
Usta oyuncu Zihni
Göktay, İBB Şehir 

Tiyatroları’nın kendisi ve
16 arkadaşının 7 aydır maaş-
larını ödemediğini belirmişti.
Göktay yaptığı açıklamada,
“Sadece ben de değil, 16 arka-
daşım daha 7 aydır para ala-
mıyor. Ben 75 yaşında bir
insanım, paralarımızı versin-
ler" dedi. Maşını alamayan
mağdurlardan biri olan 

Tiyatro ve Dizi oyuncu Hik-
met Körmükçü de “Şehir 
Tiyatroları'ndan 2017 yılında
emekli oldum. Devam eden
oyunlarım vardı. Diğer, 
benimle beraber emekli olan 
16 arkadaşımızla birlikte yolu-
muza devam ettik. Konuk
olarak aldılar bizi. Çünkü
bizim yaşımızdaki insanların
oynaması gereken oyunlardı”
diye konuştu. I SAYFA 9

Merkez Bankası, iki yıl aradan
sonra politika faizini 200 baz

puan yükseltmişti. MB'nin kararının
üzerinden beş gün geçtiğine ve hiçbir
hükümet yetkilisinden açıklama gel-
mediğine dikkat çeken CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı 
eleştirerek, “Beş gündür bekliyorum.
Vatandaşları tebaası sayan Saray'ın
kibirli adamı ve
sosyete damadı
ne diyecek
diye? Tık yok.
Herhalde
Nobel Eko-
nomi Ödülü’nü
kaçırdılar diye
kahroluyorlar!”
ifadelerini 
kullandı. 
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Nobel Ekonomi
Ödülü’nü kaçırdılar!

ERDOĞAN VE ALBAYRAK’A ELEŞTİRİYENİ EKONOMİK PROGRAMI AÇIKLADI

İBB Başkanı
Ekrem İma-

moğlu, Esenyurt’taki
Haramidere üzerinde
incelemelerde bulundu.
Son olarak 23 Haziran
2020’de yaşanan sel
felaketiyle gündeme
gelen deredeki taşmala-
rın yılların ihmali oldu-

ğunu vurgulayan 
İmamoğlu, “Yıllar boyu 
yapılan, yapılmayan
doğru işler, eksik işler
bugüne geldi. Ama artık
çözüm bizde. Çalışaca-
ğız. Allah’ın izniyle, çok
hızlı bir şekilde birçok
konuyu çözüme kavuş-
turacağız” dedi. I SAYFA 8
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Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak piyasaların

merakla beklediği 'Yeni Ekonomik
Programı' açıkladı. Albayrak “Eko-
nomik veriler güçlü V tipi toparlan-
mayı gösteriyor” ifadesinde
bulunurken, işsizliğin de kademeli
olarak düşeceğini söyledi. “Salgın
sürecinde sektör odaklı vergi indi-
rimlerine gittik tüm işletmelere yar-

dımcı olduk”
diyen Albayrak,
“Yeni Ekonomi
Programı'nın bu
yılki ana temala-
rını; 'Yeni Den-
gelenme', 'Yeni
Normal' ve 'Yeni
Ekonomi' olarak
belirledik” ifade-
lerini kullandı. 
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İşsizlik kademeli
olarak düşecek

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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İzmir Karşıyaka’da güzellik
merkezi işleten Cansel

Akter, Beylikdüzü'nde Kübra 
Boyraz’ın (38) yaptırdığı botoks
sonrası yaşamını yitirmesiyle ilgili
olarak tutuklanan Erdal D. ve
Öner Ö. ile yaklaşık 2 ay ortaklık
yaptığını belirterek açıklamalarda
bulundu. Akter, 2 şüphelinin dolgu,
botoks, kalça dolgusu, göğüs ve

burun estetiği, yüz germe ve kürtaj
gibi çok çeşitli operasyonlar yaptık-
larını öne sürerek, “Önce Öner 
yapıyordu, Erdal yardım ediyordu.
Öner, devletten yasa dışı bir şey
yaptığı için atıldı diye biliyorum.
Erdal da bana doktor olduğunu
söyledi. Ancak daha sonradan
araştırdığımda yemek firmasında
paket servis görevlisiymiş” dedi. 
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SÖZDE DOKTOR YEMEK FiRMASINDA 
PAKET SERViS GÖREVLiSiYMiŞ

Şüphelilerle 2 aylık bir 
ortaklık yaptıklarını belirten

Cansel Akter, “Ben bunların ne 
tür insanlar olduklarını anlayınca
ortaklığı sonlandırmak istedim.
Ancak bunlar her şeyi öğrendiğim
ve konuşacağımı düşündükleri için
beni bırakmak istemediler. Konuş-
mamam için beni çocuklarımla
tehdit ettiler” iddiasında bulundu.

Akter, adı geçen kişilerin güzellik
merkezi ve masaj kursu adı altında
bir ruhsat alıp, yasa dışı işlerini 
bu kursun merkezinde yaptıklarını
belirtti. Burada yasa dışı kürtaj da
yaptıklarını ifade eden Akter, “Çok
sayıda yasa dışı işlem yaptıklarına
şahit oldum ve bu konularla ilgili
CİMER’e şikayetlerde bulundum”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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KONUŞMAMAM iÇiN BENi
ÇOCUKLARIMLA TEHDiT ETTiLER

Berat Albayrak

BÜYÜKELÇİLİĞE ZİYARET 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Azerbaycan'ın An-

kara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek,
“Bu sorunun tek bir çözümü var; 
Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan
topraklarından çekilecek. Bu çekilme
olmadığı sürece sorun çözülmez.
Sahada ve masada Azerbaycan'ın
yanındayız. Bu meseleyi kökünden
çözmek istiyoruz” dedi. I SAYFA 7
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Kökten çözüm
taraftarıyız

Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener, Maliye Bakanı

Albayrak'ın dün açıkladığı yeni 
ekonomi programını değerlendirdi.
Akşener, “Ak Parti 2011 yılından
beri, 7 seçimdir, 2023 hedefleri 
diyerek milletimizden oy aldı. Dün
açıklanan Yeni
Ekonomi 
Programıyla
2023 hedefleri-
nin “çöp” 
olduğunu itiraf
etti. Yazık oldu
milletimizin 
hayallerine” 
ifadelerini 
kullandı.
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2023 hedeflerinin
çöp olduğu anlaşıldı

EKONOMİK PROGRAMA TEPKİ

Meral Akşener

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
“Ermenistan ateşkesi ihlal etti.

Köylere soykırım vari bir saldırıda 
bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu
konudaki mesajı nettir; Türkiye, 
Azerbaycan'ın her zaman yanındadır”
dedi. “Ermenistan'ın bu sivil yerlere
saldırısı, uluslararası hukukun açık bir
ihmalidir” diyen Çelik, “Eğer bir yerde
saldırgan varsa taraflara itidal tavsiye
ediyoruz demek saldırganı teşvik 
etmektir. Biz bu
saldırganlık kar-
şısında Azer-
baycan'ın meşru
müdafaa hak-
kını sonuna
kadar savunu-
yoruz. Ermenis-
tan orada
işgalcidir”diye
konuştu. 
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Ermeniler sivillere
hunharca saldırdı

AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ

Ömer Çelik
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7 AYDIR MAAS
ALAMIYORUZ!

Beylikdüzü’nde Kübra 
Boyraz'ın (38) botoks sonrası
ölümüyle ilgili tutuklanan 
Öner Ö. ve Erdal D. hakkında
yeni bir iddia ortaya atıldı. 
Tutuklu sanıklarla 2 ay ortaklık
yaptığını söyleyen Cansel 
Akter, Erdal D.'nin paket servis
elemanıyken bu işe başladığını
ve iki ismin yasa dışı kürtaj da
yaptıklarını iddia etti

İBB Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş alamadıklarını 
belirten oyuncuların tepkisi üzerine ödemelerin bir bölümü
yapıldı. Usta oyuncu Zihni Göktay, “Sadece ben de değil, 
16 arkadaşım daha 7 aydır para alamıyor” diye konuştu

75 YAŞINDAYIM PARAMIZI VERSİNLER

Ermenistan Savunma Ba-
kanlığı'nın Türk F-16 savaş

uçağının Ermenistan'a ait
Su-25 savaş uçağını 

vurduğu ve pilotun 
hayatını kaybettiği

iddiaları yalan-
landı.

İletişim Başkanı Altun, “Ermenistan’a ait
savaş uçağını biz vurmadık” dedi. Altun,
“Ermenistan böyle ucuz propaganda oyun-
larına başvuracağına bir an önce işgal 
ettiği topraklardan çekilsin” diye konuştu.
Ermenistan’ın iddiasını Azerbaycan da 
yalanladı. Azerbaycan Savunma Bakan-
lığı’ndan yapılan açıklamada “Azerbaycan

arazisinde F-16 savaş
uçağı yoktur” denildi.

ERMENi UÇAĞINI 
BiZ VURMADIK
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SAYFA 4Hüseyin ŞENGÜL

Her yanımız
eylül...

SAYFA 5Hüsamettin ASLAN

Azeri-Ermeni
gerginliği

ç

YıllardaN
Beri iHMal
edilMis!

Meteorolojinin uyarıları-
nın ardından özellikle

Boğaz çevresi ve Kadıköy'de
dolu yağışı etkili oldu. Sağanak
yağış ve ardından başlayan dolu
vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı
noktalarda yerler kısa sürede
beyaza büründü. Vatandaşlar,
araçlarının hasar görmemesi
için önlem almaya çalıştı. Dolu
yağışı nedeniyle çok sayıda
kuşun öldüğü görüldü. Belediye
ekipleri, parktaki ölü kuşları 
poşetlere koyarak topladı. 
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Dolu kuşları
ölDürDü

İBB’NİN PROJELERİNİ ÖVDÜ

Büyükçekmece’de, İBB 
tarafından başlatılan çalışma-

ları değerlendiren Belediye Başkanı
Hasan Akgün, “Uzun zamandır üvey
evlat muamelesi gören, İBB’nin 
hizmetlerinden eşit bir şekilde yararla-
namayan ilçemizde tarihi projeler 
hayata geçiyor. Şehrimizin geleceğini
şekillendirecek bu projeleri Büyükçek-
mece’mize kazandıran İBB Başkanı-
mıza çok teşekkür ediyorum” 
ifadesini kullandı. I SAYFA 4
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Yıllarca üvey evlat
muamelesi gördük

Cansel Akter 
şüphelilerle ortaklığını 
sonlandırdıktan sonra
yeniden kendi 
güzellik merkezini 
açtığını belirterek,
"Beni, iş yerimdeki
elemanlarımı 
sürekli rahatsız 
ettiler. Sürekli bu 
şekilde benden para
istiyorlardı. Ben de
vermeyeceğimi 
söyleyince beni 
darp ettiler. 
Bununla ilgili davalar
da sürüyor" dedi.

dOkTOr saHTe
OlUM GerCek!

PARA VERMEYiNCE
BENi DARP ETTiLER

SERVİSÇİLER
ÇALIŞMIYOR!

İstanbul'da okul servisleri-
nin birçoğu öğrenci 

sayısının az olması nedeniyle 
çalışmıyor. Son yapılan UKOME
toplantısında servisçilere verilen
yüzde 11,50 oranındaki zammı
yetersiz bulan servis şoförleri 
giderlerini karşılayamadıklarını
belirtiyor. Veliler ise servislerinin
çalışmaması nedeniyle çocukla-
rını kendi imkanları ile okula 
getirip götürüyor. I SAYFA 5
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psikologlardan
Covid-19 mesaisi

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İş-
leri Müdürlüğü, pandeminin insan-

lar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak
amacı ile çalışma başlattı. Belediye bün-

yesinde hizmet veren uzman psikologlar
köy ve mahallelerde “Pandemi Kaynaklı
Kaygı Yönetimi” konusu üzerine mahalle
sakinlerini bilgilendiriyor. I SAYFA 8
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HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 9’DA
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Cansel
Akter

Zihni
Göktay
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Pandemi sürecinde okullarda yüz yüze eği-
time ara verilmesiyle eğitim online platform-
lara taşındı. Zoom ile entegre olan yerli

yazılım Vedubox, binlerce kullanıcının uzaktan eğitim,
online çalışma ve iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Covid-
19 sürecinin etkisiyle birlikte uzaktan eğitim ve evden
çalışma modellerinin daha yaygın bir şekilde kullanıl-
ması, dijital görüşme sağlayan araçların da popülerleş-
mesini sağladı. Video konferans ve online ders
platformları arasında en yaygın kullanılan araç olan
Zoom’un Türkiye temsilcisi ETGİ Grup tarafından ge-
liştirilen Vedubox, eğitim kategorisinde en çok kullanı-
lan uygulamalar arasında. Yerli yazılımcılar tarafından
hayata geçirilen Vedubox, Zoom’la entegre şekilde eş
zamanlı olarak binlerce kullanıcının uzaktan eğitim, on-
line çalışma ve iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. Katılımcı-
lar için kurulum gerektirmeyen hazır alt yapısı ve kolay
kullanımı ile sadece bir dakika içerisinde müşterisine
özel bir sistem sunan Vedubox, oldukça pratik ve eko-
nomik bir platform. Zoom’la güvenli entegrasyon, tek
tıkla canlı derse katılım, sınav oluşturma gibi kullanıcı-
ların ihtiyaçlarına yönelik pek çok özelliğe sahip bir uy-
gulama olması sayesinde online toplantılar ve online
dersler oluşturabilme imkanı sunuyor. Vedubox’un içe-
rik yönetimi özelliği ile içerikler kişiselleştirebiliyor ve
katılımcılar ile hızlı bir şekilde paylaşılabiliyor.

SoSyaL medyada paylaşımları kadar yaptığı
yardımlarla takipçilerinin büyük beğenisini
kazanan Cioman TikTok, Instagram ve You-

Tube’dan elde ettiği gelirleri çevresinde bulunan ihtiyaç
sahiplerine ve sokak hayvanlarına bağış yaparak gönül-
leri fethetmeye devam ediyor. Sosyal medya ile aile şir-
ketinde çalışırken tanışan Cioman paylaşımlarının kısa
sürede ciddi beğeniler alması üzerine paylaşımlarına
ayrı bir özen göstererek devam ederek kısa sürede sos-
yal medyanın en çok konuşulan fenomenleri arasına
girmeyi başardı. Başarılı fenomen Cioman sözü Dec-
rat’a , müziği Berk Kirtis’e ait “Duramam” adlı şarkısı
sosyal medya üzerinde yaklaşık 2 milyon kişi tarafın-
dan izlenirken sosyal medyadan kazandığı gelirlerle
Sevgi Kaan adlı küçük bir kız çocuğunun geçirdiği ba-
demcik ameliyatı sonrasında kanama geçirmesi ve bu
kanı yutması sonrasında kalbi-
nin durduğu ve bu esnada bey-
nine oksijen gitmemesinden
dolayı yaşadığı beyin hasarı için
gereken tüm tedavi masraflarını
üstlenmesinin ardından takipçi-
lerinin büyük takdirini almıştı.
TikTok paylaşımında sokakta
mendil satarak ailesinin geçi-
mini sağlayan yaşlı bir adamın
tüm mendillerini satın alarak
kazandığı parayı yaşlı adama
bağışlaması büyük beğeni aldı.

Uzaktan eğitimde
yeni yazılım var
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Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ
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Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Sonbahar fidan dikim se-
zonunun başlamasıyla bir-
likte, ülkemizde ağaç dikimi

için talep artışı yaşandığını belirten
üreticiler, fidancılık sektörünün hızla
büyüdüğüne, toplumun bilinçlendi-
ğine, pandeminin bu süreci hızlandır-
dığına dikkat çekti. Daha yeşil bir ülke
için toplumun ağaçlandırmaya ilgisi-
nin arttığını, pandeminin bu süreci
hızlandırdığını, Türkiye pazarında
talep artışının yaşandığını söyleyen Fi-
danca Kurucuları Burak Balkaya ve
Orhan Gürel talebe yetişemediklerini
belirterek, sektör hakkında bilgi verdi-
ler. Orhan Gürel; ‘Geçen sene Türkiye
genelinde fidan ihracatı, 39 milyon do-
lardı. 2023'e kadar hedefimiz 100 mil-
yon doları yakalamak. Bu yılki
hedefimiz 60 milyon dolar. Ülkemizin
coğrafi konumu, iklim şartları ve iş
gücü gibi birçok avantajları olmasının
yanı sıra endemik çiçek çeşitleri açısın-
dan da büyük bir zenginliğe sahiptir.
Sektörde dünya markası olan İtalya,
İspanya gibi ülkelere baktığımızda,
Türkiye’nin fidancılık sektöründe
dünya markası olması için hepimizin
üzerine düşeni yapması şarttır’ dedi.

Ağaçlandırma arttı

Pandemi sürecinin doğa ile iç içe ya-
şama arzusunu artırdığını, bunun da
ağaçlandırmaya katkı sağladığını söy-
leyen Burak Balkaya; ‘Fidancılık sektö-
rünü, kendine özgü dinamiklere sahip

bir pazar olarak tanımlamak yanlış
olmaz. Dönemsel olarak değişiklik ve
hareketlilik göstermektedir. Türkiye pa-
zarında, sektörün genel verimi tama-
men arz – talep oranındaki dengeye
bağlıdır. Örnek vermek gerekirse, in-
şaat sektöründeki hareketlilik, doğru-
dan fidan sektörünü etkilemektedir.
Bunun yanı sıra kur hareketliliği, olası
iç krizler (pandemi vs ) gibi çok farklı
konulardan anında etkilenen bir sek-
töre sahibiz. Bu örnekler ise fidancılık
sektörün kırılgan yapısını gözler önüne

sermektedir. Türkiye, Pazar olarak
kendine özgün bir potansiyel ve hare-
ketliliğe sahip diyebiliriz. Son dönem-
lerdeki ilgi ve alaka artışının temelinde,
insanların şehir hayatından sıkılması
ve manevi duygularla terse göçe yönel-
mesi oluşturmaktadır. Bahsettiğimiz
terse göç tam anlamıyla kapsamlı ol-
masa bile, büyükşehirlerin arka bah-
çesi olarak nitelendirilen; müstakil,
parsellenmiş, hobi bahçesi sıfatı taşı-
yan ticari arsaların satışına etki ettiğini
rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Y ediden yetmişe hepimiz bilgisa-
yar ekranı karşısında uzun süre
kalıyoruz. Özellikle pandemi ne-

deniyle evden çalışma oranı, bilgisa-
yarla daha uzun süre zaman
geçirmemize neden oluyor. Bilgisayar
kullanım süremiz artarken omurga sağ-
lığımızın yanı sıra en az omurgamız
kadar olumsuz etkilenebilen el, kol ya
da omzumuzun sağlığını korumak pek
aklımıza gelmiyor. Ta ki onlardan gelen
ağrılı uyarılar, spazm ve uyuşmalar ka-
pımızı çalıncaya dek... Acıbadem Altu-
nizade Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Arel Ge-
reli, “bilgisayarda çalışırken aşırı ve yan-
lış kullanım sonucu ellerde, kollarda,
omuzda meydana gelen hasar, hasta-
lıkla sonuçlanıyor. Özellikle pandemi
sürecinde iş ya da eğitim nedeniyle
uzun süre bilgisayar başında kalmanın
el, kol ve omuz sorunlarında ortalama
yaşı düşürdüğünü ve ameliyat ihtiyacını
da iki kat artırdığını gözlemliyoruz. O
nedenle klinik olarak emekli bankacı-
larda gördüğümüz bazı rahatsızlıkları
artık ilkokul öğrencilerinde görebiliyo-
ruz” diyor.

İlk belirtisi güç kaybı

Bilgisayar ve cep telefonunda dikkati-
mizi ekrana verebilmek için uzun süre
sabit pozisyonda kalmamız gerekiyor.
Bunun için de tüm kaslarımızı devamlı
kasılı şekilde tutuyoruz. Hal böyle
olunca; omuz, kol ve ellerimizde kronik
kas ve eklem ağrıları, uyuşmalar,
spazmlar ve sabah ödemleri görülebile-
ceğini anlatan Doç. Dr. Arel Gereli, söz-
lerine şöyle devam ediyor:
“Devamlı kasılı kalan el, kol ve omuz
kasları bir müddet sonra esnekliğini yiti-
riyor. Sertleşen kasların arasından geçen
sinirlerin de sıkışması ile el ve kollarda
uyuşma, güç kayıpları görülebiliyor. De-
vamlı gerim altında kalan kasların ke-
miğe yapıştığı yerlerde bir müddet
sonra ‘sökülme’ olarak tanımlayabilece-
ğimiz durum oluşuyor. Yani devamlı
aynı hareketi yapan ve tekrarlayan yük-
lenmelere maruz kalan eklemler hasar
görüyor.” Peki, eklemlerimizde mey-

dana gelen hasarı görmezden gelirsek
ne olur? Soruya cevap verirken “İnsan
vücudunda çivi çiviyi sökmez” diye söze
başlayan Doç. Dr. Arel Gereli, “Belirti-
ler görmezden gelindikçe mekanik bo-
zukluklar yerleşerek hastalığa evrilir.
Başlangıçta bazı hareketlerde ya da ara-
lıklı olan ağrılar devamlılık kazanır. Güç
kaybı ve uyuşma görüldüğünde, ağrılar
gece uykudan uyandırdığında daha
fazla beklemeden doktora başvurmak
gerekiyor” uyarısında bulunuyor. Pan-
demi sürecinde iş ya da eğitim nede-
niyle uzun süre bilgisayar başında
kalmanın el, kol ve omuz sorunlarında
ortalama yaşı düşürdüğünü ve ameliyat
ihtiyacını da iki kat artırdığını belirten
Doç. Dr. Arel Gereli, “Ancak esas etkile-
rin uzun vadede görüleceğini düşünü-

yoruz. El ve kollarda sinir sıkışmaları,
tendinitler, omuzda kas yırtıkları ve ki-
reçlenmeler ortaya çıkacaktır. Aşırı ve
yanlış kullanım sonucu uzun süre meka-
nik bozukluk yaşanması hastalıkla so-
nuçlanıyor. O nedenle emekli
bankacılarda gördüğümüz bazı rahat-
sızlıkları artık ilkokul öğrencilerinde gö-
rebiliyoruz” diyor.

Ofisteki mesai ritmini 
evde de koruyun

Ofiste çalışırken kahve almak ya da
yemek için masamızdan kalkıyorduk.
Çocuklar okulda ders aralarında koştu-
rup oynuyordu. Ancak pandemi nede-
niyle hareket kabiliyetimiz de kısıtlı hale
geldi. Bu nedenle el, kol ve omuz sağlığı
açısından evdeki çalışma ve eğitim orta-

mımızı düzenlemek de büyük önem taşı-
yor. Doç. Dr. Arel Gereli’nin ilk önerileri
çalışanlara yönelik: “Çalışanların ofis-
teki mesai ritmini evdeyken de uygula-
ması gerekir. Dinlenme ortamına iş
stresini karıştırmamak için evde ofis ola-
rak kullanılan bölgeyi izole etmek iyi bir
çözüm olabilir. İzole edilen bölgenin er-
gonomik olarak çalışmaya uygun hale
getirilmesi bilgisayar başında kötü po-
zisyonda çalışmaya bağlı sorunları azal-
tır. Cep telefonu ve tablet gibi mobil
ekipman kullanımını sınırlandırmak ve
mümkün olduğunca yazmak yerine sesli
mesaj göndermek el ve kollarımızın yü-
künü hafifletir. Gün içinde 50 dakika ça-
lışıyorsak 10 dakika kollarımızı
dinlendirmeli ve bu sürede elimize hiçbir
şey almamalıyız.” ZEYNEP VURAL

Doç. Dr. Arel Gereli, “Bilgisayarda çalışırken aşırı ve yanlış kullanım sonucu ellerde, kollarda,
omuzda ve boyunda meydana gelen hasar, hastalıkla sonuçlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde
iş ya da eğitim nedeniyle uzun süre bilgisayar başında kalmanın el, kol ve omuz sorunlarında
ortalama yaşı düşürdüğünü ve ameliyat ihtiyacını da iki kat artırdığını gözlemliyoruz” diyor

Pandemi süreciyle birlikte
insanların şehir hayatından

sıkılması, kentsel yaşamın
kalitesindeki düşüş, terse

göçü başlattı ve doğa ile iç
içe yaşam arzusu, fidan sa-
tışlarını da patlattı, üretici-

ler talebe yetişemiyor

Salgın nedeniyle
fidana talep çok

EVDE CALISANLARIN 
BOYNU AGRIYABILIR

Elektronik
bağımlılığa dikkat
Çocuklar açısında dikkat edilmesi gereken
unsurların başında “konsantrasyon kaybı,
aşırı teknolojik alet kullanımı ve elektronik
bağımlılığı” noktalarının geldiğine işaret
eden Doç. Dr. Arel Gereli “Bilgisayardan
eğitim alırken dikkat dağıtan
uygulamaların anne babalar tarafından
denetlenmesi ve kısıtlanması, genel beden
sağlığının yanı sıra el, kol ve omuzlar için
cep telefonu veya tabletten sosyal medya
ve oyun sürelerinin mutlaka kısıtlanması
gereklidir” diye konuşuyor.
Ekran karşısında dik oturmanın, el ve
kolları aşırı bükmeden çalışmanın da
önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr.
Arel Gereli, spor yapanlar için “Elektronik
eşya ile çalışıyorsanız el, kol ve omuzlarınız
güçsüzlükten değil aşırı yüklenmeden
ağrır. O nedenle spor yaparken güçlen-
dirme yerine açma germe ve esnetme hare-
ketleri yapmak çok daha faydalı olabilir.
Yine omuz ve kollarda dolaşımı artırıcı
masaj, ısı uygulamaları ağrı kontrolü
sağlayabilir” açıklamasında bulunuyor. Cioman fırtınası



Küçükçekmece'de müşteri gibi markete gelen 3 kadın, 
eteklerinin altına gizledikleri ürünleri çalarak ayrıldı.
O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı
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yaNgıN saat 09.00 sırala-
rında Cevizli Mahallesi Ha-
cılar Caddesi'ndeki 3 katlı

binanın en üst katında çıktı. Henüz bi-
linmeyen bir nedenle çıkan yangında
alevler kısa sürede büyüyerek dairenin
tamamını sardı. Dairede yaşayanlar
kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yan-
gın nedeniyle büyük korku ve panik ya-

şandı. İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak
vatandaşları olay yerinden uzaklaştır-
maya çalıştı. İtfaiye ekipleri merdiven
aracıyla yangına müdahale etti. Ekiple-
rin yarım saat süren çalışmaları sonucu
alevler tamamen söndürüldü. Yangında
ölen ya da yaralanan olmazken, daire

kullanılamaz hale geldi.

Film gibi izlediler

Çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe
kuralını hiçe sayıp itfaiyenin söndürme
çalışmalarını film gibi izledi. Polis ekip-
lerinin uyarıları sonrasında vatandaşlar
uzaklaştı. Polisin yangın ile ilgili soruş-
turması devam ediyor.

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

trakYa halkıNıN 
GÖzDEsİ Öz kEŞaN

Kartal'da daire alev alev yandı

SUltaNgazİ İsmetpaşa Mahallesi
128 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın
çatı katında dün akşam saat 21.00 sı-

ralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev-
lerin çatı katında yükselmesiyle çevrede yoğun
duman oluştu. Bina sakinleri komşularının ba-
ğırma sesleriyle kendilerini dışarı attı. İhbar üze-
rine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale
ederek, yangını söndürdü. Yangını görüp sokağa
dökülen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallını hiçe
saydı. Çoğunluğunun maske takmadığı da görü-
len vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyma-
dan meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını
izledi. Bazı vatandaşların cep telefonu ile canlı
yayın yaptıkları görüldü. Polis, sosyal mesafe ku-
ralına uymayan vatandaşları dağıttı. Polis ekip-
leri yangının bulunduğu sokakta emniyet şeridi
çekerek, itfaiye ekiplerinin rahat çalışmasını 
sağladı.

Yangın var sesini duydum

Yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu. Bina
sahibi Metin Şahin, "Evde oturuyordum. Ço-
cuklarla birlikte televizyon seyrediyordum. Bir-
den karşı apartmandan 'yangın var' sesleri geldi.
Çıktım çatıya duman vardı. Hemen aşağı indim.
Binayı boşaltmaları için kiracıları uyardım. Aşağı
indik, itfaiyeye haber verdik. Olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının neden
çıktığını bilmiyoruz" dedi.

O lay, geçtiğimiz cumartesi günü
öğle saatlerinde Cennet Ma-
hallesi Genç Osman Cadde-

si'nde bulunan bir markette meydana
geldi. İddialara göre, markete müşteri
gibi gelen 3 kadın, sigara alma bahane-
siyle yöneldikleri kasadaki Yaşar Demir'i
oyaladı. O sırada kadınlardan biri, re-
yonlarda bulunan ürünleri alarak eteği-
nin içine attı. Daha sonra bir başka
kadın ise market dolabına yönelerek do-
laptan aldığı içeceği eteğinin içine attı.
Tırnakçılık yöntemiyle de kasadan 50
lira alan 3 kadın, marketten ayrıldı.

Market sahibi Okan Demir'in ihbarı
üzerine olay yerine polis ekipleri sevk
edildi. Ekipler, kamera görüntülerini in-
celeyerek kaçan 3 kadını yakalamak için
çalışma başlattı.

Baya bir ürün aldılar

Market sahibi Okan Demir, "Bunlar
planlı olarak çalışıyor. İki ayda bir ziya-
ret ediyorlar. Sonra babamdan sigara
parasının üstü 50 lirayı alıyorlar. O
arada babamı oyalıyorlar. Buradan da
baya ürün almışlar. Ben geldim. Ben
buradayken bile dolaptan içecek aldılar.

Bunlardaki rahatlık hat safhada. Bunlar
buradan başlayıp herkese girip çıkıyor-
lar. Şikayetçi olduk. İnşallah bunları ya-
kalarlar" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

Hırsızlık anı market kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde, markete
müşteri gibi gelen 3 kadının, reyonlarda
ve dolapta bulunan ürünleri eteklerinin
içine attığı görülüyor. Daha sonra si-
gara almak için kasaya yönelen kadın-
lar, tırnakçılık yöntemiyle 50 lirayı da
alıp marketten ayrılıyor. DHA

EtEk altı 
hırsızlık!

Film izler gibi
yangın izlediler

Kartal'da 3 katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Alev alev yanan dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkarken,
daire kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, söndürme çalışmalarını film gibi izledi

KAMERALAR 
KAYDETTİ

1 ay işkence iddiası
Şişli'de bir binada kalan Moğolistanlı kadının birlikte olduğu aynı ülke vatandaşının 1 aydan bu yana işkencesine
maruz kaldığı iddia edildi. Kadının pencereden yardım için bağırmasının ardından komşuların ihbarı üzerine sevk
edilen ekipler, yaralı kadın ile bileklerini kesen adamı kanlar içerisinde bularak hastaneye kaldırdı

Olay, dün öğle saatlerinde
Şişli'deki Feriköy Emek So-
kak'taki bir binada meydana

geldi. Komşuları, 43 yaşındaki Battulga
Odgerel isimli kadının pencereden yar-
dım çığlıklarını duyunca polise haber
verdi. Binanın önüne gelen polisleri
gören Battulga Odgerel, evin anahtarını
pencereden attı. İçeri giren polisler, vü-
cudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulu-
nan, bazı yaraları kabuk bağlamış
haldeki yaralı kadın ile bu kadının bir
odaya kilitlediği, bileği kesik 45 yaşın-
daki Sambuu K.'yi çıkardı. Haber veril-
mesi üzerine kısa sürede gelen 112 ekibi
Moğolistan vatandaşı iki yaralıyı ambu-
lanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Soruşturma devam ediyor

Yapılan araştırmada Battulga Odgerel'in
bir ayı aşkın süreden bu yana Sambuu
K.'nin zaman zaman bıçaklı olmak

üzere şiddetine maruz kaldığı, son ola-
rak kadını tartakladıktan sonra yere yatı-
rarak sol bileğini kestiği, ardından
kendisinin iki bileğini kestiğinin anlaşıl-
dığı öğrenildi. Kan kaybeden kadının

adamı bulunduğu odada kilitledikten
sonra pencereyi açarak çevredekilerden
ve komşulardan bağırarak yardım iste-
diği iddia edildi. Polis, soruşturmayı çok
yönlü sürdürüyor.  DHA

Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katı alev
alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından
söndürülen yangında çatı katında hasar
oluşurken, vatandaşlar maske takma ve
sosyal mesafe kuralına uymayarak
söndürme çalışmalarını izledi

Beylİkdüzü'Nde üç köpeği bı-
çaklayarak birini öldüren diğer
ikisini ise yaralayan saldırgan

gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan sal-
dırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 28 Eylül Pazartesi günü Sahil Mahal-
lesi, Marmara Caddesi'nde bulunan bir evin
bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, Bora B.'nin evinin bahçesinde bulu-
nan üç köpeği bir saldırgan tarafından bı-
çaklandı. Saldırgan köpeklerden birini öldü.
Bora B. olayı polise ihbar etti. Asayiş Şube
Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Ko-
ruma Büro Amirliği ekipleri olay yerine gi-
derek çevrede çalışma başlattı. Olayın
meydana geldiği adresin yan tarafında bu-
lunan bahçede kan lekeleri gören ekipler,
adrese girerek, ellerinde kesik izleri bulunan
saldırgan Faruk Ö.'yü gözaltına aldı. Kö-
pekleri bıçakladığını kabul eden saldırgan
Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götü-
rüldü. Mala zarar vermekten işlem yapılan
saldırgan Çevre Doğa ve Hayvanları Ko-
ruma Büro Amirliği ekipleri tarafından adli-
yeye sevk edildi. Üç köpeği bıçaklayan
Faruk Ö. adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

Köpek katili
yakalandı

Zehir tacirlerine
operasyon

İStaNBUl Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
bir çok ilçede uyuşturucu satıcıla-

rına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda
şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda ad-
reslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını
yakalamak amacıyla sabah saatlerinde ope-
rasyon yaptı. Operasyona özel harekat polis-
leri ile polis helikopteri de destek verdi. Eş
zamanlı bir çok ilçede gerçekleştirilen operas-
yonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götü-
rüldü. Polis ekipleri, operasyon yaptıkları ad-
reslerde uzun süre arama yaptı. Operasyon
yapılan adreslerden birisi de Kağıthane Sey-
rantepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bi-
nanın 3'üncü katındaki daire oldu. Narkotik
polisi, özel harekat timlerinin eşliğinde girdik-
leri dairede uzun süre arama yaptı.

D-100'de 
feci kaza

Maltepe D-100 Karayolu'nda
karşı şeride geçen otomobil ortalığı
savaş alanına çevirdi. İki otomobi-

lin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.40 sıralarında Maltepe D-100
Karayolu'nda meydana geldi. Hollanda pla-
kalı 46-SZ-RP araç sürücüsü Ömer D.(26)
Ankara istikametine seyir halindeyken henüz
bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon
hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri parçalayan
otomobil  karşı yöne geçerek Arif Y. kontro-
lündeki 34 KB 7529 plakalı otomobille çar-
pıştı. Kazada Hollanda plakalı aracın
içerisinde sıkışan  sürücü polis ve vatandaşla-
rın yardımıyla kurtarıldı. İlk müdahalesi olay
yerinde yapılan sürücü Kartal Dr. Lütfi Kır-
dar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ömer
D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken
Arif Y. kazayı sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri
başka bir kazanın yaşanması için güvenlik
önlemi aldı. Kaza nedeniyle iki yönde de tra-
fik yaklaşık bir saat boyunca iki şeritten kont-
rollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, Bü-
yükçekmece Belediyesi, İSKİ Genel
Müdürlüğü ile Yol Bakım ve Altyapı

Koordinasyon Daire Başkanlığı’nca Bü-
yükçekmece genelinde sürdürülen çalış-
malar, kentin artan nüfus yapısına göre
projelendirilen geleceğe dönük altyapı ve
ulaşım gibi önemli sorunların çözümüne
yönelik.

İSKİ’den dev projeler

İSKİ’nin Büyükçekmece’de sürdürdüğü
en önemli çalışmalarından biri depreme
dayanıklı kollektörlerin döşenmesi. Kor-
donboyu’nda 3 ayrı noktadan başlatılan
depreme dayanıklı kollektör hattı yeni-
leme çalışması tüm hızıyla devam ediyor.
Ayrıca Mimaroba – Sinanoba atık su ve
yağmur suyu hattı, Türkoba mahallesi
atık su ve yağmur suyu hattı çalışması,
Güzeltepe Caddesi’nden itibaren başlatı-
lan içme suyu hattı çalışması ve Ahlat de-
resi ıslah çalışması İSKİ’nin

Büyükçekmece’de başlattığı çalışmalar.
Kemerdere - Serinpınar atık su ve yağmur
suyu hattı çalışmasına da önümüzdeki
günlerde başlanacak.

Geniş yollar yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım
ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkan-
lığı ve Büyükçekmece Belediyesi’nin bir-
likte sürdürdüğü yol çalışmaları sayesinde
ilçe genelinde modern ve geniş yollara ka-
vuşuyor. Bu çalışmalar Güzelbahçe Cad-
desi’nin asfaltlama çalışması, geçmiş
dönemlerde yapılamayan ve 7 yıldır bölge
halkının çilesi haline dönüşen Pınartepe
Mahallesi, Atatürk Caddesi yol geniş-
letme ve kaldırım çalışması, yine geçmiş
dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi
yönetimi tarafından yarım bırakılan Yeni
Çakmaklı yolu (Behçet Kemal Çağlar
Caddesi), Çakmaklı Mahallesi, Hasat
Sokak asfaltlama çalışması, Güzelce Ma-
hallesi, Yoğurthane Caddesi’nin asfalt ve
kaldırım çalışmaları, Mimaroba – Sina-
noba bağlantı yolları.
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B ir eylül daha bitmek üzere. 
Eylül, yılın hüznünü yüklenmekle so-
rumlu kılınmış sanki. Sonbaharın ge-

lişine kapı açan eylül, gazellerle tıka basa
dolu torbasını sırtlanmış yol alırken yalnızca
doğaya değil, insana da soluk renkler giydirir. 

Eylül, hüzün ayıdır. 
Edebiyatta gazel, aşkın ıstırabıdır. Şarabı,

güzelliği, aşkı konu edinen gazelin dizeleri
hüzün yüklüdür. Gazel atıldığında (Okuma,
söyleme yerine atma sözü, gazele daha uy-
gundur. Tıpkı horon oynanmaz, horon tepilir
sözü gibi.), o hüzün yürekte ince ve derin bir
sızı olarak dolaşır.  

Edebiyatta aşkın ıstırabı olan gazel, do-
ğada dalından düşen yaprağın ölümüdür. Dö-
külen yapraklara gazel denilmesi bundandır.

Ve gazel dökümü eylülle başlar!
Eylül edebiyatımızda da yerini bulmuştur.

Mehmed Rauf’un “Eylül” romanının adını
eylül ayından alması, romanın içeriğine çok
uygun bir anıştırmadır. Sorunlu aşkın ıstırabı
(sorunsuz aşk var mı?), aşkın tarafları Suad
ile Necip’in konak yangınında birlikte yanma-
larıyla sonuçlanır ki, yaprak dökülüp gazel 
olmuştur. 

Ancak eylül, aynı zamanda doğanın dön-
güsü içerisinde yeniden üremeye bir 
hazırlıktır da. 

Keşke eylül, doğadaki döngü gibi toplumda
da üremeye, yenilenmeye hazırlık olsaydı!

Hiç olmadı.
Ancak kabahat eylülde değil, eylülü kötülü-

ğün bir metaforu olarak kullanan insanda.
Ülkemizde eylül hep zalimliklerin, kötülük-

lerin yaşandığı bir ay oldu.
Daha kötüsü ise, kötülük eylül ile sınırlı

kalmadı. Yılın 12 ayı boyunca toplumun üze-
rinde kara bulutlar eksik olmadı. Eylül, kötü-
lüğün en fazla yaşandığı ay oldu, o kadar. 

Eylül ayında toplumumuz iki büyük felaket
yaşadı: 12 Eylül 1980 darbesi ve İstanbul
pogromu olarak da anılan 6-7 Eylül 1955
olayları. Öyle ki bu olaylar tarihimizin en
kirli, en zalim sayfalarını oluşturdu. 

Bu her iki olay da öyle olup geçen bir sağa-
nak değildi. Bunun toplum yapımızda bir
arka planı olup yapısal bir sistemin dışavuru-
muydu. Böyle olduğu içindir ki bu toplum, yıl-
lar boyunca gün yüzü görmedi. Neredeyse
sürekli kötülüğün egemenliğindeki havayı so-
luyarak zehirlendi. Güçten, umuttan düştü.
Kötülüğün katmerlenerek yaşandığı günü-
müzde, toplumun çok büyük bir çoğunluğu sü-
rekli bir mutsuzluk, gerilim, stres ve kaygıyla
yaşıyor.  

Bu nasıl bir sitemdir ki, topluma sürekli
kötülüğün rüzgârında savrulan eylül gazelle-
rini yaşatıyor?

Bu nasıl bir sistemdir ki, sürekli kötülük
üretiyor ve iyiliği baskılıyor?

Kötülük Nedir?

Öncelikle kötülük nedir ve toplumsal ha-
yatta kötülüğün kaynağı toplum mu yoksa sis-
tem mi hususu üzerinde durmak gerekiyor.

Kötülük ve iyilik kavramları birbirleriyle
anlam kazanan bir düalizme sahiptirler. Yani
kötülük varsa, iyilik de vardır. Ancak bu her
iki kavramın felsefi temelleri, teolojik ve me-

tafizik boyutu ayrı konu.  
Günümüze damgasını vuran kötülüğün bi-

linçli bir insan eylemi olarak, toplumdaki ege-
menliği üzerinde duracağım.  

Kötülüğü kısaca insana korku, kaygı, acı,
zarar veren şeyler olarak tanımlayabiliriz. 

İnsan eylemi olarak kötülüğe birey eylem-
leri düzeyinde birkaç örnek verebiliriz.

Güçlünün güçsüzü ezmesidir, keyfiliktir. 
Başkalarını görmezden gelmektir, onların

haklarını gasp etmektir.
Erıch Fromm’un deyişiyle yıkıcı saldırgan-

lık ve zalimliktir.
Empati yoksunluğu ve vicdansızlıktır.
Başka canlılara zarar vermektir 
Yerlere tükürmektir, çöp atmaktır, yeşili

katletmektir vb. 
Özetle kötülük mutluluğa, amaca ulaşmayı

engelleyen durum olup umudun düşmanıdır.

Kötülük esasta bir sistem sorunudur. 

İnsanın olduğu yerde insana ait her türlü
düşün ve eylem de olacaktır. Ancak bu eylem-
lerin tek tek insanlarda olması, genel olarak
toplumsal hayat üzerinde hüküm kuramaz.
Kötülük tek tek bireylerde sınırlandırılır, ama
yok edilemez. Önemli olan, kötülüğün örgütlü
bir güç haline gelmesinin ve toplumsal haya-
tın damarlarında dolaşmasının önüne geçebil-
mektir ki, bu mümkündür.

Kötülüğün toplumda egemen olması, o top-

lumun yönetimiyle ilgilidir. Devlet ve onun yü-
rütme gücü olan iktidar, kötülüğün toplum-
daki yaygınlaşmasının ya da etkisiz
kalmasının birinci sorumlusudur. 

Kötülük bir insan eylemiyse bunun sistemle
ne ilgisi var denilebilir. Kötülüğün toplumsal
ölçekteki kaynağının esasta bir sistem sorunu
olması, onun insan eylemi olduğu gerçeğini
değiştirmez. Çünkü o sistem dediğimiz olgu-
nun inşası, geleneği, kültürü ve özellikle yü-
rütmesi de yine insan eliyle yapılır. Buna
genel olarak siyaset denir. Tek tek insanlar-
daki kötülük örgütsüz, sistem yoluyla yapılan
ise, örgütlü kötülüktür.

Tehlikeli olan bireysel kötülükler değil, ör-
gütlü kötülüktür!

Eğer bir sistem temelden bozuksa, o toplu-
mun bireyleri de o bozuk sisteme uymak zo-
runda kalırlar. Toplum kötü olduğu için sistem
kötü değildir. Tersine, sistem kötü olduğu için
toplumda da kötülük yaygındır.  Örneğin yü-
rütme gücü kendine yakın şirketlerin vergile-
rinden indirimler sağlıyorsa, borçlarını
siliyorsa, toplumdaki diğer vergi mükellefleri
de vergi kaçırır. Örneğin yargı aynı suça iliş-
kin birisini beraat ettiriyor, diğerini mahkûm
ediyorsa veya aynı eylemde polis birsine ser-
bestlik tanıyor, diğerini yasaklıyorsa toplumda
hukuk yerine gücü gücü yetene anlayışı
hâkim olur. 

Yurttaşı devlet karşısında koruyacak esas
güç yargıdır. Yargı bağımsızlığının anlamı
budur. Yargıya güveni kalmayan yurttaş, kimi
sorunlarının çözümü için farklı yollara başvu-
rur ya da ezilir. 

İktidar:

Bütün yurttaşlarına eşit davranmazsa;

Bireyin hak ve özgürlükleri tanınmaz ve
güvence altına almazsa; 

İnsan hakları hukukunun hâkim olduğu
adaletli bir sistem kurmazsa, 

Güçler ayrılığı ilkesi (yürütme, yargı, ya-
sama) yok edilerek bütün sistemi kendine
bağlar ve yargıyı siyasallaştırışa;

Kamunun kaynaklarını keyfince kullanır,
hazineyi yağmalar ve gücünü kullanarak
kendi çevresine sermaye transferleri yaparsa; 

Rüşvetle iş görürse, yakın akrabaları kayı-
rırsa (siyasi nepotizm), kişiye göre iş 
yaratırsa;

Siyaseti yalana indirgeyerek toplumu 
sürekli aldatırsa;

Siyasi ahlakı ayaklar altına alırsa;
Kendine bağlı yalan makinasından ibaret

bir medya kurarsa;
Eski eserleri tahrip eder, sanata düşmanlık

ederse;
Kentleri rant uğruna yaşanmaz hale 

getirirse;
Doğayı tahrip eder, ormanları keser, suları

ve çevreyi kirletirse;
Böyle bir sistemde toplum, topyekûn kötü-

lüğe düşmüş demektir! 
Kötülük öyle bir eylemdir ki, yapıldıkça

kendini yeniden üretir, giderek kartopu yu-
mağı gibi büyür.

Elbette bu tespitler, bireyi kötülük yap-
mama sorumluluğundan kurtarmıyor. Her
olumsuzluğu sisteme bağlamak, bireysel so-
rumluluklardan bir kaçış yoludur. Yaşamı an-
lamlı kılan olgu, iyi insan olmaktır. Kötülük
üreten bu sisteme karşı çıkmak, iyi insan ol-
manın önkoşuludur. 

Eylül metaforundan kurtulacağımız günler
dileğiyle… 

Her yanımız eylül

Batı İstanbul’un gözde kültür merkezlerinden
BAKSM, 2020-2021 kültür sanat sezonunu, 30
Eylül Çarşamba günü saat 20:30’da ‘Pencere’ adlı

oyunla açıyor. Tiyatro dünyasının usta oyuncularından Haluk
Bilginer’in Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir ile aynı sahneyi
paylaştığı oyun, Beylikdüzü’ndeki sanatseverlerin tiyatro özle-
mini sona erdirecek. 

Sosyal mesafeli düzen

Beylikdüzü Belediyesi olarak sanatseverlerin sağlığını ve gü-
venliğini ön planda tuttuklarını ve Covid-19 nedeniyle alınan
tedbirleri üst düzeyde uyguladıklarını söyleyen Kültür İşleri
Müdürü Mustafa Karaoğlu, "Sanatseverlerle buluşmanın he-
yecanını yaşıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni se-
zonda, BAKSM’de yapılacak tüm etkinliklerimiz, hijyen ve
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak seyirciyle buluşacak"
dedi. Seyircilerin kültür merkezine girerken mutlaka maske tak-
maları ve oyun süresince maskelerini çıkarmamaları gerektiğini
hatırlatan Müdür Karaoğlu “Vatandaşlarımız, BAKSM’ye ateş
ölçümleri yapıldıktan sonra girebiliyor. BAKSM’de hijyen ku-
rallarını üst düzeyde uyguluyoruz. Oturma düzenimiz de sos-
yal mesafe kuralına uygun.” diyerek sözlerini noktaladı. 

Beylikdüzü sahnesi
perdelerini açıyor
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Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 kültür sanat sezonunu
‘Pencere’ adlı oyunla açıyor. 30 Eylül Çarşamba akşamı
saat 20:30’da, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi (BAKSM)’nde sergilenecek oyun, hijyen ve
sosyal mesafe kuralları çerçevesinde seyirciyle buluşacak

KüçüKçeKmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İş-
leri Müdürlüğü, 2020-2021 meslek, hobi ve eğitim
kursları sezonu dopdolu içeriklerle başlıyor. Kü-

çükçekmece Belediyesi bir ilke imza atarak, çocuklarının gelişi-
mini destekleyici Orff, Psiko Satranç, Nöro Dramatik, P4C
Çocuklarla Felsefe kurslarını ücretsiz olarak çocuklarla buluş-
turacak. Kurslar Online ve geniş Covid-19 tedbirleri alınarak
gerçekleşecek. Küçükçekmece Belediyesi bir ilke imza atarak,
Orff, Psiko Satranç, Nöro Dramatik, P4C Çocuklarla Felsefe
gibi özel ve çocukların hayatında büyük farklar yaratacak Eği-
tim Atölyelerini ücretsiz olarak Küçükçekmeceli çocuklarla bu-
luşturuyor. Kültür merkezlerindeki Eğitim Atölyeleri
kapsamında çocukların yaratıcı ve analitik düşünmelerini sağ-
layan Orff, çocukların duygu ve düşüncelerini satrançla ortaya
çıkaran Psiko Satranç, görsel algı ve egzersiz ile beynin kap-
asite kullanımını artırmayı hedefleyen Nöro Dramatik, eleştirel,
yaratıcı ve işbirliğine dayalı düşünme becerilerini geliştirmeyi
amaçlayan P4C Çocuklarla Felsefe kursları gerçekleştirilecek.

Kurslar online olacak

Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

BARIŞ KIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyük-
çekmece Belediyesi, Yol Bakım ve Alt-
yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve
İSKİ tarafından koordineli olarak yürütü-
len atıksu ve yağmur suyu kanalı, içme
suyu hattı, yol genişletme, yenileme, as-
faltlama, kaldırım, tretuvar, peyzaj ve ay-

dınlatma gibi çalışmaları sık sık yerinde
inceleyen Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün, “Uzun zamandır
üvey evlat muamelesi gören, Büyükşehir
Belediyesi’nin hizmetlerinden eşit bir şe-
kilde yararlanamayan Büyükçekmece’de
tarihi projeler hayata geçiyor. Şehrimizin

geleceğini şekillendirecek
bu projeleri Büyükçekme-
ce’mize kazandıran Büyük-
şehir Belediye Başkanımız
Sayın Ekrem İmamoğlu’na,
İSKİ Genel Müdürlüğü’ne,
Yol Bakım ve Altyapı Koor-
dinasyon Daire Başkan-
lığı’na ve emeği geçen
herkese Büyükçekmece
ailem ve şahsım adına çok
teşekkür ediyorum” ifade-
sini kullandı.

Tarihi projeler hayata geçiriliyor

Silivri Belediyesi, tarımsal 
üretim faaliyetleri
planlamalarını tamamlandı.
Yeni dönemde daha önce 
hiç kullanılmamış 2 bin dönüm
belediye arazisine ekim
yapacaklarını belirten 
Başkan Yılmaz, “Tarımsal 
üretim çalışmalarımızı her yıl
artırarak sürdürüyoruz" dedi

Silivri Belediyesi Tarım-
sal Hizmetler Müdürlüğü
belediyeye ait araziler için

tarımsal üretim faaliyetleri planla-
masını tamamladı. Yeni dönemde
belediyeye ait hiç kullanılmamış ve
kiraya verilmemiş 2 bin dönüm arazi
üretime kazandırılarak ekim yapıla-
cak. Bunun yanı sıra Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’ın yerel üre-
ticiyi desteklemek adına bedelsiz ola-

rak vermeyi vaat ettiği üreticiler için
500 dönüm arazi ayrılırken, tıbbı ve
aromatik bitki ekmek şartıyla da
düşük bedelli 500 dönüm arazi bele-
diyeden kiralanabilecek.

Üretmeye devam edeceğiz

Belediyeye ait olan ve yeni dönemde
tarımsal üretim faaliyetlerinde kulla-
nılmak üzere planlaması yapılan
arazilerle ilgili bilgi veren Silivri Bele-

diye Başkanı Volkan Yılmaz, “Si-
livri’de çiftçinin, üreticinin yanında
olmaya, Silivri için üretmeye Türkiye
için geliştirmeye devam edeceğiz.”
diyerek şu ifadeleri kullandı: “Silivri
Belediyesi olarak yeni dönem için ta-
rımsal üretim planlamalarımızı ta-
mamladık. Belediyemize ait tarımsal
üretime elverişli tüm arazilerimizi en
iyi şekilde değerlendirmek, Silivrili
çiftçilerimize ve üreticilerimize des-

tek olmak, ihtiyaç sahibi ailelerimiz
için üretim yapmak adına, daha
önce hiç ekilmemiş Selimpaşa’da
750 dönüm, Alipaşa’da 720 dönüm,
Kurfallı’da 30 dönüm, Küçükkılıç-
lı’da 75 dönüm, Gümüşyala’da 175
dönüm, TÜRAM’da 250 dönüm
olmak üzere 2 bin dönüm araziyi
üretime kazandırıyoruz. Bununla
birlikte de yoğun bir şekilde çalışma-
larımızı sürdürüyoruz.”

iKi BiN DÖNÜM ARAZi EKiLECEK

Uzun yıllar üvey evlat muamelesi 
yapılan Büyükçekmece’de, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan
hizmet atağı pek çok bölgede eş
zamanlı olarak sürdürülürken, ilçe 
adeta bir şantiye görünümüne kavuştu
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P azar günü Ermenistan, 28 yıldır işgal
ettiği Azerbaycan’ın Karabağ bölge-
sine tamamen yerleşmek için askeri

mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bomba-
ladı. Bu saldırıya karşılık veren Azerbaycan
ordusu, Ermenistan hava savunma merkezle-
rini SİHA’larla vurdu ve 6 köyü Ermenilerden
kurtarıldı.

Yazıyı kaleme aldığımız saatlerde Azerbay-
can Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıkla-
maya göre;  "Ermeni ordusu ağır kayıplar
verdi. Böylece 22 düşman tankı ve diğer zırhlı
araçlar, 15 OSA uçaksavar füze sistemi, 18 in-
sansız hava aracı (İHA), 8 topçu parçası imha
edildi, 550’den fazla kişi öldü. Çok sayıda ya-
ralandı. Düşman ordusuna ait 3 mühimmat
deposu farklı yönlerde imha edildi. Talış köyü
yönündeki çatışmalarda düşman hava taburu-
nun komutanı Yarbay Lernik Babayan öldü-
rüldü ve komutasındaki askeri birlik personeli
ağır kayıplar verdi. Düşman ordusunda çok sa-
yıda yaralı olması nedeniyle askeri hastane-
lerde ve sivil hastanelerde yer sıkıntısı
yaşanmakta, kan bankasında yedek kan sıkın-
tısı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi Er-
meni tarafı, ordusundaki kayıpların gerçek
sayısını halktan gizliyor" şeklinde açıkladı.

Ermenistan meselesi Suriye meselesinden
neredeyse farksızdır. Taraflar ve bloklar bile
neredeyse aynı pozisyondalar. Ermenistan’ı
İran,Rusya ve Fransa desteklerken Azerbay-
can’ı sadece Türkiye destekliyor. ABD,İsrail ve
İngiltere ise ikili oynayarak Azerbaycan ya-
nında gözüküyor. Ancak Ermenistan üzerinde
de etkililer Ermenistan Başbakanı Paşinyan,
eski Londra büyükelçisi ve Rus karşıtıdır. İngi-
liz BP ve Amerikan finans şirketi Bank of
America’nın Kafkasya danışmanıdır. Paşin-
yan’ın göreve gelmesinden en çok Rusya rahat-
sız oldu. Nitekim Paşinyan’ın başbakan
olmasından bir yıl geçemden Azeri-Ermeni ça-
tışmaları arttı. Nihayetinde gerilimler, bu
kadim çatışma bölgesinin dışına yani Tovuz
şehri ve stratejik bölgeye taşındı. 2020-Tem-
muz’un Tavuz gibi stratejik bir bölge, (TANAP
gaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru
hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bu şehir-
den geçiyor). Ermenilerin saldırısına uğradı.
Tavuz şehrinden Azerbaycan’ın Gürcistan ve
Türkiye’ye açılan tek karayolu bu vadiden geç-
mektedir. Tovuz ilçesinde çıkan Ermeni-Azeri
çatışmasında 12 Azeri ve 4 Ermeni askerini
öldürdü. Hatta Türkiye’ye yakın bir generalde
(General Polad Haşimov ve İlgar Mirzayev)
şehit edildi.

Ancak dün itibariyle Uluslararası İlişkiler
de ‘dondurulmuş sorun’ olarak kabul edilen
‘Dağlık Karabağ’ bölgesinde çatışmalar yeni-
den çıktı. Yani Azerbaycan’ın % 20’sinin Er-
menilerin işgali altında olduğu ‘Kara-Bahçe’de
bağımsız bir devlet kurulması için Ermenistan
açıklama yaptı. Oysa Ermeniler 3 milyonu bile
bulamayan nüfusu, çökmüş ekonomisi ve eski-
miş Rus silahlarıyla; Zengin ve gelişmiş 20
milyona yakın nüfuslu Azerbaycan’a neden
kafa tutuyor?

Bu sorunun cevabını yakın zamanda mese-
leyi çok yönlü ele almış yazar Sabri Bala-
man’dan aynen aktarıyorum “Fransa, Libya
meselesiyle güneyden komşu ve ulusal tehdit
gördüğü Türkiye’ye karşı önce Akdeniz’de bir
ittifak kurdu. Ardından da Türkiye’nin doğu-
sundan çevreleyerek, Fransız TOTAL şirketinin
Kafkasya ve Hazar denizindeki enerji kaza-
nımlarını genişletmek istemektedir. Fransızlar
Libya meselesinden ötürü Mısır, Suudi Arabis-
tan, BAE, Yunanistan ve Rum kesimiyle bir
blok şimdiden oluşturmuş durumda. Bu bağ-
lamda Kafkasya’da da bir İran, Ermenistan ve
Gürcistan üzerinden bir ittifak kurmak iste-
mektedir. Bu yüzden Türkiye’yi doğudan çevre-
leyerek Amerikan, İngiliz ve İsrail enerji
şirketlerinin Azeri-Gürcistan-Türkiye hatların-
dan geçen petrol ve doğalgaz hatlarına sabo-
tajlarla tehdit ediyor.’’

“Sadece Türkiye’yi doğudan çevrelemek pe-
şinde olmayan Fransızlar, Gürcistan’daki azın-
lık Ermeni toplumu(Samtshe-Cavaheti
Ermenileri) üzerinden bir kışkırtma çıkartarak
Ermenistan’ın topraklarını Karadeniz’e kadar
genişletmek istemektedir. Fransa ve TOTAL
şirketi, Hazar havzasının enerji kaynaklarını
Karadeniz üzerinden Avrupa’ya taşımak iste-

mektedir. İşte tam olarak bu-
rada iki unsur devreye giriyor. Birincisi İngiliz
ve Amerikalı enerji şirketlerinin danışmanlığını
yapan Ermeni Başbakan Sarkisyan, diğeri de
Gürcistan’daki ermeni toplumunu kışkırtarak
Gürcistan’ı parçalayacak bir savaşa sokacak
olan NATO’cu Gürcü subaylar. Dolayısıyla
Gürcistan’ı bir dönem işgal etmiş olan Ruslar,
Batı’nın Gürcistan’a çökmesinden rahatsız.
Ermeni Başbakan’dan da rahatsız. Elbette
kadim rakibi Türkiye’nin ekonomik açıdan sı-
kıntıya düşmesi Rusları üzmez ama Ruslar
ulusal güvenliğini Batı’dan korumak için Tür-
kiye’yi kalkan görüyor.’’

“Bu bağlamda Türkiye’yi petrol ve doğal
gaz boru hatları planlarından çıkarmak iste-
yen Azeri gazının ortakları İsrail, İngiliz ve
Amerikalı ortaklarda alternatif güzergahlar-
dan rahatsız olmazlar. Ancak ticaret aksaya-
cağından bu plana destek vermeyecekleri kısa
ve orta vadede kesin. Elbette Rusya da kendi
kazanımlarını maksimize etmek ister ama bu
kadar ucuz bir şekilde değil. Çünkü Ruslar
Türkiye’nin belli bir ölçekte güçlü olmasını
ister; ancak batı ittifakına kaptırmamak için 3
cephede düşük yoğunlukla çatıştığı Türkiye ile
dördüncü bir cephe açmak istemez. Nitekim
son çatışma haberi geldikten sonra Ruslar,
150.000 kişilik askeri birliği ‘tatbikat’ adı al-
tında bölgeye göndererek gözdağı verdi. Ancak
bu gözdağı, Türkiye veya Azerbaycan’a değil,
NATO’nun üslerinin bulunduğu, Afganistan’da
BM misyonunda görev yapan Gürcü askerlere
ve Ermeni Başbakan Sarkisyan’aydı.’’

“Nitekim Ermenistan dün itibariyle Rus TV
kanallarının yayınını engelledi ve Ulusal TV ve
Radyo Komisyonuna göre “Rus kanalları Er-
menistan’ın ulusal güvenliğini tehdit ediyor’’
diye kısıtlandı. Eğer bu provokasyonu Ruslar
yapsaydı; birçok Rus boru hattını da ‘emsal
teşkil’ ederdi ki; Ruslar böyle bir riski satın 
almazdı.’’

“Toparlayacak olursak Kafkasya’da yaşa-
nan gerilimin bir savaşa dönüşmesi mümkün
gözükmüyor. ABD’nin Karadeniz açılma planı,
Gürcistan’ın NATO’ya üyeliği, Fransa’nın Er-
menistan topraklarını Karadeniz’e kadar ge-
nişletmek düşüncesine Türkiye ve Rusya asla
müsaade etmez. Hatta Ruslar, Türkiye’den
daha agresif tavır alabilir. Nitekim 150.000
askerin tatbikatı boşuna değildi. Bu bağlamda
Türkiye ve Rusya arasında Libya ve Suriye me-
selelerinde de bir yakınlaşma görebiliriz. Son
tahlilde Türkiye’de Kafkasya’ya çalışan uz-
manların Rus nefreti/sevgisi bölge dışı aktörle-
rin planlarını göz ardı etmemize neden olduğu
için bu gerilimin faili olarak Rusları hedef gös-
termek doğru değildi. Elbette Ruslar da sütten
çıkmış ak kaşık değil; halen İdlib şehitlerimizi
unutmuş değiliz, ancak olaylara soğukkanlı bir
perspektiften bakarak anlamak lazım.’’

Sonuç olarak Azerbaycan-Ermenistan ça-
tışması aslında Türkiye’ye karşı cephe açılma-
sından kaynaklanan bir gerilim olarak
görülüyor. Zaten Türkiye’de bu fotoğrafı gör-
düğü için yıllardır Azeri ordusunu eğitim,lojis-
tik ve araç-gereç konusunda tahkim ediyordu.
Bölgede çıkacak bir savaş sadece Azerbaycan
ve Ermenistan’a değil tüm Kafkasya’ya yayıl-
ması muhtemel gözüküyor. Ancak bölgedeki 2
güçlü ülke Rusya ve Türkiye bu savaşa görmek
konusunda istekli değil. Ancak Fransa ve
ABD’nin Kafkasya enerji koridorları ve Hazar
havzasındaki enerji rezervlerinde tekel oluştur-
mak için Ermenistan’ı daha çok kışkırtması
bekleniyor. Bu bağlamda Rus karşıtı Ermeni
Başbakan’ın biraz kulağının Türkiye ve Azer-
baycan tarafından çekilmesinden memnuniyet
duyacağı aşikar. Ancak gere Türkiye, gerekse
Rusya ABD’nin Kafkasya’da at koşturmasın-
dan rahatsız olacağı da açık. Bu bağlamda
Kasım-2020 ABD seçimleri 2021 Fransa se-
çimlerini göz önüne aldığımızda Ermeni lobile-
rin desteğini almak için Macron ve Trump’ın
gerilimi düşürmek için önümüzdeki günlerde
sorumluluk alması kaçınılmaz gözüküyor.
Ancak bu süre zarfında da Azerbaycan çok
hızlı yol alıp, işgal altındaki toprakları kurtar-
mak zorundadır.

Azeri-Ermeni gerilimi

U KOME tarafından yapılan top-
lantıda öğrenci ve personel servis-
lerine yönelik İstanbul Esnaf ve

Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB)
yüzde 33,15 zam talebinde bulunmuştu.
UKOME kararıyla alt komisyonun teklif
ettiği yüzde 11,50 oranındaki zam teklifi
kabul edildi. Zammın ardından İstanbul'da
en kısa mesafede servis ücreti 271 lira oldu.
Yüz yüze eğitimde kademeli sisteme geçil-
mesi, öğrenci sayısında düşüş yaşanması
nedeniyle yeni zammı yeterli bulmayan pek
çok servis şoförü çalışmıyor.

Bütün yük servisçiye yükleniyor

İSTESOB Başkanı Hamza Öztürk ise
yüzde 33,15 oranındaki zam taleplerinin
sadece pandemi süreci için geçerli oldu-
ğunu ve bu şartlarda çalışmadıklarını belir-
terek, şöyle konuştu: “Biz normal
zamandaki zammı yüzde 33 oranında iste-
miyoruz. Bu salgın döneminde az öğrenci
taşırken bu zam uygulanırken yapılırsa öğ-
renci taşınır. İstanbul’da özellikle öğrenci
servisi taşımacılığı bitmek üzere. Anaokulu
ve birinci sınıf öğrencileri haftada bir gün
okula gidiyorlar. Nasıl bir ücret talep ede-
ceğimizi bilmiyoruz. Ayda 4 gün 3 öğrenci
taşınsa bile ne arabayı ne şoförü kurtarıyor.
Biz bu yüzden olağanüstü hal tarifesi isti-
yoruz. Nasıl şehirlerarası otobüslerde özel
bir rakam açıklandıysa servislerde de bu
olsun. Normale döndüğümüz zaman
bizim zam talebimiz olmasa da olur. Sey-

reltilmiş eğitim döneminde çalışmamız is-
teniyorsa bir şeylerin farklı olması lazım.
Bütün yük servisçiye yükleniyor. Bizim de
çocuklarımız ve geçindirmemiz gereken bir
ailemiz var.”

Velilerle karşı karşıya geldik

Devlet okullarında servislerin neredeyse hiç
çalışmadığını belirten Öztürk, bir sonraki
UKOME toplantısında zam taleplerini tek-
rar gündeme getireceklerini söyledi. Öz-
türk, “Bazı özel okullar ekonomik olarak

servisçiyi destekledikleri için araç var ama
devlet okullarında neredeyse servis yok. Az
sayıda özel okul 'ücret farkını biz vereceğiz'
dediği için çalışanlar var onun haricinde
servisler çalışmıyor. 
Ücretimizi günlük talep etsek hiç araç
olmaz. Her halükarda aylık servis ücreti
talep edeceğiz. Bu konuyu yeniden
UKOME toplantısında gündeme getirece-
ğiz. Bu durumda servisçiler ve veliler karşı
karşıya geliyor. Biz velilerle tartışmak iste-
miyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

İstanbul'da okul servislerinin birçoğu öğrenci sayısının az olması nedeniyle çalışmıyor. Son
yapılan UKOME toplantısında servisçilere verilen yüzde 11,50 oranındaki zammı yetersiz
bulan servis şoförleri giderlerini karşılayamadıklarını belirtiyor. Veliler ise servislerinin
çalışmaması nedeniyle çocuklarını kendi imkanları ile okula getirip götürüyor

GELIR GIDERI
KARSILAMIYOR

drhusamettin@hotmail.com 
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Servis şoförü Rıdvan Burak Uğur ise “Veliler ço-
cuklarını kendisi getirdiği için araçlarımız şu anda
tamamen boşta. Çalışmadığımız için zammın bize
hiçbir etkisi olmadı. Servis yaptığım okulda aktif
olarak bugün çalışmaya başladım. Benim ara-
cımda hostes aktif olarak çalışıyor. Onun maaşı,
sigortası, aracın masrafları
var. Ben bu giderleri iki gün
çalıştığım sürece nasıl kar-
şılayacağım. 16 kişilik ser-
viste 5 öğrenci taşıdım. Şu
an tamamen eksideyiz”
dedi. Veliler ise servislerin
çalışmaması nedeniyle ço-
cuklarını okula kendi imkan-
ları ile götürüyor. Kimi
veliler evden çalıştığı için
bu durumun sorun olmadı-

ğını belirtirken kimisi de işten izin alarak geldiğini
ve servisler çalışmadığı için zorlandıklarını belirti-
yor. Bu süreçte servislerin tam zamanlı çalışma-
masına rağmen aylık ücret talep ettiğini söyleyen
velilerden Berat Santepe de “Servisler haftada 1-
2 defa gelmesine rağmen haftada 5 gün hizmet

veriyormuş gibi ücret alı-
yorlar. Maliyetleri düşecek,
3 gün çalışmayacaklar.
Şimdi evden çalıştığım için
servis kullanmıyoruz ancak
iki hafta sonra mecburen
kullanacağız. Servisçiler
ne derse de o ücreti ver-
mek zorunda kalacağım.
Bu ücretin adaletli oldu-
ğunu düşünmüyorum”
dedi.

ŞU AN TAMAMEN EKSİDEYİZ
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ÇEVRE kirliliğinin en büyük neden-
lerinden biri plastik atıklar. Ve plas-
tik atıklar, doğada çözünemediği

için dünyanın ekosistemine büyük zarar veri-
yor. Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli
Çocuklar Merkezi öğrencileri de ambalaj atık-
larının neden olduğu çevre kirliliğine destek
olmak için güzel bir projeye imza atıyorlar.

Herkes evinde yapabilir

Bu amaçla binadaki İbn-i Sina Eğlenceli
Bilim Atölyesi’nde öğrencilere doğal malze-
melerle plastik üretimi eğitimi veriliyor. Eği-
timci Aytekin Beşik, çocuklara muz kabuğu,
patates ve nişasta içerikli gıdalardan biyoplas-
tik üretmeyi öğretiyor. Herkesin kendi evinde
bunu yapabileceğini belirten Beşik, nişastayla
plastik üretimi aşamasını şöyle anlattı: “6 çay
kaşığı miktarındaki nişastanın içerisine 50 mi-
lilitre su koyuyoruz. Bunları karıştırıyoruz.
Daha sonra gliserin ve sirke ekliyoruz. Bu ni-

şastayı glikozlarına kadar parçalar. Karışımı
kaynatıp pişirdikten sonra 3 gün bekletiyoruz
ve plastik elde ediyoruz. Etüv makinesine koy-
duğumuzda ise 70 derece içinde bir saatte
kurur. Bu işlem için muz kabuğu, patates ve
bozulmuş sütlerden yararlanabiliriz. Nişasta
içeren her türlü yiyecek plastik üretmek için
uygundur” dedi.

Atıklardan maksimum yarar 

Enderunlu çocukları bu girişimlerinden dolayı
tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, “Tükettiğimiz besin atıkların-
dan da maksimum yarar sağlamak mümkün.
İşte bunun örneğini burada görüyoruz. Doğa
dostu bu yenilenebilir plastikler doğada kay-
boluyor, çözülebiliyor ve ürünün tekrar geri
dönüşümü sağlanabiliyor" dedi. Sosyal me-
safe ve maske kurallarına uygun şekilde hafta-
nın iki günü biyoplastik dersi verilmeye
davam ediyor.

Bağcılar Belediyesi Enderun
Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde

eğitim öğren öğrenciler, muz
kabuğundan patatese kadar

nişasta bazlı gıdalardan 
biyoplastik üretiyor. Petrol türevi

plastikler gibi her ortamda
kullanılabilen biyoplastik ürünler,

onlardan farklı olarak doğada
çok rahat kaybolabildiği için 

çevreye de katkı sağlıyor

GIDALARDAN
BİYOPLASTİK

Delen ailesinin
mutlu günü 

Cumhuriyet Halk Partisi İBB ve
Küçükçekmece Belediye Mec-
lis Üyesi, iş insanı Ali Delen'in

oğlu Aziz Delen, Seher Gümüşsoy ile ha-
yatını birleştirdi. Sosyal mesafe kuralları-
nın uygulandığı düğün Avcılar Sahil'de yer
alan Revan Garden Düğün Davet Salo-
nu'nun bahçesinde yapıldı. Açık havada
gerçekleşen düğünde her masaya dezen-
fektan ve maskelerin konulduğu gözlendi.
Şehir dışında olan Küçükçekmece Bele-
diye Başkanı Kemal Çebi, gönderdiği me-
sajda genç çifte mutluluklar diledi. 

Nikâhı Hançerli kıydı

Genç çiftin nikahını Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hençerli kıydı. Çiftlerin Nikah
şahitliklerini Küçükçekmece CHP İlçe Baş-
kanı Turgay Özcan, Başakşehir CHP İlçe
Başkanı Av. Deniz Bakır, Arnavutköy CHP
İlçe Başkanı Özlem Kutbay, Küçükçek-
mece Belediyesi Özel Kalem Müdürü İlyas
Dikici, Yusuf Kurt ve Pınar Tuna yaptı.
Damat Aziz Delen'in Annesi Sevcan ve Ba-
bası Ali Delen, Gelin Seher Gümüşsoy'un
Annesi Senem ve Babası Bektaş Gümüş-
soy’un mutlulukları gözlerinden okundu.

Beş litre atık yağ
bir litre deterjan
Esenyurt Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattığı çalışmayla, 5 litre
atık yağ biriktiren vatandaşlara 1 litre sıvı deterjan hediye ediyor. Ekipler
ayrıca çevreye zarar vermemesi için atık pilleri de topluyor

ESENYURT Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü, bitkisel
atık yağların dönüşümü için yürüt-

tüğü atık yağ toplama çalışmalarını sürdürüyor.
Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan çalış-
mayla, lavaboya dökülmesi durumunda çevre
kirliliği oluşturan atık yağlar toplanarak, vatan-
daşlara sıvı deterjan hediye ediliyor. Vatandaşla-
rın talebi üzerine adreslere giden ekipler, 5 litre
atık yağ karşılığında 1 litre sıvı deterjan hediye
ediyor.

Atık piller toplanıyor

Ekipler, çevre ve insan sağlığı açısından risk
oluşturan atık pilleri de topluyor. İlçe genelin-
deki okul, kamu binaları, muhtarlıklara atık pil-

lerin biriktirilmesi için kutular koyan ekipler, va-
tandaşların bu konuda bilinçlenmesi için el bro-
şürleri de dağıtıyor. Bitkisel atık yağları geri
dönüşüm olarak değerlendirmek isteyen Esen-
yurtlular, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri yağları
arayarak alma şansınız var.

İSTESOB Başkanı Öztürk yüzde 33 zam taleplerinin pandemi süreci için geçerli olduğunu ve bu şartlarda çalışmadıklarını belirtti. 
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Sıfır atık için
bilinçlenmeliyiz
Atık Kağıt Geri Dönüşüm Sanayi-
cileri Derneği (AGED), sektörün
geleceğini görüşmek üzere bir
araya geldi. AGED Başkanı Mus-
tafa Saral, “Öncelikle toplumda
geri dönüşüm bilincinin artması
gerekiyor. Sıfır Atık Projesi mut-
laka tabana yayılmalı” dedi 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye- Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere
ilişkin, "Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde ivme kaza-
nacağını değerlendiriyoruz. 2019 yılı itibarıyla 9 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret
hacmimizi, 15 milyar dolar seviyelerine dengeli bir şekilde çıkarmayı hedefliyoruz" dedi

ATIK Kağıt Geri Dönüşüm Sanayi-
cileri Derneği (AGED) üyeleri  bir
araya geldi.  Pandemi dönemine

rağmen, Balıkesir, Aydın, Kütahya ve Adana
kağıt fabrikalarının kurulmasıyla kağıt geri dö-
nüşüm sanayii daha da güçlendi. Kağıt sana-
yicileri, hurda kâğıt ithalatını ihracat yapmak
amacıyla gerçekleştirdiklerini ve toplanan yerli
hurda kağıdın sanayii üretimi için yeterli ol-
madığını ifade ettiler. İhracatı artırarak ekono-
miye can suyu olmayı sürdürmek istediklerini
ifade eden sanayiciler, “Türkiye’de toplanan
hurda kağıdın tamamını satın aldığımız halde
üretim için yeterli olmuyor. İhracat için hurda
ithalatı kısıtlanmamalıdır. Toplumumuz uzun
vadede Sıfır Atık Projesi ile bilinçlenecek ve bu
kağıt toplama oranlarını artıracaktır”
dediler.Toplantıda; Türkiye’deki kağıt atıkların
sağlıklı bir şekilde toplanması için bilincin ta-
bana yayılmasının şart olduğu, vatandaşların
başta sıfır atık olmak üzere geri dönüşümde
daha da bilinçlenmesi gerektiği ve aynı za-
manda bunun için bir sürece ihtiyaç duyula-
cağı vurgulandı.

İhracat konusu gündemde

AGED Başkanı Mustafa Saral yaptığı açıkla-
mada, “Kağıt sanayicileri olarak Sayın Emine
Erdoğan’ın başlattığı Sıfır Atık Projesi’nin en
büyük destekçilerinden biriyiz. Biz ham mad-
demizi ülke içerisinden almayı öncelik olarak
görüyoruz. Ham maddesini dışarıdan alan bir
Avrupa ülkesi yok. Biz ise yurt dışından alıp
hurdayı mamul haline getirip yurt dışına ihraç
ediyoruz. Sektörümüz ham madde temini ko-
nusunda getirilen ithalat kısıtlaması ile birlikte
ham maddesini temin edemeyecek ve bu
durum sanayii üretimini zora sokarak ihracatı
yapılamaz hale getirecektir. Biz kağıt ürete-
mezsek o zaman kağıt ürünlerini yurt dışından
almak zorunda kalacağız. Bu durumda cari
açık artacaktır” dedi.

Kağıt toplamak mümkün değil

Hurda kağıt toplama oranlarını yurt içinde ar-
tırmak için zamana ihtiyaç olduğunu belirten
AGED Başkanı Saral, “Atık kâğıt toplama
oranlarını yurt içinde yükseltmek için zamana
ihtiyaç var. Öncelikle toplumda geri dönüşüm
bilincinin artması gerekiyor. Sıfır Atık bilinci
oturmadan, daha fazla atık kağıt toplamak
mümkün değil” şeklinde konuştu.

Avrupa'nın önünde gidiyoruz

Kağıt sanayiinin önemli isimlerinden olan
KİPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi
Öksüz ise Sıfır Atık Projesi’ni canı gönülden
desteklediklerini belirterek, “Her atığın ayrı
ayrı değerlendirilmesi gerekli. Avrupa fiyatla-
rından kağıdı almamız lazım ve yurt dışı fiyat-
larına da kağıt satabilmemiz lazım.
Dolayısıyla bu sanayinin ham maddesi olan
atık kağıtta herhangi bir ithalat kısıtlamasının
olması Türkiye’nin ihracatına zarar verir. " ifa-
delerini kullandı. DHA

Tekirdağ''ın Malkara ilçesinde yöreye özgü tohumlardan yetiştirilen ve 600 gramdan başlayan ağırlığı ile
halk arasında 'hırsız almaz' adı verilen Gönen Beyazı kavunun hasadı sürüyor. Kilosu 3 liradan satılan ve
büyük ilgi gören kavunları, üreticiler bozulmaması için özenle buğday ve samanlar arasında saklıyor

‘HIRSIZ ALMAZ’
KAVUN SAHANE!
M alkara ilçesinin kırsal Ahievren

Mahallesi'nde yetişen erkenci
çeşit Gönen Beyazı adı verilen

ve ağırlığı 600 gram ile 2 kilo arasında de-
ğişen kavunların hasadında sona gelindi.
Malkara'nın köylerinde yaklaşık 1600
dönüm alana ekilen ve yılda yaklaşık 5 bin
ton üretimi yapılan halk arasında 'hırsız
almaz' olarak da adlandırılan kavunlar,
yoğun ilgi görüyor. Minik kavunların yanı
sıra kışlık kavun da yetiştiren üreticiler, ka-
vunları özel olarak depolarda hazırladık-
ları buğday ve samanlar içinde özenle
saklayarak, bozulmamasını sağlıyor.

İsminin hikayesi nedir?

Ahievren Mahallesi'nde 20 yıldır kavun ve
karpuz yetiştiriciliği yapan Hüdaverdi
Uzuncaoğlu, minik kavunların tohumları-
nın atalarından kendilerine kaldığını söy-
ledi. Uzuncaoğlu, yöreye özgü en fazla
ürettikleri kavunların 'hırsız almaz' adıyla
tanındığını belirterek, "Bu 'hırsız almaz' ka-
vununun hikayesi de şöyle; yıllar önce hır-
sız tarlaya kavun, karpuz çalmak için
girmiş ve bu kavuna ufak diye tarlada
tekme atmış. 'Bu kavuna benzemiyor, bu
kabak, ben bunu almam' diyerek, tarladan
ayrılmış. Aslında yöremizde de en tatlı
kavun bu. 40 yıldan bu yana baba yadigarı
tohumumuz olan kavuna 'ata tohumu' di-
yoruz. Biz, bu iki çeşit kavunu da kendimiz
yetiştirip, burada asfalt boyunda traktör
kasasında satıyoruz. Bu kavunlarımızın ki-
losunu ilk sezonda 4 liradan verdik. Şu
anda 3 liradan veriyoruz. Zaten kavun se-
zonu da bitmek üzere. Bizde müşteri
memnuniyeti çok önemli. Buraya gelen
hiçbir müşterimizi kırmıyoruz. Parası ol-
mayandan para bile almıyoruz. Bazen 1
kavun hediye veriyoruz. Bazen para üstü
olarak da kavun veriyoruz. Müşterilerimiz
de biz de çok memnunuz" dedi.

Samanlar arasında özel

Ürettikleri kavunların bozulmadan korun-
masının çok önemli olduğunu söyleyen
Hüdaverdi Uzuncaoğlu, kavunları, buğ-
day ve samanlar üzerine, birinin
diğerine temasları olmadan istifleyerek,

sakladıklarını söyledi. Kavunları aralık
ayına kadar bu yöntemle korumaya aldık-
larını belirten Uzuncaoğlu, "Bu yöntemle
saklanan kavunlara hiçbir şey olmaz, ta-
dını da korur. Sakladığımız kavunların bir
kısmını kendimize ayırıp, kışın da yeriz"
dedi.

Tohumlar bana miras kaldı

Eşiyle birlikte kavun yetiştiren Müberra
Uzuncaoğlu, "Kavunlarımız, ekim yaptık-
tan 70 gün sonra olgunlaşıyor. Sonra ka-
vunlarımızı günlük olarak kopartıp, taze
taze satıyoruz. Ben 44 yıllık evliyim. Bu ka-
vunların tohumları bana annemden miras
kaldı. Bunlar ata tohumlarımız. Ben bu to-
humları kendi köyümden, evlenince an-
nemden getirdim. Yerli ve tamamen kendi
üretimimiz olduğu için müşterilerimiz ka-
vunlarımızdan çok memnun. Bu kavun çe-
şidi Malkara ve köylerine özgü bir kavun

çeşididir. Benim yetiştirdiğim 5 çeşit yerli
ve kendi ürettiğim tohumum var" dedi.

Kilosu 3 liradan satılıyor

Yetiştirdikleri kavunları, araçları ve kurduk-
ları tezgahlarda kilosu 3 liradan sattıklarını
söyleyen Müberra Uzuncaoğlu, "Kavunla-
rımızı, üzerinde yaprağını, sapını koparma-
dan taze taze getiriyoruz. Müşterilerimiz de
bunları gönül rahatlığıyla alıp, yer. Tama-
men organiktir. Kaç kilo satacaksak o
kadar toplarız, tarladan ürünümüzü getiri-
riz. Bizler burada durduğumuz sürece çok
dostlar edindik. Müşterilerimiz İstan-
bul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan birçok il ve
ilçeden geliyorlar. Bunların organik yerli
kavun olduklarını bildikleri için geliyorlar.
Tadı zaten çok güzel. Kavunların mükem-
mel bir tadı var. Yerli tohum olduğu için de
yılbaşında kes ye hiç sorun yok" dedi.
DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Türkiye- Hollanda 3'üncü
Ortak Ekonomik ve Ticari İşbir-

liği Komitesi (JETCO) toplantısı imza tö-
renine video konferans yöntemiyle katıldı.
Pekcan, toplantının ardından basına yap-
tığı açıklamada, Hollanda Dış Ticaret ve
Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın ev
sahipliğindeki toplantıya ilişkin konuştu.
Türkiye'nin, Hollanda ile ilişkilerini uzun
vadeli gördüklerini kaydeden Bakan Pek-
can, "Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişki-
lerimizin önümüzdeki dönemde ivme
kazanacağını değerlendiriyoruz. 2019 yılı
itibarıyla 9 milyar dolara ulaşan karşılıklı ti-
caret hacmimizi, 15 milyar dolar seviyele-

rine dengeli bir şekilde çıkarmayı hedefliyo-
ruz" şeklinde konuştu. Toplantı sonuçları-
nın iyi değerlendirilip takip edilmesi
gerektiğini kaydeden Pekcan, şöyle dedi:
"Gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Hollanda
JETCO 3. Dönem Toplantısı'nda, ikili iliş-
kilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik
hizmetlerine, ticaretten sanayi alanındaki iş
birliğine, teknolojiden özel sektörler ara-
sında iş birliğine, ulaştırmadan çevreye
kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı
başlıkta görüştük ve az önce imzaladığımız
mutabakat zaptına bunları yansıttık." 

Ülkeler arasında birinci sırada

Türkiye ile Hollanda arasındaki somut ve

önemli iş birliği alanlarından birinin de
yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi oldu-
ğunu dile getiren Pekcan, "Hollanda, bu-
güne kadar ülkemize yönelik doğrudan
sermaye girişlerinde 25,7 milyar dolar
doğrudan yatırım gerçekleştirmiş olup
yüzde 15,9 pay ile ülkemizde doğrudan
yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci
sırada yer almaktadır. Türkiye'den iş in-
sanlarımızın da Hollanda'da yaptıkları
yatırımların tutarı 14 milyar doları bul-
muştur. Bu rakamlar göstermektedir ki
Türk iş insanları en çok Hollanda'da yatı-
rım yapmaktadır" açıklamasında bu-
lundu. Pekcan ayrıca, Türk müteahhitlik
firmalarının Hollanda'da bugüne kadar

548 milyon dolar tutarında 6 proje üst-
lendiğini belirterek, Türkiye'den firmala-
rın gelecek dönemde Hollanda'da daha
fazla proje üstlenmelerini beklediklerini,
Türk ve Hollandalı müteahhitlerin
üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini
öngördüklerini söyledi.

Ticaret hacmimiz sürekli büyüyor

Taze kavun
satabiliyoruz
Üreticilerden Nadide Kuru, "Bu kavun-
larımızın tohumları, çekirdekleri bize
annemizden, dedemizden, ninemizden
kaldı. Biz de bu geleneği devam etti-
rip, kavunlarımızı ekiyoruz. Daha
sonra yetiştirdiğimiz kavunlarımızı
uzun süre dayanması ve tadı bozulma-
yıp, taze kalması için buğdayın içerisine
gömüp saklıyoruz. Bir dahaki ekim za-
manına kadar hiç bozulmuyor. Kışında
taze taze kavun satıp, aynı zamanda yi-
yoruz. Kavunlarımızı ne kadar buğda-
yın içinde saklarsak o kadar iyi kalıyor
ve hiç bozulma yapmıyor. Önemli olan
kavunların bir yerlerini vurdurmayın.
Vurdurulan kavun çürüme yapar. Bu
kavunlar tamamen bizim yöremize ait
olup, kavunlarımızı, karpuzlarımızı bu-
rada saklıyoruz" diye konuştu. 

Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesin-
deki Türkiye İtibar Akademisi tarafın-
dan gerçekleştirilen Türkiye İtibar
Endeksi sonuçları açıklandı. Sonuç-
larla ilgili Yurtiçi Kargo, 81 ili kapsa-
yan araştırmada katılımcıların yüzde
30’luk kısmının tercihleri ile kargo sek-
törünün ‘en itibarlı’ şirketi olduklarını
duyurdu. Türkiye İtibar Akademisi ta-
rafından akademik denetim altında
yapılan ve raporunun uzman akade-
misyenlerce hazırlandığı derecelen-
dirme araştırması Türkiye İtibar
Endeksi’nin bu yıl dokuzuncusu ger-
çekleştirildi. Araştırmanın, 81 ilde

rastgele seçilen 12 bin kişiyle yapılan
telefon görüşmelerinden alınan yanıt-
lara göre hazırlandığı belirtildi. Yurtiçi
Kargo da, araştırmada, katılımcılara
herhangi bir marka ismi vermeden yö-
neltilen tek açık uçlu soru olan ‘Kargo
sektörünün en itibarlı şirketi’ sorusuna
yüzde 30’luk çoğunluğun Yurtiçi
Kargo yanıtını verdiğini açıkladı.
Araştırmaya katılanların kargo sek-
törü ile ilgili itibarlı firma tercihlerinde
birinci sırada yer alan faktörlerin;
“Köklü, sağlam bir kurum olması” ve
“Yeniliklere, teknoloji ve tasarıma
önem vermesi” olduğu belirtildi.

Tasarıma önem verilmeli

Konuyla ilgili Yurtiçi Kargo şu bilgi-
lendirmeyi yaptı; “Yurtiçi Kargo yanı-
tını veren katılımcıların bu yanıtı
vermelerindeki en önemli etkenlerin ne
olduğu sorusuna katılımcılar Yurtiçi
Kargo’nun; köklü, sağlam bir kurum
olması, yeniliklere, teknoloji ve tasa-
rıma önem vermesi, sektörde öncü
özellikleri taşıması, lider konumda ol-
ması, sevdiğim markaları olması,
üstün hizmet ve ürün kalitesi sunması
yanıtlarını verdi. Yurtiçi Kargo’yu iti-
barlı şirket olarak belirten katılımcılar
marka ile ilgili en çok güvendiği haber
kaynakları sorusuna; internet siteleri,
aile ve sosyal çevre, yazılı ve görsel
basın yanıtlarını verdi.”

Kargoculuk araştırması
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükel-
çiliği'ni ziyaret ederek, "Bu sorunun tek bir çözümü var; Ermenis-
tan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme
olmadığı sürece sorun çözülmez. Sahada ve masada Azerbay-
can'ın yanındayız. Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz" dedi.

ALİ DELEN
CHP İBB VE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE

MECLİS ÜYESİ, İŞ ADAMI

TEŞEKKÜR

26.09.2020 Cumartesi günü oğlum Aziz Delen ve gelinim 
Seher Gümüşsoy Delen'in gerçekleşen düğününe bizzat katılan, 
çiçek-çelenk gönderen, telgraf gönderen ve telefonla tebrik ederek 

mutluluğumuzu paylaşan başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka-
nım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere İstanbul İl Başkanımız Dr.
Canan Kaftancıoğlu'na, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na, oğlum
ve gelinimin nikâhını kıyan Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Turan 

Hançerli'ye, Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyelerimize, Milletvekillerimize,
İlçe Başkanlarımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, İBB ve İlçe Belediye

Meclis üyelerimize, İl ve İlçe Yöneticilerimize, İş Adamlarımıza, STK Temsil-
cilerine, Dernek Başkanlarımıza, akraba ve arkadaşlarıma, bütün davetlile-

rimize, nikah şahitlerimiz Küçükçekmece CHP İlçe Başkanı Turgay
Özcan, Başakşehir CHP İlçe Başkanı Av. Deniz Bakır, Arnavutköy
CHP İlçe Başkanı Özlem Kutbay, Küçükçekmece Belediyesi Özel

Kalem Müdürü İlyas Dikici, Yusuf Kurt ve Pınar Tuna’ya çok teşekkür
ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
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B akan Çavuşoğlu, AK Parti
Genel Başkanvekili Numan
Kurtulmuş ile birlikte Azer-

baycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ni zi-
yaret etti. Çavuşoğlu ve Kurtulmuş,
Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu
ile görüştü. Görüşmenin ardından
açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu,
"Bugün Azerbaycan Büyükelçiliğini
ziyaret ederek Türk halkının deste-
ğini bir kere daha vurgulamak iste-
dik. Almanya Dışişleri Bakanı ile de
son gelişmeleri konuştuk. Bu soru-
nun çözümü basit. Tek bir çözüm
var. Ermenistan işgal ettiği Azerbay-
can topraklarından çekilecek. Bu çe-
kilme olmadan bu sorun çözülmez"
dedi.

BM kararları ortada

Bakan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın
toprak bütünlüğü konusunda Birleş-
miş Milletler’in (BM) kararları or-
tada. Tüm bunlara rağmen Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AĞİT)
bu sorunun çözümü konusunda
somut hiçbir adım atmadı. Somut
bir şekilde bu sorunun çözümünü is-
tiyoruz. AGİT başta olmak üzere bu
konuya ilgi gösteren tüm dünya için

söylüyorum; Azerbaycan ile Erme-
nistan'ı eşit tutmamaları gerekiyor.
Söz konusu Azerbaycan olunca top-
rakları işgal edilen Azerbaycan ile iş-
galci Ermenistan'ı eşit tutuyorlar. Bu
yanlış bir şey. Biz her zaman kardeş
Azerbaycan'ın yanında olduk. Sa-
hada ve masada Azerbaycan'ın ya-
nındayız. Artık bu meseleyi
kökünden çözmek istiyoruz. Türk
diplomasisi olarak dünyanın her ye-
rinde kardeş Azerbaycan'ın yanında
olmaya devam edeceğiz" diye ko-
nuştu.

Sessiz kalmayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili
Numan Kurtulmuş da Azerbay-
can'ın tarihi bir dönemden geçtiğini
belirterek, "Azerbaycan halkına, kar-
deşlerimize aynı ırktan, aynı dinden
olduğumuz dost Azerbaycan hal-
kına karşı dayanışmamızı göstermek
için buradayız. Her hal ve şart al-
tında Azerbaycan'ın yanında oldu-
ğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz.
Ermeniler tarafından işgal edilen
Azerbaycan toprakları uluslararası
camianın önünde çözülmesi gereken
bir sorundur. Ermenistan, Kafkas-

lardaki huzuru bozacak şekilde sal-
dırgan ve şımarık tarzda Azerbay-
can'a karşı açık bir saldırıda
bulunmuştur. Bu, bölge barışını or-
tadan kaldırmaya yönelik bir provo-
kasyondur. Türkiye de tabii ki bu
provokasyona karşı sessiz kalmaya-
cak. Azerbaycan'ın herhangi bir kö-
yüne yapılan saldırı Türkiye'nin
herhangi bir köyüne yapılmış saldı-
rıdır. Bunu bu şekilde kabul ediyo-
ruz ve gereğini sahada ve masada
yerine getirmek için gayret sarf edi-
yoruz. Azerbaycan, haklı davasını
mutlaka kazanacaktır. Azerbaycan'ı
köşeye sıkıştırmak için Ermenis-
tan'ın haksız saldırganlığına karşı
taraf olmak uluslararası hukuku da
çiğnemek demektir. Burada da bir
kez daha söylüyoruz; uluslararası
camianın onurlu bütün üyeleri,
uluslararası hukuka karşı da yapılan
bu haksız saldırıyı durdurmak için
ellerinden gelen her çabayı ortaya
koymaları lazım. Eğer bir taraf ola-
caklarsa haktan yana olmaları gere-
kir. Bütün işgal toprakları
Azerbaycan'ın hak ettiği topraklar
olarak yeniden Azerbaycan'ın ola-
caktır" ifadelerini kullandı. DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Seyit Torun’dan
İnce acıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Memleket Hareketi" ziyaretlerine devam
eden Muharrem İnce için "Partililiğinden hiçbir şüphemiz, endişemiz yoktur" dedi

CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Seyit Torun,
Aydın Büyükşehir Bele-

diye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu
ziyaretinin ardından gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Çerçioğlu'nun
kente önemli hizmetler yaptığını ve
başarılı bir başkan olduğunu ifade
eden Torun, "İnanıyorum ki onların
başarısı bize genel iktidarın da yo-
lunu açacaktır. Genel iktidara ulaş-
mamızda en büyük gücümüz
olacaktır. Çünkü yerelde başardık
genelde de başaracağız" dedi.

İki ülke tek milletiz

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik
saldırıları konusunda görüşleri so-
rulan Torun, "Azerbaycan ile iki ül-
keyiz ama tek milletiz.
Azerbaycan'ın geçmişten doğan
hakları var. Bununla ilgili bütün yol-
ları, yöntemleri, uluslararası ilişkiler
denendi. Ama maalesef Ermenis-

tan’ın sürekli tacizi söz konusu. Biz
sonuna kadar Azerbaycan’ın, kar-
deşlerimizin yanındayız. Onların
mücadelesinin her zaman destekçi-
siyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Torun, "Bin Günde Memleket Hare-
keti"ni başlatan eski CHP Milletve-

kili Muharrem İnce'ye ilişkin de
"Sayın İnce kendi demokratik hak-
kını kullanıyor. Sonuçta o CHP’li-
dir. Bizim onun partililiğinden
hiçbir şüphemiz, endişemiz yoktur.
Kendisi bir çalışma içerisindedir"
yorumunda bulundu.

Aday kim olacak?

Bir gazetecinin, "CHP'nin Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde kendi ada-
yını çıkaramayacağı söyleniyor. Bu
konuda neler söyleyeceksiniz?" so-
rusuna ise Torun, "Zamanı gelince
partimiz gerekli yöntemlerini kulla-
narak cumhurbaşkanı adayını tespit
eder. Şimdiden o tür polemiklere
girmek gündemi değiştirmektir.
CHP bugüne kadar, 96 yıldır verdiği
demokrasi mücadelesini bundan
sonra da vermeye devam edecektir.
Tek bir düşüncemiz var bu ülkede
demokrasiyi hukuku özgürlüğü ege-
men kılmaktır" yanıtını verdi.

anaYasa Mahke-
mesi, Osman Kava-
la’nın bireysel

başvurusunun görüşmesini erte-
ledi. Kavala hakkında hazırlanan
iddianame mahkemeye sunulur-
ken, daha sonra Anayasa Mahke-
mesi'nin raporuna gireceki. 
Anayasa Mahkemesi, Gezi Dava-
sı’ndan beraat eden ancak ceza-
evinden salıverilmeden ‘casusluk’
gerekçesiyle yeniden gözaltına alı-
nan iş insanı Osman Kavala’nın
tutukluluğunun hukuki olmadı-
ğına ilişkin yaptığı bireysel başvu-
ruyu bugün karara bağlayacaktı.
Ancak AYM başvurunun görüş-
mesini erteledi. Kavala hakkında
hazırlanan iddianame mahke-
meye sunulurken, daha sonra
Anayasa Mahkemesi’nin rapo-
runa girecek. AYM daha önce
Kavala'nın Gezi Parkı davası kap-

samında yaptığı bireysel başvuru-
nun oyçokluğuyla reddine karar
vermişti.

Cezaevi çıkışı gözaltına
alındı

Osman Kavala, ağırlaştırılmış
müebbet hapisle yargılandığı
Gezi davasından 18 Şubat’ta be-
raat etmiş, hakkında başka bir so-
ruşturma olduğu gerekçe
gösterilerek tekrar gözaltına alın-
mıştı. Kavala, 9 Mart’ta 15 Tem-
muz darbe girişimine ilişkin
yürütülen soruşturma kapsa-
mında ‘casusluk’ suçlamasıyla bir
kez daha tutuklandı. Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi de
Aralık 2019'da Osman Kavala'nın
siyasi nedenlerle tutuklandığına
hükmederek ihlalin ortadan kalk-
ması için derhal tahliye edilmesi
çağrısı yapmıştı. AİHM, yetkili

mahkemenin karara uymaması
üzerine, Osman Kavala kararının
uygulanması için denetim süreci
başlatmıştı. Osman Kavala, Gezi
davası soruşturmaları kapsa-
mında Ekim 2017 yılında gözal-
tına alınıp, tutuklanmıştı.

Görüşme ertelendi

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral
Akşener, Maliye Bakanı Albay-
rak'ın bugün açıkladığı yeni eko-

nomi programını değerlendirdi. AK
Parti'nin 2023 hedefleriyle bugün açıklanan
hedefleri karşılaştıran Akşener aradaki
uçuruma dikkat çeken bir tablo paylaştı.
Akşener, "Ak Parti 2011 yılından beri, 7 se-
çimdir, 2023 hedefleri diyerek milletimiz-
den oy aldı. Bugün açıklanan Yeni
Ekonomi Programıyla 2023 hedeflerinin
“çöp” olduğunu itiraf etti. Yazık oldu mille-
timizin hayallerine..." ifadelerini kullandı.

Yazık oldu hayallere!



İ stanbul Büyükşehir Be-
lediye (İBB) Başkanı
Ekrem İmamoğlu, ken-

tin en yoğun nüfuslu ilçesi
Esenyurt’ta, incelemelerde
bulundu. Zaman zaman sa-
ğanak yağmur altında ger-
çekleştirilen inceleme
gezisinde İmamoğlu’na;
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, İSKİ
Genel Müdürü Raif Mer-
mutlu ve İBB üst yönetimi
eşlik etti. İmamoğlu ve bera-
berindeki heyet, sırasıyla
Saadetdere İSKİ Alanı Park
Yapımı, Adile Naşit Bulvarı
Otopark İnşaatı, Harami-
dere Dere Islahı, Esenyurt
Devlet Hastanesi Kavşağı
Ulaşım Planlama ve Hara-

midere-Kıraç İmar Yolu İn-
şaatı Fen İşleri projelerini
gezdi.

Yatırımlara devam
edeceğiz

Geziyle ilgili değerlendirme-
sini, son olarak 23 Haziran
2020’de yaşanan sel felake-
tiyle gündeme gelen Hara-
midere üzerindeki köprüde
yapan İmamoğlu, "Esenyurt
ilçemizde, muhtelif noktalar-
daki hem altyapı hem üst-
yapı şantiyelerimizi
geziyoruz Belediye Baş-
kanı’mızla. En kritik nokta-
lardan birindeyiz. Zira
buradaki selde yaşanan trav-
mayı hepimiz biliyoruz.
Farklı milliyetten bir misafiri-
miz de hayatını kaybetmişti.
Bunun yaşanmaması adına

İSKİ yoğun bir çalışma içe-
risinde. Burada yapılan hem
yeni hatlar hem dere yatağı-
nın genişletilmesi, inşallah
buradaki sorunu kalıcı ola-
rak çözecek. Ama ne yazık ki
çözüm burada bitmiyor; de-
vamı var. Ara yollar, kollar…
Birçok altyapı ihmalinin ol-
duğunu biliyoruz Esen-
yurt’ta. Bütün bunları
aşmak için de burada yatı-
rımlarımıza devam edece-
ğiz" dedi. 

Artık çözüm bizde 

"Öncelikli alanları belediye-
mizle konuşuyoruz. Her be-
lediyede olduğu gibi,
Esenyurt Belediye’mizle be-
raber, koordineli iş üretme
çabası içindeyiz" diyen İma-
moğlu, "Ne yazık ki, İstan-

bul’un en yoğun göç alan,
en yoğun nüfusunun var ol-
duğu ve aynı şekilde de art-
maya devam ettiği Esenyurt
ilçemize, başta altyapı
olmak üzere, birçok konuda
hızlı yatırımlar, hızlı tedbirler
almak zorunluluğumuz var.
Bu, ne yazık ki, yılların ih-
mali; başta imar yoğunluk-
ları yaratmak olmak üzere
ve buna dönük altyapıyı ol-
gunlaştırmamak kavramı
üzerinde. Ama bu yıllar
boyu oluşan ihmaller, yıllar
boyu yapılan/yapılmayan
doğru işler, eksik işler bu-
güne geldi. Ama artık
çözüm bizde. Çalışacağız.
Allah’ın izniyle, çok hızlı bir
şekilde birçok konuyu çö-
züme kavuşturacağız" ifa-
dedlerini kullandı. 
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1 928 yılında Bulgaristan'dan göç
eden göç sırasında ekmeğini gözü-
nün yaşına banan çileği katık eden

Sümbül ninenin torunu Nihat Alcan’ı bu
geçtiğimiz Cuma günü kaybettik Allah rah-
met eylesin yakınlarına sabırlar dilerim.

Nihat Alcan Peygamber efendimizin
selam verdiklerindendi çünkü efendimiz boş
oturana selam vermezmiş.

Nihat Alcan son nefesine kadar tarımı
terk etmeyen ekmekten dikmekten vazgeç-
meyen abimizdi,

Trakya’da her köy bir fabrika Nihat
Alcan Trakya’da yaklaşık iki köyün toprağı
kadar eker biçerdi, Tarım zor iş, eskiden
insan ve hayvan gücü ile yapılıyordu şimdi-
lerde makine dönemi başladı.

Nihat Alcan her türlü alet edevat tarım
aletine sahip bir üretici idi ancak tarlanız
aletiniz olması bu işi yapmanıza yetmez.

Tarım toprağı ne zaman sürülür hangi
aletle hangi zamanda tava getirilir hangi
derinlikte sürülüp tohum cinsine göre hangi
derinlikte gömülür, ne cins gübre dekara

kaç kilo atılır bilenlerden ve işçileri takip
edenlerdendi,

Atalarımız kış çiftçiliği gömmekle yaz
çiftçiliği eşmekle yapılır derlerdi. Hani bir
oyun var adına tavla diyorlar, askerde atla-
rın bağlandığı yere tavla, kızgın demirin
suyla buluşturulmasına tavlama karşı cinsi-
mizin ikna işine tavla bir kız tavla Topra-
ğında ekilecek duruma getirilmesine
tavlama tavını kaçırırsan yeterli ürün ala-
mazsın. Nihat Alcan da tavlamasını bilirdi

Tavla oyunu iki kanattan oluşur Güney ve
Kuzey kutbunu temsil eder dört köşesi dört
mevsimi bir tarafında 12 adet işaret yılın
ayını karşılıklı on iki 24 eder günün saatini
30 pulla oynanır ayın gününü pulun siyah-
ları geceyi beyazları gündüzü zarların üstü
5 ise altı 2 altı 6 ise altı bir 3 ise altı 4 mut-
lak değeri 7 eder oda haftanın gününü zar-
ların toplamı yaklaşık 365 eder oda yılın
gününü ifade eder tavlayı icat eden ileriyi
gören çok düşünen çok bilen birde ona şansı
ilave eden çok kazanır işte yaşam budur.

Nihat Alcan da az konuşan çok düşünen

çok çalışan her ne yaparsa en
iyisini en kalitelisini en çoğunu yapmaya
gayret eder işlerini ihtiyaç duymazsa pay-
laşmaz o ne zaman ne yapacağını bildiğine
şahsen ben şahidim.

Feyzullah Öztan’ın anne kardeşi olup iş-
lerini birlikte yürütürler Feyzullah Öztan 4
dönem Firuzköy Muhtarlığı. Nihat Alcan
evin ağır işlerini yapar asla abisinin sözün-
den çıkmaz örnek bir aile örnek bir 
çalışma.

Bu iki kardeş eşlerini çocuklarını ailele-
rini suyun balıkları sarması gibi sararlar
asla ayırt etmezlerdi.

Tarım işlerini dışında et ve yumurtalık
tavuk çiftlikleri sahibi olup ayrıca Topkapı
Yem San. Ve kanatlı hayvanların ilaç bayi-
liklerinde Trakya bayii olarak bir ara sür-
dürmüşlerdi.

Nihat Alcan 66 oynardı başka davul

zurna ile yöre oyunlarında kasap ve kaba-
dayı oynardı, kabadayı yâda 3 ayak oyun-
ları mertliği delikanlılığı duruşu sergileyen
folklörümüzdü, Nihat Abi bilen kalmadı ben
şimdi kiminle kabadayı oynayacağım.

Yıl 1994 Nihat Alcan Cerrahpaşa Hasta-
nesi'nden ufak bir operasyon geçirir bende
ziyaretine gittim baktım yan oda kapının dı-
şında yaptıran Gürpınar Köyünden Arabacı
Hasan Şenol bunu gören ben Gürpınar’ın at
arabacısı yaptırmış Celal sen işe yararsın
bir tanede benden.

Bunu Feyzullah Öztan’la paylaştım oda
kardiyoloji bölümün tamamına solunum sis-
temlerini yaptırdı onlar hayırda yarışırlardı.

Her nerede bir düğün bir cenaze bakarsın
Feyzullah Öztan ve Nihat Alcan orada ben
onların ardında hep nal toplayan oldum.

Köyümüz Bektaşi köyü ne demek Bektaşi
yarın yanağından başkası ortağımız ilmin
ışığından gidilmeyen yolu sonu karanlık ol-
duğunu bilen, barışık ve paylaşmacı yaşa-
yan 5 kapıyı bilen tanıyan uygulayan
toplumlara Bektaşi denir.

Köyümüzün baba erenleri hakka yürü-
yünce bana geldi ve bu işi sen yaparsın
Nihat abi bu işin kuralları var ben o vasıf-

lara sahip değilim ben onları ikna ederim,
kısaca sevgi işte böyle bir şey hak etmedi-
ğim makama beni uygun görüyor.

Alfabede 28 harf varken 29 harfe çıkar
son katılan harf Nihat Abini kullanması ge-
reken ancak kullanmadığı harfti o Buğday
demez Buyday derdi onu dinleyenler bak bu
amca Trakyalı derlerdi o da Trakyalı olmak-
tan övünç duyardı ruhun şad olsun yerin zor
doldurulacak, iyi kahkaha atardı inşallah
kahkahaların gittiğin yerde bol olsun kabir
azabı çekmeyesin.

Allahım dirilerimizi Müslümanlıkta sabit
eyle, ölenlere rahmet eyle kabirlerini pir nur
eyle, günahlarını af eyle yüce dergâhında
kabul eyle, Cuma günü aramızdan ayrılan
Nihat kulunu ’da Meleklerin tarafından
selam ya mümin kulum diye karşıladıkların-
dan eyle.

Allahım af edicisin af etmeyi seversin bu
Cuma aramızdan ayrılan Nihat kulunu da
af edilenlerden eyle.

Dilimizden düşürmediğimiz korktuğu-
muzda sevindiğimizde okuduğumuz Fatiha
süresini mezar taşına yazdırmayı hak eden-
lerden eyle Allahlım.

IŞIKLAR İÇİNDE UYU    

Firuzköy’ümüzün acılı günü

YILLARDAN BERI
IHMAL EDILMIS!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt’taki Haramidere üzerinde incelemelerde 
bulundu. Son olarak 23 Haziran 2020’de yaşanan sel felaketiyle gündeme gelen 
deredeki taşmaların yılların ihmali olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Yıllar boyu
yapılan, yapılmayan doğru işler, eksik işler bugüne geldi. Ama artık çözüm bizde" dedi.

Celal BİLGEN
BİLGENCE

BAŞSAĞLIĞI

Gazetemizin eski çalışanlarından 

ŞENNUR ENGiN’i 
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü 

yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, 
sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

GAZETE DAMGA

HIDIR ULAĞ

Psikologlardan Covid-19 mesaisi
Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandeminin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini 
azaltmak amacı ile çalışma başlattı. Belediye bünyesinde hizmet veren uzman psikologlar köy ve 
mahallelerde “Pandemi Kaynaklı Kaygı Yönetimi” konusu üzerine mahalle sakinlerini bilgilendiriyor

sİlİvrİ Belediyesi, Covid-19
pandemisi ile mücadelede
sürecinde yeni bir çalışma

başlattı. Pandeminin insanlar üzerin-
deki psikolojik etkilerini azaltmak amacı
ile başlatılan çalışma kapsamında Silivri
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğü’nde görevli uzman psikologlar
Yunus Vuran, Reyhan Özer ve Servet
Altınsaban, Çayırdere, Sayalar ve Bey-
ciler mahallelerinde düzenlenen kahve-
hane toplantısında mahalle sakinleri ile
bir araya geldi.

Sorulara cevap verildi

Ateş ölçümü, sosyal mesafe ve maske
kontrolü ile gerçekleştirilen bilgilen-

dirme toplantısında, uzman psikologlar
pandeminin insanlar üzerindeki etkile-
rini azaltma ve kaygı yönetimine ilişkin
bilgiler vererek mahalle sakinlerinden
gelen soruları yanıtladı. 
Vatandaşlara Silivri Belediyesi tarafın-
dan pandemi sürecinde yürütülen çalış-
malar ve hijyen kurallarını içeren broşür
dağıtımı yapılırken, duydukları memnu-
niyeti belirten mahalle sakinleri Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve
uzman psikologlara hizmetlerinden do-
layı teşekkür etti.Çayırdere Mahalle
Muhtarı Doğan Bilgiç, Beyciler Ma-
halle Muhtarı Yaşar Köse ve Sayalar
Mahalle Muhtarı Hüseyin Ece de top-
lantıya katılım sağladı. DHA

Paspaslı dolu önlemi
Kadıköy'de etkili olan kuvvetli dolu için otomobil galericileri araçların üzerine kilim ve paspas
örttü. Bazı galeri sahipleri önlem alamadıklarını ve araçlarının hasar gördüğünü belirtti

İstanbul'da dolu etkili
oldu. Yağış nedeniyle Kadı-
köy'de bazı noktalarda yer-

ler kısa sürede beyaza büründü. Çoğu
lüks otomobil satan galericiler, araçla-

rın doludan zarar görmemesi için
yoğun çaba sarf etti. Kimisi araçlarını
balonlu naylon ile kapladıktan sonra
ön ve arka camlarının üzerine paspas
ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri

de otomobillerinin üzerlerini batta-
niye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı oto-
parkı olan galeri sahipleri ise
araçlarını kapalı otoparktan çıkarma-
dığını söyledi.

Önlem almaya çalışıyoruz

Galerici Mustafa Gerzi "Araçlarda
zarar oldu. Kapalı alanlara almaya
çalışıyoruz. Otoparkta kalan araçlara
da bu şekilde önlem almaya çalışıyo-
ruz" diye konuştu. Başka bir galeri sa-
hibi Mete Güler "Dolu bir anda
bastırdı ,önlem almakta geç kaldık.
Araçlarımızda zarar meydana geldi "
dedi DHA

Esenyurt’ta incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt da eşlik etti. Bozkurt, İBB’nin ilçedeki çalışmaları nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.
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İ zmir Karşıyaka’da güzellik merkezi
işleten Cansel Akter, İstanbul’un
Beylikdüzü ilçesinde Kübra Boy-

raz’ın (38) yaptırdığı botoks sonrası yaşa-
mını yitirmesiyle ilgili olarak tutuklanan
Erdal D.  ve Öner Ö. ile yaklaşık 2 ay or-
taklık yaptığını belirterek açıklamalarda
bulundu. Akter, 2 şüphelinin dolgu, bo-
toks, kalça dolgusu, göğüs ve burun este-
tiği, yüz germe ve kürtaj gibi çok çeşitli
operasyonlar yaptıklarını öne sürerek,
"Önce Öner yapıyordu, Erdal yardım edi-
yordu. Öner, devletten yasa dışı bir şey
yaptığı için atıldı diye biliyorum. Erdal da
bana doktor olduğunu söyledi. Ancak
daha sonradan araştırdığımda yemek fir-
masında paket servis görevlisiymiş" dedi. 

2 ay ortaklık yaptık

"Öner ile tanışmış, Öner ona bu işleri öğ-
retmiş. İşlemleri öğrenince o da operas-
yon yapmaya başlamış. Bunların yoğun
ısrarları sonucu yaklaşık 2 aylık bir ortak-
lık dönemimiz oldu" diyen Akter, "Ben
bunların ne tür insanlar olduklarını anla-
yınca ortaklığı sonlandırmak istedim.
Ancak bunlar her şeyi öğrendiğim ve ko-
nuşacağımı düşündükleri için beni bırak-
mak istemediler. Konuşmamam için beni
çocuklarımla tehdit ettiler" iddiasında bu-
lundu. 

Yasa dışı kürtaj

Akter, adı geçen kişilerin güzellik merkezi
ve masaj kursu adı altında bir ruhsat alıp,
yasa dışı işlerini bu kursun merkezinde
yaptıklarını iddia ederek, "Benimle ortaklık
işlemini tamamladıktan hemen sonra, iş
yerlerini Karşıyaka Çarşı’ya taşıdılar. İş
yerine gittiğimde bir tane kadının işlemde
olduğunu söylediler. Kadın çok kötüydü,
‘Kanamam geçecek mi’ tarzında sorular
soruyordu. Baktım, kadın kan içindeydi.
‘Erdal kadına ne yaptınız’ dedim. Öner
bey de oradaydı ve kürtaj yaptıklarını söy-
lediler. Bunun mümkün olmadığını, kadı-
nın hastaneye gitmesi gerektiğini

söyledim" açıklamasında bulundu. 

Beni darp ettiler

"Bu kadın haricinde de çok sayıda yasa
dışı işlem yaptıklarına şahit oldum ve bu
konularda ilgili CİMER’e şikayetlerde bu-
lundum" diyen Akter, daha sonra olaylı şe-
kilde de olsa ortaklığını sonlandırdığını ve
yeniden kendi güzellik merkezini açtığını
vurguladı. Akter, "Beni, iş yerimdeki ele-
manlarımı sürekli rahatsız ettiler. Öner ve
Erdal karar almışlar, ‘Sen bizim her şeyi

mizi öğrendin, bundan sonra bizimle ça-
lışmak zorundasın. Ayrılsan bile, 1000 TL
kazanırsan yarı yarıya bölüşmek zorunda-
sın. Bunları yapmazsan İzmir’i terk ede-
ceksin’ dediler. Daha sonrasında Erdal
benim iş yerime geldi ve ‘Bana para vere-
ceksin’ dedi. Ben de ona vermeyeceğimi
söyledim. Sürekli bu şekilde benden para
istiyorlardı. Ben de vermeyeceğimi söyle-
yince beni darp ettiler. Bununla ilgili dava-
lar da sürüyor" ifadelerini kullandı.  Estetik
yaptırmak isteyenlerin hastaneye gitmesi

gerektiğinin altını çizen Akter, "Bu tür işlem-
lerin tümünü hastanede yaptırsınlar. Bunla-
rın kullandıkları ürünleri gördüm. Dolgu
için bebek yağı bile kullanıyorlardı. Bir de
kaçak bir ürün vardı. Ancak bu kaçak ürü-
nün ismini bilmiyorum. Güzellik de önemli
ancak sağlık daha önemli. Ben de onların
ne tür malzemeler kullandıklarını bilmedi-
ğim ve ne tür insanlar olduğunu anlamadı-
ğım zamanlarda onlardan botoks
yaptırdım ve 15 gün hastanede yattım. 
Az daha ölüyordum" diye konuştu. DHA

ESKI ORTAKTAN
YENI IDDIALAR
Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz'ın (38) botoks sonrası ölümüyle ilgili tutuklanan Öner Ö. ve Erdal D. hakkında
yeni bir iddia ortaya atıldı. Tutuklu sanıklarla 2 ay ortaklık yaptığını söyleyen Cansel Akter, Erdal D.'nin
paket servis elemanıyken bu işe başladığını ve iki ismin yasa dışı kürtaj da yaptıklarını iddia etti

7 AYDIR MAAS
ALAMIYORUZ

USTA oyuncu Zihni Gök-
tay, İBB Şehir Tiyatroları-
nın kendisi ve 16

arkadaşının 7 aydır maaşlarının
ödemediğini belirmişti. Göktay yap-
tığı açıklamada, “Sadece ben de
değil, 16 arkadaşım daha 7 aydır
para alamıyor. Ben 75 yaşında bir
insanım, paralarımızı versinler"
dedi. Maşını alamayan mağdurlar-
dan biri olan Tiyatro ve Dizi oyuncu
Hikmet Körmükçü de "Şehir Tiyat-
roları'ndan 2017 yılında emekli
oldum. Devam eden oyunlarım
vardı. Diğer, benimle beraber emekli
olan 16 arkadaşımızla birlikte yolu-
muza devam ettik. Konuk olarak al-
dılar bizi. Çünkü bizim yaşımızdaki
insanların oynaması gereken oyun-
lardı. Sözleşmemiz oldu, gayet iyi
gidiyordu. Arada bir konuk maaşla-
rımızın bize ulaşması intifaya uğra-
dığı oldu" diye konuştu.

Mağdur durumdayız

"Sonra bir toplu halde verdiler, 4 ay
alamadık, 2 ay alamadık, sonra
pandemi dönemi girdi" diyen Kör-
mükçü, "Tiyatrolar tatil gibi olduğu
için, o yüzden ödenmiyor diye dü-
şündük. Ama sözleşmemiz vardı,
yine de almamız gerekiyordu eskisi
gibi. Nedense, 7-8 aydır almıyoruz,
alamıyoruz, yeniden sözleşme de
yapamıyoruz. İnşallah iyi olur. Nor-
mal emekli maaşlarımızı düzenli

olarak alıyoruz, ancak konuk olarak
devam ettiğimiz oyunlarımız olduğu
için onları da almamız gerektiğini
düşünüyoruz. Bu sebeple mağdur
durumdayız" ifadelerini kullandı.

Muratlı özür diledi

Usta oyuncu Zihni Göktay'ın dile

getirdiği sorun üzerine İBB, 16 kişi-
nin paralarının bir kısmını ödedi.
Göktay'ın verdiği bilgiye göre, İBB
Kültür Daire Başkanı Hülya Mu-
ratlı telefon ederek özür de diledi.
Muratlı'nın oyuncuların kalan para-
larının da yakın zamanda ödenece-
ğini söylediği de öğrenildi. DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan 7 aydır maaş ala-
madıklarını belirten oyuncuların tepkisi üzerine ödemelerin bir bölümü yapıldı.
Usta oyuncu Zihni Göktay, "Sadece ben de değil, 16 arkadaşım daha 7 aydır
para alamıyor. Ben 75 yaşında bir insanım, paralarımızı versinler" dedi

Devlet kin güder mi?

S on dönemlerdeki kimi uygulamalara 
baktığımızda devlet sanki kimi kişi ve 
kurumlara karşı adeta bir sindirme, yok 

etme operasyonu başlattı.
Kişiler arasında duygusal tepkilerle mantık dışı

düşmanlıklar, öç alma girişimleri ve bunun sonucu
anlamsız kavga ve çekişmeler yaşanabilir.

Burada kişiler karşı oldukları ya da kendilerine
karşı olanlara karşı kinlerini intikam duygusuyla
açığa vururlar.

Ancak tüm yurttaşlara hukuk çerçevesinde, 
yasaların belirlediği koşullarda eşit davranması 
gereken devlet, yurttaşına kin besleyemez.

Kaldı ki demokratik ülkelerde devlet; vatandaşına
hizmetle yükümlüdür ve insanların karşılaşabileceği
tehlike risk ve saldırılara karşı onları korumak gibi
bir görevi vardır.

Bu ilişkilerde en çok özen gösterilmesi gereken
konu; kişi hak ve özgürlükleridir.

Kuşkusuz, yasalarda belirlenen suçları işleyen 
kişiler, yine yasalar gereği, yargı vasıtasıyla soruştu-
rulur, suçlu bulunursa da gerekli cezası verilir.

Ama son günlerde yaşanan olaylarda toplumda
oluşan algı, yapılan tüm yargılamalara siyaset 
müdahale etmektedir.

Yoksa altı yıl önce yaşanmış bir olaydan dolayı
bir dolu siyasetçi ve belediye başkanının yeniden ve
üstelik apar topar abartılı biçimde gözaltına 
alınmalarını nasıl izah edebiliriz.

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen anılan dava-
dan beraat ettiği ve mağduriyet oluştuğu için kendi-
sine tazminat ödendiği halde üstelik görev yeri ve
konumu, adresi belli olduğu halde bu biçimde 
gözaltına alınması ne kadar doğrudur?

Bir yandan HDP liler PKK ile ilişkileri kessin, 
demokratik siyaset yapsın diyecek, öte yandan 
onlara terörist gibi davranacaksınız.

Sonuçta bu insanların büyük bölümü seçilmiş 
kişiler ve ülkenin dört büyük partisinden birisi ve en
kötü koşullarda 6 milyonun üzerinde oy alan, mec-
liste grubu bulunan bir siyasi partinin mensuplarıdır.

Yalnızca 2019 yılında bu parti üye ve yöneticile-
rine yönelik 4 bin 567 gözaltı, 797 tutuklama ger-
çekleştirilmiş, 32 belediyeye kayyum atanmıştır.

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye-
lerinin de içinde olduğu bu belediyelere vali ya da
kaymakamlar atanmış, binlerce çalışan görevlerin-
den alınmış, yerlerine cemaat ilişkili kişiler 
getirilmiştir.

Aynı şekilde üç yılı aşkın zamandır tutuklu 
bulunan Osman kavala için Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi bile hak ihlali var, serbest bırakılması
gerekir demişken, acilen yeni bir dosyadan 
tutuklama kararı çıkarılmıştır.

Bugün Anayasa Mahkemesinde görüşülmesi 
gereken davası de herhangi bir gerekçe 
gösterilmeden ertelenmiştir.

İçişleri Bakanının, Başkanına ayar vermeye 
kalktığı Anaya Mahkemesi de görünen o ki 
müthiş bir baskı altındadır.

İnsanların özgürlüğü üzerinde oyun oynamaktan
daha büyük bir zulüm olamaz.

“Bu yargının işidir, biz karışmıyoruz” türünden
açıklamalara da artık kimse inanmıyor.

İnsanın bırakın aylar yıllar boyu tutuklu kalma-
sını, bir saat bile özgürlüğünün elinden alınması ne
büyük bir işkencedir.

Son günlerde özellikle kadın ve çocuklara 
yönelik şiddet artarak devam ediyor.

En acısı da bizleri yaşatmak uğruna kendi 
yaşamlarından vazgeçen sağlık çalışanlarına 
yönelik taciz ve şiddet olaylarındaki artış.

Tüm bu şiddeti, baskıları, haksızlıkları engelle-
mesi, yurttaşların hak ve özgürlüklerini güvence al-
tına almasını beklediğimiz devlet de yurttaşına böyle
davranırsa, ne olur bizim halimiz.

Görülen odur ki; dibe vurmuş ekonomi, tavan
yapmış pahalılık, önü alınamayan işsizlik, yokluk ve
yoksulluk nedeniyle ülkeyi yönetemez hale gelen 
iktidar tüm bu sorunları gizlemek adına sürekli gün-
dem değiştiriyor ya da yapay gündemler oluşturuyor.

Muhalefette kimileri “onlarda uslu dursaydı
canım” diyeceklerdir biliyorum.

Eğer bu gidiş böyle devam ederse, inanın size de
bir kulp takarlar.

Bu zamansız, anlamsız, en önemlisi de haksız
gözaltı ve tutuklamalara, demokrasiye inanan, barış
ve özgürlüklerden yana olan, vicdan sahibi herkesin
karşı çıkması, tepki vermesi gerekiyor.

Bunu “terörle mücadele” ya da “olağan bir adli
soruşturma” diye geçiştiremezsiniz.

Bir ülkede İçişleri Bakanı bir milletvekiline;
sokak ortasında 5 kişilik bir çapulcu grubunun sal-
dırısının ardından geçmiş olsun der gibi “dikkat, ya-
kalanma” diyerek aba altından sopa gösterebiliyor,
bir gazeteciye “berduş” diye hakaret edebiliyorsa
gerçekten hepimiz dikkat etmek zorundayız sanırım.

Bu ülkenin sorumlu bir yurttaşı olarak etrafımda
gelişen olaylara kayıtsız kalmam düşünülemeyeceği
gibi, yazan, okuyan biri olarak bu konulara ilişkin
görüşlerimi, eleştirilerimi, önerilerimi belirtmek de
bir yurttaşlık görevidir diye düşünüyorum.

Özellikle de her geçen gün daha tehlikeli bir hal
alan küresel salgın ortamında, devletin koruyucu
kollarına kendini bırakamayan yurttaşlar, nereye
kadar endişe ve korku içerisinde yaşamaya 
devam edebilir.

Kuşkusuz ekonomi önemlidir.
Kuşkusuz işsizlik, açlık, yoksulluk bir ülke için 

en önce çözülmesi gereken sorunlardır.
Ama en önemlisi insanca yaşam hakkının 

savunulmasıdır.
Demokrasi ve barışa sahip çıkmaktır.
Bugün HDP lilere yapılan bu haksız 

uygulamalar yarın, herkesin başına gelebilir.
O yüzden kime karşı, kimler tarafından yapılırsa

yapılsın, her türlü baskı ve haksızlığa karşı birlikte
direnmek zorundayız.

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK

NE OLMUŞTU?
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde iddiaya göre, bir
çocuk annesi Kübra Boyraz, bir güzellik merkezin-
deki 21 Eylül’deki botoks operasyonunun ardından
fenalaşınca güzellik merkezi çalışanı tarafından
evine götürüldü. Kapıyı açan baba Mehmet Boy-
raz’ın, kızına ne olduğu sorması üzerine, güzellik
merkezin çalışanı tansiyonunun düştüğünün söy-
ledi. Bir gün sonra yeniden fenalaşan Kübra Boy-
raz, eve çağrılan ambulansla hastaneye
götürüldü. Tedaviye alınan Kübra Boyraz, dok-
torların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Boyraz, memleketi Malatya’da toprağa verilir-
ken, başlatılan soruşturma kapsamında, gözal-
tına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede

mahkemece serbest bıra-
kıldı. Savcılığın itirazı üze-
rine ise estetik merkezinin
yetkilisi Erdal D. yeniden
gözaltına alınıp, tutuklandı.
Serbest bırakıldıktan sonra
hakkında yakalama kararı
çıkarılan doktor Öner Ö.
ise avukatıyla birlikte 2 gün
önce teslim oldu. Emniyet-
teki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edilen Öner
Ö. De tutuklanıp, ceza-
evine gönderildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un

evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütü-
len soruşturmada takipsizlik kararı verildi. CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hak-
kında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fah-
rettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine
ilişkin “özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme”,
“suçu ve suçluyu övme” ve “suç işlemeye tahrik”
suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yü-
rütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya
yer olmadığına karar verildi. Takipsizlik kara-
rında, olayın kamuoyu nezdinde tartışmaya açıl-
ması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl
Başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu’nun
şahsi Twitter hesabından bir yazı yazdığı anla-
tıldı.

Suçlamayı kabul etmedi

Müşteki Fahrettin Altun’un da Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na dilekçe sunarak şikayetçi olduğu be-
lirtildi. Takipsizlik kararında, Kaftancıoğlu’nun
ifadesinde müştekiye ait evin fotoğraflanması
yönünde Suat Özçağdaş’a hiçbir telkinde bulun-
madığını, iddiaların asılsız olduğunu ve suçla-
mayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.
Kararda, iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş’a ait
telefonun incelenmesi sonucu Kaftancıoğlu'nun
Suat Özçağdaş’ı müşteki Altun’un “özel hayatı-
nın gizliliğini ihlal etme” yönünde bir eylem ger-
çekleştirmeye azmettirdiğine dair veri
bulunmadığı belirtildi.

Kaftancıoğlu’na
takipsizlik kararı!
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A çıklamada, Azerbaycan ordu-
sunun bu bölgelerdeki birlik-
lerinin, Ermenistan güçlerinin

saldırılarını önlediği kaydedildi. Açık-
lamada, gece çatışmalarında Erme-
nistan güçlerinin Ağdere yönündeki
Madagiz bölgesinden hareket eden
zırhlı araç konvoyu ve onlara destek
veren topçu bataryasının Azerbaycan
Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve
kara birlikleri tarafından imha edildiği
aktarıldı. Fuzuli-Cebrail yönünde de
sabah saatlerinde Ermenistan'a ait 1
tank ve 1 aracın imha edildiği, yaklaşık
10 askerin etkisiz hale getirildiği belirti-
len açıklamada, şiddetli çatışmaların
devam ettiği, Ermenistan güçlerinin
ağır kayıplar vererek geri çekilmeye
zorlandığı kaydedildi.

Operasyonlar devam ediyor

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da
Fuzuli kentinin Ermenistan güçlerin-
den temizlenmesi için başlatılan ope-
rasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah
saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4
tankın daha imha edildiği bilgisi ve-
rildi. Ayrıca, Ermenistan ordusunun
Daşkesen ilini top atışına tuttuğu bil-
dirilen başka bir açıklamada ise Azer-
baycan ordusunun önlem için karşılık
vereceği belirtildi.
Savunma Bakanlığı: Ermenistan or-
dusunun bir motorlu piyade alayı dar-
madağın edildi. Öte yandan,
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın
Hizmeti Başkanı Albay Vagif Der-
gahlı, yaptığı açıklamada, "Ermeni si-
lahlı kuvvetlerinin işgal ettiği
Hocavend bölgesinde konuşlu 3.
Martuni motorlu piyade alayı darma-
dağın edildi." ifadesini kullandı. İnsan

ve askeri teçhizat kaybına uğrayan
düşman alayının tamamen imha edil-
diğini ifade eden Dergahlı, düşman
ordusunun komutanlığının herkesi ölü
ve yaralıların tahliyesine yardım et-
meye çağırdığını aktardı.

F-16 yanıtı geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın
Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli,
Ermenistan'ın "Azerbaycan’a ait bir F-
16 uçağı vuruldu” iddiasına yanıt
verdi. Dargahli,Erivan yönetiminin
provakasyonlarının kışkırtıcı olduğunu
ifade ederek, “Olmayan bir uçağı yok
etmek imkansız” dedi. Dargahli, "Er-
menistan sürekli surette hayal gör-
meye devam ediyor" diyerek,
“Hava Kuvvetimize ait
bir F-16 uçağının vu-
rulduğu iddiasıyla
ilgili Ermeni ta-
rafının yay-
dığı bilgiler
yanlış ve
kışkırtıcı-
dır. Hava
Kuvvet-
leri-
mizde
F-16
savaş
uçağı
bulun-
muyor. Bu
nedenle Er-
meni tara-
fına olmayanı
yok etmenin im-
kansız olduğunu
hatırlatıyoruz” ifadele-
rini kullandı. DHA
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler dinmiyor.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Cum-

huriyeti'nin işgal altındaki topraklarında yaşanan silahlı çatışmalardan
duyduğu derin endişeyi dile getirdi. Amreyev, yaptığı açıklamada, Türk
Konseyi olarak, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine olan bağlılığını
bir kez daha teyit etmekte ve Ermenistan ile Azerbaycan ihtilafının Azer-

baycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası
kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde, ivedilikle çözümü-
nün önemini yinelemekte olduğunu ifade etti. Amreyev açıklamalarını

şu sözlerle sürdürdü: "Bu bağlamda, Türk Konseyi, 1993 yılında
kabul edilen BM Güvenlik Konseyi kararlarının, Ermenistan silahlı

kuvvetlerini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki tüm
topraklarından derhal, koşulsuz ve tam olarak çekilmeye

çağırdığını hatırlatmaktadır. Çatışmalarda hayatını
kaybedenler için Azerbaycan halkına başsağ-

lığı ve yaralılara acil şifalar 
diliyoruz"

Türk 
konseyi'nden kınama

33 milyon kişide koronavirüs tespit edildi!
KoviD-19 görülen ülke ve bölgeler-
deki vakalara ilişkin güncel verilerin
derlendiği "Worldometer" internet site-

sine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 mil-
yon 6 bin 381 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı,
dünya genelinde 33 milyon 552 bin 625'e çıkar-
ken, virüs saptanan 24 milyon 881 bin 239 kişi
sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon
665 bin 5 vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölü-
mün görüldüğü ABD'de 7 milyon 361 bin 611 ki-
şide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 209

bin 808 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra
vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle: "Hindis-
tan (6 milyon 145 bin 291), Brezilya (4 milyon
748 bin 327), Rusya (1 milyon 159 bin 573), Ko-
lombiya (818 bin 203), Peru (808 bin 714), İs-
panya (748 bin 266), Meksika (733 bin 717),
Arjantin (723 bin 132), Güney Afrika (671 bin
669), Fransa (542 bin 639), Şili (459 bin 671),
İran (449 bin 960), İngiltere (439 bin 13), Bangla-
deş (360 bin 555), Irak (353 bin 566) Suudi Ara-
bistan (333 bin 648), Türkiye (315 bin 845),

Pakistan (311 bin 516), İtalya (311 bin 364) ve Fi-
lipinler (307 bin 288)." ABD'nin yanı sıra ölü sa-
yısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Brezilya (142 bin 161), Hindistan (96 bin 351),
Meksika (76 bin 603), İngiltere (42 bin 1), İtalya
(35 bin 851), Peru (32 bin 324), Fransa (31 bin
808), İspanya (31 bin 411), İran (25 bin 779), Ko-
lombiya (25 bin 641), Rusya (20 bin 385), Güney
Afrika (16 bin 586), Arjantin (16 bin 113), Şili (12
bin 698), Ekvador (11 bin 280) ve Endonezya (10
bin 473)."

Çin'in Hubey eyaletine
bağlı Vuhan kentinde 

ortaya çıkan ve dünya
geneline yayılan yeni

tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınında

tespit edilen toplam
vaka sayısı 33 milyon

552 bini geçti

Ermenistan-Azerbaycan cephe
hattında gece boyu şiddetli

çatışmaların sürdüğü bildirildi.  
Azerbaycan Savunma Bakanlığından

yapılan açıklamada, Ermenistan 
güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve

Ağdere-Terter yönlerinde 
kaybettikleri mevzileri geri 

almak için saldırı girişiminde
bulunduğu belirtildi
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azerBaycan 
savasta!

Trump virüse
karşı bilendi

ABD Başkanı Trump, 
Kovid-19'la mücadele kapsamında
15 dakika içinde sonuç veren 150
milyon testin eyaletlere ile yaşlı
bakımevleri gibi virüse karşı
"savunmasız toplumlara"
dağıtılacağını duyurdu

aBD Baş-
kanı Do-
nald

Trump, yeni tip koro-
navirüsle (Kovid-19)
mücadele kapsa-
mında 15 dakika
içinde sonuç veren
150 milyon testin
eyaletlere ile yaşlı ba-
kımevleri gibi virüse
karşı "savunmasız
toplumlara" dağıtıla-
cağını duyurdu.
Trump, Beyaz Sa-
ray'da düzenlediği
basın toplantısında,
ABD'nin Kovid-19
testlerine ilişkin güncel durumunu ve
test stratejisini anlattı. ABD'nin
geçen hafta 100 milyon test sayısına
ulaşarak önemli bir eşiği aştığının al-
tını çizen Trump, "Bugün, burada
150 milyon hızlı Kovid-19 testini da-
ğıtma planımızı duyurmaktan mem-
nuniyet duyuyorum. Bu testlerden
50 milyonu virüse karşı korumasız
toplumlara gidecek." bilgisini pay-
laştı. Trump, plan kapsamında sa-
vunmasız toplumlar arasında yaşlı
bakımevleri ve yerliler olduğunu vur-
gularken, eyaletlere ve ABD'ye bağlı
topraklara 100 milyon test verilece-
ğini, bu testlerin de ekonomilerin ve

okulların yeniden açılması için kulla-
nılacağını aktardı.

Karantinalar tehlikeli olabilir

Söz konusu testlerin 15 dakika gibi
bir sürede sonuç verdiğini ve büyük
cihazlar gerektirmediğini söyleyen
Trump, "Kovid-19 testi yaptığımız
eski günleri hatırlayın, dışarı çıkıp,
çok pahalı cihazlar kullanan büyük
laboratuvarlar arıyorduk. Şu anda
bu işlemi başka bir gezegenden gel-
miş gibi görünen bir sisteme indirge-
dik." yorumunda bulundu. Trump,
pandemiyle mücadelede ABD'nin
tüm imkanlarını seferber ettiklerinin

altını çizerek,
ABD'nin vaka sayı-
sına göre ölüm
oranı en düşük
olan ülkelerden ol-
duğunu ifade etti.
Virüse karşı karan-
tina uygulamadığı
için sıkça eleştirilen
Trump, "Karanti-
nalar çok tehlikeli
olabilir. Şu anda
karantina uygula-
yan çok fazla eyalet
var, bu eyaletlerin
valilerinin ne yaptı-
ğını kimse bilmi-
yor." görüşünü

paylaştı. Trump, aşı çalışmalarında
da hızlı bir ilerleme kaydedildiğine
işaret ederek, "ABD Gıda ve İlaç
İdaresi (FDA), herhangi bir aşıyı
uyarlar uyarlamaz biz o aşının 100
milyonlarca dozunu 24 saatte dağıt-
mış olacağız." dedi.
Toplantıda konuşan ABD Sağlık
Bakan Yardımcısı Brett Giroir ise
eyaletlere verilecek 100 milyon testin
dağıtımının bugün başlayacağını ve
bu hafta içinde 6,5 milyon testin ye-
rine ulaşacağını kaydetti. Giroir, ay-
rıca toplantıda dağıtımı yapılacak
testin uygulanma yöntemini de ken-
disi üzerinde gösterdi.

Bak sen şu
Çİnlİlere!

Küresel salgına neden olan koronavirüsün ortaya
çıktığı Çin'ini Vuhan kentindeki evcil hayvan sahipleri,
‘virüs sonrası hayatı’ kutlamak için köpek güzellik
yarışmasında bakımlı köpeklerini sergiledi

KoRonaviRÜsÜn
sıfır noktası olan
Çin'in Wuhan ken-

tinden gelen görüntüler hay-
rete düşürüyor. Dünya ikinci
dalga ile sarsılırken, Wuhan'da
hayat aylar süren karantina ve
katı kısıtlamaların ardından
normale döndü. Kentte birçok
yerde hiçbir kısıtlama geçerli
değil. Çin Ulusal Genel Ken-
nel Kulübü hafta sonu 'koro-
navirüs sonrası Vuhan'ı
kutlayan köpek güzellik yarış-

ması düzenledi.

Köpekler için yarışma 

Yarışmada, birbirinden ba-
kımlı köpekler hünerlerini ser-
giledi. Köpek eti tüketilen
kenttek, güzellik yarışmasında
köpek sahiplerinin maske tak-
ması ise dikkatlerden kaç-
madı.Çin Ulusal Genel Kennel
Kulübü'nün 2005 yılından bu
yana kentte köpeklere yönelik
güzellik yarışmasına ev sahip-
liği yaptığı kaydedildi. 

Maşallah İbrahim!
MısıRlı Mohamed Ahmed Ibri-
ham (35), internette tanıştığı 80
yaşındaki İngiliz Iris Jones ile sev-

gili oldu. Ibriham, ilişkilerine tepki gösteren-
lere, “Aşk, milliyet ve yaş dinlemez” diyerek
cevap verdi. Mısır’da yaşayan Mohamed
Ahmed Ibriham, internette tanıştığı ve kendi-
sinden 45 yaş büyük olan İngiliz Iris Jones ile
sevgili oldu. Jones’un piramitleri görmek için
Mısır’a gittiği ve burada Ibriham ile görüş-
tüğü ve sevgili olduğu ifade edildi. Sosyal
medya kullanıcıları, söz konusu çiftin yaşa-
dığı ilişkiye tepki gösterirken, Ibriham yaşa-
dığı ilişkiyi, “Aşk, milliyet ve yaş dinlemez”
diyerek savundu. İngiliz medyasına konuşan
Ibriham, “Iris ile internet üzerinden tanıştım.
Onunla çok kez konuştuk. Mısır’a piramitleri
görmeye gelmek istediğini söyledi. Onunla
tanıştım ve beni anladığını, rahatlattığını his-
settim. Aşk, milliyet ve yaş dinlemez. Iris beni
seçti ben de onu. Aşkımıza saldıranlara sesle-
niyorum. Bu sizi ilgilendirmez. Kendi hayat-
larınıza odaklanın. Bu kadar” ifadelerini
kullandı.

Uçak gerginliği!
Rusya Ulusal Savunma Yöne-
tim Merkezi, Rus savaş uçağının,
ülke sınırlarına yaklaşan Alman

gözetim uçağının engellediğini duyurdu.
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merke-
zi’nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rus
Su-27 tipi savaş uçağının, Alman R-8A Po-
seidon tipi gözetim uçağını engellediği duyu-
ruldu. NDDC, Alman gözetim uçağının
Rusya sınırlarına yaklaştığı sırada, Baltık De-
nizi üzerinde engellendiğini belirtti.

Japonlar bu habere üzüldü
ÜnlÜ Japon aktris
Yuko Takeuchi,
Tokyo’da yaşadığı

apartmanda kocası tarafından
ölü bulundu. Japon medyası,
Takeuchi’nin intihar
sonucu yaşamını yi-
tirdiğinin düşünül-
düğünü duyurdu.
Japonya’da tanınan
ünlü aktris Yuko Ta-
keuchi (40), aktör eşi
Nakabayashi Taiki

tarafından Tokyo’da yaşadık-
ları apartmanda ölü bulundu.
Japon medyası, iki çocuk an-
nesi Takeuchi’nin intihar so-
nucu hayatını kaybettiğinin

düşünüldüğünü bil-
dirdi. Takeuchi, 2004-
2007 yılları arasında
üst üste üç kez baş-
rolde en iyi kadın
oyuncu dalında Japon
Akademi Ödülü'ne
aday gösterildi.
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Üsküdar'da
AR-GE zirvesi

ÜskÜdar Üniversitesi, geleneksel
hale getirdiği vizyon toplantılarına
devam ediyor. Gelişimci ve yenilik-

çiliğin öncüsü olan Üsküdar Üniversitesi “Di-
jitalleşme Odaklı” vizyon toplantısının
ardından şimdi de “AR-GE ve Yenilikçi Politi-
kalar Odaklı” ana temasıyla 3’üncü Vizyon
Toplantısını gerçekleştirdi. Çarşı Yerleşke bah-
çesinde, açık havada ve pandemi tedbirleri gö-
zetilerek yapılan toplantının moderatörlüğünü
Yücel İletişim ve Yönetim Danışmanlığı bün-
yesinde markalara danışmanlık veren Tolga
Yücel yaptı.

Gelecek için yenilikçilik

Toplantıya Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rek-
törü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili
Prof. Dr. Mehmet Zelka, Mütevelli Heyet Baş-
kanı Furkan Tarhan ile rektör yardımcıları, rek-
tör danışmanları, dekanlar, araştırma merkezi
müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari
personel katıldı. Gelecek İçin Yenilikçilik
#2609 koduyla gerçekleştirilen toplantının
açılış konuşmasını AR-GE ve Yenilik Politika-
ları (ARGEYEP) Direktörü Halime Usta
Yoğun yaptı. Dünyada çok farklı bir değişimin
yaşandığı, dünyanın interdisipliner AR-GE ya-
pısına geçtiğine dikkat çeken Halime Usta
Yoğun, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Yoğun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir-
birinden farklı bölümler bir araya gelerek çok
farklı ürünler, teknolojiler ortaya çıkarıyor. Bu
konularda her zaman dile getirdiğimiz konu iş
birliği… Ekosistem ve sizler gibi akademisyen-
lerimiz, idari çalışanlarımız, öğrencilerimizle
birlikte ilerlemeniz çok önemli. Dünyada ve
Türkiye’de bir tane değil, bir sürü parametre
önemli. Bu parametrelerden en önemlisi
zemin, alt yapı ve gerekli iklimi yaratabilmek-
tir. Burada bugün beş gruba ayrıldık. AR-GE
ve inovasyon alt yapısı ve bu iklimi nasıl yara-
tırız konusunda beş ana konuyu tartışacağız.”

Perdesiz gitarın yeni nesil başarılı
isimlerinden Cenk Erdoğan ile İs-
panya'nın çağdaş flamenko gitaristi

Rycardo Moreno, "Connected Disconnection"
albümünde bir araya geldi. Selin Çelik'in
müzik prodüktörlüğünü üstlendiği "bağlantılı
kopukluk" anlamına gelen albüm, 1 Kasım'da
müzikseverlerle buluşacak. İspanya ile Türkiye
arasındaki tarihsel ve kültürel geçmişe gönder-
meler yapan ve toplam 8 eserden oluşan albü-
mün ilk parçası "Venusa" ise Bandcamp isimli
dijital platformda dinleyicilerin beğenisine su-
nuldu. Albümde, Mustafa Kemal Atatürk'ün
çok sevdiği "Bülbülüm Altın Kafeste" türkü-
süyle Endülüs folklorik müziğinin anonim
eserlerinden "El Mantillo"nun sıra dışı yo-
rumu da yer aldı.

Güçlü bir gitarist

"Issız Adam", "Sürgün", "Çocuklar Sana Ema-
net" ve "Dedemin İnsanları" adlı film müzikle-
rine de imza atan Cenk Erdoğan, yaptığı
açıklamada, albümü ve müzikal çalışmalarını
anlattı. Erdoğan, albümün adına ithafen, "Zor
bir isim belki ama içinde yaşadığımız hayat da
öyle. Sosyal medya ile hayata tutunan bir
kesim var. Telefondan yaşıyorlar bu hayatı ve
bizim gibi sanatçıları o mecralardan takip edi-
yorlar. Ancak öbür yandan bizi, eski usul göz
göze, diz dize takip edenler de var. Hangisinin
daha değerli olduğunu idrak etmek zor. İşte
bağlantılı kopukluğun bendeki anlamı bu."
dedi. Geçen yıl Avrupa ve Amerika'da "Inter-
national Guitar Night" projesi kapsamında
farklı ülkelerden gitaristlerle 80 konserlik bir
tur yaptığını dile getiren Erdoğan, şunları ak-
tardı: "Bu turne sırasında mümkün olduğunca
beste üretmeye çalıştım. Farklı yemekler yiyip,
farklı kültürleri tecrübe ettim. Rycardo ile nasıl
bir ses üretebileceğimizi düşündüm ve böyle-
likle albümdeki besteler ortaya çıktı. İspanyol
kültürü de bana çok yakın. Ne zaman ora-
larda olsam eve gelmişim gibi hissediyorum.
İnsanların sıcaklığı, yüksek enerjili oluşu çok
yakın bize. Yemekler, sokaklar ve tabii müzikal
miraslarına sahip çıkışları da çok önemli."

Great Place to Work tarafından
düzenlenen “Care In Action
COVID-19” araştırması, pan-

demi sürecinde edinilen farklı çalışma de-
neyimlerini anlamak ve içinde bulunulan
belirsizlik döneminde şirketlere yeni bakış
açıları kazandırmak üzere gerçekleştirildi.
Farklı sektör ve büyüklükteki 24 şirketten
8 bin 609 çalışanın dahil olduğu ankette
katılımcıların yüzde 57’sini 34 yaş ve altı
çalışanlar oluşturuyor. Araştırmada, 55
yaş ve üstü çalışanların alınan önlemler,
aksiyonlar, iletişim ve yönetime güven ile
ilgili algılarının 25 yaş ve altı yaş grubuna
göre daha pozitif olduğu görülüyor. Care
In Action COVID-19 araştırmasında,
pandemi döneminde uzaktan çalışmaya
geçiş, çalışma yeri değişikliğine göre algı
farkları ve iş yükünün değişimi gibi pek
çok konuda ölçümlemeler yapıldı.

Üç kişiden ikisi evden çalışıyor

Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların
yüzde 57’si pandemi döneminde evden
çalıştığını belirtiyor. Daha önce bu şekilde
çalışanlarla birlikte, her üç çalışandan iki-
sinin bu süreçte evden çalıştığı belirlendi.
Katılımcıların yüzde 87’si işini yaparken
ihtiyaç duyduğu insanlara ulaşmanın
kolay olduğunu ifade ederken, yüzde 84’ü
uzaktan çalıştığında da normal çalışma
düzeninde olduğu kadar etkin olduğunu
belirtiyor.

İş yükü artıyor diyen de var

Care In Action COVID-19 araştırması,
pandemi döneminde uzaktan çalışma
modeline geçen pek çok kişinin ortak dü-
şüncesi olan “artan iş yükü” konusunda
da veriler barındırıyor. Ankete katılanların
yüzde 19’u pandemi sürecinde iş yükünün
arttığını belirtiyor. Çalışanların yüzde 35’i
iş yükünün normalden biraz daha yüksek
olduğunu söylerken, sadece yüzde 9’u
azaldığı görüşünde. İş yüklerinin normal-

den daha yüksek olduğunu belirten çalı-
şanlar, iletişim ve destek alma ile ilgili ko-
nularda diğer çalışanlara oranla daha çok
zorlandıklarını ifade ediyor.

Anlayış beklentisi önemli

Araştırma sonuçlarını değerlendiren
Great Place to Work Türkiye Genel Mü-
dürü Eyüp Toprak, “Care In Action araş-
tırmasını gerçekleştirerek Covid-19
sürecini anlamlandırmayı, farklı yakla-

şımları ve deneyimleri bir araya getirerek
sonuçları paylaşmayı amaçladık. Araş-
tırma sonuçlarına göre, düşünce ve endi-
şelerin şirket tarafından önemsendiğini
hissetme oranı üst yönetimde yüzde 88
iken, yönetim görevi olmayan çalışan-
larda yüzde 61 seviyesinde. Sonuçlar, bu
dönemde çalışanların yöneticilerinden
daha çok empati ve anlayış beklentisi
içinde olduğunu gösteriyor. Pandemi dö-
nemini, tüm zorluklarına rağmen yeni ça-

lışma modelleri üretme, belirsizlikleri yö-
netme, değişime uyum sağlama, dijital-
leşme ve çeviklik gibi yetkinlikleri
geliştirme fırsatlarını iyi değerlendirebile-
ceğimiz bir süreç olarak görmeliyiz. Tek-
nolojinin tek başına ihtiyaçları
karşılamada yetersiz kalması, insan faktö-
rünün önemini daha iyi anlamak ve
kurum kültürüne yatırım yapmak için dik-
kate alınması gereken bir işaret olarak ni-
telendirilmeli.” dedi.

IBB SEHIR TIYATROLARI 
BU HAFTA DA DOLU DOLU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29 Eylül-4 Ekim 2020 tarihleri arasında 1’i yeni, 17 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

S ezon Minimal’in ilk haftasında
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun
yazıp yönettiği Sen İstanbul’dan

Daha Güzelsin 29 Eylül 2020 tarihinde
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk
gösterimini yapacak. Şehir Tiyatroları tari-
hinde bir ilki gerçekleştiriyor. 106 yıllık bir
kurum olan Darülbedayi, salgın döne-
minde özel sektörde faaliyet gösteren tiyat-
rolara kapısını açıyor. Ekim ayında
sahnelerimizde 39’u yetişkin, 10 çocuk
oyunu olmak üzere toplam 49 özel tiyatro
oyun sahneleyecek. Bu sayede yüksek üc-
retlerle özel tiyatroların oyunlarını izleyebi-
len İstanbul seyircisi, tiyatromuzun daha
makul bilet ücretiyle bu oyunları sahneleri-
mizde izleyebilecek.

Bu hafta sahnelenecek oyunlar:

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin(Yeni
Oyun)
Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve
torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı me-
kânda, dile gelenlerden daha çok içlerin-
den sessiz sedasız geçen cümlelerde
gizli… Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı
yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve
giderek birbirine benzerken, geçmiş, şimdi
ve gelecek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan
Daha Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer,
Başak ve Melis’in hikâyesini anlatıyor. Ka-
dının değişmeyen hikâyesini… 
Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yö-
nettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Kös-
tem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 29
Eylül, 1 Ekim, 3 Ekim 2020 tarihlerinde
Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.
Fatih Reşat Nuri Sahnesi
Tiyatro Düşevi’nin oyunu Bir Kadın Uya-
nıyor, 29 Eylül 2020 tarihinde Fatih Reşat
Nuri Sahnesi’nde.
Kadıköy Boa Sahne’nin oyunu Turşu, 3
Ekim 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri
Sahnesi’nde.
Kağıthane Sadabad Sahnesi
Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu’nun çocuk
oyunu Bana Bir Masal Anlat, 4 Ekim 2020
tarihinde Kağıthane Sadabad Sahne-
si’nde.
Gaziosmanpaşa Sahnesi
Mask-Kara Tiyatrosu’nun oyunu Saba-
hattin Ali–Değirmen, 29 Eylül 2020 tari-

hinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
Ekip Tiyatrosu’nun oyunu Dünyanın En
Güzel Arabistanı, 1 Ekim 2020 tarihinde
Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.
Dramatik Sahne Sanatları’nın oyunu
Kadın, 3 Ekim 2020 tarihinde Gaziosman-
paşa Sahnesi’nde.
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi
Tiyatro Pan’ın çocuk oyunu Bilge Aşçı ve
Çınar'ın Hikâyesi, 4 Ekim 2020 tarihinde
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahne-
si’nde.
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi
Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun
oyunu Kim Var Orada? Muhsin Beyin
Son Hamlet'i, 29 Eylül 2020 tarihinde Ka-
dıköy Haldun Taner Sahnesi’nde. Bu Ya-
pım’ın oyunu Uyandığımda Sesim Yoktu,
1 Ekim 2020 tarihinde Kadıköy Haldun
Taner Sahnesi’nde. Cihangir Atölye Sah-
nesi’nin oyunu Salozun Mavalı, 3 Ekim
2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi’nde.
Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi
Ay, Carmela!
İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafın-
dan rehin alınan iki varyete oyuncusu Car-

mela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye
zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar
nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgile-
rini, savaşı sorgularlar. Jose Sanchis Sinis-
terra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un
çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda,
Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık,
Deran Özgen rol alıyor. Oyun, 29 Eylül, 1,
3 Ekim 2020 tarihlerinde Üsküdar Musa-
hipzade Celal Sahnesi’nde.
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi
Merve Engin’in oyunu Kıyıya Oturmanın
Böylesi, 29 Eylül 2020 tarihinde Üsküdar
Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
Tiyatro 11’in oyunu Şişman Güzeldir, 1
Ekim 2020 tarihinde Üsküdar Kerem Yıl-
mazer Sahnesi’nde.
Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın oyunu
Gölge Veri, 3 Ekim 2020 tarihinde Üskü-
dar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
Ümraniye Sahnesi
Uygur Sanat Tiyatrosu’nun oyunu Akide-
zadeler, 1 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye
Sahnesi’nde.
Mam'art’ın oyunu Tartuffe, 3 Ekim 2020
tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.
İyi seyirler… AYNUR CİHAN

Herkes evden çalışır oldu

Flamenko
bize yakın

İBB Şehir Tiyatroları COVID-19 tedbir-
leri kapsamında Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın 23.06.2020 tarihinde yayınladığı
genelgeye uygun olarak gereken önlemleri
aldı. Kontrollü normalleştirme süreci için
tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sah-
nelenecek oyunlar yeni şartlara göre yeni-
den seçildi.  Oturma düzeni 1 dolu 1 boş
olacak şekilde %50 doluluk olacak şekilde
planlandı. Maskesiz izleyicilerin salonda
bulunmasına izin verilmeyecek. Fuayelere
her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde,
belirli sayıda seyirci kabul edilecek. Salon-
ların klima sistemi yeni şartlara uygun şe-
kilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak
şekilde ayarlandı. Salon girişlerinde ateş
ölçümü yapılacak, dezenfektan bulundu-
rulacak. Fuayede beklemeyi ve kalabalık
oluşumunu azaltmak için salon kapıları
daha erken açılacak. Seyircilerimizin ka-
demeli bir şekilde salona giriş yapmala-
rını sağlayacağız. Oyun sonrası çıkışta
yığılma olmaması için acil çıkış kapıları
da açılacak, izleyicilerimizin binalarımız-
dan çıkışları daha hızlı gerçekleştirilecek.
Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircileri-
mizin gerekse sanatçı ve teknik ekipte gö-
revli tüm çalışma arkadaşlarımızın
kullandıkları alanlarda detaylı temizlik ça-
lışması yapılacak ve dezenfekte makinesi
ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek.
Böylelikle bir sonraki seans için sahneye
gelecek izleyicilerimize hijyenik bir ortam
sağlamış olacağız.

Covid-19 tedbirleri alındı

Great Place to Work Enstitüsü koronavirüsün iş dünyasına etkilerini araştırdı. “Care In Action
COVID-19” anket sorularını 24 şirketten 8 bin 609 çalışan yanıtladı. Araştırma sonuçları,
çalışanların yüzde 57’sinin evden çalıştığını, yüzde 19’unun ise iş yükünün aşırı arttığını söylüyor

Çalışanların yüzde 57’si pandemi döneminde evden çalıştığını belirtiyor. Daha önce bu şekilde çalışanlarla birlikte, her üç 
çalışandan ikisinin bu süreçte evden çalıştığı belirlendi. Evden çalışan insanlardaki mutluluk oranı ise bir hayli yüksek.
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Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 17
yaşındaki Amber Selin Karaosma-
noğlu, formasını giydiği Horozkentspor
Futbol Kulübü'nde antrenmanlarını ya-
pabilmek ve milli takıma seçilebilmek
için haftanın 5 günü gidiş-dönüş 180
kilometre yol katediyor. Çivril'de Emine
Özcan Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğ-
rencisi Amber Selin Karaosmanoğlu,
futbol tutkusuyla dikkat çekiyor. Küçük
yaşlardan bu yana futbola ilgi duyan
Karaosmanoğlu'na, ailesi de destek ve-
riyor. Karaosmanoğlu, eğitim gördüğü
lisede yeteneğini keşfeden öğretmenleri-
nin teşvikiyle TFF Kadınlar 2'nci Li-
gi'nde mücadele eden
Horozkentspor'un seçmelerine katıldı.
Takıma seçilen Amber Selin Karaos-
manoğlu, ekibin önemli parçası haline
geldi. Ofansif orta saha ve forvet olarak
görev yapan Karaosmanoğlu, perfor-
mansıyla kulüp antrenörlerinin takdi-
rini kazandı. Haftanın 5 günü
antrenmanlara katılan Karaosmanoğlu,
takımla birlikte çalışabilmek için diğer
futbolculardan daha fazla mesafe ka-
tetmek zorunda kalıyor. Genç oyuncu,
yaşadığı ilçeden antrenmanların yapıl-
dığı Denizli'nin merkez ilçesi Merkez-
efendi'deki İlbade Stadı'na ulaşabilmek
için 90 kilometre yolculuk yapıyor.
Günde gidiş-dönüş 180 kilometre yol-
culuk yapan Karaosmanoğlu'nu, aile
fertleri götürüp getiriyor.

Bir sürü kız var

Amber Selin Karaosmanoğlu, küçük-
ken sokak aralarında oynamaya başla-
dığı futbolun en büyük tutkusu
olduğunu söyledi. Profesyonel kulüpte
sevdiği spor ile uğraştığı için mutlu ol-
duğunu belirten Karaosmanoğlu, "Bu-
rada bana bir şans verdikleri için çok
mutluyum. Benim gibi futbolu seven
bir sürü kız var. Birlikte güzel işler yapı-
yoruz. Antrenman günlerinde önümde
uzun bir yol olduğu için erken kalkmak
zorundayım. Her gün 06.30'da uyanı-
yorum. İlçemiz kent merkezine 90 kilo-
metre. Yolun sonunda çok sevdiğim bir
işi yapacak olduğum için mutlu oluyo-
rum. Futbol oynamayı çok sevdiğim
için yorucu olmuyor. Her gün dönüşle
birlikte toplam 180 kilometre yol gidi-
yorum" dedi. 

Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı Ba-
şantrenörü Anna Lukanova, dünya
şampiyonalarında milli takımdan ümitli
olduğunu ve yakın zamanda podyum-
ları dolduracaklarını söyledi. Sürat pate-
ninde hedeflerinin öncelikle
olimpiyatlara en az bir sporcuyla katıl-
mak olduğunu ifade eden Polonyalı ba-

şantrenör, "Çok iyi
sporcularımız var. Bu
takımın cevherini gör-
meseydim burada ol-
mazdım" dedi. Türkiye
Buz Pateni Federas-
yonu tarafından 2018
yılında Sürat Pateni
Milli Takımı'nda ba-
şantrenörlük gör-
evine getirilen Anna
Lukanova'nın yöneti-

minde, ay-yıldızlılar, kısa sürede önemli
başarılara imza attı. Furkan Akar ile
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Festiva-
li'nde (EYOF) 500 metrede gümüş,
1500 metrede bronz madalya alarak
sürat pateninde Türkiye'ye ilk kez kürsü
sevinci yaşatan Lukanova, koronavirüs
pandemisi sebebiyle Erzurum'da kampa
aldığı sporcularıyla ilgili düşüncelerini
ve gelecek planlarını anlattı.Fitness sa-
lonu ve buz pistinde çalışan sporcula-
rıyla yakından ilgilenen Anna
Lukanova, 2 senede çok iyi bir yol katet-
tiklerini söyledi. Pandemi sebebiyle ya-
rışma olmamasına rağmen sporcuların
antrenmanlarda çok iyi performans
gösterdiklerini anlatan Lukanova, "He-
defimiz rekor kırmak” dedi.

Fatih karagümrük, Badou ndiaye'yi açikladi
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki orta saha oyun-
cusu Badou Ndiaye ile sözleşme imzalandığını
resmen açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Fatih
Karagümrük, transfere hız kesmeden devam edi-
yor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Trabzons-

por'da geçiren Badou Ndiaye'nin yeni adres İs-
tanbul ekibi oldu. İngiltere takımı Stoke City'nin
oyuncusu Ndiaye, Fatih Karagümrük ile resmi
sözleşmeye imza attı. Sözleşme detaylarıyla ilgili
olarak kulüpten bir açıklama yapılmadı.

t HY Avrupa Ligi'ne, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen
sezon 28. haftanın ardından ara veril-

mişti. Avrupa Ligi yönetimi, Kovid-19 salgı-
nına yönelik alınan tedbirler kapsamında
ligi şampiyon ilan etmeden sonlandırmıştı.
Organizasyonda 2020-2021 sezonu, 1 Ekim
Perşembe ve 2 Ekim Cuma günü oynana-
cak maçlarla başlayacak. Bu turnuvada
2016-2017 sezonunu şampiyonlukla ta-
mamlayan Fenerbahçe, Türk basketbol tari-
hine adını yazdırdı. Bu kulvarda son 6
sezonun 5'inde Dörtlü Final'e kalan Fener-
bahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstan-
bul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de
ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i
geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan
ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol
tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarı-
sını elde etti.

Son 5 sezonda 4 final

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 sezonun
4'ünde Türk takımları final oynadı. Fener-
bahçe, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale
kalma başarısı gösterdi. 2017'de kupayı ka-
zanan sarı-lacivertli ekip, 2016 ve 2018'de
ise ikinci oldu. Ligde 2018-2019'da ise Ana-
dolu Efes finale çıktı. Finalde Rus ekibi
CSKA Moskova'ya mağlup olan lacivert-
beyazlılar, ikincilikle yetindi. Anadolu Efes,
Dörtlü Final'de yer aldığı 1999-2000 ve
2000-2001 sezonlarında ise üçüncülük elde
etti.

Türkiye adına 14 takım

Türkiye, 1958 yılında başlayan Kupa 1'de
bugüne dek 14 takımla temsil edildi. Türki-
ye'yi en fazla 30 kezle Anadolu Efes (Eski
adı Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı.
Anadolu Efes'i 18 defayla Fenerbahçe, 12
kezle de Galatasaray takip etti. Ayrıca, Ülker
11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversi-

tesi ve Darüşşafaka beşer, Beşiktaş ile Kar-
şıyaka ikişer, Türk Telekom, TOFAŞ, Muha-
fızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer
kez Türkiye adına kupada yer aldı.

İlk maç Modaspor'un

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organi-
zasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım
Modaspor oldu. Modaspor, 1958 yılında
FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupa-

sı'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yu-
goslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta
da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

İlk galibiyet Galatasaray'ın

Kupa 1'de Türk takımları adına ilk galibiyeti
Galatasaray elde etti. Galatasaray, 1960-
1961 sezonunda Yunanistan ekibi Olympia-
kos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye bu
turnuvada ilk galibiyet sevincini yaşattı. Öte

yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda
yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler
Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takı-
mıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin tur-
nuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan
hükmen galibiyetler aldı. Fenerbahçe, bir
sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e
iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk ta-
kımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-
1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.

Avrupa'nın kulüp-
ler düzeyindeki

bir numaralı bas-
ketbol organizas-
yonu THY Avrupa
Ligi'nde, Türk ta-
kımları arasında
tek şampiyonluk
sevincini Fener-

bahçe yaşadı

BasketBol
Fener’in isi

Her şey milli
takım için

Dyego Sousa
harekatı

Transfer döneminin flaş ekibi Fe-
nerbahçe forvete son olarak yapı-
lan Samatta takviyesine rağmen
hücum hattını daha da güçlü kıl-
mak adına çalışmalarını sürdürü-
yor. Portekiz'de Ze Luis için Porto
ile görüşmeler yürütülürken Benfi-
ca'da kiralık oynayan Dyego
Sousa için temasa geçildi. Zeroze-
ro'nun haberine göre Fenerbahçe,
Ze Luis için Porto ile görüşmele-
rini sürdürüyor. Porto, oyuncunun
maaşının tamamının ödenmesi ve
zorunlu bir satın alma opsiyonuyla
kiralık gitmesini istiyor. Burada
henüz bir anlaşma sağlanamamış
olması nedeniyle de Fenerbahçe,
alternatifler üzerine yoğunlaşmış
durumda. Fenerbahçe'nin Ze Lu-
is'in alternatifi olarak belirlediği

ilk isim Benfica'dan Dyego
Sousa... Sarı-Lacivertliler, Benfi-
ca'da 2020'nin sonuna kadar kira-
lık olan oyuncu için kulübü
Shenzhen ile temasa geçti. Ben-
fica Teknik Direktörü Jorge Je-
sus'un hücum için yeni bir oyuncu
arayışında olması Dyego Sousa'nın
ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

Shenzhen talebini iletti
Fenerbahçe, Shenzhen ile görüş-
melere başlarken ikinci lige düşen
Çin ekibi, Benfica'ya göre daha
zor şartlar sunmuş durumda. Ben-
fica, kiraladığı oyuncunun maaşı-
nın 3'te 1'ini öderken Shenzhen,
yeni bir kiralama durumunda Fe-
nerbahçe'den oyuncunun maaşı-
nın tamamını ödemesini istedi.

Hücum hattına bir takviye daha yapmak adına 
transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ze Luis
görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlayamamışken
Benfica'da kiralık oynayan Dyego Sousa'yı kadrosuna 
katmak için kulübü Shenzhen ile görüşmelere başladı

Sürat pateni
hız kesmiyor



TFF 1'inci
Lig ekiplerinden
Altınordu'nun
altyapısından çıkan son
cevherlerden 16 yaşındaki yıldız adayı
Burak İnce, sonradan oyuna girdiği üç karşılaşmada
attığı iki golle kırmızı-lacivertli takımın kahramanı oldu

SPOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü
haftasında cuma günü deplasmanda
Gaziantep FK ile oynayacağı maçın
hazırlıklarını sürdürdü
teKnİK direktör eddie newton yönetiminde saat 10.30’da
Mehmet Ali yılmaz tesisleri’nde yapılan antrenmanda, pas
çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Uzun süreli sakatlığı bulunan trondsen’in yanı sıra sol üst
adalesinde zorlanma olan Uğurcan, sağ kasığında ağrısı
bulunan Abdulkadir ve bağırsak enfeksiyonu geçiren dia-
bate antrenmanda yer almazken, Kamil Ahmet de takım-
dan ayrı çalıştı. Bu arada trabzonspor’da yaşadığı
sakatlığın ardından tedavisi tamamlanan ekuban,
bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ganalı
forvet oyuncusunun Gaziantep FK maçı kadrosunda 
yer alması bekleniyor.

Antrenmanda hücum oyunu 

trabzonspor’da daha önce hücum futbolu oynatmak istedi-
ğini açıklayan teknik direktör eddie newton, antrenman-

larda da öğrencilerine sık sık hücuma yönelik
uyarılarda bulunuyor. Savunmaya da hücum hattın-

dan başlamaları gerektiğini vurgulayan newton,
top kendilerindeyken futbolculardan içeriye ve

rakip arkasına koşular yapmasını istiyor.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı an-

trenmanla hazırlıklarına devam
edecek. dHA
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i ran'ın başkent tem-
silcisi Esteghlal'den
birçok diplomatik

sorunu aşarak transfer
edilen Majid Hosseini,
ilk sezon gösterdiği per-
formansla birçok Av-

rupa kulübübü de peşine takmıştı.
Ancak ikinci senesinde yaşadığı sa-
katlıklar ve Hüseyin Türkmen'in
tercih edilmesi nedeniyle geri
planda kalan milli stoper, Alanyas-
por karşısında aldığı kırmızı kartla
da iyice gözden düşmüştü. Opsi-
yonu transfer teklifleri için uzatılan
Hosseini'nin takımdan ayrılacağı
yönündeki söylentiler her geçen
gün yükseldi. Sampdoria'nın 2 mil-
yon euroluk teklifi düşük bulundu.
Daha sonrasında ise sadece mena-
jer teması ile görüşme sağlanmak

istendi. Karakteri ile kendisini sev-
diren ve potansiyeli bulunan oyun-
cusunu bırakmak istemeyen
yönetim bu kez de yeni bir kontrat
önerdi.

Beklenti 1 milyon euro

İranlı futbolcuya Süper Lig'den de
dahil olmak üzere birçok talip çıktı.
Özellikle Türkiye'de Trabzonspor
dışında bir takımda oynamak iste-
mediğini menajerine ileten Hos-
seini, Çin ve Rusya'yı da reddetti.
Maddi koşullaru daha iyi önerileri
geri çevirdi. Çin'den 1.5-2 milyon
euro yıllık garanti ücret konusunda
temas sağlansa da kabul görmedi.
Hedefini Avrupa'nın büyük ligleri
olarak belirleyen 24 yaşındaki fut-
bolcu kulübünden de 1 milyon eu-
roluk maaş bekliyor. Sezon sonu

da bitecek olan sözleşmesi nede-
niyle avantajı da elinde bulunduru-
yor. Yönetimin bu  talebi ne derece
olumlu karşılayacağı ve zam konu-
sundaki kararı merakla bekleniyor.

Stoper hamelesi için
beklenmişti

Transfer döneminin son günle-
rinde stoper takviyesi yapmak iste-
yen Trabzonspor'da Guilherme'nin
Göztepe ile görüşmesine izin veri-
lirken Trondsen'in de sözleşmesi
dondurulmasu için karar alınmıştı.
Plaza'nn gönderilmesi gündeme
gelmişti. Majid Hosseini için de
gönderildiği takdirde bir stoper
daha alınması konusunda temas-
lar hızlandırılacaktı. Şu an için
İranlı oyuncu takımda kalacak gibi
gözüküyor.

Trabzonspor'un Esteghlal'den transfer ettiği Majid Hosseini'nin
yabancı kontenjanı sebebiyle takımdan gönderilmek istenmesi
sonrasında İranlı futbolcuya birçok talip çıktı. Geleceği yönünde
birçok spekülasyon ortaya atılan genç savunmacı 
hakkındaki son gelişmeler haberimizde yer alıyor
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BURAK
ZİHNİ

HABER

Trabzon 
TakTik 
çalışTı

16 yaşında bir kurtarıcı
Genç krampon, şans bulduğu kritik daki-
kalarda skor tabelasını değiştirerek İzmir
ekibinin topladığı 6 puana direkt katkı
sağladı. Sezonun ilk haftasındaki Mene-
menspor maçında 73'üncü dakikada
oyuna alınan Burak, 84'üncü dakikada
frikikten attığı müthiş golle takımını 1-0
öne geçirdi. Altınordu sahadan 2-0'lık za-
ferle ayrılarak 3 puanı cebine koydu. Se-
zonun ikinci haftasında evinde
Bursaspor'a 2-0 mağlup olan Altınor-
du'nun yaralarını sarmak için gittiği Bey-
piliç Boluspor deplasmanında imdadına
yine Burak İnce yetişti. 

Güçlü bir takım olacağız

Oğulcan'ın golüyle öne geçtiği müsaba-

kada skoru koruyamayan kırmızı-lacivert-
lilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu,
56'ncı dakikada Burak'ı sahaya sürdü.
Orta sahada görev alan futbolcu, 87'nci
dakikada Ahmet Dereli'nin kendisine ver-
diği pası asiste çevirerek galibiyette baş-
rolü oynadı. Sahadan 2-1'lik zaferle
ayrılan Altınordu, 6 puana ulaşıp 5'inci sı-
raya yükseldi. Teknik direktör Hüseyin
Eroğlu, galibiyet golünü atan futbolcuları
Burak İnce'nin daha 16 yaşında olduğunu
hatırlatarak, "Burak bizim için değerli. Bu
sene yetiştirici kimliğimiz devam ediyor.
Yarışın içinde de olmak istiyoruz. Düşün-
cemiz, ilk haftalarda yakaladığımız bu çı-
kışı devam ettirmek. Zamanla çok güçlü
bir takım haline geleceğiz" dedi. 

Sumudica
itiraf etti!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik
Direktörü Marius Sumudica, 
Türkiye'den iki menajerin kendisini
aradığını ve bir futbolcunun 
transferi için 50 bin Euro rüşvet
teklif ettiğini açıkladı. Süper Lig
ekiplerinden Gaziantep Futbol
Kulübü'nün teknik direktörü
Marius Sumudica, transfer konu-
sunda ilginç açıklamalarda bu-
lundu. 49 yaşındaki teknik adam,
kulüp tesislerinde basın mensupla-
rına yaptığı açıklamada, kendisine
rüşvet teklif edildiğini söyledi.
Sumudica, bir oyuncunun transferi
için iki menajerin kendisini aradı-
ğını ve para teklif ettiğini belirterek,
"Geçen hafta bir oyuncu önerildi.
Türkiye'den iki menajer beni aradı.
Bu futbolcuyu kabul etmem için
menajerler bana 50 bin Euro teklif
etti" dedi. Rumen çalıştırıcı, "Sa-
dece iyi futbolcu olduğunu yöne-
time söylememi istediler. 'Çünkü
son sözü sen söylüyorsun' dediler.
Geçen sene bu oyuncu sadece 1
gol attı. Ben onu buraya nasıl geti-
ririm, bunun sorumluluğunu nasıl
alırım?" şeklinde konuştu.

Teniste minik
bir yıldız
AntAlyA'dA yaşayan ikizler Fatma
Karya ile Mehmet Batuğ Arslan, an-
neleri Rukiye Arslan'ın yönlendirme-
siyle 5 yıl önce tenise başladı.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü'nün tenis eğitimi kursunda antre-
nör Çağlar Özkan yönetiminde
çalışan ikizler, farklı yaş kategorile-
rinde katıldıkları turnuvalarda birinci-
lik elde etti. Koronavirüs tedbirleri
kapsamında spor alanlarına giriş ve
çocukların sokağa çıkma kısıtlaması-
nın olduğu günlerde antrenman yapa-
mayan ikizler, antrenörlerinin
yönlendirmesiyle uzaktan eğitime
başladı. Anneleri Rukiye Arslan'ın
önerisiyle oturdukları sitenin kapalı
otoparkında çalışan kardeşler, araçla-
rın arasında raket sallayarak antren-
manlarını sürdürdü.

Otoparkta çalışıyor

Koronavirüs nedeniyle çocuklara uy-
gulanan sokağa çıkma kısıtlamasında
sitenin kapalı otoparkında antrenman
yapan ikizler, haftanın 5 günü çalış-
malarını sürdürdü. Marttan temmuza
kadar otoparkta araçların park yerini
belirleyen plastik dubaya bağladıkları
ipi file gibi kullanan ikizler, oluştur-
dukları kortta antrenman yaptı. topa
lastik ip bağlayıp, raketlere vurarak
çalışan, duvara top atan ikizler,
zaman zaman da araçların üzerinden
topu atarak tenis antrenmanı gerçek-
leştirdi. Pandemi sürecindeki kısıtla-
maların sona ermesinin ardından
ikizler, temmuz ayından itibaren an-
trenörleri yönetiminde yeniden kortta
çalışmalara başladı. Korttaki antren-
manların yanı sıra ikizler, otoparkta
da birlikte çalıştı. Koronavirüse yöne-
lik tedbirler kapsamında gerçekleşti-
rilen tenis antrenmanlarına ara
vermeyen ikizler, pandemi sürecin-
deki zorlu çalışma şartlarına rağmen
katıldıkları turnuvada kazandıkları ba-
şarılarla ailelerini gururlandırdı.

Hosseını’de
son durum
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İş dünyasının önemli isim-
lerinden Ünal Zihni,
Ceyda Nur Püsküllüoğlu
ile hayatını birleştirdi.
Bayrampaşa'da bulu-
nan Labella Premi-
um'da gerçekleştirilen
nikah töreninde çiftin
nikah şahitliklerini
Silvia Kimya Ürün-

leri'nin sahibi Ali Emir
Üçok ile Gülüşan Sert
yaptı. Çok sayıda kişinin
katılım sağladığı salonda
sosyal mesafe ve maske
takma zorunluluğuna dik-
kat edildi. Tören takı töreni-
nin ardından sona erdi.
Çifte Gazete Damga ailesi
olarak mutluluklar dileriz.

Onlar erdi muradına

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesine hizmet verilmediği yönündeki 
iddiaları yalanladı. Albayrak, ilçedeki altyapı çalışmalarını anımsatarak, “Hal böyleyken, altyapı eksikliklerinin 
giderilmediği ve bu şehre ihanet edildiği gibi asılsız iddialar üzüntü ile karşılanıp düşündürücü bulunmuştur” dedi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2020 faaliyet
programı kapsamında il genelinde yol yapım ve
onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede
Şehir Hastanesi bağlantı yolunda beton serim ça-
lışmaları tamamlandı.  Süleymanpaşa ilçesinde in-
şaatı süren Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin bağlantı
yollarında sürdürülen SSB Beton Yol yapım çalış-
malarında son olarak gerçekleşen 350 metreküp
beton serimi ile Şehir Hastanesi bağlantı yollarının
tamamında SSB beton yol yapım çalışmaları ta-
mamlanmış oldu.  

2 bin ton asfalt döküldü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından sürdürülen yol yapım çalış-
maları kapsamında ayrıca Ergene ilçesini Çorlu il-
çesine bağlayan Çırakbayırı yolunda sürdürülen
asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda
2.000 ton asfalt dökülerek 7.500 metrekare alan as-
faltlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Ta-
mamlanan yollarımızın şehrimize ve vatandaşları-
mıza hayırlı olmasını temenni ederim.
Vatandaşlarımız, Şehir Hastanesi bağlantı yolları
ile birlikte hastaneye rahat ve modern bir şekilde
ulaşım sağlayacaklar. Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın sağlığı
için çalışmaya devam edecektir.” dedi. 

T ekirdağ Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, Süleymanpa-
şa'ya hizmet verilmediği yönündeki

iddiaları yalanladı. Kamuoyunda mesnet-
siz bir takım iddiaların gündeme getilridi-
ğine dikkat çeken Albayrak, ilçede
Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği
hizmetlere dikkat çekti. Albayrak, “Süley-
manpaşa Belediye Başkanlığı tarafından
2019 yılı sonlarında, 2020 yılına ait yapıl-
ması planlanan üstyapı yatırımları için
altyapı koordinasyon toplantısı düzenlen-
miş ve şehrimize hizmet eden tüm altyapı
kuruluşları davet edilmiştir. Toplantıda
yapılan değerlendirmeler sonucunda,
TESKİ yatırım programında bulunma-
masına rağmen, Süleymanpaşa Beledi-
yesi taleplerine uygun olarak altyapı
eksikliği bulunan yerler, 2020 yılı Yatırım
Programına imkanlar çerçevesinde dahil
edilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bunlardan
bazıları şunlardır; Kumbağ Mahallesi 2.
Etap kanalizasyon inşaatı, İnecik Mahal-
lesi kanalizasyon ve içmesuyu inşaatı,
Doğu Atıksu ve kanalizasyon işi kapsa-
mında hat imalatı tamamlanan bölgenin
üstyapı onarımı ve tamiratı, Yavuz Ma-
hallesi Tintinpınar Caddesi’nde kanali-
zasyon, içmesuyu ve yağmursuyu inşaatı,
Yavuz Mahallesi Yahya Kemal Sokak,
Şehit Hasan Demirkol Sokak ve bağlıla-

rında kanalizasyon ve içmesuyu inşaatı,
Eskicami Mahallesi yeni imar yolları-

nın açılması neticesinde altyapı ihtiyacı
doğan Sergen Sokak, Sur Sokak ve bağlı-
larında içmesuyu ve kanalizasyon inşaatı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalış-
malardan bir kısmı, altyapı koordinasyon
toplantısında görüşülmemesine rağmen,
vatandaşımıza hizmeti esas kabul eden
Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı
kuruluşumuz TESKİ tarafından çözüm
konusunda katkı sağlanmıştır” diye ko-
nuştu.

Üstyapı işleri devam ediyor

Süleymanpaşa'daki üstyapı işlerinin de
devam ettiğini anlatan Albayrak, “Diğer
yandan, TESKİ tarafından Süleyman-
paşa İlçesi genelinde son bir ay süresince,
planlı kazı ve acil kazı mahiyetinde top-
lamda 1837 adet kazı yapılmıştır. Bu kazı-
lardan, 70 adedi asfalt kaplamalı yolda,
684 adedi parke taş kaplama yolda ve 7
adet beton yolda gerçekleştirilmiştir. Ge-
riye kalan 1076 adet kazı ise ham toprak
ya da stabilize yollarda yapılmıştır. Yapı-
lan bu kazıların, üstyapı tamiratlarının bir
kısmı TESKİ tarafından tamamlanmış,
bir kısmı ise Süleymanpaşa Belediye Baş-
kanlığı tarafından yapılmış olup, bedelleri
AYKOME Yönetmeliği’nin ilgili madde-
leri uyarınca TESKİ tarafından İlçe Bele-
diyesine ödenmektedir. Devam eden,
asfalt serimi, parke taş yapımı ve beton
yol dökümü olarak toplamda 52 adet üst-
yapı tamirat işi devam etmektedir. TESKİ
diğer tüm ilçelerde olduğu gibi Süleyman-

paşa İlçemizde de bakım onarım çalışma-
larına 7 gün 24 saat aralıksız devam et-
mektedir. Süleymanpaşa İlçemizde
mevsimsel olarak değişmekle birlikte
günde ortalama 40-50 adet arası kazı ça-
lışması yapılmaktadır. TESKİ kazıları
sonrası tahrip olan zemin, yine aynı has-
sasiyet ve kararlılıkla Genel Müdürlüğü-
müz ve İlçe Belediyemiz tarafından
yapılmaktadır” ifadelerini
kullandı. İlçedeki atık sula-
rın arıtıldığını da vurgula-
yan Albayrak, “Ayrıca,
TESKİ kurulduğu gün-

den bu güne kadar Süleymanpaşa İlçe-
mizde dev altyapı hamleleriyle yaklaşık
350 km kanalizasyon, 150 km içmesuyu
ve 70 km yağmursuyu şebeke hatlarını ta-
mamlamıştır. İlçemizde oluşan atıksuların
arıtılması adına 40.000 m³/gün kapasiteli
Batı Atıksu Arıtma Tesisi devreye alınmış,
böylece yıllarca Marmara Denizine deşarj
edilen atıksuların arıtılması sağlanmıştır”
bilgisini verdi. 

SULEYMANPASA
IDDIALARI UZUCU 

Son olarak iddiaların asılsız oldu-
ğuna dikkat çeken Albayrak, “Hal
böyleyken, Süleymanpaşa Beledi-
yesi’nin üstyapı yatırım progra-
mına destek verilmediği, altyapı
eksikliklerinin giderilmediği ve bu
şehre ihanet edildiği gibi asılsız

iddialar üzüntü ile karşılanıp dü-
şündürücü bulunmuştur. Büyük-
şehir Belediyemiz  tarafından
kabul edilmesi mümkün olmayan
bu mesnetsiz iddiaların kamuoyu
vicdanında da karşılığı yoktur. Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyesi, ya-

pılan tüm asılsız iddialara karşın,
Tekirdağ için, Tekirdağ halkı için
gece gündüz çalışmaya, Tekirdağ’ı
geleceğe taşıyacak projeleri üret-
meye ve halkımızın refah seviye-
sini yükseltecek yatırımları hayata
geçirmeye devam edecektir.  Kıy-
metli halkımıza ve kamuoyuna
saygıyla duyurulur” açıklamasını
yaptı. 

İddiaların hepsi asılsız

Çölyak hastalarına
destek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının ya-

nında olmaya devam ediyor. Çalışma kapsamında kent-
teki çölyak hastalarına glütensiz gıda dağıtımı yapılıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Gıda Kontrol ve Mezbahalar
Şube Müdürlüğü bünyesinde yü-
rütülen çalışma sonucunda 2015
yılından bu yana Tekirdağ'ın 11 il-
çesinde çölyak hastalarında glü-
tensiz gıda yardımı yapılıyor. Bu
kapsamda çölyak hastası oldu-
ğuna dair sağlık raporu ile Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi'ne
başvuran vatandaşlara doğrudan

veya muhtarlıklar aracılığıyla glü-
tensiz ürünler içeren gıda yardım
paketi dağıtılıyor Tekirdağ Büyük-
şehir Belediyesi 2015 yılından bu
yana 186 çölyak hastası vatandaşa
6 bin 644 paket glütensiz gıda pa-
keti dağıttı. Gıda yardım paketi
içerisinde glütensiz un, glütensiz
arpa şehriye, glütensiz tel şehriye,
glütensiz makarna, glütensiz bis-
küvi, glütensiz mısır irmiği ve glü-
tensiz tarhana çorbası bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama
yapan Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Albayrak,
"Sosyal belediyecilik anlayışımızın
bir gereği olarak çölyak hastaları-
nın yanında olmaya devam ediyo-
ruz. Çölyak hastalarının glütensiz
ürünlerle daha sağlıklı beslenebil-
melerine imkân sağlamak ama-
cıyla yaptığımız yardımlar bundan
sonra da devam edecek" ifadele-
rini kullandı.

Çerkezköy'de
çalışma var


