erken vuru veya 
ekstrasistollerdir. Bu durum sağlıklı veya 
hasta kalpte görülebilir.  
HABER MERKEZİ 
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Carpıntıyı hafife almayın

ŞİŞMANLIK  
kader değildir

OBEZİTENİN başlıca ve değiştirilemez 
sebeplerinden biri genlerdir. Ancak 
genetiğin arkasına sığınıp bunu önle-

nemez gibi görmemek gerekmektedir. Eğer bir 
kişinin genetiğinde obezite varsa o kişinin bes-
lenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerekir. 
Doğru ve dengeli beslenme ile obezitenin 
önüne geçilebilmektedir. İçerikleriyle sağlığı-
mızı tehdit eden, yüksek kalorili olmaları sebe-
biyle de obeziteye sebebiyet veren hazır ve yarı 
hazır gıdaların tüketimini azaltmak oldukça 
önemlidir. 

Fiziksel aktivite çok önemli 

Fast food tüketimindeki artışa karşın fiziksel 
aktivitedeki azalış obeziteyi tetikleyen sebepler-
den biridir. Bilgisayar, televizyon gibi teknolojik 
cihazlara olan bağımlılığın artması ve sosyal 
hayattaki hareketin azalması karşımıza korku-
tucu bir tablo çıkarmaktadır. Çocukların ve 
gençlerin birçoğu artık parklarda oynamak ye-
rine bilgisayar başında vakit geçirmekte ve 
sanal bir iletişim biçimi benimsemektedir. Bu 
hareketsizlik ve alışkanlıklar bütünü berabe-
rinde obeziteyi getirmekte ve kısır bir döngü 
oluşturmaktadır. 

Bu önerilere kulak verin 

Kilonuzu kabullenmeyin. Fazla kilolarınızdan 
sadece görüntünüz için değil sağlığınız için 
kurtulmayı hedefleyin. 
• Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek 
yanlışlarınızı bulup onları değiştirmeye çalışın. 
Bu değişiklikleri yapabilmek için gerekirse 
uzman desteği alın. 
• Uzmanın önereceği diyete kendinizi hazır 
hissettiğinizde başlayın. 
• Kilolarınızdan kurtulmak için acele etmeyin. 
Kendinize uzun bir süre verin ve kilo vereceği-
nize inanın. 
• Diyet yaparken çevrenizdekilerin sizi kötü 
yönde etkilemesine izin vermeyin. Gerekiyorsa 
diyet yaptığınızı kimseyle paylaşmayın. 
• Kilo veremediğiniz zamanlarda diyeti bırak-
mayı düşünmeyin, aksine bunun çözüm olma-
yacağını düşünüp sabırlı olmayı deneyin. 
• Diyet yaparken fiziksel aktivitenizi de artır-

maya çalışın. Fakat ben spor yapamıyo-
rum sadece diyetle de kilo veremem 

diyerek motivasyonunuzu kötü 
yönde etkilemeyin.
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VARİS sorunu yaşayan hastala-
rın değiştirilebilir risk faktörle-
rini dikkatlice kontrol etmeleri 
gerekiyor. Kalp Damar Cerra-
hisi Uzmanı Dr. Ayça Özgen, 
varisten muzdarip hastalara şu 
tavsiyelerde bulunuyor: 
• Hamam, sauna gibi aşırı 
sıcak ortamlarda bulunmayın, 
fazla güneşe maruz kalmayın. 
• Çok yüksek topuklu ayakkabı 
giymeyin. 
• Ayakta ya da oturarak uzun 
süre aynı pozisyonda kalmayın, 
pozisyonunuzu değiştirmek da-
marlarda kan akışınızı düzenler. 
• Dolaşım bozukluğuna neden 
olacak derecede dar kıyafetler 
giymeyin. 
• Kilo almamaya dikkat edin. 

Varisi olanlar nelere 
dikkat etmeli? 

10 milyon kişi varis 
yüzünden hasta oldu
Toplardamarların genişlemesi olarak tarif edilebilen varis, günümüzde yaygın görülen hastalıklar  
arasında yer alıyor. Yaş gruplarına göre Türkiye’de varisin etkilediği kişi sayısı yaklaşık 10 milyon;  
bu da her 8 kişiden birinde varis problemi görüldüğüne işaret ediyor
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E n büyük varlığımız CUMHURİYETİMİZ 96 
YAŞINDA...
Kim ne derse desin. Kim ne yaparsa yapsın. 

İnandığımız doğuları söylemeye devam edeceğiz. 
Her Cumhuriyet Bayramı'nda ne yazıp ne söylü-

yorduk; Cumhuriyet anadır, kardeştir, bacıdır, 
babadır, yardır! 

Cumhuriyet fazilettir, huzurdur, güvendir, 
erdemdir tutkudur! 

Cumhuriyet, özgürlüktür, bağımsızlıktır, 
hürriyettir, demokrasidir! 

Cumhuriyet, çağdaştır, moderndir, bilimdir, 
ilimdir! 

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, evsizlerin evi, 
yurtsuzların yurdudur!  

Cumhuriyet, kalptir, yürektir, kandır, bağdır! 
Cumhuriyet var ya Cumhuriyet, sadece 

CUMHURİYETTİR! 
*** 

Böyle düşünüp böyle inananın alın elinden 
Cumhuriyeti. 

Geriye ne kalır ki... 
Ve yine arşivimizden bir alıntı; 
Değerli dostlar en son neyinizi kaybettiniz? 
Paranızı, işinizi, eşinizi, annenizi, babanızı! 
Evinizi, arabanızı, dostunuzu, arkadaşınızı, 

sevgilinizi! 
Ya da neyinizden kolayca vazgeçersiniz yukarıda 

saydıklarımdan? 
Zannediyorum hiç kimse hiçbirinden vazgeçmek 

istemez. 
Peki size bunlardan birisinden vazgeçmen gerek 

diye bir şart koşulsa en kolay hangisinden 
vazgeçersiniz.  

Yukarıda saydıklarımdan mı yoksa özgürlüğü-
nüzden mi, demokrasiden mi, vatansız 
kalmaktan mı? 

Durup dururken bu soruları neden mi  
soruyorum? 

Çünkü; çoğu zaman elimizdeki en kıymetli değe-
rin farkına, ancak onu kaybettiğimizde varabiliriz. 

O en kıymetli değer elimizdeyken onun varlığın-
dan haberimiz bile olmuyor. 

Bir düşünün bakalım Türkiye 100 yıl öncesi gibi 
yönetilseydi ne olurdu? 

Bayrağımızı bu kadar coşkuyla sallayabilir 
miydik? 

Evlerimizde bu kadar özgür yan gelip 
yatabilir miydik? 

İşlerimizi bu kadar özgür yürütebilir miydik? 
Bütün özgürlüğümüz ve sınırımız ancak ve ancak 

bir padişahın iki dudaklarının arasından çıkan keli-
melere bağlı kalacaktı. 

Bu saydıklarım çok basit ve çok bilinen bir olay 
gibi gelebilir. 

Ben yine de her Cumhuriyet Bayramı’nda bunla-
rın konuşulmasından, anlatılmasından, bilinmesin-
den yanayım. 

*** 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Zafer'nde 

askerlere; “Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum” dediği gibi, yaşamımız boyunca 
cumhuriyetsiz bir yaşamın asla ve kata hiçbir şe-
kilde gerçek bir yaşam olamayacağına kendimizi 
inandırmalıyız.  

Burada şu sözü de söylemek zorundayız ki; evet 
Türkiye'de belki çok çok az bir ihtimal ile zaman 
zaman cumhuriyet tehlikeye uğruyor gibi görünse 
de bu tehlikeyi farketmemiz sadece cumhuriyeti ne 
kadar çok sevmemiz ve benimsememizden kaynak-
lanmakta.  

Yoksa ben asla ve katiyen Türkiye'de ciddi an-
lamda bir cumhuriyet düşmanlığı, cumhuriyet de-
ğişkliği, cumhuriyeti gölgede bırakıcı yönetim 
anlayışı olacağına inanmıyorum. Bu olsa olsa akıl-
sızlık olur, kimselerin de akıldan yoksun hareket 
edeceğini düşünmek de ciddi bir akılsızlık olsa 
gerek. 

*** 
Kısaca dostlar; cumhuriyetin tadını çıkartmaya 

devam edelim. 
Cumhuriyet şarkıları söylemeye devam edelim. 
Cumhuriyeti yaşamaya devam edelim. 
Cumhuriyeti hissetmeye devam edelim. 
Her bir ihtimale karşı;  
Cumhuriyeti korumaya da devam edelim. Ve bu 

güzelliği sonsuza taşımak için çocuklar büyütelim. 
Gençler yetiştirelim. Geleceğimizi aydınlatacak 

nesiller yetiştirelim. 
Evet tekrar ediyoruz. Ne diyorduk; Cumhuriyet 

anadır, kardeştir, bacıdır, babadır, yardır! 
Cumhuriyet fazilettir, huzurdur, güvendir, 

erdemdir tutkudur! 
Cumhuriyet, özgürlüktür, bağımsızlıktır, 

hürriyettir, demokrasidir! 
Cumhuriyet, çağdaştır, moderndir, 

bilimdir, ilimdir! 
Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, evsizlerin evi, 

yurtsuzların yurdudur! 
Cumhuriyet, kalptir, yürektir, kandır, bağdır! 
Cumhuriyet var ya Cumhuriyet... 
CUMHURİYETTİR! 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun....  

    Arşiv

Ya Cumhuriyet ile  
ya da hiç...

MAKAS ATARKEN  
TAKLAYA GELDI! 
Kartal Sahil Yolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil refüje çarpıp, takla 
atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü diğer sürücüler kurtardı

K aza 20.30 sıralarında Kartal 
Sahil Yolu Pendik istikametinde 
meydana geldi. İddiaya göre 

makas atarak ilerlediği belirtilen Recep Ş. 
yönetimindeki 34 ZB 2080 plakalı oto-
mobil sürücüsünün kontrolünden çıka-
rak önce refüje çarptı daha sonra da 
takla atarak karşı şeride geçti. Çevredeki-
lerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, it-
faiye ve polis ekipleri sevk edildi. 
Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sü-
rücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yer-
den çıkarıldı. Olay yerine gelen 

ambulansla Marmara Üniversitesi Eği-
tim ve Araştırma hastanesine kaldırılan 
Recep Ş. tedavi altına alındı. Kaza sıra-
sında yola savrulan otomobilin parçaları 
toplanarak çekici yardımıyla yoldan kal-
dırıldı. 

Makas atarak ilerliyordu 

Kaza yapan otomobilin arkasından 
gelen sürücü Ali Aydın, Recep Ş.'nin 
makas atarak ilerlediğini iddia ederek, 
"Pendik istikametinde ilerliyorduk, benim 
önümde en soldan en sağa, en sağdan 

en sola ciddi şekilde makas atarak ilerli-
yordu arkadaş. 30 saniye geçmedi zaten 
orta refüje vurarak karşı şeride savruldu. 
25 yaşlarında genç bir arkadaşımızdı, ha-
yati tehlikesi vardı tabii. Kırıkları vardı, 
nefes alamıyordu, ilk müdahaleyi yaptık, 
boyunluk taktık. Kafasını falan çevirdik, 
dilini kontrol ettik ondan sonra zaten 
ambulansı da ben aradım. Geçmiş olsun 
diyoruz arkadaşa, sürat felakettir diyoruz 
bir kez daha, herkesi yapmamaya davet 
ediyoruz." dedi. Polis kazayla ilgili soruş-
turma başlattı. DHA

geceKONdUYA dAldI
Sarıyer'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, kayarak gecekondu ile yol arasındaki boşlukta 
asılı kaldı. Aracın gecekonduya girmesini ağaç engelledi. Araç. çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı

OLAY Sarıyer Bahçeköy 
Sarnıç sokakta saat 10.00 
sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre sabah spor yap-
tıktan sonra hafif ticari aracıyla evinin 
bulunduğu alana gelen Mustafa Ka-
raboğa, aracı evinin önüne park ettik-
ten sonra el frenini çekmeden indi. 
Yokuş aşağıya kaymaya başlayan 
araç, daha sonra yol kenarındaki ge-
cekondu ile yol arasında askıda kaldı. 
Aracın gecekonduya girmesini yan-
dan çarptığı ağaç engelledi. Aracı bu-
lunduğu yerden çıkartamayan 
Karaboğa durumu itfaiye ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri de aracı çıkaramayınca bölgeye 
çekici çağrıldı. Askıda kalan araç, çe-
kici yardımıyla kurtarıldı. 

El frenini çekmeyi unutmuş 

Dalgınlıkla el frenini çekmeyi unuttu-
ğunu anlatan sürücü Mustafa Kara-
boğa “Ben spor yapıp geldim. aracımı 
park ettim indim. 2-3 adım attım, 
aracımın el frenini çekmeyi unutmu-
şum araç boşta olduğu için hareket 
etmeye başladı. Sonra araç buraya 
girdi. Normalde her zaman el frenine 
bakardım kontrol ederdim ama bu 
sefer dalgınlığımıza geldi" dedi. DHA

Esenyurt’ta escort  
sitesi operasyonu
Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda 
sanal ortamda kurdukları ‘Eskort sitesi’ 
ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve 
uyuşturucu madde bulundurdukları öne 
sürülen 1’i yabancı uyruklu kadın, 10 
şüpheli gözaltına alındı

ESENYURT Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Büro ekipleri, son dönemde artan 
ihbarları değerlendirerek, dün saat 

20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Ma-
hallesi’ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon 
başlattı. Saat 04.00’e kadar sürdürülen operas-
yonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.  

Silah ele geçirildi 

Şüphelilerin internette kurdukları ‘Escort sitesi’ 
aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri 
sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda “Ha-
yalet silah” olarak bilinen Glock marka ruhsatsız 
tabanca,  20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphe-
lilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 
telefona da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı 
bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da 
araştırılmaya başlandı. Gözaltına alınan Ş. B., 
Ş.K., B.C., M.Y., ‘Azad’ kod adlı E.K., K.F., A.D., 
A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen 
malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi’ne 
teslim edildi. DHA

Asansörde  
mahsur kaldılar
Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs 
Durağı'ndaki asansörde 45 dakika  
mahsur kalan 2'si  bebek 5 kişi,  
itfaiye tarafından kurtarıldı 

Şükrübey Durağı'ndaki asansör dün 
saat 21.30 sıralarında aşağı inerken 
aniden durdu. Cam kabininde 2'si 

bebek 5 kişinin bulunduğu asansörü asılı halde 
görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve itfai-
yeyi aradı. Bu sırada bir anne ile kızı, 2 metre 
yukarıda asılı kalan cam kabinli asansördekilere 
el sallayarak moral vermeye çalıştı. Genç kız bir 
ara cep telefonununu uzatarak, büyük harflerle 
yazdığı "Bekleyin" yazısını da gösterdi.  

Konuşmak istemedi 

Bu arada ilk ihbardan sonra yola çıkan itfaiye 
ekibine kim tarafından açıldığı bilinmeyen bir te-
lefonla mahsur kalanların kurtarıldığının bildiril-
diği, bunun üzerine de ekiplerin geri döndüğü 
öğrenildi. İtfaiye ekiplerinden tekrar yardım is-
tendi. Gelen görevliler kabini yukarıya çekip ka-
binin kapısını açmayı başardı. İki bebek arabası 
ile çıkan aile fertleri konuşmak istemedi. Bazı 
çevre sakinleri, asansörün sık arıza yapmasın-
dan yakındı. Bu arada asansörün kullanılma-
ması için önüne güvenlik şeridi çekildi. DHA

Esenyurt’ta 
düzenlenen 
operasyonda 

62 kilo kaçak tütün ele 
geçirilirken, 1 şüpheli 
gözaltına alındı. Esen-
yurt Asayiş Büro Amir-
liği ekipleri, yapılan 
ihbarı değerlendirerek, 
Fatih Mahallesi’ndeki 
882’nci Sokakta oturan 

F.Ç.’nin evinde arama 
yaptı. Yapılan aramada, 
toplam 62 kilo açık 
tütün bulundu. 5 bin 
607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadale Kanunu’na 
muhalefet suçundan 
F.Ç, gözaltına alınarak 
Esenyurt Polis Mer-
kezi’ne teslim edildi. 
DHA

62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi
62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi
62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi
62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi
62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi
62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi
62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi
62 kilo kaçak tütün 

ele gecirldi

Kaza sonrası 
hurdaya dönen 

otomobilin 
görüntüsü  

korku vericiydi.
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S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ncı yılını yayınla-
dığı mesaj ile kutladı. Başkan Yılmaz, zor şartlar 

altında bugünlere gelindiğini hatırlatarak, “Bugün 
96’ncı yılını kutladığımız Cumhuriyet; istiklalimizin te-
meli ve istikbalimizin teminatıdır. Yeniden dirilişin adı, 
şanlı mücadelenin taçlanışıdır. Türk milleti bugünlere 
kolay gelmemiştir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
topraklarımıza göz diken ve fiilen işgal eden düşman-
lara karşı milletimizin nasıl bir kurtuluş çabası göster-
diği unutulmamalıdır. 19 Mayıs 1919’da Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan milli müca-
dele, çetin şartlar altında tamamlanarak zaferle sonuç-
lanmıştır. Harap ve bitap düşmüş bir milletin yeniden 
doğuşu cümle âleme ilan ve ispat edilmiştir. ‘Milletin 
bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracak-
tır’ diyerek teslimiyetçi talep ve şartları reddeden Mus-
tafa Kemal Atatürk, ‘Ya bağımsızlık ya ölüm’ ifadesiyle 
de milletimizin haysiyetli ve onurlu bir yaşam sürmesi 
gerektiğini kararlılıkla ortaya koymuştur” dedi. 

Türk milleti sabreti 

Türk milletinin büyük bir sabır ve mücadele vererek 
cumhuriyeti elde ettiğini de belirten Yılmaz, “Türk mil-
leti sabretmiş, mücadele etmiş, can ve kan vermiş; ni-
hayetinde yazdığı bağımsızlık destanından 
Cumhuriyet’i çıkarmıştır. 29 Ekim 1923 tarihinden bu-
güne kadar koruyup kolladığımız Cumhuriyet’e gözbe-

beğimiz gibi bakmaya devam edeceğiz. Bin yıldır 
Türk’ü yıldırma ve yok etme politikası yürüten dâhili ve 
hârici mihraklar, çeşitli kılık ve kılıflar ile bugün de aynı 
heveslerin peşindedir. Ancak bilinmelidir ki sahnele-
meye çalıştıkları bin bir çeşit ayak oyunu bozguna uğ-
ramaya devam edecektir. Çünkü Türk milleti esarete ve 
teslimiyete geçit vermeyecek güçte ve iradedir” diye ko-
nuştu. 

2023 vurgusu 

Türkiye'nin yüzüncü yılı olacak 2023'e de değinen Yıl-
maz, “Değerli hemşehrilerim, ülkemiz ‘2023 Lider 
Ülke Türkiye’ yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerle-
mektedir. Bu hedeflere taş koymak isteyen hainlerin 
planlarını tarumar etmesini çok iyi bilen Türkiye Cum-
huriyeti Devleti; Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı 
Harekâtı, Pençe Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı ile 
bekasına yönelik tehdit ve tehlike oluşturan tüm unsur-
lara karşı tavrını net bir şekilde göstermiştir. İstiklal 
Marşımızın ‘Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı 
hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!’ di-
zelerinde anlatıldığı gibi, binlerce şehit kanıyla sulan-
mış kutsal topraklarımızda ay yıldızlı al bayrağımız 
ilelebet dalgalanacaktır. Milli duruşumuzdan, şühe-
daya olan vefamızdan asla ödün vermeyeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-
mızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi 
rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekan-
ları cennet olsun” ifadelerini kullandı. 

G eçenlerde ünlü(!) b ir sanayicinin 
hayat öyküsünü okuyordum. Diyor ki 
mesleğe başlarken getir götür işi 

dâhil çay servisi bile yaptım diyor. Diyeceksi-
niz ki vay be kişi yükselmek ve sahip olmak 
için neler yapmış? 

Bu iş yaparken nerede yapmış diye 
bakmak gerekir. 

Nerede yapmış olabilir tabii ki ailesinin 
şirketinde. Sormak gerekir babası, büyük ba-
bası ya da ailesi bu ekonomik güce nasıl 
sahip oldu? 

Kestirmeden gidelim "çok laf yalansız 
çok mal dolansız olmaz". 

Bugünlerde daha düne kadar cebi delik, 
işsiz, yeni işe girmiş hatta yeni fakülte me-

zunu olmuş olan birileri hemen iş bulmuş bu 
da yetmemiş şirket sahibi olmuş hatta devle-
tin önemli kurumlarının ihalelerine girip söz-
leşmelerin sağdan bol sıfırlı rakamlarına 
yakışıklı imzasını atar olmuş. 

Kimileri yerel yönetimlerin birisinde mez-
baha memuru iken ülkenin ulaştırma bakan-
lığının demiryolları genel müdürlüğünün 
daire başkanı olmuş. 

Kimileri yine bir yerel yönetim kurulu-
şunda asgari ücretli işe başlamış ne dense 
(keramet sahibi birisi okuyup üfleyerek) bir-
den işyerinde yüksek makamlara hızlıca çık-
maya başlamış bu makamlar yetmeyince 
işten ayrılıp şirketler kurmuş devletin bakan-
ları müsteşarları onunla fotoğraf çekilmeye 
başlamış bu daha başlangıçmış. Devletin en 
önemli kurumlarının ihaleleri salt ona özel 
olarak yapılmış hatta koca şehir belediyeleri 

bile ihalelere alınmamış. 
Devlet yönetiminde danışılan şahsın kızı 

olmak yetmemiş ilkin vekil sonra bakan olan 
şahsın karısı olarak yerel yönetimlerin bi-
rinde özel kalem elemanı olarak işe başlar 
ama işe gitmez. Günler içinde meclisin mi sa-
rayın mı bilinmez hukuk baş danışmanı olur. 

Hukukun üstünlüğünden bahseden adli gö-
revlinin yargıcın devlet yöneticileri ile görüş-
mede giymiş olduğu cübbesinde düğme ve ilik 
aramıştı. Zaman hızla aktığından kerimesi 
okumuş ve de mezun olmuştu. Her ana/baba 

gibi ona iş aradı ilk işi meclis başkanlığı 
hukuk müşaviri derken daha işe alışamadan 
terfiler bir biri ardı sıra geldi ve şimdi en az 
15/20 yıl yargıçlık yapması gerekenlerin gel-
diği en üst göreve seçildi. 

Burada Allah var damat ve gelin olmak 
atanmak ve seçilmek ya da ilgili makama 
gelmek öncelik olarak onların hakkı 
değil mi? 

Hukukun üstünlüğünden ve anayasa da 
yurttaşların eşitliğinden dem vuranlar ülkede 
son 35/40 yıldır atanan ve seçilenlerin "genel 
bilgi toplama/taraması" yani GBT si yapıldı-
ğında ve birde nereden buldun uygulaması 
tozlu raflardan indirilip "namuslu araştırmacı 
gazeteciler" tarafından topluma aktarıldı-
ğında kimleri göreceğiz bilemiyorum. Geriye 
dönüp baktığımızda iş bulamamış üniversite 
mezunlarını, işsizlikten pazarcılık, inşaat 

ameleliği yapanları ve bir de intihar edenleri 
görüyoruz. 

Ülkede ayrıcalıkların olmadığından bahse-
denlerin artık bu söylemlerini bıraktığı gün 
gibi aşikar ve birde itibardan taviz verilmedi-
ğini öğrendik. Dün tarım çalışanlarına, 
bugün üniversite mezunlarına sorunlarını 
dinlemek istemediğini kendi dilince açıklayan 
yönetim sıra kendi "kerime ve mahdumları" 
ve onların arkadaşları olduğunda her şey de-
ğişmekte. "Kerime ve mahdumlar" ile onların 
arkadaşları hemen işe girip basamakları sü-
ratle atlayarak kimi devletin seçilmiş ve 
atanmışı kimileri de devasa şirketler sahibi 
olmakta. 

Eskiden işe girerken sorarlardı "dayın 
var mı" diye? 

Günümüzde ise doğru olan "iktidar 
arkan da mı?" 

Arkan var mı?

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, 
“96 yıldır koruyup kolladığımız Cumhuriyet’e gözbebeğimiz gibi bakmaya devam edeceğiz” dedi 
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Akgün, Türkiye’yi temsil edecek
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa’ya gidiyor

2000 yılından beri 
aralıksız olarak Av-
rupa Konseyi Yerel 

ve Bölgesel Yönetimler Kon-
gresi’nde Milli Delegasyon 
olarak görev alan Başkan 
Akgün, Strasbourg’da bir kez 
daha Türkiye’yi temsil edecek. 
Avrupa Konseyi Yerel ve Böl-
gesel Yönetimler Kongresi’nin 
29-31 Ekim tarihleri arasında 
düzenlenecek olan genel kuru-
lunda, 31 Mart 2019 Türkiye 
Yerel Seçimleri ve 23 Haziran 
2019’da yenilenen İstanbul se-
çimini izleyen heyetin hazırla-
dığı “Gözlem Raporu” 

tartışılarak, oylanacak. Kon-
gre’den davet alan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nun da aynı 
gün içinde genel kurulda bir 
konuşma yapması bekleniyor. 

Yerel seçimler 
tartışılacak 

Strasbourg’da önemli toplan-
tılara katılacak olan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. 
Hasan Akgün, “Avrupa Kon-
seyi Yerel ve Bölgesel Yöne-
timler Kongresi, yerel ve 
bölgesel seçimleri gözlem yet-
kisine sahip tek Avrupa kuru-

mudur. Genel kurulda Türki-
ye’deki son yerel seçimleri izle-
yen heyetin hazırladığı rapor 
tartışılarak, oylanacak. Her yıl 
kongreye katılarak yerel yöne-
timlerde demokrasinin gelişti-
rilmesi ve insan haklarıyla ilgili 
Avrupalı yerel yöneticilerle 
fikir alış verişinde bulunuyo-
ruz. Yerel demokrasiyi geliştir-
mek istiyorsak herkesin kendi 
ülkesinde çaba göstermesi ge-
rekmektedir. Türkiye milli de-
legasyonu olarak bizler tüm 
çalışmalara aktif olarak katıla-
cağız” ifadesini kullandı. 
MEHMET ALİ ÇATAL

Küçükçekmece  
satranç oynadı
Küçükçekmece Belediyesi’nin, Satranç Federasyonu ile 

birlikte düzenlediği Cumhuriyet Kupası Ödüllü 
Satranç Turnuvası’nda kazananlar belli oldu. 

Oyuncuları tebrik eden Belediye Başkanı Kemal  
Çebi, “Turnuva her yıl büyüyecek” dedi 

KÜÇÜKÇEKMECE 
Belediyesi 29 Ekim 
Cumhuriyet Bay-

ramı etkinlikleri kapsamında 
Yahya Kemal Beyatlı Gösteri 
Merkezi’nde açık katılımlı 
Cumhuriyet Kupası Satranç 
Turnuvası düzenledi. Turnuva 
üç rating kategorisinde, 35 da-
kika +30 saniye düşünme sü-
resinde 6 tur üzerinden yapıldı. 
Turnuvanın açılış törenine, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı 
Kemal Çebi, Satranç Federas-
yonu İl Temsilcisi Rıza Öney ve 
çok sayıda izleyici katıldı. 

Turnuva giderek 
büyüyecek 

Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen sporculara ev sahipliği 
yapmaktan çok mutlu oldu-
ğunu, sportif ve kültürel alan-
larda yer alan tüm 
organizasyonları desteklemeye 
devam edeceklerini ifade eden 
Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, ‘’Cumhuriye-

timizin 96. yıl kutlamaları kap-
samında gerçekleşen turnuva-
mız bizim için büyük önem ve 
anlama sahiptir. Cumhuriyet 
mücadelesi, öncesi ve sonra-
sında atılan her adım teme-
linde eşsiz bir stratejiye sahiptir. 
İyi bir satranç oyuncusu olarak 
da bilinen Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Atatürk, 
tam donanımlı bir orduya karşı 
kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla 
genciyle birlikte mücadele 
etmiş, bizlere özgürlüğümüzü 
kazandırmıştır. Turnuvanın 
bundan sonraki yıllarda kate-
gorilerinin genişletilerek devam 
etmesini, her sene daha çok 
sporcu ile burada birlikte olma-
mızı temenni ediyorum. Za-
manla bu etkinliğin 
uluslararası düzeye gelmesi 
için elimizden geleni yapacağız. 
Bu güzel etkinlikte emeği geçen 
kurum ve şahsında tüm arka-
daşlarımıza katkılarından do-
layı teşekkür ediyorum’’ dedi. 
YAKUP TEZCAN

Çocuklar bayram coşkusu yaşadı
SARIYER İz Hareketi, cumhuriyetin 
ilanının 96. yıl dönümünde Sarıyer 
Belediyesi ev sahipliğinde 3. Gelenek-

sel Cumhuriyet Bayramı Çocuk Şenliği düzen-
ledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla salonu 
dolduran minikler, 29 Ekim’i tiyatro, oyun ve çe-
şitli gösterilerle kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 96. yıl dönümünde bayram coş-
kusu tüm Sarıyer’i sardı. Sarıyer İz Hareketi de 
çocuklar için Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipli-
ğinde Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde 3. Ge-
leneksel Cumhuriyet Bayramı Şenliği düzenledi. 
“Geleceğe iyi bir iz bırakıyoruz” sloganıyla yola 
çıkarak sosyal ve ekonomik alanda çalışmalar 
yürüten İz Hareketi, hazırladığı birbirinden eğ-
lenceli etkinliklerle çocuklara hem cumhuriyetin 

önemini anlattı hem de keyifli bir gün geçirmele-
rini sağladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç’in de katıldığı etkinlikte çocuklar cumhuri-
yet coşkusunu doyasıya yaşadı. 

Cumhuriyet bir yaşam biçimidir 

Etkinliği hazırlayan İz Grubu’na teşekkür ederek 
konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, “Bugün Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlamak için geldik. İz Grubu artık bizimle öz-
deşleşti. Burada olmak, bu sahneye çıkmak çok 
önemli. Cumhuriyet bir yönetim biçimi ve cum-
huriyet olmasaydı şu an hiçbirimiz burada ol-
mazdık. Çünkü cumhuriyet aynı zamanda bir 
yaşam biçimi” dedi. 
CENGİZ ALÇAYIR

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,  
cumhuriyete sahip çıkacaklarını söyledi.

GIDA İhtiyaç 
Maddeleri De-
netleme ve Serti-

fikalandırma Derneği 
(GİMDES) Başkanı Dr. 
Hüseyin Kami Büyüközer 
İslami ilimler ışığında eği-
tim seferberliğini başlattık-
larını açıkladı. Baştan 
aşağıya, iğneden ipliğe 
kadar yerli ve milli, hem de 
Helal ve Tayyib şartlarda, 
İslami İlimler ışığında, yay-
gın ve örgün, eğitim yapa-
cak Eğitim Kurumlarının 
Kurulması ve Yürürlüğe 
Sokulması Seferberliğine, 
2020 yılında başlamaya 
karar verdiklerini söyleyen 
GİMDES Başkanı, med-
rese eğitim sistemi ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. 
Toplum olarak önemli bir 
döneme girildiğini ifade 
eden Dr. Büyüközer, “Top-
lum olarak geldiğimiz bu 
noktada, önemli bir dö-
neme girmiş bulunuyoruz. 
Bu dönemin en önemli 
programlarından biri ise, 
yediden yetmişe kadar top-

lumumuzun bilincini ve bil-
gisini artıracak İslami İlim-
ler ışığında, Helal temelli, 
yaygın ve örgün, eğitim ya-
pacak Eğitim Kurumlarımı-
zın Kurulması ve Yürürlüğe 
Sokulması Seferberliği ola-
caktır. Bu seferberlik Ana 
Mekteplerden, Meslek ka-
zandıracak, Bilimsel kariyer 
yaptıracak Yüksek Meslek 
Mekteplerine kadar yaygın 
olacaktır” dedi. 

Eğitim için seferberlik

Hüseyin 
Kami 

Büyüközer

ZAYİ İLANI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  

Kawa Omar. 99185118686.



U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, 29 Ekim 2018'de ilk etabı-
nın birinci fazı açılan İstanbul Ha-

valimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli 
seferlere başlandığını, açılan bölümün tam 
kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan 
olduğunu söyledi. Açılışından bugüne kadar 
iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 
939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 
uçak trafiği gerçekleştirildiğini aktaran Tur-
han, "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından 
bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 
793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 
olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 
45 yolcuya hizmet verildi." dedi. 

İnşaatlar tamamlanacak 

İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 
932 uçağın iniş kalkış yaptığı bilgisini veren 
Turhan, "İç hatta günlük ortalama 49 bin 
51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet 
alıyor." diye konuştu. 
Turhan, havalimanının birinci etabında 
3'üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışma-
larının süratle devam ettiğini belirterek, 

şöyle konuştu: "Bu pistin güney tarafında 
kazı ve mühendislik dolgu imalatları büyük 
oranda tamamlandı. Zeminin daha zayıf ol-
duğu kuzey tarafında zayıf zemin kazısı ve 
mühendislik dolgusu imalatları devam edi-
yor. Asfalt kaplama imalatları bu çalışma-
lara paralel olarak dolgu işlemlerinin 
tamamlandığı yerlerde pistin güney tarafın-
dan başlanarak ikinci binder seviyesinde sü-
rüyor. 3'üncü kuzey-güney pistinin gelecek 
yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyo-
ruz. 3'üncü pistle koordineli olarak Bölgesel 
Hava Trafik Kontrol Merkezi, Hava Trafik 
Kontrol Kulesi ve ARFF Binası inşaatları da 
tamamlanacak." 

Pistin inşasında sona yaklaşıldı  

Turhan, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Ye-
niköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Ka-
radeniz Sahil Şeridi'nde yer alan yaklaşık 
76,5 milyon metrekarelik alandaki havali-
manında yapımı devam eden 3'üncü paralel 
pistin inşasında da sona yaklaşıldığını dile 
getirdi. Söz konusu pistin 2020 yaz döne-
minde hizmete verilmesinin planlandığına 

işaret eden Turhan, pistin hizmete açılma-
sıyla dünyada sayılı havalimanında kullanı-
lan "Üçlü Paralel Pist Operasyonu" 
uygulamasının hayata geçirileceğini bildirdi. 
Turhan, böylece İstanbul Havalimanı'nın 
dünyanın en önemli birkaç "hub 
merkezi"nden biri haline geleceğini ifade 
ederek, ikinci etapta bunlara ilave olarak 
doğu-batı pisti ile paralel taksi yolunun ya-
pılacağını kaydetti. 

4'üncü etap bitmek üzere 

Yolcu sayısı 80 milyona ulaştığında başla-
nılması planlanan 3'üncü etapta yapılacak 
yaklaşık 450 bin metrekarelik ikinci terminal 
binasının hizmete gireceğini vurgulayan 
Turhan, paralel taksi yolları ve ilave apronla 
bir ilave paralel pistin de bu süreçte kullanıl-
maya başlanacağını söyledi. 
Turhan, yolcu sayısı 110 milyona ulaştı-
ğında yapımı planlanan 4'üncü etap so-
nunda yaklaşık 170 bin metrekarelik yeni 
uydu terminalinin hizmete girmesinin plan-
landığını dile getirdi. 
HABER MERKEZİ

EKONOMİ
SALI 29 EKİM 2019

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 
21 ülkeden 39 bankanın katılımı 
ile 950 milyon dolarlık sendikas-

yon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin sağladığı 
sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank 
of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü 
The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Qatar ve 

Emirates NBD Capital Limited, aracılığını ise 
Mizuho Bank Ltd. Üstlendi.  
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, yılın 
ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri 
arasında en yüksek katılımcıya sahip işleme 
1 milyar doların üzerinde talep geldi. İşlem, 
geri ölçeklendirme sonucunda 370 milyon 

dolar ve 520 milyon euro olmak üzere iki ayrı 
dilim olacak şekilde tamamlandı. Yapı 
Kredi’nin sendikasyon kredisinin vadesi 367 
gün olarak belirlendi. Kredinin toplam mali-
yeti ise libor + yüzde 2.25 ve 
euribor + yüzde 2.10 
olarak gerçekleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul 
Havalimanı'nda bir yılda hizmet verilen yolcu sayısının 40 milyon 470 bin 45 olduğunu bildirdi
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YAPI KREDİ İÇİN KREDİ BULMAK ÇOK KOLAY OLDU

40 MILYON KISI UCTU
Dünyada sayılı  
HAVALİMANININ tam kapasite kulla-
nılmaya başlanmasıyla Avrupa'nın 
en büyük havalimanının İstanbul'da 
hizmete girmiş olacağına dikkati 
çeken Turhan, böylece İstanbul'un 
önemli bir hub konumunda olaca-
ğını belirtti. Turhan, havalimanının 
kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa 
dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı 
olarak yapıldığına işaret ederek, "İs-
tanbul Havalimanı, sadece havacılık 
sektörünün gelişmesine değil, aynı 
zamanda hem aktive ettiği yatırım-
larla hem sağlanacak ek istihdam 
yoluyla hem de sektörün etkisiyle 
oluşacak katalitik etkilerle Türkiye 
ekonomisinin gelişmesine de önemli 
katkı sağlayacak." değerlendirme-
sinde bulundu. Bakan Turhan, 
kamu-özel iş birliği projeleri içinde 
en iddialısı ve en büyük cazibe odağı 
olan İstanbul Havalimanı projesinin 
tamamlandığında yolcu kapasitesi 
bakımından uzun yıllar dünyanın sa-
yılı havalimanı olma özelliğini taşı-
yacağını kaydetti. 

İstanbul Havalimanı’nı 40 milyon kişinin 
kullandığını belirten Bakan Turhan, 
havalimanındaki eksikliklerin de kısa 
bir süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Kozalak aileleri geçindiriyor
ORMAN Genel Müdürlüğü, Sa-
lihli'nin Kemer, Kurttutan, Poy-
raz ve Poyrazdamları 

mahallelerinde çam ormanı tahsisi yaptı. 
Adala Orman İşletme Şefliği ise tahsis edi-
len 10 bin dekar alanda 'Çam Fıstığı Ağaç-
landırma Sahası' uygulamasını başlattı. 
Tarım sezonunun sona erdiği dönemde ma-
halleli topladıkları kozalakları kilogramı 3,5 
liradan satarken, Adala Orman İşletme Şef-
liğince yeni ağaçlandırılan 5 bin dekar 
alanda yapılacak hasatla gelirin artması he-
defleniyor. Adala Orman İşletme Şefi 
Osman Araz, "Yaklaşık 75 ailemiz bu koza-
lak hasadına başladı. Köylülerimiz arazide 
kozalakları toplayıp, Orman Genel Müdür-
lüğü'nün belirlediği satış kapsamında satı-
şını gerçekleştirip, tüccara kozalakların 
kilosunu 3,5 liradan satıyorlar. Kozalak ha-
sadı ile köylülerimizin 500 bin lira gelir elde 
edeceğini düşünmekteyiz. Yeni ağaçlan-
dırma çalışmasıyla çam fıstığı alanımız, top-
lam 15 bin dekar alana ulaştı. Yeni diktiğimi 
fidanlarımız 3 ile 5 yaşlarında. Yaklaşık tah-
mini 10-15 yıl sonra verime gelip, ülke eko-
nomisine ve köylümüz açısından katma 
değer getirecektir. 15 yıl sonra yeni fidanları-

mızın da meyve vermeye başlamasıyla fıstık 
çamı ağaçlandırma sahamızın tamamından 
yıllık 450- 500 ton kozalak hedefliyoruz. 
Bunun da bugünkü değeri ile 2 milyon lira 
olacağını tahmin ediyoruz" dedi. 

Kozalak geleceğimiz olacak 

Mahallelerinin ana geçim kaynağının 

tütün ve zeytin olduğunu belirten Kurttu-
tan Mahalle Muhtarı Süleyman Kaya, 
çam fıstığının dışında budama işleminden 
de gelir elde edildiğini söyledi. Kaya, ileriki 
dönemlerde çam fıstığı kozalağının köylü-
nün ana geçim kaynağı olacağını ifade etti. 
Mahalle halkından Cevriye Serin ise "Çok 
güzel bir gelir elde ediyoruz. Kozalak top-

lamak bizim ekmek teknemiz oldu. Bura-
dan ekmek paramızı kazanıp, çocuk oku-
tuyorum. Kozalak geleceğimiz oldu" dedi. 

Mahalleli memnun 

Mahalle sakinlerinden Zekiye Olgun ise 
"Eşim ile birlikte 10 saatte yaklaşık 300 
kilo kozalak toplayıp, bin 50 lira kazanç 
elde ettik. Bu ağaçları dikenlerden ve biz-
lere tahsis edenlerden Allah razı olsun. 
Mahallemiz adına çok güzel bir ek gelir 
oldu" dedi. Bir diğer mahalle sakini Ali 
Serin ise "Günlük 200- 250 kilo kozalak 
topluyoruz.  
Kozalakları traktörümüzle götürüp, alıcı-
mıza teslim ediyoruz. Onlar da fıstık ayrı-
mına götürüyor. Anında paramızı 
alıyoruz. Cebimiz sıcak para gördü. Dev-
letimize Allah zeval vermesin" dedi.  
Hasadın 20- 25 gün devam ettiğini belir-
ten Şerafettin Kultaş ise "Güzel verim alı-
yoruz. Kozalak mahalle halkı tarafından 
yaklaşık 10 yıldır toplanıyor.  
Bu daha da devam edecek. Şefimize, 
orman heyetimize bu bölgeye çam fıstığı 
diktiklerinden dolayı çok teşekkür ediyo-
rum" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde tahsis edilen 10 bin dekar çam fıstığı alanı, kozalak toplayan 75 aileye geçim kaynağı oldu

2020 için büyüme 
BEKLENİYOR

Lahana hasadı 
BAŞLADI

EduPlus tarafından düzenlenen 7'nci Mali 
İşler ve Finans Çalışanları zirvesi 

tamamlandı. Zirvede konuşan İstanbul 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 

terminal işletmecisi İSG'nin Mali İşler 
Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert, 
"Finans yöneticileri olarak ülkemize ve 

ülkemizin büyümesine güveniyoruz. 2020 
yılında bir büyüme beklentimiz var" dedi

ZİRVEDE 2020 İçin Öngörü ve 
Tavsiyer" konulu panelde 2020 için 
öngörüler paylaşıldı. 7'inci Mali 

İşler ve Finans Çalışanları Zirvesi'nde konuşu-
macı panelistler 2020 Türkiye ekonomisine iliş-
kin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı. 
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havali-
manı terminal işletmecisi İSG'nin Mali İşler 
Genel Müdür Yardımcısı Fikret Cömert ve 
CFO'lar gündemi yorumladı. Parnelde Fikret 
Cömert'e, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bi-
rimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç.Dr. 
Cüneyt Dirican, KOÇ Sistem Mali İşler Mü-
dürü Erkut Tekinkaya ve Coşkunöz Holding 
Mali İşler Direktörü Siyami Altunbaş eşlik etti. 
Yaklaşık bir saat süren panelde katılımcılar ko-
nuşmacılara finans konusundaki sorularını 
iletti. Fikret Cömert yapmış olduğu açıkla-
mada şu ifadelere yer verdi: "Sevinerek gör-
düm ki aslında ülkemizin içinde bulunduğu ve 
önümüzdeki döneme yönelik risklerine rağmen 
hepimiz geleceğe pozitif bakıyoruz. Ülkemize 
ve ülkemizin büyümesine güveniyoruz. 2020 
yılına doğru bir büyüme beklentimiz var. İn-
sanların beklentileri ileride gerçekleşecek olanı 
belirler. Böyle bir zirvede bir araya gelmek in-
sanların birbirinden fikir ve görüş alabilmesi 
çok önemlidir. Özellikle sektör içerisinde üst 
düzey kadrolara yetişmekte olan arkadaşları-
mız açısından daha da önemli. Çünkü belirli 
tecrübeleri görüp birinci elden duyma şansı 
ediniyorlar. Ondan sonra da kendi kariyer yol-
larında bunları kullanma şansları elde ediyor-
lar. O yüzden çok kıymetli." 

Öğrenciler sektörle 
iletişim kurabiliyor  

Fikret Cömert, "Yıllar öncesine dönüyorum, 
kendi öğrenciliğime bakıyorum. Sektörlerden 
profesyoneller geldiği zaman onları dinlediği-
miz zaman geleceğe dönük planlarımız şekille-
nirdi. Çünkü öğrenciyken bir şirkette neler olur, 
gerçek anlamda neler yapılır birinci elden tec-
rübe edinemiyorsunuz. Sektör temsilcileri gel-
diği zaman belirli bir interaktif iletişim 
kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla genç arkadaşları-
mız için çok çok önemli. Çünkü bu arkadaşla-
rımız 1994 krizini yaşamadılar, 2001 krizini 
yaşamadılar. Son dönemde olan birçok dalga-
lanmayı ve bunlarla nasıl başa çıkabileceklerini 
yaşamadılar. Ancak bizlerden duyabiliyorlar. 
İleride bu duydukları ile kendileri bir şeyler ya-
şadıklarında insanlar böyle dediler deyip yolla-
rını daha sağlıklı çizme şansları olacağını 
düşünüyorum" diye konuştu. 

Sürücüsüz araçlara hazır olun
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bili-
şim ve Teknoloji Hukuku Ensti-
tüsü, “Veri Mahremiyeti, 

Güvenlik ve Verinin Metalaştırılması – Kü-
resel Eğilimler” başlıklı etkinlikte Silikon 
Vadisi’ndeki şirketlere danışmanlık veren 
Prof. Dr. Lothar Determann’ı ağırladı. Prof. 
Dr. Determann etkinlikte, araçların da bilgi-
sayarlar gibi program yüklenebilen ve kişi-
selleştirilebilen açık kaynaklı bir yapıya 
büründüğüne dikkat çekti. Araçların içinde 
yüzlerce bilgisayar programı olduğunu be-
lirten Prof. Dr. Determann, “Araçlar artık te-
kerlekli bilgisayar olarak nitelendirilebilir. 
Birçok program harmoni içinde çalışıyor ve 

kullanıcı tarafından müdahale edilemiyor. 
Telefon bağlayıp müzik dinlemek dışında ki-
şiselleştirilemiyor. Açık kaynaklar saye-
sinde kişiselleştirebileceğimiz ve 
güncelleyebileceğimiz yeni araçlar, en geç 
2030’da yollarda olacak” dedi. 

Veri paylaşımı yapılmalı 

Prof. Dr. Determann, tercih ve davranışların 
da değişeceğine değindi; “Kullanıcılar artık 
beygir gücü gibi eski usul değerlerle uğraş-
mayacak. Çünkü sürücüsüz (otonom) araç-
lar hız limitlerine göre, trafik kurallarına 
uyarak hareket edecek. Dahası, kimse araç 
kullanmak zorunda kalmayacak.” Araçların 

çok sayıda veriyi işleyip paylaşacağına da 
vurgu yapan Prof. Dr. Determann, yol, 
hava, tüketim gibi sürücüleri ilgilendiren 
verilerin yanı sıra araç üreticileri ve hatta 
hükümeti ilgilendiren verilerin de söz ko-
nusu olduğunu belirtti. Prof. Dr. Determann, 
“Sürücüsüz (otonom) araçlardan toplanan 
veriler devletler tarafından akıllı şehirler 
kurma amacıyla kullanılırsa ortaya muaz-
zam bir tablo çıkar. Verilerimizin paylaşıl-
masına dair siber güvenlik korkusunun 
önüne geçilmesi için değişmesi gereken 
teknoloji değil, şirketler ve hükümetlerdir. 
Gerekli güven ortamının sağlanması gere-
kir” ifadelerini kullandı.

YOZGAT'IN Sorgun ilçesine bağlı 
Burunören köyünde yetiştirilen ve 
ağırlığı 47 kilograma kadar ulaşan 

dev lahanaların hasadı yapıldı. Sorgun Milli 
Eğitim Müdürlüğünden 5 yıl önce emekli ol-
duktan sonra Burunören köyüne dönen İbra-
him Aydoğan, pancar ve hububat yerine daha 
fazla gelir elde edebileceğini düşündüğü la-
hana üretimine başladı. Tarlasına damlama 
sistemi kuran Aydoğan, kimyasal yerine hay-
vansal gübre kullanarak girdi maliyetini dü-

şürdü. Tarlasında su 
havuzunda beklettiği 
koyun gübresini sıvı 
halde kullanan Aydo-
ğan, bu sayede ağır-
lıkları 15 ile 47 
kilogram arasında 
değişen lahana üretti. 
Aydoğan, 10 dekar 
alanda yetiştirdiği 4 
bin 500 lahanadan 75 
bin lira gelir hedefli-
yor. Yüksek verimle 

yüzü gülen Aydoğan, yaptığı açıklamada, her 
ne kadar büyük lahananın görünüm açısından 
iyi olsa da satmakta sıkıntı yaşadığını söyledi. 
Vatandaşın büyük lahanayı tüketmekte zorlan-
dığını, bu nedenle orta boy tercih ettiğini anla-
tan Aydoğan, "Lahana üretimi, pancar, arpa 
ve buğday gibi değil. Lahana tohumunu tar-
laya ektikten sonra, çıktığı yerden göçürmek 
gerekiyor, tane tane tekrar dikiyoruz. En az 4 
defa çapa yapıyoruz. Her 15 günde bir suyu 
mutlaka veriyoruz. Bakımı oldukça zor, pazarı 
da zahmetli." diye konuştu. 

 Gökhan  
Erün
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerinin başlangıç noktası  
Taksim Cumhuriyet Anıtı’na, İBB üst yönetimi ve personeliyle birlikte, Odakule’den yürüyerek geldi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kap-

samında Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki 
çelenk koyma törenine katıldı. İmamoğlu, 
İBB iştiraki BİMTAŞ’daki incelemelerinin 
ardından Odakule’den tören alanına yü-
rüyerek gitti. İmamoğlu’na yürüyüşünde 
İBB üst yönetimi ile zabıta, itfaiye, güven-
lik elemanları ve sağlık ekiplerinden olu-
şan çok sayıda personel eşlik etti. 
İmamoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek 
isteyen vatandaşlara, “Hem fotoğraf çeki-
lelim hem yürüyelim. Tören alanına yetiş-

memiz lazım" dedi. Bu şekilde ilerleyen 
İmamoğlu’nun arkasındaki kalabalık, yol 
boyu arttı. 

Etrafını kuşattılar 

Galatasaray Meydanı’na gelindiğinde 
İmamoğlu’nun etrafı vatandaşlar tarafın-
dan bir süre kuşatıldı. Kendisiyle fotoğraf 
çektirmek isteyen, ancak heyecandan ve 
kalabalıktan başarılı olamayan vatandaş-
ların elinden telefonlarını alan İmamoğlu, 
onlara yardımcı oldu. İmamoğlu, İstiklal 
Caddesi boyunca gerçekleştirdiği yürüyü-
şünü, vatandaşların, özellikle çocuklar, 

gençler ve kadınların yoğun ilgisi altında 
zorlukla gerçekleştirebildi. İmamoğlu, va-
tandaşların alkışları eşliğinde Taksim 
Meydanı’na ulaştı. 

Resmi törene katıldı 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’nci Ordu 
Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı 
Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet 
Anıtı’ndaki resmi törende bir araya geldi. 
Tören; Atatürk, silah arkadaşları ve tüm 
şehitler için saygı duruşunda bulunul-
ması, ardından İstiklal Marşı’nın okun-
masıyla başladı. Daha sonra sırasıyla 

Yerlikaya, Avsever ve İmamoğlu, tören 
mangası eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk 
koyarak, saydı duruşunda bulundu. Çe-
lenklerin konulmasının ardından resmi 
tören sona erdi. CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul 
İl Başkanı Buğra Kavuncu da resmi töre-
nin ardından, parti yöneticileriyle birlikte 
Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.  
İmamoğlu, törenin ardından alanda bu-
lunan vatandaşların ilgi odağı oldu.  
İmamoğlu, tören alanındaki İstanbul 
Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle 
toplu fotoğraf çektirdi.

Yaşasın cumhuriyet  
kahrolsun istibdat

S ultan Abdulhamit'e karşı İkinci Meşrutiyet'in 
ilan edildiği yıl 1908... Bu topraklarda cum-
huriyet devriminin tohumunun atıldığı yıl...  

O yıllarda İttihat ve Terakki'ciler; “Kahrolsun istib-
dat, yaşasın hürriyet” diyordu. O günlerin üzerinden 
çok zaman geldi geçti; milletin hürriyet sevdası ve 
baskıcı düzene karşı isyanı büyüdü, filizlendi; 

 
29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edildi... 
Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya “merhaba” de-

diği bugünün şimdi 96'ıncı yıldönümüdeyiz. 96 yaşını 
kutlayan cumhuriyetimiz bugüne gelinceye değin şüp-
hesiz çok badireler atlattı. Savaşlar, çatışmalar, dar-
beler, hukuksuzluklar, terör, ekonomik kriz, hükümet 
krizi ve daha birçok şey...  

Bir devletin başına gelebilecek ne varsa Türkiye 
Cumhuriyeti'nin de başına geldi. Ve şimdi bugün belki 
dünkü kazanımlarını kaybetti belki üzerine koydu; 
her ne olursa olsun varoluş mücadelesi ve her türlü 
badireye rağmen ayakta kalan gücü; kutlanmaya 
değer... 

Türkiye Cumhuriyeti; kendisini ayakta tutan, bir-
çok kazanımını belki kaybetmesine rağmen kendisini 
yaşatmaya devam eden gayreti kendisini kimlik edin-
miş millettinde buluyor. Millet; Türk'ü ile Kürt'ü ile 
Alevi'si, Sünni'si ile bu cumhuriyete sarılıyor. Her 
türlü adaletsizliğe rağmen her türlü açlığa ekonomik 
girdaplara rağmen her türlü haksızlıklara, darbelere, 
acılara rağmen; millet cumhuriyetine sahip çıkıyor ve 
cumhuriyet yaşıyor. 

Yetim bir çocuğun büyüyüp de aile olması gibi... 
Parçalanmış bir imparatorluktan geriye kalan bu top-
rağa insanlar öyle bir tutunmuş ki; “ölsen de bırak-
mam” diyor. Genç cumhuriyet olgunluk döneminde 
bile bu yüzden gençliğinden, güzelliğinden, yakışıklılı-
ğından feragat etmiyor.  

Millet cumhuriyetine sarılıyor, cumhuriyet mille-
tine “millet” olduğunu anımsatıyor. Misal Recep Tay-
yip Erdoğan; Rize'nin bir köyünde dünyaya gelip sade 
bir vatandaş olarak büyüyüp bu ülkeye cumhurbaş-
kanı olabiliyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu... Tunce-
li'nin bir köyünde dünyaya gelip, çiftçi bir babanın 
oğlu olup kendini yetiştiriyor ve bu ülkenin ana muha-
lefet partisine lider olabiliyor. Veyahut başka başka 
örnekler... Cumhuriyetin sunduğu bu kazanım ve fır-
satlar; bizleri kula kulluk etmekten alıkoyduğu gibi 
tek başımıza bir “birey” olarak varolduğumuzu salık 
veriyor.  

1908 yılında yakılan hürriyet meşalesi; 
1923'te cumhuriyet olup tüm yurdu sararken, 
2019 yılında hassasiyetle yaşatılıyor. 
Özgür bir birey olmaya hak veren, kadınlara değer 

veren toplumsal hayata dahil eden, eğitimde fırsat 
eşitliği sunan (belki pratikte yok ama....) laiklik ilke-
siyle beraber devlet aklını berraklaştıran cumhuriye-
tin mimarı olan; Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını saygıyla anıyorum... 

 
Cumhuriyet neden 29 Ekim'de ilan edildi? 
Tarihe çok meraklı olan ve icraatlarında tarihsel 

mesajlar veren Atatürk, Büyük Taarruz tarihini 26 
Ağustos Malazgirt Zaferi'ne denk getirdiği gibi cum-
huriyetin ilanını da bilerek 29 Ekim olarak seçmiştir. 
''Tarihten silinmek istenilen bir milletin öcüdür'' diye-
rek 30 Ekim Mondros Mütarekesine gönderme yap-
mıştır. Belki de şöyle demek istemiştir; “Sizin 
dayattığınız teslimiyeti tanımadım. Mondros’u yırt-
tım, parçaladım. Çöpe attım… Ben 30 Ekim’i tanı-
mıyorum! Sizden bir gün öndeyim. Siz 29 Ekim’i 
tanıyacaksınız...”

ODAKULE’DEN  
TAKSIM'E YURUDU 

BIR DUNYA ANADOLU

İSTANBUL’DA vatandaşların İBB tarafın-
dan organize edilen Cumhuriyet Bayramı 
etkinliklerine rahatlıkla katılabilmesi için, 

28-29 Ekim tarihlerinde bazı raylı sistemlerin seferleri 
uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki 
Metro İstanbul AŞ tarafından işletilen metro hatla-
rına Cumhuriyet Bayramı düzenlemesi yapıldı. 28 
Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Salı akşamı gerçekleştiri-
lecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle F1 
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, M3 Kirazlı-Olimpi-
yat-Başakşehir Metro Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar ve 
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda se-
ferler 02:00'ye kadar uzatıldı. 24 saat hizmet veren 
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-
Kirazlı, M2 Yenikapı Hacıosman, M4 Kadıköy-Tav-
şantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 
Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı ise 24 
saat çalışmaya devam edecek. 
 

Metro seferleri uzatıldı

İmamoğlu’na İstiklal Caddesi’ndeki 
yürüyüşüne CHP İstanbul İl Başkanı 

Canan Kaftancıoğlu ve Milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu da eşlik etti.

“ÖĞRENMEYİ ve Üretmeyi 
Seven Kadınlar İçin” temasıyla 
2011 yılından beri ilçede her ke-

simden kadına hizmet sunan Bağcılar Be-
lediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat 
Merkezi’nin 2019-2020 eğitim ve öğretim 
dönemi açılışı yapıldı. Yeni sezonun açılış 
töreninde mezun kursiyerler ile yeni kayıt 
yaptıranlar bir araya geldi. Programın özel 
konuğu olan AK Parti İstanbul Kadın 
Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, yap-
tığı konuşmada, "Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz. Toplumumuzun inşasında he-
pimiz kadınlar olarak el ele verdik, gönül 
birliği içerisinde gayret ettik ve hamdolsun 
bugünlere geldik. Kadınlarımızın o nakış-
lara dökmüş olduğu sevdasını, acısını, 

hüznünü, töremizi, geleneğimizi ve kültü-
rümüzü nesilden nesillere aktarabilmenin 
yolu ancak bu merkezlerden geçiyor. Bu 
anlamda bizleri destekleyen ve kültürümü-
zün, örfümüzün, adetimizin bir sonraki 
nesle aktarılmasında destek olan belediye-
mize teşekkür ediyorum" dedi. 

Ücretsiz kreşimiz de var 

Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı ise "Bağcıların huzur ve 
mutluluk kaynağı Kadın ve Aile Kültür 
Sanat merkezimizin benim kalbimde ayrı 
bir yeri var. Çünkü 12 yıl önce belediye 
başkanı olduğumda ilk yaptığım eser bu-
rasıydı. Özellikle aile yapısı anlamında ve 
topluluk kültürü anlamında tam bir Ana-

dolu’yu gerçekten burada yaşıyorduk. 
‘Mutlu yuva huzurlu toplum’ diyerek ça-
lışmalarımıza devam ederken işte o çalış-
maların tamamını burada kurumsal hale 
getirmiş olduk. Bu merkez ön plana kurs-
lar çıkıyor ama burada spor salonları, 
uzman psikologlar, aile danışmanları ve 
irşad merkezi de bulunuyor. Burada gerek 
kurs noktasında gerek hizmet alan kadın-
larımızın çocuklarını bırakabilecekleri üc-
retsiz kreşimiz de var. Burada eğitim 
gören kadınlarımız aynı zamanda iş sahibi 
oldu. Gerek evlerinde gerek kurslarda 
ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri de 
stantlarımızda ve internet üzerinden sata-
biliyorlar. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde 165 kursta 3 bin 100 kursiyerin 
eğitim göreceği 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi başladı. Açılış, geçen yıl mezun olan 

kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinden oluşan “Bir Dünya ANAdolu” sergisiyle yapıldı. 

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni sezonun 
açılışı yapıldı. Davetliler, geçen yıl mezun olan kursiyerlerin 
bina içinde açtıkları “Bir Dünya ANAdolu” sergisini gezdi. 
İlçe yöneticileri, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini 
inceledi ve onları tebrik etti. 

İBB Meclisi Üyeleri ve İETT yöneticileri, 
11ÜS (Üsküdar-Sultanbeyli) hattında se-
yahat etti. Hatta incelemelerde bulunan 
meclis üyeleri ve bürokratlar, vatandaş-
larla sohbet ederek sorunlarını ve öneri-
lerini dinledi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşların-
dan İETT’nin yolcuların deneyimlerini ve 
taleplerini bizzat kendilerinden öğrene-
bilmek için hayata geçirdiği “Yolcu Bu-
luşmaları”, sahaya indi. Buluşmaya İBB 
Meclisi Üyeleri Mesut Kösedağ ve Bir-
kan Birol Yıldız, CHP Sultanbeyli İlçe 
Başkanı Murat Kantekin ile İETT İETT 
Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, 
Anadolu Saha Yönetim Müdürü Fatih 
Özcan ve Anadolu Bölgesi Ulaşım Plan-
lama Müdürü Ahmet Fuat Taşdemir ka-
tıldı. 11ÜS (Üsküdar-Sultanbeyli) 
hattında seyahat ederek vatandaşların 
sorunlarını dinleyen meclis üyeleri ve 
bürokratlar, hattaki iyileştirmeye açık 
alanları tespit etti. Vatandaşlar da yolcu-
luk deneyimlerini birebir paylaşarak, bü-
rokratlarla fikir alışverişinde bulundu. 
Siyasiler ile İETT yöneticilerini karşıla-
rında gören yolcular, çok şaşırdıklarını 
belirterek, sorunlarının dinlenmesinden 
dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. 
Otobüs hattında yoğunluk olduğunu be-
lirten vatandaşlar, sefer sayısının 
arttırılmasını talep etti.

İBB yöneticileri  
vatandaşla buluştu

ZAYİ İLANLARI 
Geçci koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  

Sami Elasar. 99147009144. 
 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümszüdür.  
Layal Asar. 99183243762.
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T arafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap 
Gökdemir'in haberine göre; yeni 
parti için kolları sıvayan Davu-

toğlu, İstanbul ve Ankara’da çalışmalarını 
sürdürüyor ve çekirdek kadroyla sık sık bir 
araya geliyor. Her ilde oluşturulan komis-
yonlar da teşkilatlanma çalışmalarını yü-
rütüyor. Kurulacak partinin tüzük ve 
programının yazım aşaması tamamlan-
mak üzere. Kurucular Kuruluna da son 
şekli veriliyor. Programda adalet, insan 
hakları, demokrasi, özgürlük konusu ön 
plana çıkacak. "Yasaklarla, yolsuzluklarla 
ve yoksullukla sonuna kadar mücadele 
edilecek", "akraba ve adam kayırmacılığı 
olmayacak" ve "adil bir gelir dağılımı" vur-
gusu yapılacak. Davutoğlu’na yakın bir 
kaynak, “Kasım sonuna kadar bunu bitir-
meye çalışıyoruz. Partileşmeden sonra il 
başkanları binaları tutacak, kongreler ya-
pılacak” değerlendirmesini yaptı. 

Parası var mı? 

Davutoğlu’na yakın kaynak, “AK Parti'den 
eski il başkanları alanlarda çalışıyor. 15 
Temmuz’da meydanlara çıkan, 15 Tem-
muz’a karşı direnen, ilk meydanlara çıkan 
il başkanlarımız var onlar şu anda bizimle 
beraber çalışıyor” dedi. "Paranız var mı?" 
sorularına da Davutoğlu’na yakın kaynak, 
“Bir işe dava ruhuyla bakılırsa paraya 
gerek yok, o para kendiliğinden oluşur. Bir 
işte menfaat ilişkisiyle bir araya gelinirse 
herkes paraya bakar. Biz bu işe bir dava 

ruhuyla bakıyoruz. AK Parti kurulurken 
parası mı vardı, hepimiz elimizi cebimize 
attık, teşkilatları kurduk. Bizim partimizi 
halk kuruyor, hoca (Davutoğlu) buna ön-
derlik ediyor, paramız pulumuz her şeyi-
miz de kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hoca 
bu işlere falan kafasını takmıyor" 

değerlendirmesini yaptı. 

Anketler ne diyor? 

Davutoğlu’na yakın kaynak anketlerdeki 
oy oranlarına ilişkin de, “Bazı anket firma-
ları şunu söylüyor, her gün hocanın tren-
dinin yükseldiğini, son dönemlerde 

hızlanarak devam ettiğini söylüyorlar. Bu 
düşüş orada yaşandıkça, kaçışlar yoğun 
bir şekilde en gidilecek yer, kendilerine 
yakın gördükleri parti, kurulacak partiyi, 
hocanın partisini görüyorlar.  Davutoğlu 
hızlı bir şekilde yukarı doğru oy oranı gidi-
yor” dedi. 

PARTININ TABELASI 
KASIMDA ASILIYOR

TÜRKİYE Barolar Birliği'nde 
Olağanüstü Genel Kurul için 
süreç başladı. TBB Genel Se-

kreteri Sabiha Tekin, Antalya Barosu’nun 
TBB yönetimine gönderdiği kararın, "yö-
netim kurulu tarafından değerlendirmeye 
alınmadığını" açıkladı. Gerekçe olarak, 
olağanüstü genel kurul için yasanın ara-
dığı “En az on baronun yönetim kurulları 
yazı ile isterse" şekil şartının, TBB Yöne-
tim Kurulu toplantı tarihi itibarıyla oluş-
maması gösterildi. 

Usul gerekçesiyle reddetti 

Barolar tarafından "eksen kayması" yaşa-
makla suçlanan Başkan Metin Feyzi-
oğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 
adli yıl açılış törenine katılması sonra-
sında TBB’de olağanüstü kongre toplan-
tısı gündeme geldi. Bu süreçte İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarba-
kır, Şanlıurfa, Bursa, Aydın ve Van baro 
yönetimleri, TBB’nin “seçimli olağaüstü 
genel kurula götürülmesi” için ayrı ayrı 
karar aldı. Bu kapsamda barolar, aldıkları 
kararları gereği için TBB Yönetim Ku-
rulu’na gönderdi.  
Alınan bilgiye göre TBB Yönetim Kurulu, 
olağanüstü genel kurul taleplerini “usulü” 
gerekçesiyle reddetti. Gerekçe olarak, yö-
netim kurulu toplantısının yapıldığı 
tarihte TBB’ye gerekli olan 10 baro yöne-

timi kararının ulaşmaması gösterildi. 

Oy birliğiyle karar 

TBB Genel Sekreteri Sabiha Tekin, ko-
nuya ilişkin Antalya Barosu Başkanlığı’na 
verdiği "olumsuz" yanıtta, kararın oybirli-
ğiyle alındığına vurgu yaptı. 10 baronun, 

bu süreçte güncel tarihli yeni karar alıp 
bunu kasım ayının ilk haftasında TBB’ye 
göndereceği öğrenildi. Böylece TBB Yö-
netim Kurulu toplantısı yapıldığında, ön-
lerine yasanın şart koştuğu 10 sayısının 
olacağı ve "olağanüstü genel kurula git-
mek zorunda kalabileceği" belirtildi. 

BAKAN Pakdemirli, yaptığı yazılı açıkla-
mada, 11 Kasım 2019'da 81 ilde 11 milyon 
fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi. 

Bakan Pakdemirli, fidanların, gelecekte bu toprak-
larda yaşayan tüm canlılar için nefes olacağını belirte-
rek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda, Muğla'nın 
Dalaman ilçesinde 11 Temmuz'da çıkan yangında 
zarar gören ormanlık alanların yeniden ağaçlandırıl-
ması için hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Ekiple-
rimiz bir taraftan yangından zarar gören ağaçları 
sahadan çıkartarak alanın temizliğini yapıyor, diğer ta-
raftan da tohum ekimi ve fidan dikimi için alandaki 
çalışmalarını sürdürüyor. Yangından 4 ay sonra yani 
11 Kasım’da Dalaman ve Göcek’teki alanlara ilk fi-
danları dikmeye başlayacağız ve ağaçlandırma mevsi-
minin sonuna kadar çalışmaları tamamlamış 
olacağız. Böylece yanan bu alanları yeniden yeşertmiş 
olacağız. Gelin 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de gele-
ceğe nefes seferberliğimizde bize katılın." 

4.5 milyar fidan dikildi 

Bakan Pakdemirli, Türkiye genelinde Kasım ayında 
yapılacak olan fidan dikim etkinliğine sivil toplum ku-
ruluşlarının yanı sıra vatandaşların da destek verece-
ğini söyleyerek, "Türkiye dünyada en fazla 
ağaçlandırma yapan üçüncü ülke konumunda. Son 
16 yılda 4,5 milyar fidan dikildi. Hedefimiz 2023 yılına 
kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak" ifadele-
rini kullandı. DHA 

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, kasım ayında partisinin tabelasını asmaya hazırlanıyor. Davutoğlu’nun partisinin tüzük ve programının  
yazım aşaması tamamlanmak üzere. Kurucular kuruluna da son şeklinin verilmesinin ardından partinin ismi ve logosu belirlenecek 

Olağanüstü kongre çıkmazı
Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’ın da bulunduğu 10 baro yönetiminin Türkiye Barolar 
Birliği’ni (TBB) olağanüstü genel kurula çağırma hamlesi “şekil şartı”na takıldı

Hedef; 7 milyar  
fidan dikilecek 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Ülke-
mizin 81 vilayeti ile yurt dışında yaşayan 

vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını 
tebrik ediyorum. Tarihimizin bu önemli dönüm nok-
tasının sevincini bizimle paylaşan tüm dostlarımıza 
teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı 
yıl dönümü kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk başta olmak üzere, bir asırlık şanlı geçmişe 
sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve yeni 
devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahraman-
larımızı saygıyla yad ediyorum. Türkiye, bağımsızlık 
mücadelesini en başından en sonuna kadar milli ira-
denin temsilcisi olan Meclisi eliyle yürütmüş bir ülke-
dir. Önümüzdeki yıl 100'üncü yıl dönümünü 
kutlayacağımız Büyük Millet Meclis'imizden bugüne 
kadar ülkemizin kalkınması, güçlenmesi, ileriye git-
mesi için çalışmış tüm milletvekillerimize şükranla-
rımı sunuyorum. Bin yıldır, dünyanın en gözde, 
üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında 
yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitle-
rimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Millet ve 
devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak 
amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin 
içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Tem-
muz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm 
hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Suri-
ye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve 
son olarak Barış Pınarı Harekatları da, yine bu mü-
cadelenin birer parçasıdır" ifadelerine yer verdi.  

Saldırılar kesintisiz sürüyor 

Erdoğan mesajının devamında, "Bundan bir asır 
önce başlattığımız ve yeni devletimiz cumhuriyeti-
mizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir 
benzerini, farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz" 
diyerek, “Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yö-
nelik her türlü oyun, her türlü fitne sergileniyor. Sı-
nırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar 
egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesin-
tisiz sürüyor” dedi.

Erdoğan: Tarihi bir  
mücadele veriyoruz

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
14'üncü, 15'inci, 16'ncı 

Dönem İzmir Milletvekili Coşkun 
Karagözoğlu (88) için TBMM'de 
düzenlenen cenaze törenine ka-
tıldı. Ankara'da, yaşlılığa bağlı 
sağlık sorunları nedeniyle dün ha-
yatını kaybeden CHP İzmir eski 
Milletvekili Coşkun Karagözoğlu 
için TBMM'de tören düzenlendi. 
Törene Karagözoğlu'nun ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
TBMM Başkan Vekili Levent 
Gök, CHP grup başkan vekilleri 
Özgür Özel ve Engin Özkoç, AK 
Parti Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş ve milletvekilleri ile Meclis 
çalışanları katıldı. Kılıçdaroğlu, 
tören öncesi Karagözoğlu'nun ya-
kınlarına başsağlığı diledi. Evli ve 
2 çocuk babası Coşkun Karagö-
zoğlu'nun cenazesi, Kocatepe Ca-
mii'nde öğle vakti kılınacak 
namazın ardından Karşıyaka Me-
zarlığı'nda toprağa verilecek.

Kılıçdaroğlu 
cenazeye katıldı

TÜRK siyasi tarihinin önemli 
isimlerinden eski başbakan 
Necmettin Erbakan’ın 

2011’deki vefatının ardından 
2016’ya kadar iki dönem Saadet 
Partisi Genel Başkanlığı gör-
evinde bulunan Mustafa Kama-

lak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Ka-
malak, İYİ Parti’ye geçti. Oğul Kamalak 27. 
dönem seçimlerinde Saadet Partisi’nin An-
kara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayıydı. 

Mutlu olduğum yerdeyim 

Kamalak, yaptığı değerlendirmede Saadet 

Partisi hakkında olumsuz konuşmasının yanlış 
ve yakışıksız olacağını belirterek, İYİ Parti’ye 
geçiş nedenini şu sözlerle açıkladı: "Ancak 
yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şey-
lerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, is-
tikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını 
gördüm. Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim” 

Kamalak’ın oğlu İYİ Parti’ye geçti
Saadet Partisi (SP) eski genel başkanı Mustafa Kamalak'ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti’ye 
geçti. Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti'ye geçişini, “Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim” diye duyurdu

Muhammet  
Furkan 
Kamalak

Bekir 
Pakdemir

Recep Tayyip 
Erdoğan

Ahmet 
Davutoğlu

Metin 
Feyzioğlu

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
“Türkiye, dünyada en fazla ağaçlandırma yapan 
üçüncü ülke konumunda. Son 16 yılda 4,5 milyar 

fidan dikildi. Hedefimiz 2023 yılına kadar 7 milyar 
fidanı toprakla buluşturmak” dedi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında 
"Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi 

korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir  
mücadelenin içindeyiz" ifadelerine yer verdi

ZAYİ İLANI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.  

Hükümsüzdür. Maram Mousıllı. 
99035847162.
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BEŞİR ZENGİN 
BEŞİR ZENGİN ŞİRKETLER GRUBU 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MENDERES  
BALABAN 
AVCILAR MENDERES  

BALABAN KIR VE DÜĞÜN BAHÇESİ

BAYRAM DELEN  
İŞ İNSANI

MEHMET ASLAN  
MHP AVCILAR BELEDİYE  

MECLİS ÜYESİ

MUSTAFA TARIM 
AK PARTİ AVCILAR BELEDİYE  

MECLİS ÜYESİ

TUNCAY GÜNDÜZ   
CHP AVCILAR BELEDİYE 

MECLİS ÜYESİ

FARUK ÖZDEMİR 
İBB VE AVCILAR BELEDİYE  

MECLİS ÜYESİ 

ALİ GÜLA  
AVCILAR YAYLA KASABI

EVREN PEHLİVAN 
AVCILAR ORDU KUYUMCULUK VE ORDU GRUP 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TUNCAY GÖKTAŞ 
GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI

HANDE 
KAHYA 

AĞIZ VE DİŞ  
SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

SÜLEYMAN KURUOĞLU  
AVCILAR KAHVE SARAYI VE KURUOĞLU  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İSMAİL HAKKI AKTAŞ 
AVCILAR TRABZONLULAR DERNEK BAŞKANI

BÜLENT ZEREN 
AVCILAR BELEDİYE 
BAŞKAN YARDIMCISI

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında 
her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme 

günüdür. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun… 

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak 
değerlerimiz etrafında her zamankinden 
daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. 
Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun… 

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz 
etrafında her zamankinden daha güçlü bir  
şekilde kenetlenme günüdür.  
Cumhuriyet  
Bayramınız 
kutlu olsun… 

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz 
etrafında her zamankinden daha güçlü bir  
şekilde kenetlenme günüdür. Cumhuriyet  

Bayramınız kutlu olsun… 

SADIK PEHLİVAN  
AK PARTİ AVCILAR  

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ 

ENGİN GENÇOL 
İŞ İNSANI 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 

Cumhuriyet 
Bayramı 

kutlu olsun… 



E ylül ayında av yasağının sona er-
mesiyle birlikte balık satışları arttı. 
Özellikle kış aylarında pek çok 

balık çeşidi tezgahlara oradan da sofrala-
rımıza geliyor. Balık tüketen vatandaşla-
rın, balık alırken dikkat etmesi gereken 
bazı hususlar bulunuyor. Bazı balık satıcı-
ları bayat balıkları çeşitli hilelere başvura-
rak vatandaşa satmaya çalışıyor. Vatandaş 
balık alırken öncelikle balığın solungaç 
kısmındaki kırmızılığa bakıyor. Balıkta hi-
leye başvuran bazı satıcılar ise solungaç-
ları boya ve mürekkeple kırmızıya 
boyayarak balığı satmaya çalışıyor. 

Balıkçına güveneceksin  

Bakırköy'de pazarda balık satan Yusuf 
Can, "Balığın tazeliği, etinin sertliğinden, 
kulağından, gözlerinden, parlaklığından 
belli olur. Bir o kadar da balığın gösterişi 
zaten belli olur. Balığı elinizle tuttuğunuz 
zaman balığın kendini salmaması lazım. 
Parlak olması lazım. Kulaklarının kırmızı 
olması lazım. Bu tarz balıklarda bir sorun 
olmaz. Asıl tazelik konusu hamsi ve istav-
ritte. Buzhane mevsimi başladığı zaman 
çok zorluk olur. Onun için balıkçına güve-
neceksin gerisi yalan" diye konuştu. 

Boyandığı anlaşılabilir mi? 

Balık satıcısı Yusuf Can, "Baktığın zaman 
anlaşılır, boya olduğu bariz belli olur 
zaten. Bir süre sonra akar. Aynı canlılığı 
koruyamayabilir. Su vurduğumuz için bir 
süre sonra boyayı atar. Balıkçınıza güve-
neceksiniz, sürekli aynı balıkçıdan alışve-
riş yapılmalı. Tek çare bu. Sürekli 2 veya 
1 TL için balıkçınızı değiştirirseniz çok 
farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Tek gerçek 
aslında bu" ifadelerini kullandı. Bir diğer 
balık satıcısı Ahmet Koca ise balık alırken 
nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt 
verdi. Koca, "İlk önce balığın gözlerine 
bakacağız. Balığın gözü net, parlak ve 
çökmemişse tazedir. İkincisi kulağı. So-
lungaç kısmı kırmızı olursa tazedir. 
Üçüncü olarak da balığın rengi. Sırt kıs-
mında bir parlaklık olur. Bu da çok 
önemli. Sudan çıkınca üstünde bir jel 
olur zaten. Bu koruyucu jel de balığı bak-
terilere karşı önlüyor. Tuzlu sudan çıktığı 
için balık o bakterileri kapsamasını önlü-
yor. O özelliğini kaybetmiş olursa o balık 
zaten bayattır" diye konuştu. Ahmet 
Koca, boyanın anlaşılmasının kolay ol-
duğunu ifade etti. Koca, "Solungaç kıs-
mına elini sürdüğünüzde boya olsa, o 
boya çıkar. Boya olursa elinizle dokundu-
ğunuzda o boya akmış olur. Net bir şe-
kilde anlaşılıyor" ifadelerini kullandı. 

Arkadaşlara güveniyorum 

Küçükçekmece'de balık pazarından alış-
veriş yapan bir vatandaş "10 kilo kadar 
aldım. Taze balık olarak görünüyor. Arka-
daşlara da güveniyorum. Tazedir, zaten 
sezon yeni olduğu için bayatlama şansı 
pek fazla olmuyor" dedi. Bakırköy'de pa-
zardan balık aldığını ifade eden Neşe 

Menekay, "Balığın tazeliğini görünüşün-
den anlamaya çalışıyorum. Belli ediyor 
kendisini. İki balıkçımız var, sürekli aynı 
yerden alışveriş yapıyorum. Memnunum, 
bir şikayetim de olmadı bu zamana 
kadar. Tazeliğinden de emin oluyoruz di-
yelim" dedi. Semra Erkan ise balığı pa-
zardan almayı tercih etmiyor. 
Erkan, "Balığın tazeli-
ğini solungaçlarının 
kırmızı oluşundan 
anlarım. Bayat 
balıklar zaten 
ölü duruyor-
lar, diriliği 
gidiyor. 
Balık alır-
ken tazeli-
ğine dikkat 
ediyorum. 
Pazardan al-
mayı tercih 
etmiyorum, 
teknelerde tutan-
lardan almayı ter-
cih ediyorum" 
ifadelerini kullandı. DHA 
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GÜNDEM

ZAYİ İLANLARI  
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.  

Hükümsüzdür. NUR ALEBİ 99959848450 
 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.  
Hükümsüzdür. BİLAL SENDE 99962848386 

 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.  

Hükümsüzdür. LİMAR SENDE 
 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.  
Hükümsüzdür. LEYE SENDE 

 
Suriye'den aldığımız evlilik cüzdanını kaybettik. 
Hükümsüzdür. NUR ALEBİ - BİLAL SENDE  

 
İstanbul ili Fatih ilçesine kayıtlı Beylikdüzü İlçe Nüfus  

Müdürlüğü’nden almış olduğum Kimlik Kartımı kaybettim.  
Kamuoyuna ilanen duyurulur. Hükümsüzdür.  

İHSAN YALÇINTEPE 
 

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.  
İsmail Hızzını. 99907906706. 

 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim.  

Hükümsüzdür. Mohamad Rsho. 9873520212.
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Kurbağalıdere trafiği 

İŞİD ve özel hayat  
bitti mi?

‘Ö nce yarat sonra bitirmeye çalış' modasının 
hüküm sürdüğü şu vefasız dünyada füze-
den  daha ucuz ve daha hızlı bir tweetle 

yaşananları duyurma modasını izliyoruz. 
Çoğumuzun özel hayatında yaşadığı ve 'Nereden 

başıma bela ettim' dercesine insanın yarattığını yok 
etme çabası zamana, maddiyata hatta kan 
dökülmesine neden olur. 

Dünyada ülkeler arasında, özel hayatta ise gazete-
lerin 3. sayfalarında yer alan bu durumun son örne-
ğini ülkelerin ekonomisine attığı tweetlerle ya bomba 
ya da gündem olan Trump'ın son tweetidir. 

Özel hayatta ise günlük  bir gazete almadan 
'Satılık Basın diye söylendiğimiz gazetelerin 3.sayfa-
larında  yer alan haberlerle kararan hayatların yo-
rumlanmaya çalışıldığı şu vefasız dünyada attığı son 
tweet IŞID lideri denen adam,  asıl liderleri tarafın-
dan atılan tweet ile çocuklarıyla birlikte yok edildi.. 

El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'ide bu yöntemle 
yolcu edenler şimdi ise adına general dedikleri ABD 
ve RUSYA'nın muhatap aldığı YPG'liyi konuşuyor, 
alıştırıyor.. 

IŞID lideri Bağdadi'yi çocukları ile birlikte yok 
edenler bir de evlat, çocuk hakları adı altında kendi-
lerini demokrasi yanlısı, dün yarattıklarını ise terö-
rist ilan ederler.. 

Yaratmanın Allah'a mahsus olduğu ama iktidarlar 
uğruna paylaşılan bu dünyada kullanılanlar diye yok 
edilenlerin vebalini de onlara uyanlar öder.. 

Başta kullanılıp Feto'cu diye kenara atılanların, 
terörist ilan edilenlerin, mafya liderlerinin "Tak, 
Kullan, At" diye kullandığı ve çöpe attığı cep telefonu 
kartları gibi insanları, insanlığı kullananlar kendile-
rini mutlu şanslar da aslında kayıp edenlerin 
kendileri olduğunu da üzerlerine almazlar.. 

Çünkü Bağdadi'yi ABD değil, ona yardım eden 
kullanıcıları da asıl kullanılanlar olduklarını er geç 
anladıklarında iş işten geçtiği gibi özel hayatlarıda  
olayların beklenmedik bir anda açtığı kanlı gazete 
sayfaları gibi olur.. 

Bunun başını da Ortadoğu ve bu bölgede 
bulunanlar çekerler.. 

Kısacası Bağdadi olayı gibi özel hayat denen 
alanda da her şeyin her an olabileceğini ve bu 
olacakların gazetelerin 3.kanlı sayfalarına bir 
tweetle ya da bir kurşunla başlık olabileceğini 
hesaba katmak gerekir..

Atatürk Anıtı’na  
çelenk sundular 

SİLİVRİ’DE 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayra-
mı’nın 96’ncı yıl dö-

nümü kutlamaları çelenk sunma 
töreni ile başladı. Silivri Sahili Ata-
türk Meydanı’nda düzenlenen çe-
lenk sunma töreninde Ulu Önder 
Atatürk’e ve Türk Devleti’ne bağlı-
lığı simgeleyen çelenkler Atatürk 
Anıtı’na bırakıldı. Resmi kutlama 
törenine Silivri Kaymakamı Ali 
Partal, Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili Süleyman Erturan, İstanbul 
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Hazım Tamer Dodurka, Garni-
zon Komutanı Binbaşı Mustafa 
Çokbüyük, İlçe Jandarma Komu-
tanı Binbaşı Güngör Kırarslan, İlçe 
Emniyet Müdürü Taner Ertürk, si-
yasi parti temsilcileri, belediye mec-
lis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, 
oda ve dernek başkanları ile çok sa-
yıda vatandaş katıldı. Silivri Kay-
makamlığı, Garnizon Komutanlığı 
ve Belediye Başkanlığı çelengi Ata-
türk Anıtı’na sunuldu. Tüm katı-
lımcılar saygı duruşunda bulundu 
ve belediye bandosu eşliğinde İstik-
lal Marşı’nı okuduktan sonra  
program sona erdi.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Kurba-
ğalıdere Islah Projesi kapsa-
mında D-100 Karayolu Göztepe 

Köprülü Kavşakta dere kesiti genişletme 
çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında 
D-100 Karayolu'nun bir kısmı trafiğe kapa-
tıldı. 120 gün sürmesi planlanan çalışmalar 
süresince trafiğin aksamaması için D-100 
Karayolu’nun etaplar halinde kapatılacağı 
öğrenildi. İlk aşamada  D-100 Karayolu 
Göztepe Köprülü Kavşağı Mevkiinde tra-
fik, geçici olarak yeni yapılan servis yoluna 
yönlendirildi. Bölgede çalışma nedeniyle 
akşam saatlerinde trafik yoğunluğu gözle-
nirken, araçlar Bostancı Köprüsü’ne kadar 
uzun kuyruklar oluşturdu. D-100 Karayolu 
üzerindeki İETT Hastane durağı da 50 
metre ilerideki alternatif yola taşındı. 

120 gün içinde bitecek 

İBB'den çalışmalarla ilgili yapılan açıkla-
mada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi'nin bağlı 
kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, 
küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle 
zaman zaman mevsim normallerinin üze-
rinde yağış alınan bölgelerdeki su baskınla-
rını önleme amacıyla çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Bu doğrultuda yapımı devam 
eden Kurbağalıdere Islah Projesi kapsa-
mında, Göztepe Köprülü Kavşak ve Opti-
mum AVM arasında kalan bölgede dere 
kesiti genişletme çalışmaları başlatılıyor. 5 
Ekim 2019 Cumartesi günü start alacak 
proje etaplar halinde tamamlanacak ve 
yaklaşık 6 ay sürecek. Proje ile Kurbağalıde-
re'yi rehabilite edilerek bölgedeki su baskın-
larına karşı kalıcı çözüm getirilecek. 
Bölgede trafiğin aksamaması için E-5 gü-

zergahı, etaplar halinde kapatılacak. Trafik 
yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. 
Bu nedenle, çalışmalar sırasında sürücüle-
rin trafik işaret, işaretçiler ile yönlendirici 
yol çizgilerine uymaları gerekiyor. Birinci 
Aşamada: D 100 Karayolu Göztepe Köp-
rülü Kavşağı Mevkiinde trafik, geçici olarak 
yeni yapılan servis yoluna yönlendirilecek. 

Haritada yeşil ile gösterilen alanın 60 gün 
içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. İkinci 
Aşamada: Birinci aşamada tamamlanan 
kısma trafik yönlendirilerek E5 ve E5'e pa-
ralel kısımdaki eksik dere ıslah inşaatları ta-
mamlanacak. Haritada mor ve mavi ile 
belirtilen noktalardaki çalışmaların 120 gün 
içinde tamamlanması planlanıyor." DHA 

CUMHURİYET Bayramı kutlamaları kapsa-
mında Kartal Belediyesi ve Çam Koleji iş 
birliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

Satranç Turnuvası düzenlendi. 26-27 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirilen turnuva, 10 ve 14 yaş altı 
olmak üzere 2 kategoride yapıldı. 2 gün boyunca 
devam eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç 
Turnuvası'na yüzlerce sporcu katılırken veliler de ço-
cuklarını yalnız bırakmayarak onların heyecanına 
ortak oldu. Turnuva öncesi okula bir ziyaret gerçek-
leştirerek minik ve genç sporcular ile bir araya gelen 
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sporcu ço-
cukların yönelttikleri soruları cevaplayarak her zaman 
için kendilerine destek vermeye hazır olduklarını ifade 
etti ve başarılar diledi. 

Yüksel saygılarını sundu 

Kategori yarışmalarının ardından turnuvanın ödül 
töreni yapıldı. Törene Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel adına katılan Kartal Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Adem Uçar, “Bu turnuvaya katılan bütün 
çocuklarımıza, bundan sonra katılacakları turnuva-
larda başarılar diyorum. Bütün çocuklarımızı tebrik 
ediyorum; ama asıl büyük tebrik siz velilerimize” 
dedi. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bazı balıkçıların bayat balıkları çeşitli hilelere başvurarak vatandaşa satmaya çalıştığı ortaya çıktı. Balıkların solungaçlarını boya  
ve mürekkeple kırmızıya boyayan sahtekarlara dikkat edilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, vatandaşların dikkatli olmasını istedi

Kartal’da akıl oyunları

Fakir YILMAZ

YAZIYORSAM SEBEBİ VARBAYAT SAHTEKARLIK!

PEKİ balıkta yapılan hile yöntemleri ve 
taze balığın ayırt edilebilmesi için uz-
manlar ne söylüyor? TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şen-
yurt, balığın mevsiminde tüketilmesi 
gerektiğini söyledi. Şenyurt, "Her 
üründe olduğu gibi öncelikle mevsi-

minde tüketmek son derece 
önemli. Av mevsimi 

zaten kanun koyucu-
lar tarafından belir-

lenmiş. Bu 
mevsimde balık 
tüketmek, 
özellikle ha-
vaların soğu-
masıyla 
balıkların iri-
leşmesi, yağ-
lanması, 

lezzetinin art-
ması, besin de-

ğerlerinin 
artması son derece 

önemli. Taze bulmak 
için öncelikle insanların 

bildikleri, güvendikleri balıkçılardan 
balıklarını almalarını tavsiye ediyo-
rum" dedi. Balıkta hile yapanların ol-
duğunu ifade eden Şenyurt, "Balıkta 
da hile yapıldığı solungaçlarını boya 
maddeleriyle boyadıkları gibi duyum-
ları biz de alıyoruz. Bu konuda eli-
mizde bilgi, belge yok.  Bu tür yollara 
başvuranların olduğunu bizde biliyo-
ruz. Solungaçlarının vişne kırmızısı kı-
vamında kırmızı olması, gözlerinin 
parlak olması aynı şekilde vücudunun  
etli kısmının dolgun ve gergin olması, 
dokunulduğunda mümkün olduğunca 
parmak izinin az oluşması ve çok kısa 
sürede eski halini alması önemli kriter-
lerden. Kokusundan da anlaşılabilir. 
Özellikle şoklanmış balıklar uygun 
şartlarda çözüldükten sonra mı tez-
gahlara geliyor. Bunlara çok dikkat 
etmek lazım. Tezgahların hijyen açısın-
dan temiz olması. Balık servisi yapan 
satış elemanlarının uygun kıyafetlerle  
bulunması, temizliklerine dikkat etme-
leri bunlar halkımızın balık alırken dik-
kat etmesi gereken unsurlardan" 
ifadelerini kullandı.

MEVSİMİNDE TÜKETMEK  SON DERECE ÖNEMLİ 

İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurbağalıdere Islah Projesi kapsamında D-100 Karayolu Göztepe Köprülü Kavşağı 
trafiğe kapatıldı. Araçlar, geçici olarak yeni yapılan 4 şeritli servis yoluna yönlendirilirken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu
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eRol ÇakıR  
DELTA PLAZA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bu tarihi gün, bizi biz yapan 
ortak değerlerimiz etrafında 

her zamankinden daha güçlü 
bir şekilde kenetlenme 

günüdür. Cumhuriyet  
Bayramı kutlu olsun...

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

dilaveR saRgın  
AK PARTİ BEYLİDÜZÜ İLÇE BAŞKANI

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

eRcan ÇifTÇi 
ÇİFTÇİOĞLU LTD.ŞTİ.  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

eRkan eRdoğan 
CHP BEYLİKDÜZÜ VE İBB MECLİS ÜYESİ

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

TuRan TaŞkın ÖzeR 
CHP BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

BülenT kuzulugil 
BEYLİKDÜZÜ ERZURUMLULAR  

DERNEK BAŞKANI

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

Şuayip seRindik 
AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE MECLİS ÜYESİ 

cengiz aTaseven 
BEYLİKDÜZÜ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKANI

cem aydın 
CHP BEYLİKDÜZÜ İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

kemal sıR 
AK PARTİ BEYLİKDÜZÜ  İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI 

BEYLİKDÜZÜ TÜRK KIZILAYI YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TaRık  
eRdoğan  

CHP BÜYÜKÇEKMECE  
MECLİS ÜYESİ Recep eRol

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak 
değerlerimiz etrafında her  
zamankinden daha güçlü bir  
şekilde kenetlenme günüdür.  
Cumhuriyet 
Bayramı kutlu 
olsun...

Bu tarihi gün,  
bizi biz yapan  
ortak değerlerimiz 
etrafında her  
zamankinden daha 
güçlü bir şekilde 
kenetlenme günüdür. 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlu olsun...

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...

CUMHURİYET BAYRAMI  
KUTLU OLSUN...
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YASİN HALİT AKSOY  
ÇATALCA BELEDİYESİ GENEL KOORDİNATÖRÜ 

 

Bu tarihi gün, bizi biz yapan  
ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden  
daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.  

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun… 

TAYFUN DURMUȘ   
ÇATALCA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 

Bu tarihi gün, bizi biz yapan  
ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden  
daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür.  

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun… 



BULMACA

Sefa Gözü

Ad

ABD

Beddua

ses
Beyaz

Süt
Dah

sözü

Soy

Radyoda
Cet

sese

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

B A B L S Y L Ö Ü N
V U K U N L E U A R Ü E

A E B E D Y Ü C E O
Y K L T R L E R Z N
E E O Ç O K L U S K F
D Y R L T E P R K K
A E A A V T R A Z

M Z R A K Y A E R S
O P R E Z R D U R U
O F E T T C A M E S

T M E D U Y U S U
N Ü K S Z S N E T L

 ARMUT
 ATİK
 ATLI
 AYET
 BABİL
 BROŞ
 BUAT
 CAMİ
 ÇOKLU
 DADI
 DARP
 DURU
 EDİM
 ELEN
 EREK
 ERKE
 ESİR

 EŞKIYA
 EZİK

 İFŞAAT
 İŞİTME
 İYOT

 KALORİ
 KOLAY
 LENS
 LEVA
 NEON
 NÜKS
 OFİS

 OLDU
 ÖĞÜN
 ÖREN
 PREZ
 RAZI
 REEL

 REST
 SEYEK

 SİNE
 SKİF

 ŞEMS
 ŞIPKA
 TEATİ

 TEPİ
 UMUR

 USUL
 ÜRİK

 VUKU
 YAZI

 YÜCE
 ZAYİ

 ZECRİ
 ZERRİN

A L T Ü S T

3 HARFLİ
 AHİ
 EFE
 HIK
 OLE

4 HARFLİ
 AGUŞ
 APAZ
 ASUR
 ATİK
 AYNİ
 AZAM
 EZİŞ
 HAYM
 İETT

 İHYA
 İLGA
 ISKA
 İTKİ

 KRAL
 PİKE
 TRAS

5 HARFLİ
 AKAİT
 FIKRA
 GAYRI
 HASSE
 IHMAK
 KELEK
 MOTEL

 NAVAL

6 HARFLİ
 ALTÜST
 İNANIŞ
 IRAKLI
 IRKTAŞ

 KABALA
 MÜŞFİK
 SÜTANA

10 HARFLİ
 IRAKLAŞMAK

 KATIRCILIK
 PSİKİYATRİ

 ZARFLANMAK

Soldan Sağa:
1. Boyunduruk zelvesi. - Mürekkep hokkalarına konu-
lan ham ipek. 2. Bir şeyi olumlu kılmak. 3. Duvar taş-
larının veya tuğlalarının harçla doldurulup üzerinden 
mala çekilerek düzeltilen aralığı. - “Sözün kısası, doğru-
su” anlamlarında bir söz. 4. Alçak duruma getirmek. 6. 
Pedagoji veya eğitimle ilgili olan, eğitimsel. 7. Ad. - Her-
hangi bir konuda verilen gizli bilgi. 8. Sevimli ve ufak 
tefek esmer güzeli. 9. Destansı. - Düzen, hile.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Temizlik işlerinde kullanılan bir çeşit tuz. - Yüksek 
bir yerden suya dik olarak dalma. 2. Hesaba sayarak. 3. 
Betona delik açmakta kullanılan sivri uçlu bir aygıt. - Ya-
şamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. 4. Bir kimse-
ye, hatıra olarak sunulan esere imza atmak. 6. Bir edebî 
eserde, bir kültür ürününde pek çok tekrarlanan formül. 
7. Cemaate namaz kıldıran kimse. - Kilisede koroyerini 
ana neften ayıran ve absid eksenine dik doğrultuda yer-
leştirilmiş köprü. 8. Yaz aylarında giyilen bol ve geniş di-
kimli astarsız hafif ceket. 9. Çeşitli renklere sahip değerli 
bir taş. - Tenis oynanan alan.

1
8 9 2

3 5 1 2
4 7
6 3 2 1

7 5
8 9

6 8 4 3
1 5 4

7 2 6
2

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

4
6 4 9
2 7 3

7 9 5
1 6 7

6 1
5 3 9
9 4 5

4 9 8
7 1 2 3

6 7 2
8 1

Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

harfler arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.

K l a s i k  K a r e

Sudok u  |  K o l a y

Sudok u  |  Zo r

A Z A M H Y A
P S Ü T A N A T
A G U A Y N
Z A R F L A N M A K
Y V
R A K L A M A K

H K O L E
M A L T Ü S T L
A H E F E
K A T R C L K
S R R K

P S K Y A T R
E T T K R A L

K K A B A L A G
E Z S K A

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

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

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

S A M L K A
O L U M L A M A K
D E R Z Y A N
A L Ç A L T M A K
H L M D

P E D A G O J K
S M T Ü Y O

K A R A B B E R
E P K F E N T

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

S S Fevk Ü Erkek E H
Gözü

doymaz,
haris

Ad A Nasihat Ö
ABD

Michigan
eyaleti

Ribonükleik
asit
M Perdeli bir F E zeybek E Beddua E

Z A R A klarnet
virtüözü S E R K A N Ç A R Sazan-

gillerden A K K E F A L
F Seyrek D ses T Beyaz

Vaktâki S A Bugünden
bir önceki

gün D Ü N
Süt

Sodyum
simgesi
A G U Dah

Türkiye D E H Tekerlek
biçimindeki

makine

K A S E T Tek

hayvan A T Toprak
Mahsülleri T M O Fecir T A N Yunanca

sekiz

gelen ön ek O K T A mantarlara
özgü üreme Noradrenalin Ç

Kürklü bir
hayvan

Bestedeki

kümesi

Ut çalan S K A L A Niye,
niçin?

Usanç
anlatan bir
seslenme

sözü M Belli
yerlerden

gelen para

Boyadan
önceki kat A S T A R Valide A N A

R A K U N Ney çalan
kimse N E Galyum

simgesi

Çeper G A Aç Sevindiren S A R
Eti B toprak D Bitkinin

büyüme N E Y Z E N T O K duru, temiz K
H T T Böbrekte

görülen
iltihap Y hitap sözü A L O

Türkü
biçiminde
söylenen

küçük
masallar C Amerika S Hayret,

teaccüp

Sonbaharda
kuruyup Adamak O Kültür,

hars A N E F R T B A L A D
G A Z E L Kolalama Gayri-

mümkün A elmastan R Ne ekersen
... biçersin Deney

içinde
kalan
K A F A

Bilge D K Dinî
konularda K O L A Uyum O Ç K N

H A K M Türk
Haberler T Alamet

Bilen
Bir ülke L Soy K A N kahverengi B

Ergenlik
sivilcesi

Sahne A Üç
kere on Ölümlü

Yenecek
yemeklerin

listesi

At yavrusu M E N Ü (argo)

Sunma H A M P A Ceylan A H U Enerji

Apartman E R K E Çürüyerek

olan K O F
T A Y Hareketli, F A A L Belirti, iz,

ipucu E M A R E Radyoda
haber
bülteni A J A N S Cet A T A

Yüce Bir tür F Ö T R sese
çevirme C R A Züppe S N O P Yasaklama M E N Gizli yer,

bucak T U N
Â L meyvesi Ü Z Ü M Hazakat,

ehliyet U Z L U K Tür, T P Sonradan

gelen A R Z

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.com
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B u hafta sahnelenecek oyunlar ve ko-
nuları: Hastalık Hastası, Klasik Fran-
sız Tiyatrosu’nun kurucularından 

Moliere’in (1622 – 1673) yazdığı son oyun-
dur. 1673 yılında sahnelenen Hastalık Hasta-
sı’nda Moliere, eleştirilerini mesleğini kötüye 
kullanarak zengin hastalarını sömüren dok-
torlara yöneltir. Oyunda hastalık hastası 
Argan rolünü de kendisi oynayan Moliere, bu 
temsillerden birinin sonuna doğru sahnede 
fenalaşır ve kısa bir süre sonra hayatını kay-
beder. Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönet-
tiği oyunda Ayşecan Tatari, Barış Çağatay 
Çakıroğlu, Çağrı Büyüksayar, Çiğdem Gürel, 
Gün Koper, Hüseyin Tuncel, Sevinç Erbulak, 
Şükrü Türen, Şirin Asutay Ersin Sanver, 
Besim Demirkıran, Elif Verit rol alıyor. Oyun, 
30 Ekim-2 Kasım 2019 tarihleri arasında 

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. 

NORA (BİR BEBEK EVİ) 

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik 
Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insa-
nın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi 
baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin 
yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, 
insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu 
yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan 
başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulma-
yan birlikteliğin ve birey olarak kadının varo-
lamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını 
gösteriyor. “Nora (Bir Bebek Evi)”, yazımının 
üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağ-
men bugün de tartışılmaya ve güncelliğini 
korumaya devam ediyor. Henrik Ibsen’in 
yazıp Ali Gökmen Altuğ’un yönettiği oyunda, 
Berna Adıgüzel, Cengiz Tangör, Hakan Arlı, 
Mert Tanık, Nurdan Gür, Reyhan Karasu,  
Yeşim Koçak rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 
Kasım 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat 
Nuri Sahnesi’nde. 

MACBETH  

("İyi kötüdür, kötü de iyi" W.Shakespeare) 
Herkes tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir 
insan olarak bilinen Macbeth, savaş sonrası 
yurduna dönerken karşılaştığı cadılardan 
gelecekte kral olacağını öğrenir. Bu kehanet, 
Macbeth'in içindeki kötü tutkuları harekete 
geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla ve drama-
tik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarla-
mada Macbeth sürrealist bir yorumla 
seyirci karşısına çıkıyor. William Shakes-
peare’in yazdığı, Ulviye Karaca’nın yönettiği 
oyunda; Damla Cangül, Direnç Dedeoğlu, 
Gökçer Genç, Kubilay Penbeklioğlu, Mana 
Alkoy, Nurdan Kalınağa, Nilay Yazıcıoğlu, 
Tuğrul Arsever rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 
Kasım 2019 tarihleri arasında Kağıthane 
Sadabad Sahnesi’nde. 

FELATUN BEY İLE RAKIM EFENDİ 

19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahra-
manlarından Felatun Bey görüntü itibariyle 
modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu 
anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç du-
rumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer 
kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin 
ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin 
bir güçlükle yetiştirilen, gelenek görenekle-
rine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu 
olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sev-
diği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu 
yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. 
Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından 
kabul edilen Ahmet Mithad Efendi’nin roma-

nından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben 
ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık 
olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” ko-
nusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. 
Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı, Selçuk So-
ğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Arda 
Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Doğan 
Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, 
Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Gizem Akkuş, 
Fahri Kıncır, İrem Arslan, Nur Saçbüker, 
Osman Kaba, Sinan Bengier, Sarin Karadaş, 
Zeynep Ceren Gedikali, Nazife Oğlakçıoğlu, 
Pınar Pamuk, Yağmur Damcıoğlu Namak, 
Aybar Taştekin rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 
Kasım 2019 tarihleri arasında Üsküdar Mu-
sahipzade Celal Sahnesi’nde.  

SON 
Tüm bilgi dijital ortama aktarılmış, insanlar 
tek tek damgalanıp sınıflarına göre bölgelere 
yerleştirilmiş ve hafızalarını silen bedava ye-
meklerin etkisiyle her şeyi unutmaya başla-
mışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı 
olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte 
yok edilen işaretli kağıtlardır. Karşılayıcı ve 
onunla yolu kesişenler şimdi hem kendi 
unutturulmuş geçmişlerine sahip çıkmak 
hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere 
aktarabilmek için bu kağıtların peşindedir. 
Özgür Kaymak’ın yazıp yönettiği oyunda; 
Emre Çağrı Akbaba, Tarık Köksal, Aslı 
Menaz, Aslı Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, 
Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan Şener, Ercan 
Demirhan, Onur Demircan, Özgür Atkın, Vol-
kan Öztürk, Neslihan Ayşe Öztürk, Zeki Yıldı-
rım rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 Kasım 2019 
tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde. 

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI 
Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şe-
yini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgür-
lüğe koşup sevgilisine kavuşacağını 
sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal 
için gittiği topraklarda kendine esir olan 
asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu 
mayından ayırmamak zorundadır. "Burada 
ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir 
şey varsa, artık ben seni bekliyorum!.." 
Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerin-
den yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyun-
laştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda 
Mert Turak rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 
Kasım 2019 tarihleri arasında Gaziosman-
paşa Sahnesi’nde. 

CAN YELEĞİ 

Hayat kendi akışında gündelik beklenti ve 
hayallerle devam ederken yola düşenlerin 
ve yeni bir hayat için yıllarca yolculuk ya-

panların hikâyesi; Mülteci bir Anne yaşa-
maya mecbur kaldığı bir düzenin içinde, 
yeterince tanımadığı bir coğrafyada, sava-
şın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup 
yeni olanla baş etmeye çabalar.  Aynı ka-
deri paylaştığı komşusu da savaşın sürük-
lediği ve eşitlediği diğer kadındır. 
Anladığımızı sandığımız, anlamak istemedi-
ğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durum-
larla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. 
Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl 
oluyor da ötekine dönüştürüyoruz? “Ger-
çekler; Gerçekleri görmezsen çarpar in-
sanı, alır duvara çarpar”. Gönül Kıvılcım’ın 
yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda 
Elçin Atamgüç rol alıyor. Oyun, 30 Ekim-2 
Kasım 2019 tarihleri arasında Üsküdar 
Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.  
HABER MERKEZİ
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KEDİ Sahne Sanatla-
rı'nın sahnelediği  
“Aşkımız Aksaray’ın 

En  Büyük Yangını” adlı tiyatro 
oyunu, Başakşehir ilçesindeki 
tiyatroseverlerle buluştu. 
Bahçeşehir Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde sahnelenen Güngör 

Dilmen’in yazıp Hakan Altıner’in 
yönettiği oyunda, Neriman Uğur, 
Altan Gördüm, İsmail Düvenci, 
Burçin Bildik, Şeyla Halis, Sadi 
Özen, Sezgin Uzunbekiroğlu, 
Çimen Akgün, Hakan Çelik ve 
Erdoğan Soytürk rol aldı. Aşk 
için yapılabileceklerin işlendiği 

oyunun teması, sonu mutlu 
bitmemiş bir “aşk” uğruna 
neleri yakabilirsiniz sorusunun 
detaylarını anlatıyor.  
Belki mektupları, resimleri, ar-
mağanları yakabilirsiniz peki ya, 
mahalleyi ya da dünyayı yakar 
mısınız? 

Başakşehir ‘Aşk’ı izledi 

2017 yılında yitirdiğimiz, çağdaş Ame-
rikan tiyatrosu ve dünya edebiyatının 
cesur yazarlarından Sam Shepard, en 
meşhur oyunu “Vahşi Batı”da reka-
bete sürüklenen insanların kapitaliz-
min çarkları arasında nasıl 
öğütüldüğünü anlatıyor. Amerikan top-
lumunun vitrininde sunulan “kutsal 
aile” kavramının irdelendiği bu çarpıcı 
öyküde, babaları çöle savrulmuş iki 
oğulun çatışmasının ardında yaşanan 
parçalanmışlık ve yozlaşma göz önüne 
seriliyor. Shepard’ın penceresinden 
gerçek batıyla yüzleştiğimizde Ameri-
kan rüyasının nasıl bir kâbusa dönüş-
tüğünü görüyoruz. Sam Shepard’ın 
yazdığı Ergun Üğlü’nün yönettiği 
oyunda Ahmet Saraçoğlu, Eraslan 
Sağlam, Rozet Hubeş, Serdar Orçin 
rol alıyor. Oyun, 31 Ekim-2 Kasım 
2019 tarihleri arasında Sultangazi 
Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

VAHŞİ BATI 

Sehir tiyatroları  
PERDEYI ACIYOR

Sınırlı terimlere 
takılmamak gerek
Deneme ve roman türünde eserleri bulunan 
gazeteci-yazar Leyla İpekçi, “Sınırlı terimlerle 
konuşmak, hayatımızı çok hadım ediyor. 
Kendimize bakışımızı ve kendini yazma 
mevzusunu çok fazla sınırlıyor, çerçeveliyor. 
Oysa 'gönül dili' dediğim, 'Yunusça' dediğim, 
hiçbir çerçeveye sığmayan bir dil ama belli 
edebi ve ölçüsü olan bir dil. Ancak o edebin 
içinde derinleşmek mümkün” dedi

H KİTAP ve Kafe'de, "Kendimizi Okumak, 
Kendini Yazmak" başlıklı konuşma yapan 
İpekçi, ayrıca "Hayatımızın özen günlerine, 

çağlarına ve anlarına dair" spotuyla bu ay okuyucuyla 
buluşturduğu "Canım Dosta Gider" adlı kitabını im-
zaladı. İpekçi, konuşmasında kelimelerin öneminden 
bahsederek, "Bizi bize anlatan bir dil var. Fakat bu dil 
bize okulda öğretilmedi. Sözcükler eğer nefes ile çekil-
mezse ölü doğuyorlar ve sadece dipnotlara, aktarıma 
yarıyorlar. Hiçbir zaman canlanmıyor. Dolayısıyla 

ister istemez ben de Yunus'un, 
Mısri'nin canlı diline daldım. 
Onların sözleri bizi bize gös-
teren bir ayna. Yunus'un 'İşi-
tin Ey Yarenler' sözü hiç de 
basit bir laf değil. Biz işittikçe 
yaren oluyoruz. Bu çok müt-
hiş bir şey aslında." diye ko-
nuştu. İnsanların gereksiz 
polemiklerle ve çok fazla ideo-
lojik söylemlerle birbirinden 
ayrı kaldığı yorumunu yapan 
İpekçi, "Çok basit olana bir 

türlü ulaşamıyoruz. Bu yüzden bir arada durmak, be-
raber konuşmak, sohbet etmek, aslında bizi kendimize 
yazdırıyor. Dolayısıyla bize yazdıran şey aslında pay-
laşmak. 'Kendimizi Okumak, Kendini Yazmak' derken 
oradaki 'kendi' içimizdeki varlığı kast ediyorum” dedi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, 
(MDOB) 3 aydır hazırlık 

çalışmalarını sürdürdüğü, ünlü 
besteci Mozart'ın hayatından  

kesitler sunan 2 perdelik  
Amadeus Balesi'ni kapalı gişe 

olarak sanatseverlerle buluşturdu
KÜLTÜR Merke-
zi'nde sahnelenen 
eseri, Sahil Güven-

lik Akdeniz Bölge Komutanı 
Albay Oğuz Bavbek, MDOB 
Sanat Yönetmeni ve Müdürü 
Bengi İspir Özgülder ile yak-
laşık 650 sanatsever izledi Or-
kestra şefliğini Murat 
Kodallı’nın yaptığı eserin, 
müzik düzenlemeleri Kaha 
Tsabadze, Zurab Nadareihvili 
ve Ziya Arman imzası taşıyor. 
Koreografisi geçtiğimiz yıl-
larda kaybettiğimiz Nugzar 
Magalashvili’ye ait olan eseri, 
sahneye ise Serbülent Biçer, 
Özlem Şenormanlılar ve 
Ender Üçdemir koydu. Dde-
kor ve kostüm tasarımını İs-
mail Dede, ışık tasarımını Tarı 

Deniz'in yaptığı eserin sorum-
luluğunu Serhat Elifer 
üstleniyor. 

Uzun süre alkış aldı 

Librettosunu Medeia Maga-
lashvili’nin yazdığı eserde 
başlıca rolleri Burak Serkan 
Cebeci, Burak Kayıhan, Ilgaz 
Arslan, Ozan Demirbaş, Eren 
Keleş, Özlem Şenormanlılar, 
Meltem Ayar, Önder Acar, 
Taner Oğuzhan, Tarkan 
Günal ve Serin Saybaşılı pay-
laştı Yaklaşık 2 saat süren 
temsil sonunda izleyenler, sa-
natçıları performansları ne-
deni ile uzun süre alkışladı. 
MDOB Sanat Yönetmeni ve 
Müdürü Özgülder, Amadeus 
Balesi ile 2019-2020 sanat se-

zonunun ilk prömiyerini yap-
tıklarını belirterek, "3 aylık 
yoğun başarılı bir çalışmanın 
ardından ortaya çıkan bu per-
formans gerçekten takdire şa-
yandı. Sanatçılarımızla gurur 
duyuyoruz. Sanatseverlerimi-
zin bize göstermiş olduğu ilgi 
ve destek bize her şekilde gös-
tergesi oluyor. 2'nci temsilimi-
zin biletleri ise bitmek üzere. 
Temsillerimiz yoğun ilgili izle-
yen, salonlarımızı dolduran 
sevgili sanatseverlerimize şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Mer-
sin Devlet Opera ve Balesi 
ailesi olarak bu karşılıklı ileti-
şim, diyalog bizim motivasyo-
numuzu artırmaktadır. Bu da 
seyircimize yansıtmaktadır" 
dedi. DHA

900 yıllık anıt 
mezar bulundu

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinin Kemer 
köyü yakınında yer alan Antik Çağ'ın 
önemli liman kentlerinden Parion Antik 

Kenti'nin 2 bin 700 yıllık geçmişinin gün ışığına çıkarıl-
ması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve 
desteğiyle kazılara devam ediliyor. Bakanlık tarafından 
yılın 12 ayına çıkarılarak İÇDAŞ AŞ'nin resmi spon-
sorluğunda yürütülen kazılarda önemli bir buluntuya 
daha ulaşıldı. Antik kentte ters çevrilmiş taşın üzerin-
deki yazıyı inceleyen arkeologlar, bunun bir anıt mezar 
kitabesi olduğunu belirledi. 

Grek halkının izleri 

Parion Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Vedat Keleş, yaptığı açıklamada, bu dönem kendilerini 
heyecanlandıran bir buluntuya daha ulaştıklarını söy-
ledi. Bu epigrafik eseri kazılarda değil, köyün girişin-
deki su kemeri civarında ters çevrilmiş şekilde 
bulduklarını belirten Keleş, "Yazıt üzerinde iki 'Grek' 
ismi var. Bir Romalı tarafından çocuğu ve ölen anne-
sine adanmış bir mezar yazıtı. Muhtemelen bu bir anıt 
mezar yazıtı. Bunun üzerinde 'Diyogenes' ve 'Tykhe' 

adlı iki Grekli ismi 
var. Dolayısıyla bu 
bize, Parion'un 
Roma kolonisi ol-
duktan sonra ve belki 
olduğu zamanda bu-
rada yaşayan bir 
Grekli halkın varlığını 
gösteriyor." dedi. 

Amadeus mest etti
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"BU durum müsabakanın yoğunlu-
ğuna göre değişiyor. Şu anda olim-

piyatlara hazırlanıyoruz. Bizim için yoğun bir 
süreç. Bir yıl gibi bir süre var. Uzun görünüyor 
ama bizim için çok kısa bir süre. Zamanı iyi 
değerlendirmeye çalışıyorum. Bazen üç an-
trenman yaptığım zamanlar oluyor. Bazen iki 
antrenman yaptığım zamanlar oluyor. Bu ara 
tek antrenman yapamıyorum yoğun olduğu 
için. Arada bir gün de dinlenme veriyoruz." 

Günde kaç saat  
çalışıyorsun?

YUSUF İÇİN  
büyük onur 

FRANSA Ligue 1 takımlarından Lille forması 
giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Fransa’nın 
dünyaca ünlü spor gazetelerinden L’Equipe’in 
yaptığı haftanın en iyi 11’ine seçildi.  22 yaşın-
daki milli futbolcu, Fransa Ligue 1’de bu 
hafta Lille’in evinde Bordeaux ile oynadığı 
karşılaşmada 1 gol 2 asistlik performans ser-
gileyerek takımının 3-0'lık galibiyetinde büyük 
pay sahibi olmuştu. L'Equipe, haftanın en iyi 
11'inde yer verdiği milli futbolcuya 8 de puan 
verdi. Fransız dünyaca ünlü spor gazetesi 
L’Equipe’nin hazırladığı haftanın 11’inde milli 
futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra UEFA 
Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasa-
ray’ın rakibi olan Paris Saint-Germain’den de 
4 futbolcu yer aldı. L’Equipe’in yaptığı hafta-
nın en iyi 11’inde şu isimler yer alıyor: Gautier 
Larsonneur (Brest), Mohamed Simakan 
(Strasbourg), Jean-Charles Castelletto 
(Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint Ger-
main), Ludovic Baal (Brest), Angel Di Maria 
(Paris Saint Germain), Marco Verratti (Paris 
Saint Germain), Yusuf Yazıcı (Lille), Mauro 
Icardi (Paris Saint Germain), Wissam Ben 
Yedder (Monaco)

D ünya şampiyonu milli tekvandocu 
İrem Yaman, sıkletinin en iyisi ol-
duğunu ve olimpiyatlarda favori 

olarak görüldüğünü belirtti. Sakatlığından 
dolayı tekvandoya 2 ay ara verdiğini dile 
getiren İrem, "Olimpiyatlar için sıkletim-
deki favori sporculardan biriyim. Çünkü 
sıkletimin en iyisiyim. Olimpiyatlarda altın 
madalya bekliyorum." dedi. Grand Prix 
müsabakasına katıldığını ancak sakatlığı 
nedeniyle elendiğini anlatan milli tekvan-
docu, şöyle konuştu: "Açıkçası bu sonuç 
rakiplerimde büyük bir sevince neden oldu. 
Hangi ülkeden olursa olsun, '57 kiloda kim 
şampiyon olur?' dendiğinde, iki isim veri-
yorlar. Daha önce sıkletimde 2 kez olimpi-
yat şampiyonu olan sporcu vardı. Üçüncü 
olimpiyatlarına girecek şimdi. 'Acaba 
üçüncü kez o mu şampiyon olacak, yoksa 
İrem mi olimpiyat şampiyonu olacak?' 
diye konuşuluyor. Bunlar benim motivas-
yonumu arttırıyor. Çünkü favori olmak ve 
herkesin gözü önünde bulunmak çok 
güzel. Tabii ki psikolojisi bazen ağır olabili-
yor. Ancak onu da çok iyi yönetebiliyorum. 
Çünkü spor psikoloğundan, beslenme uz-

manından yardım alıyorum. Şu an profes-
yonel olarak olimpiyatlara adım adım ha-
zırlanıyorum diyebilirim." 

Tekvando hayatına ne kattı? 

"Tekvando şu anda hayatımın odak nok-
tası, merkezi diyebilirim. Çünkü her şeyim 
o. Tüm hayatımı ona göre düzenliyorum. 
Sosyal hayatım, beslenmem, dışarı çık-
mam, hepsi antrenmanlarıma bağlı. Sabah 
antrenman yapıyor, öğlen dinleniyorum. 
Sonra tekrar akşam antrenman yapıyo-
rum. Sosyal hayata antrenmanlarımdan 
boş kalan zamanlarda dahil oluyorum. 
Tekvando her şeyim diyebilirim." 

Hatice Kübra İlgün ile yaptığın 
maçı değerlendirir misin? 

"40 puanlık bir müsabaka seçmesi geçirdik. 
Atmosfer çok güzeldi. Benim her zamanki 
evimde müsabaka yaptık. İlk Ankara Şam-
piyonası'na da İsmet Iraz Spor Salonu'nda 
çıkmıştım. Şampiyon olmuştum. Orası 
çok güzeldi. Atmosfer bugün daha da şa-
şalıydı. Benim çok hoşuma gitti. Tekvan-
donun böyle bir hale gelmesi çok güzel. 

Ayakta izleyenler vardı. Tıklım tıklımdı. 
Sonuçtan da çok memnunum. Türkiye ka-
zanmış olsun. Bu kadar yoğun izleyicinin 
geldiği yerde biletlerin ücretli olup, gelirin 
de sosyal bir kuruma bağışlanmasını, en 
azından güzel bir işe vesile olmayı çok is-
terdim. Şunu gördük ki bunu bir dahaki 
sefer yapabiliriz. Neden Mehmetçik'e ba-
ğışlanmasın, neden LÖSEV'e bağışlanma-
sın? Umarım bunlara da vesile oluruz." 

Kendine nasıl bir yol haritası belirledin? 

"Yol uzun ama bir o kadar da kısa. Süreç 
bizim için olumlu ilerliyor. Sakatlıktan çık-
tım ve performansım çok iyi. Daha da iyi 
olacak. Olimpiyatlara hazırlanıyorum. 
Olimpiyat performansımın en üst düzeyde 
olmasını istiyorum. Onun için tüm maçları 
adım adım görüyoruz. Her şey çok güzel 
gidiyor. Umarım olimpiyatlarda da her şey 
çok güzel olur." 

Sakatlığın ne durumda? 

"Sakatlığımın durumu şu anda çok iyi. 
Çünkü 2 Grand Prix'ye sakatlığımı tam an-
lamıyla atlatmak için katılmamıştım. Bu 

benim için olumlu oldu. Olimpi-
yatlara sakatlanmadan, bu süreci en 
olumlu şekilde atlatıp gitmek istiyo-
rum. Şu an durumum çok iyi. Olim-
piyatlarda daha iyi performans 
ortaya koyup, madalya kazanmak 
için elimden geleni yapacağım. 
Çok şükür sakatlığımı atlattım." 

Gençlere neler 
söylemek istersin? 

"Gençlerin benim yolumda 
olması, 'İrem abla, seni örnek 
alıyoruz.' denmesi çok hoşuma 
gidiyor. Yaptığım işte doğru 
yolda yürüdüğümü onlar saye-
sinde görüyorum. Gençlerin göz-
lerinde umudu görmek, bana 
umutla bakmaları, geleceğe dair 
beni de umutlandırıyor. Umarım 
benim yürüdüğüm yolda onlar da 
ilerlerler. Onların her zaman müca-
dele etmesini istiyorum. Sonuç ne 
olursa olsun, kazanmak ya da kay-
betmek değil, önemli olan herkese 
her şeye rağmen mücadele etmek." 
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Kadrosunda dünya yıldızı Falcao ile Andone gibi önemli golcüleri bulunduran  
Galatasaray, skor anlamında son yılların en kötü sezonunu geçiriyor 

Sahika rekor kırdı

PARKURLARIN  
güzel pilotu

KÜÇÜK yaşlardan itibaren ailesiyle off-
road organizasyonlarını izlemeye giden 
Melis Aksöz, babasının desteğiyle 18 ya-
şına girer girmez bir araç alarak yarışlara 
katılmaya karar verdi. 
Zorlu parkurlarda kendisinden yaşça 
büyük erkek ve kadın rakiplerine karşı 
mücadele eden Aksöz, katıldığı yarış-
larda zaman zaman kaza yaşasa da az-
miyle hemcinslerine örnek oluyor. 
Katıldığı ulusal yarışlarda "en genç kadın 
pilot" olarak yer almanın gururunu yaşa-
yan Aksöz, kendisini yetiştirip uluslar-
arası müsabakalarda yer almayı 
amaçlıyor. 

Aksöz: "Burada hepimiz eşitiz" 

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 54 
Otomobil Sporları Kulübü adına yarı-
şan, Türkiye'nin ilk ve tek kadın trial pil-
otu olan Melis Aksöz, yaptığı 
açıklamada, off-road sporuna babasının 
desteğiyle başladığını, daha sonra araç 
alıp yarışmalara katıldığını söyledi. 
Geçen yıl profesyonel olarak yarışmaya 
başladığını aktaran Aksöz, "Türkiye Off-
Road Şampiyonası'ndaki ikinci yarışım. 
2018 Marmara X-Trial Kupası'nda tek 
kadın pilot olarak yarışıyordum. Kadın 
pilot olmanın aşırı bir ayrıcalığı yok as-
lında. Tek farkımız kas gücü biraz bizi 
zorluyor. Onun dışında burada hepimiz 
eşitiz." diye konuştu. Her zaman çok 
güzel tepkiler aldığını anlatan Melis 
Aksöz, "Bu işi bir kadın olarak yaptığım 
için beni tebrik eden, destekleyen çok 
fazla insan var. Türkiye'de, 'Motor spor-
ları erkek sporudur.' diye bir algı var ama 
ben herhangi bir sporun cinsiyetle ta-
nımlanması taraftarı değilim. Spor hepi-
miz içindir. Sağolsun ağabeylerimiz, 
kardeşlerimiz bize çok yardımcı oluyor." 
ifadelerini kullandı.

DÜNYA dalış rekortmeni milli sporcu Şa-
hika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesin-
deki Gilindire Mağarası'nda 
gerçekleştirdiği denemede, paletsiz katego-
ride tek nefeste 100 metreye dalarak kadın-
lar dünya rekorunu kırdı. Şahika Ercümen, 
günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağa-
rada sabahın erken saatlerinden itibaren, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma 
Ajansının desteklediği rekor denemesi için 
suya daldı. Buzul döneminden kalıntılarla 
çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 
metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre 
sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi 
oldu. Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na 
girmeyi başaran Şahika, başarılı rekor de-

nemesinin ardından büyük sevinç yaşadı. 

Asker selamı verdi 

Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla 
paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyeti-
mizin 96. yıl dönümünde kahraman Meh-
metçik'e armağan olsun." yazılı pankart 
açıp, asker selamı verdi. Sudan çıktığında 
açıklamalarda bulunan milli sporcu, üze-
rindeki büyük stres nedeniyle suya heye-
canlı girdiğini belirterek, şöyle konuştu: 
"Üzerimde çok büyük bir sorumluluk his-
settim. Özellikle dün akşam tüm Türki-
ye'nin arkamda olduğuna ilişkin çok mesaj 
aldım. Bu beni çok fazla heyecanlandırdı 
ama Allah'a şükür güzel, iyi bir şekilde 100 
metre ile rekoru kırdık.”

Dünya şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, sıkletinin  
en iyisi olduğunu ve olimpiyatlarda favori olarak görüldüğünü belirtti

FAVORININ ADI 
IREM YAMAN

A

"7 yaşında tekvandoya başladım. 
Babam aynı zamanda antrenö-
rüm. Ablamla birlikte tekvandoya 
başlamıştım. Ablam daha sonra 
bıraktı. Ben babamla devam 
ettim. 2014 yılında milli takıma 
girdim. Ümitler Avrupa Şampiyo-
nası'nda birinci oldum. Daha 
sonra 2015 yılında tüm açık tur-
nuvalarda birinci olarak Dünya 
Şampiyonası'na gitmeye hak ka-
zandım. Dünya Şampiyonası'nda 
da altın madalya kazandım. Böy-
lece profesyonel hayata atılmış 
oldum. 2016 Büyükler Avrupa 
Şampiyonası'nda şampiyon 
oldum. Daha sonra Universiade 
şampiyonu oldum. Her turnuvada 
altın madalya kazandım. Tek 
eksiğim olimpiyat madalyası." 

İrem Yaman kimdir? 
Tekvandoya nerede  
ve nasıl başladı?

Golcü var gol yok

SÜPER Lig'in 9. haftasındaki derbide Be-
şiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, gol yolla-
rında son yılların en kötü sezonunu 
geçiriyor. Forvette geçen sezon yaşadığı 
sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna 
dünya yıldızı Kolombiyalı Radamel Fal-

cao ile Romanyalı Florin Andone gibi 
önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı 
takım, skor anlamında istenilen perfor-
mansı ortaya koyamıyor. Büyük beklenti-
lerle transfer edilen Radamel Falcao, aşil 
tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü 

aşkın süredir takımla çalışamıyor. Falcao, 
takımının son 4 resmi maçında forma gi-
yemedi. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon 
sarı-kırmızılı formayı giydiği 5 resmi mü-
sabakada sadece bir kez ağları havalandı-
rabildi. Falcao'nun yokluğunda görev alan 
Florin Andone ise çıktığı 6 resmi müsaba-
kada 2 kez topu filelerle buluşturdu. Gala-
tasaray'da yeni transfer Ryan Babel 3 
golle en skorer oyuncu konumunda bulu-
nurken, Younes Belhanda 2, Adem 
Büyük, Jean Michael Seri de birer golle 
skora katkı sağladı. 

Ligde son 30 sezonun en kötüsü 

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftalar iti-
barıyla son 30 sezonun en kısır sezonunu 
yaşıyor. Ligin geride kalan bölümünde 9 
kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı 
takım, en son 1989-1990 sezonunda aynı 
dönemde 9 gol kaydetmişti. Galatasaray, 
1989-1990'dan sonraki sezonların hiçbi-
rinde 11'den aşağı gol atmamıştı. 

13 maçın 7'sinde golü yok 

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi 
müsabakanın 7'sinde gol atmayı başara-
madı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon 
Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve 
TFF Süper Kupa'da oynadığı 13 karşılaş-
mada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol 
gördü. Galatasaray, söz konusu karşılaş-
maların 6'sında skor üretirken, 7'sinde ise 
suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, bu 
maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 
mağlubiyet yaşadı. DHA 

Şahika, "Üzerimde  
çok büyük bir  

sorumluluk hissettim”



S üper Lig'in 9'uncu haftasında Galata-
saray'ı Vodafone Park'ta 1-0 mağlup 
eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ab-

dullah Avcı, maç sonunda düzenlenen 
basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
Siyah-beyazlı taraftarın verdiği destekle 
coşkunun artacağını dile getiren tecrübeli 
teknik adam, "Beni buraya getiren Beşiktaş 
taraftarı, yeterli miyiz değiliz. İvme kazan-
dık. Taraftarların verdiği destek sürdüğü sü-
rece coşku artacaktır. Önemli olan beraber 
düşünmek, beraber hareket etmek. Oyun-
cularım sonuna kadar kazanma isteğini 
gösterdi. Büyük bir takımda çalıştığım ilk 
senem ve bana bu duyguyu yaşattıkları için 
teşekkür ediyorum" dedi. 

Profil üzerinden yeni şeyler oluşturuyorum 

Sezon başından bu yana sakatlıklar ve 
oyuncuların kırmızı kart görmesi gibi talih-
sizlikler yaşadıklarını belirten Avcı, "Per-
şembe günü Avrupa kupası maçını 
oynadık. Rakibimiz Salı günü oynadı. 5 
gün önce oynadılar. Sakatlıklardan dolayı 

kadroyu sabah belirleyebildik. Sezon başın-
dan itibaren kırılmalar yaşadık. Transferler 
geç oldu, sakatlıklar hala devam ediyor, kır-
mızı kartlar oldu. Ben esneklik gösteriyo-
rum. Takımın üzerinde çalışıp oyuncu 
profili üzerinde yeni bir şeyler oluşturuyo-
rum" diye konuştu. 

Umurım üst üste 3 galibiyet gelir 

Taraftarların önünde oynamanın takıma 
başka bir hava kattığını ifade eden tecrübeli 
teknik adam, üst üste galibiyet alacaklarına 
inandığını söyleyerek, "Belki kulübün içinde 
böyle bir enerjiye ihtiyaç vardı. Taraftarların 
önünde oynamak başka ivme getiriyor. Her 
şey son derece uygundu. Umarım ki olaca-
ğına inanıyorum, üst üste 2-3 galibiyet gelir. 
Sakatların iyileşmesiyle inşallah yolumuza 
daha sağlıklı devam edebiliriz" şeklinde ko-
nuştu. 

Orada nasılsa burada öyle 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 
ile tokalaşmaması hakkında konuşan Ab-

dullah Avcı, "Galatasaray ile Beşiktaş 
oynadı. Ben orada geçen sene nasıl kar-
şılandıysam bu sene de burada öyle kar-
şıladım" açıklamasında bulundu. 
Umut'un bulduğu pozisyonların Burak 
Yılmaz'a daha uygun olduğunu belirten 
Avcı, "Bulduğu pozisyonlar onun pozis-
yonları değildi. Burak Yılmaz'ın pozisyon-
larıydı. Umut'un pozisyonu attığı 
goldeydi" dedi. 

Sakatlarla ilgili araştırma yapıyoruz 

Takımdaki sakat oyuncular hakkında ko-
nuşan Abdullah Avcı, "Bir şeye bağlaya-
mayız. Douglas, Ankaragücü maçında 
sakatlandı. Röveşata yaparken bileği 
burkulan oyuncuyla ilk kez karşılaştım. 
Burak'ın tam hazır olmadan üst üste iki 
milli maç oynaması sonrasında binen 
yorgunluk vardı. Buna bir şey yapamı-
yorsunuz. Burak ve Gökhan'ın bilek 
çatlakları vardı. Araştırma yapıyoruz. 
Sakatlıkların birçok sebebi var. Umarım 
aza iner" ifadelerini kullandı. 
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LORİS Karius, "Son birkaç haftadır bazı 
oyunlarda yüzde yüzümüzü veremediği-
miz şeklinde bir görüntü çizdik. Bence 
bunu bugün değiştirdik. Etrafımızdaki 
herkesi mutlu ederek, sevindirdik" 
dedi. Süper Lig'in 9'uncu haftasında 
Galatasaray'ı evinde 1-0 mağlup eden 
Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius, 
maç sonunda basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. Galatasaray 
karşısında aldıkları galibiyetin takıma 
pozitif bir hava katacağını ifade eden 
Karius, "Geleceği okuyamam ama şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim. Duyguların, 
düşüncelerin pozitife dönmesi anla-
mında bir değişiklik olacak. Çünkü son 
birkaç haftadır bazı oyunlarda yüzde 
yüzümüzü veremediğimiz şeklinde bir 
görüntü çizdik. Bence bunu bugün de-
ğiştirdik. Etrafımızdaki herkesi mutlu 
ederek, sevindirdik. Bu anlamda bir 
değişiklik olacağını düşünüyorum" 
şeklinde konuştu. Siyah-beyazlıların 
önceki maçlarında bireysel perfor-
mansların öne çıktığını ancak bu 
maçta kollektif bir futbol ortaya koy-
duklarını söyleyen Loris Karius, "Birçok 
sakatlık yaşadık. Bunun çok büyük bir 
etkisi vardı, takım sürekli olarak de-
ğişti. Bu bazen işe yaradı, bazen yara-
madı. Bir önceki maçta takım olarak 
doğru bir oyun ortaya koymamıştık 
daha ziyade bireysel performanslar or-
taya çıktı. Bu maç kolektif olarak oy-
nadık ve ortaya daha farklı bir sonuç 
çıktı" ifadelerini kullandı. 

Karius: Herkesi sevindirdik

ATİBA Hutchinson, "Böyle bir 
galibiyet kazanmak çok önem-
liydi. Büyük bir derbi. Sezonun 
gidişatını değiştirebilir" dedi. 
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 
mağlup ettiği derbi müsabaka-
sının ardından siyah beyazlı fut-
bolcu Atiba Hutchinson, 
Demirören Haber Ajansı'na 

(DHA) özel açıklamalarda bu-
lundu. Mutlu olduğunu söyleyen 
Atiba, heyecan verici ve önemli 
bir galibiyet elde ettiklerini vur-
guladı. Kanadalı futbolcu, "Se-
zona kötü bir başlangıç yaptık. 
Benim ve diğer arkadaşlarımın 
söylediği gibi böyle bir galibiyet 
kazanmak çok önemliydi. Büyük 

bir derbi. Bizim için sezonun gi-
dişatını değiştirebilir" ifadele-
rini kullandı. Çocuklarının da 
bugün kendisiyle bir arada ol-
masına yönelik gelen bir so-
ruya yanıt veren Atiba 
Hutchinson, "Bana ve ta-
kıma şans getirdiler" 
diye konuştu.

Süper Lig’in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş’a 1-0 yenilen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kadroda revizyon sinyali verdi

Atiba: Özel bir galibiyet 

Abdullah Avcı, "Oyuncularım sonuna kadar kazanma isteğini  
gösterdi. Büyük bir takımda çalıştığım ilk senem ve bana  
bu duyguyu yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi

UMUT Nayir, "Böyle maç-
larda galibiyet çok değerli-
dir. İnşallah bu maç bizim 
için çıkış maçı olur" dedi. 
Süper Lig'in 9'uncu hafta-
sında Galatasaray'ı Voda-
fone Park'ta 1-0 mağlup 
eden Beşiktaş'ta galibiyeti 
getiren golü kaydeden 
Umut Nayir, maç sonunda 
basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Galatasa-
ray karşısında aldıkları 
galibiyetle şampiyonluk ya-
rışı içerisinde olduklarını 
gösterdiklerini ifade eden 
Umut Nayir, "Derbi maçında 

galibiyeti getiren golü ata-
bilmek benim için çok güzel 
ve özel bir durum. Takım 
olarak zor günlerden geçi-
yoruz. Buradan motivasyon 
alarak iyi bir sonuçla bir 
çıkış noktası bekliyorduk ve 
tam istediğimiz gibi oldu. 
Derbi galibiyetini aldık diye 
kimse bize şampiyonluğu 
hediye etmeyecek. Biz ya-
rışta olduğumuzu gösterdik 
ama aynı coşku ve isteği 
diğer maçlarda da gösterip 
hak ettiğimiz şampiyonluğa 
ulaşmak istiyoruz" diye  
konuştu. 

Umut: Çıkış maçımız olsun

GALATASARAY Teknik 
Direktörü Fatih Terim, 
Süper Lig'in 9. 

haftasındaki Beşiktaş derbisinin 
ardından düzenlediği basın 

toplantısında, galibiyetinden dolayı 
Beşiktaş'ı tebrik etti. Müsabakanın ilk 

yarısında iyi olduklarını ancak yedikleri 
golden sonra oyunun istedikleri gibi 

gitmediğini belirten Terim, "Bireysel olarak da 
takım halinde de birtakım şeylerin farkındayız. 
Bu eşiği atlatabilir miyiz diye bazı şeylerde 
ısrar ediyorum ama maalesef bu olmuyor. 
Açıkçası ocak ayını gösteriyorum. Burada 
sıkıntı ve sorun varsa, hata benim. Israr eden 
benim, oynatan benim. Dolayasıyla hata 
benim. Bu, takım halinde de bireysel anlamda 
da Fatih Terim'in takımına benzemiyor. Zaten 
benim de sıkıntım ondan." diye konuştu. 

Kabahatli olan benim 

Fatih Terim, ocak ayına kadar sıkıntı çekec-

eklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bera-
ber olduğumuz arkadaşlarımızın nerede 
olduklarının farkına varması lazım. Bu da kısa 
zamanda olmuyor. Muhakkak ki bunun iki 
yolu var. Bir tanesi elimizde eğer onu kom-
panse edecek oyuncu varsa oyuncu değişikliği. 
Yoksa hangi sistem ve taktikle oynarsanız 
oynayın işin temeli değişmez. Önce Galatasa-
ray, sahada Galatasaray gibi oynamalı. O yüz-
den biraz sıkıntı çekeceğiz ama biz hiçbir şeyi 
yarıda bırakmadık, pes etmedik. Sonuç 
itibarıyla rakibimize, koca Beşiktaş'a yenildik. 
Şu anda puan olarak öndeyiz. Biz 
kayıplarımıza üzgünüz. Biz 'Galatasaray gibi 
oynayalım da yenilelim.' diyemediğimiz için 
üzgünüz. Allah izin verirse yakında deriz. 
Ancak bir kabahatli arıyorsanız karşınızda du-
ruyor." 

Beni hedef olarak alın 

Fatih Terim, takımda bazı değişikliklerin 
olabileceğine yönelik mesajlarını daha önce 

verdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Ben testi kırılmadan konuştuğumuz 
için çok rahatım. Bu arada eksik Real Madrid 
ve eksik PSG'ye yenildiğimiz için özür dileriz. 
Orada bir hata yaptık onları yenemedik. Bunu 
da bazı arkadaşlara söyleyeyim de... Bu 
değişimin Galatasaray'a zarar vermemesini is-
tiyorum. Sancılı olacağı kesin. Sıcak olacağı 
kesin. Sonuç olarak o ateşte ben yanıyorum. 
Sorumluluğunu ben alıyorum, bedelini de ben 
ödüyorum. Önümüzde bizi bekleyen zor sü-
reci inşallah atlatacağız. Bunun için varız. Tec-
rübemiz, bilgimiz ve yüreğimiz buna müsait. 
Siz beni hedef olarak alın, oyuncuları bırakın. 
Çünkü ben seçiyorum." Takımda memnun 
olmadığı oyunculara durumu anlattığını akta-
ran deneyimli teknik adam, "Ben arkadan do-
lanmalardan çok hoşlanmam. Onun için 
onlarla bunu paylaşırım. Memnun 
olmadıklarımızı da memnun olacak duruma 
getireceğiz inşallah. Temmuz ayını bekleme-
den ocak ayında da ayrılabiliriz” dedi.

Terim revizyon sinyali verdi
İSVİÇRE Salon Erkekler Tenis Turnu-
vası'nı, Avustralyalı Alex de Minaur'u 

2-0 yenen İsviçreli Roger Federer ka-
zandı. Basel kentindeki sert kort tur-

nuvasının finalinde, dünya 3 numa- 
rası Roger Federer ile dünya sırala-
masının 28. basamağındaki Alex de 

Minaur karşılaştı. Federer, 20 yaşın-
daki rakibini 

6-2'lik set-
lerle 2-0 

mağlup ede-
rek İsviçre 

Salon Turnu- 
vası'nda 10. 

kez mutlu 
sona ulaştı. 

38 yaşındaki 
Federer, kari-

yerindeki 
103. tekler 

şampiyonlu-
ğunu elde 

etti.

Federer farkı

Terim, “Beraber  
olduğumuz  
arkadaşlarımızın  
nerede olduklarının 
farkına varması 
lazım.”

Federer

Karius




