
İzmir'de meydana gelen 
depremin ardından Aydın'ın

Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklü-
ğünde deprem meydana geldi. 
Deprem nedeniyle herhangi bir can
kaybı olmazken, bazı binalarda ve iş
yerlerinde maddi hasar oluştu. 
Birçok binanın camları kırılırken,
bazı binaların duvarlarında çatlaklar
göze çarptı. İş yerlerindeki malzeme-
ler yerlere döküldü. Depremin 
ardından panikle sokağa çıkan va-
tandaşlar peş peşe meydana gelen
artçı depremler yüzünden evlerine
giremedi. 
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İzmir Seferihisar
açıklarında şiddetli bir deprem

meydana geldi. Depremin
büyüklüğünü, AFAD 6.6, Kandilli

Rasathanesi 6.9, ABD ise 7.0 olarak
açıkladı. Depremde 12 kişinin hayatını
kaybettiğini ve yaralı sayısının 438'e

yükseldiğini duyuran AFAD, 17 binada
arama kurtarma çalışmalarının

sürdüğünü bildirdi

Merkez üssü Seferihisar açıkları
olan deprem İstanbul dahil tüm

Marmara’da hissedildi. İzmir Valisi 
Yavuz Selim Köşger ise 4 binanın tama-
men yıkıldığını açıklayarak, “Şu ana kadar
tespitlerimiz 4 binanın tamamen yıkılmış
olduğu. 10'un üzerinde de yan yatmış 
bina var. Yan yatmış ve hasarlı olan 
binalarda arama kurtarma çalışması 
başladı. 70'e yakın vatandaşımız canlı 
olarak kurtarıldı” dedi. 
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4 BiNA YIKILDI, BiRÇOK
BiNA YAN YATTI

Depremde 17 can kaybı ve 438
yaralı olduğunu duyuran AFAD

12 binada arama kurtarma çalışma-
larının da sürdüğünü ifade etti. AFAD
tarafından vatandaşlara, “Hasarlı bi-
nalara girmeyin. Yolları acil yardım
araçları için boş bırakın. Evleri terk
ederken doğalgaz kokusu yoksa 
telefonla sesli arama yapmayın. 
Doğalgaz ve su vanalarını kapatın”
uyarıları yapıldı. 
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HASARLI BiNALARA
SAKIN GiRMEYiN!

16 buçuk kilometre derinlikte mey-
dana gelen depremin büyüklüğünü
AFAD 6.6 olarak açıklarken Kandilli
Rasathanesi depremin büyüklüğünün
6,9 olduğunu bildirdi. ABD Jeoloji
Araştırmaları Merkezi ise depremin
büyüklüğünü 7.0 olarak açıkladı. 
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer
“Çok sayıda hasarlı binamız var. 

20’ye yakın yıkım ihbarı var” 
açıklamasını yaptı. 
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ÜÇ KURUMDAN 
ÜÇ FARKLI AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Özener depremin 

büyüklüğünün 6.9 olduğunu duyururken, 
35 artçı sarsıntının olduğunu ve tsunami tehli-
kesinin devam ettiğini söyledi. Özener, “Artçı-
ların süreceği çok açık. Dolayısıyla artçılara
hazırlıklı olmalıyız” dedi. Kandilli'den yapılan
bir diğer açıklamada depremde 30-40 km'lik
bir fayın kırıldığı belirtildi. Ölü ve yaralı sayıları
gazetemiz baskıya gönderildiği sırada 
alınmıştır.  I SAYFA 9
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30-40 KiLOMETRELiK
FAY HATTI KIRILDI
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Depremde son anda kendisini dışarıya atan Zeki Soysal, "Oğlumla birlikte
son anda çıktık. Enkaz altında olanlar var. Bayraklı'da bizim binamız 
yıkıldı, işyerimdi. Son bir yaşlı bir kadını çıkardık enkazdan, kurtardık.
Yandaki bina da yıkıldı, çalışma yapılıyor. Enkaz altında olanlar var. Ben
adımımı son anda dışarı attım bina çatırdadı ve çöktü" açıklamasını yaptı. 

SON ANDA KENDİMİ DIŞARIYA ATABİLDİM

YINE OLUM!
YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM YINE DEPREM 

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer'i arayarak, arama kurtarma çalışmaları hakkında
bilgi aldı. Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için 
devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu ifade
etti. Erdoğan İzmir Valisi  Yavuz Selim Köşger ile de görüştü.

ERDOĞAN, TUNÇ SOYER'DEN BİLGİ ALDI

YINE DEPREM 

Erdoğan ve Miçotakis
tElEFoNDA
göRüştü

Başka depreme de
sebebiyet verebilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür,
İzmir'de meydana gelen depremin Tuzla

fayının üzerine yaşanmış olabileceğini, böyle ol-
ması durumunda fayın kırılmayan kısımlarının
yarattığı stresin başka depremlere de neden ola-
bileceğini söyledi. Görür, “60-70 kilometrelik bir
fay, 30 kilometresi kırıdıysa kırılmayan kesimine
stres transfer edilmiş olabilir. Bu da başka bir
depreme neden olabilir. Bu bir uyarıdır ama
henüz nereden kırıldığını bilmiyoruz. O nedenle
kesin konuşmamak lazım” dedi. 
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Yunanistan Başbakanı Kiria-
kos Miçotakis, İzmir ve bazı

Yunan adalarını etkileyen deprem
dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Miçotakis görüşmede, karşılıklı 
olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Miçotakis, gerek duyulması halinde
Türkiye'ye yardım etmeye hazır 
olduklarını ifade etti. Bu arada
Fransa da Türkiye'nin talep etmesi
halinde İzmir'e yardım gönderebile-
ceğini açıkladı.
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Vatandaşlarımız camilerde kalabilir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de
yaşanan deprem nedeniyle evlerine gi-
remeyen vatandaşların camilerde kala-
bileceğini belirtti. Ali Erbaş, sosyal
medya üzerinden, "İzmir’de yaşanan

deprem nedeniyle evlerine giremeyen
vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde
din görevlilerimizin rehberliğinde uygun
olan camilerimizde diledikleri kadar ka-
labilirler" açıklamasını yaptı.

Mesut Yılmaz
vefat etti

HABERİN DEVAMI SAYFA 7’DE

Prof. Dr. Naci Görür,
İzmir depreminin 
başka depremleri 

tetikleyebileceğini söyledi. 
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Sığacık Mahallesi Muh-
tarı Yaşar Keleş, teker-

lekli sandalyedeki bir kişinin
deniz yükseldiği sırada su al-
tında kalarak hayatını kaybet-
tiği bilgisini verdi. “Bizim
mahallede teyzemiz, elinde
büyüdük sayılır. Tekerlekli
sandalyedeydi” diyen Keleş,
“Deprem olunca evden tekerli
sandalyeyle çıkardılar. O an
deniz geldi, herkes panik içeri-
sindeydi, onun da tekerlekli
sandalyesi devrildi. Koştur-

duk, kaldırdık, kurtardık ama
su yutunca kurtaramadık.
Tsunami oldu, herkes can 
derdinde, bir boy deniz oldu.
Onu sonradan bulduk kaldır-
dık ama kurtaramadık. İki
tane oğlum onu kurtardı
sudan. Biz kurtardıktan sonra
bir müddet nefes alıyordu,
ambulansı aradık ama gele-
medi, nasıl gelsin ambulans,
her taraf deniz içinde. Kolları-
mızda öldü” ifadelerini 
kullandı. 
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İzmir’deki büyük depremin ardından
Sığacık’ta deniz yükseldi. Sığacık Mahallesi
Muhtarı Yaşar Keleş, tekerlekli sandalyedeki
bir kişinin deniz yükseldiği sırada su altında
kalarak hayatını kaybettiği açıkladı

TSUNAMi OLDU, HERKES
CAN DERDiNE DÜŞTÜ
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ENGELLi BiR 

VATANDAŞ
BOĞULARAK 

ÖLDÜ

7 KATLI BİR 

BİNANIN YIKILIŞI

KAMERALARA
YANSIDI



S on yıllarda kulak çınlaması şikayetinin eskiye oranla daha
sık görülmeye başlandığını belirten Medicana Çamlıca
Hastanesi KBB Uzmanı, Op. Dr. Ertan Yıldırım, “Tekno-

lojinin yaygınlaşması ile birlikte kullandığımız taşınabilir birçok
cihazın örneğin cep telefonları, bilgisayar, akıllı saatlerin yanı sıra
yaygın olarak kullandığımız bilgisayar, televizyon vb. kulak çınla-
masında görülen artışın nedenleri arasında yer alıyor. Ayrıca
kahve, alkol ve sigara tüketiminin artması, kullanım yaşının genç
yaşlarda başlaması; dengesiz ve düzensiz beslenme, stres ve stre-
sin yarattığı depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıklar; yoğun gü-
rültü ve hava kirliliğine maruz kalmak, uyku düzensizlikleri eskiye
göre kulak çınlamasının görülme sıklığını arttırdı” dedi.

Neden kulak çınlaması olur?

Tıbbi adıyla “Tinnitus” olan kulak çınlamasının, ortamda her-
hangi bir ses yokken hasta tarafından bir kulakta veya bazen her
iki kulakta ara ara” bazen sürekli duyulan, tekdüze rutin ses ola-
rak tanımlanabileceğini belirten Op. Dr. Ertan Yıldırım, “Kişi ta-
rafından duyulan ses, bazen rüzgar veya uğultuya benzer
olabileceği gibi; bazen de zil sesi, çınlama şeklinde olabilir. Sessiz
ortamlarda daha fazla duyulabileceği gibi zaman zaman kaybo-
lup tekrar başlayabilir. Kulak çınlaması hastanın yaşamını çok
güçleştirebilir. Bazen iş yapamaz hale getirebilir ve ruh sağlığı
olumsuz etkilenebilir” diye konuştu.

Yüksek ses en büyük neden

Kulak çınlamasının birçok nedeni olabileceğini belirten Op. Dr.
Ertan Yıldırım, şöyle devam etti:
“Bazen çınlama çözümü oldukça kolay olan kulak kiri vb. sorun-
lara bağlı olabilir. Bunun yanında yaşlılığa veya başka nedenlere
bağlı işitme kaybı, enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta ku-
lakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemikçikle-
rin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli
nedenler de olabilir. Kulak çınlaması baş ve
boyun bölgesindeki damar balonlaşmaları (anev-
rizma) veya işitme ve denge sinirinden kaynakla-
nan bir tümörden de kaynaklanabilir. Bu
problemler aynı zamanda işitme kaybına da
neden olabilir. Alerji, yüksek veya düşük tansiyon,
bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroid problemleri,
baş ve boyun bölgesine gelen darbeler ve bazı
ilaçlar da kulak çınlaması nedenleri arasında yer
alır. Ayrıca günümüz dünyasında bir çok açıdan
maruz kaldığımız yüksek ses, kulak çınlamasının
en sık rastlanan görülen nedeni arasında yer alır.
Aynı zamanda işitme kaybına da yol açar. Ne
yazık ki birçok insan endüstriyel gürültünün, yük-
sek sesle müzik dinlemenin ve diğer gürültülerin
ne kadar zararlı olduğundan habersizdir ya da
bunu umursamamaktadır.”

Tedavisi nedir?

Aniden ortaya çıkan ve tek kulakta duyulan çın-
lama, baş dönmesi ile beraber oluşan çınlama,
işitme kaybı ile beraber olan çınlama, vücudun
herhangi bir yerinde güç ve duyu kaybı ile bera-
ber olan çınlama ve akşam yatağa yattığında uy-
kuya dalmasını engelleyen çınlama gibi
durumların tehlike oluşturabileceğini belirten
KBB Uzmanı, Op. Dr. Ertan Yıldırım,  kulak çın-
lamasının tedavisine yönelik bilgiler de verdi.
Op. Dr. Yıldırım, “Çınlama şikayeti ile gelen has-
tanın önce ayrıntılı olarak öyküsü dinlenir. Çınla-
maya neden olabilecek etmenler değerlendirilir.
Bunun yanı sıra detaylı fiziki muayene ve tetkik-
lerle çınlama sebebi ortaya konulur. Tetkikler ara-
sında işitme testi, kulak basıncına yönelik testler,
iç kulak tüylü hücre fonksiyonu ölçümü, iç kulak
basınç artışı ölçümü, MR ve BT gibi görüntü-
leme yöntemleri kullanılır. Hastanın çınlamasını
açıklayacak bir problem saptanabilirse bu rahat-
sızlığın tedavisi yapılmalıdır. Bu şekilde çınlama-
nın azalması veya kaybolması söz konusu
olabilir. Çınlamanın sebebine göre bu tedavi
kulak yolundaki buşonun veya yabancı cismin çı-
karılması olabilir. Farklı hastalıkları için kullanı-
lan ilaçlardan kaynaklı ise, ilaçların değiştirilmesi
yoluna gidilir. Gürültüden etkilenmede gürültü-
den kaçınılması gibi önlemler yanında, kulak ilti-
habının veya orta kulak boşluğundaki sıvının
tedavisi, kulak zarındaki deliğin cerrahi olarak
onarımı, kulak kemiği içinde yer alan iltihabın
cerrahi olarak temizlenmesi, işitme siniri tümör-
lerinde cerrahi veya radyoterapi ile tedavi gibi
daha kapsamlı tedaviler olabilir” dedi. DHA
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Neler yapılabilir?

Tıptaki adı tinnitus olan kulak çınlamasının, yaşam kalitesini olumsuz etkilediğinin altını
çizen Kulak, Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, “Kulak çınlamasının 

basit ve iyi huylu nedenleri olabileceği gibi ciddi sorunların da işareti olabilir” dedi
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Virüs bize
bulaşmaz deme!
Zonguldak'ta yoğun bakım hemşiresiyken yakalandığı koronavirüsü yenen Filiz Geredeli (44),
yaşadıklarını anlattı. Bize bulaşmaz diyerek tedbirsiz davranan insanlara seslenen Geredeli, "Bize
bulaşmaz diye bir şey yok. Maske, hijyen ve mesafe çok önemli. Her an herkese bulaşabilir" dedi

ZONGULDAKAta-
türk Devlet Hasta-
nesi'nde yoğun

bakım hemşiresi olarak çalı-
şan Filiz Geredeli, geçen Ni-
san'da koronavirüse
yakalandı. Hastalığın semp-
tomlarını erken fark ederek
test yaptırması sonucu koro-
navirüse yakalandığını anla-
yan Geredeli, evinde tedavi
altına alındı. Geredeli, 14 gün
sonunda koronavirüsü yene-
rek sağlığına kavuştu. Hasta-
nedeki görevine devam eden
Geredeli, hastalığı atlatıp
görevine dönen yüzlerce sağ-
lık personelinden biri oldu-
ğunu söyledi. Yaşadıklarını
anlatan Geredeli, "Nisan
ayında geçirdim hastalığı.
Ben çalıştığım ortamdan
kaptığımı düşünüyorum.
Hemen farkına vardık. Çok
erken teşhis edildi. Ben kötü
bir şekilde geçirmedim ama
bu hastalık çok kötü bir has-

talık. Çok ciddi bir şekilde ge-
çirenler var. 14 gün sonra tes-
tim negatif çıktı benim. İlk
başta çok yeni bir hastalık ol-
duğu için korkuyor insan.
Kendimiz bilinçli olduğumuz
için çevremizin de desteğiyle
atlattım." dedi.

Herkesi uyardı

Hemşire Geredeli, birçok in-
sanın 'bana bir şey olmaz' di-
yerek tedbirleri elden
bırakmasının sağlıkçıları üz-
düğünü ifade etti. Hastalığı
ikinci kez geçirme endişesiyle
tedbirleri sıkı bir şekilde uy-
gulamaya devam ettiğini
ifade eden Geredeli, "Bize
bulaşmaz diye bir şey yok.
Maske, hijyen ve mesafe çok
önemli. Her an herkese bula-
şabilir. Ben çok dikkat ediyo-
rum. Geçirdim diye asla
güvenmiyorum. İkinci kez de
bizi bulabilir bu hastalık."
diye konuştu. DHA

Akıllı gözlük ne iş yarar?
YÜZYILLARönce camın
belirli formlarının cisimleri
büyüttüğünün fark edil-

mesiyle ortaya çıkan ve hayatımızı
büyük ölçüde kolaylaştıran optik sek-
törü, inovatif yapısıyla teknolojik ev-
rimine devam ediyor. Optik
sektörünün global devi HOYA’nın
Türkiye Üretim Direktörü Serkan
Can, sanal gerçeklik gözlüklerinden
sonra karma gerçekliğe, kapsayıcı
sanal gerçeklikten anlık çeviri yapan
akıllı gözlüklere kadar yepyeni ufuk-
ların açıldığı optik teknolojileri saye-
sinde artık sanal ile gerçek dünya
arasında keskin çizginin ortadan kal-
kacağını belirtiyor. Bu alanda ortaya

konacak inovasyonların görüş tekno-
lojilerinde devrim başlatmak üzere
olduğunu belirten Can, bugün en
ilkel örneklerini gördüğümüz akıllı
gözlüklerin yakın gelecekte büyük
ivme kazanarak günlük yaşamı-
mızda hızlıca boy göstereceğini belir-
tiyor. Optik sektörü, görüş kalitesini
maksimuma çıkarmasının ve günlük
hayatta karşılaştığımız görme sorun-
larına çözüm üretmesinin yanı sıra
teknoloji ile adaptasyonu ile de karşı-
mızı çıkıyor. Bugüne kadar geliştirilen
teknolojiler sayesinde sanal alemde
yaşıyor hissi ve sanal figürlerin ger-
çek dünya ile etkileşimi deneyimlene-
biliyor. 

HEMŞİRE
GEREDELİ HERKESİ

UYARDI

KULAK CINLAMASINI
SAKIN HAFIFE ALMAYIN!

KULAK,Burun Boğaz (KBB)
Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım,
son olarak şu uyarılarda bu-
lundu: "Yüksek sese maruz kal-
maktan kaçının. Kan basıncını
yüksek ise kontrol altında olması
için uzman bir hekime başvurun.
Tuz tüketimini kısıtlayın. Sinir sis-
temine uyarıcı etkisi olan alkol,
kahve, kola ve sigara tüketimini
azaltın veya bırakın. Düzenli spor
yapın ve kan akışını düzenleyin.
Düzenli beslenme ve uyku kalite-
sine dikkat edin. Yüksek sesli or-
tamlardan kendinizi koruyun. "

Ertan
Yıldırım





B irlik ve beraberliğin üst düzeyde ya-
şandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı, bu yıl da Beylikdüzü'nde

coşkuyla kutlandı. 28 Ekim Çarşamba
günü Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Mey-
danı ve Atatürk Anıtı'nda düzenlenen Çe-
lenk Sunma Töreni ile başlayan etkinlikler,
29 Ekim günü de devam etti. Beylikdüzü
Belediyesi’nin pandemi kurallarına uygun
olarak düzenlediği etkinlikler kapsamında
gerçekleşen mobil kortejde Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi
Zehra Çalık ile birlikte Cumhuriyet coşku-
sunu mahalleleri dolaşarak Beylikdüzü
halkı ile paylaştı. 

Bir Cumhuriyet Hikâyesi

Kortejin ardından yazar ve şair Sunay
Akın, ‘Bir Cumhuriyet Hikâyesi’ gösterisi
ile Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde sevenle-
riyle buluştu. Ülke genelinde saatler 19.23’ü
gösterdiğinde eş zamanlı olarak okunan İs-
tiklal Marşı’nın ardından sahne alan Akın,
Türkiye’nin aydınlanma tarihinde önemli
yerlere sahip olan Cumhuriyet çocuklarının
hikâyelerini anlattı. Cumhuriyet kavramına
geçmişten günümüze katkı sunan fakat bi-
linmeyen anılara yapılan yolculukta, izleyi-
ciler unutulmaz anlar yaşadı. Gösteri
sonunda eşi Zehra Çalık ile plaket ve çiçek
takdiminde bulunan Başkan Çalık, “Bugün
burada Cumhuriyet tarihimizi kelimelerin
üstadı Sunay Akın’dan dinledik. Dünya var
olduğu sürece bitmeyecek bir masalı anlattı
bize” dedi. 

En özel günlerden biri

Beylikdüzü halkının pandemi koşullarına
rağmen evlerinden büyük coşkuya ortak ol-
duğunu belirten Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün bizim

için en özel günlerden bir tanesi olan Cum-
huriyet Bayramı’nın 97.yılını hep birlikte
kutluyoruz. Cumhuriyet bağımsızlık, umut,
üretmek ve paylaşmaktır. Bütün olumsuz
şartlara rağmen yılmadan, karamsarlığa ka-
pılmadan, halkına inanarak yepyeni bir ge-
leceği hayal etmektir. Pandemi koşullarında
kutluyor ve belki kucaklaşamıyoruz ama
kalplerimiz birbirine dokunuyor. 97 yıldır
ayakta dimdik duran bir cumhuriyetten
bahsediyoruz. İnşallah cumhuriyetin ikinci
yüzyılında da çok emin adımlarla ilerleye-
ceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’ni birçok ülke-

nin daha ötesine taşıyacağız. Demokrasinin
içselleştirildiği ve orta gelir tuzağından kur-
tulmuş bir Türkiye hayal ediyoruz" dedi. 

Omuz omuza aşacağız

"Biz yerel yöneticiler olarak elimizden ne
geliyorsa yapacağız" diyen Çalık, "Beylikdü-
zü’nde yaşayan insanların fikirlerini öz-
gürce söyleyebilecekleri, mutlu ve huzurlu
yaşayabilecekleri bir kent ortamı oluştur-
maya gayret ediyoruz. Cumhuriyetimize
kanımızın son damlasına kadar sahip çıka-
cağız. Cumhuriyetin 100.yılına İstanbul ve

Beylikdüzü’nün hiçbir sorunu kalmadan
adım atacağız. Çok güzel günler Türkiye
Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlarımızı
bekliyor. 97'nci yılında hepimizin ortak de-
ğeri olan Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun dava ar-
kadaşlarını saygıyla anıyoruz. Bize arma-
ğan ettikleri değerlere sımsıkı bağlıyız.
Cumhuriyet'in evlatları olarak bizler çağ-
daş, bağımsız ve müreffeh bir Türkiye için
el ele verecek ve içinde bulunduğumuz tüm
zorlukları omuz omuza aşacağız" ifadele-
rini kullandı.

CUMARTESİ 31 EKİM 2020

İSTANBUL4

BARIŞ KIŞ

İ ngiltere'nin demokrasi adına Amerika
dahil birçok ülkede hala devam ettirdiği
sömürgeciliğin adına takılan İnsan Hak-

ları, Eşitlik, Özgürlük yani kısa adı Demok-
rasi Fransız İhtilali öncesi bugünkü
burnumuzun dibine kadar adaları olan deniz
komşumuz Yunanistan ve Hitlerin, Musolini-
nin faşist yönetimlerinden arınıp, bugün de-
mokrasinin beşiği denilen Avrupa'yı oluşturan
ülkelerin hemen hepsinin cemresinden geçtiği
baskıcı faşist yönetimleri değil, haklın yöne-
timi olan Cumhuriyeti bizlere armağan eden
Atatürk'ü saygıyla anarak yazıma başlamak
isterim..

Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu
ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekil-
leri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi olan
Cumhuriyetin getirilen başkanlık sistemi ile
allak-bullak olmasının ana nedenlerinden olan
milletin seçtiği vekillerinin değil de, atanmış
bakanların, vekillere ''sus konuşma'' diyen se-
çilmiş olan başkanın atadığı başkan yardımcı-

ları  olsa da Cumhurbaşkanı olanın tüm cum-
huru eşitçe, ötelemeden, terörist demeden
temsil etmesini emreder..

Ülkemiz için daha genç olan ve olgunlaşan
bir insanın yaşına ulaşan Cumhuriyeti, cum-
huru oluşturan milleti, yani insan gibi hayatı
bir yaşa gelmiş ve sona ermeyecek, geleceğe
ışık tutacak ve kendisini tamamlayan demok-
rasinin tam yerleşmesine en büyük katkıyı su-
nacak olan tek ama tek rejim ve de faktördür.

Bu nedenle; Cumhuriyet Rejiminin kendile-
rine sağladığı imkanlar ile ülke yönetiminde
bulunan, birkaç kişiye ya da şirkete, cemaate,
canana, havuza değil, halka gerçek cumhura
hizmet etmek zorunluluğu bulunan herkesin
ama herkesin başlıca görevidir..

Bu nedenle herkese bugünkü gibi yarında
lazım olacak olan nice Cumhuriyetlere...

ABD hiç geç kalmadı!

Tahmin ve anketlerin kaybedeceğini,
ben ise hala kazanacağını beklediğim

Trump'un başında bulunduğu
ABD'nin Çin ve Rusya karşısında yeni bir
dış politika projesi uyguladığını ve bunu
yaparken de çok da öneminin kalmadığını
düşündüğü NATO dışında hareket edip,
Somali ve Güney Kıbrıs'ın da aralarında
olduğu birçok ülke ile özel ordular, ilişkiler
kurduğu gözlemlenirken aynı ABD'nin Tür-
kiye'nin de aralarında bulunduğu birçok
Nato üyesi ülkeyi de gri yani güvenilmeye-
cek ülkeler kategorisine aldığı yönünde id-
diaları tartıştığımız şu günlerde
Gaziantep, Şırnak'tan sonra Malatya'da
sanal açılışlar yapan Başkan televizyon-
larda konuşuyordu.

Her an olacağı belirtilen erken seçim
öncesi Doğu ve Güneydoğu oylarına yönel-
diği ve aralarında Kürtlere yönelik yeni

derneklerin kurulması emri dahil küskün-
leri toparlamaya çalıştığı belirtilen bu ne-
denle doğuya yöneldiği belirtilen Başkan
Malatya'da konuşurken ABD’ye: 'Yaptırı-
mın neyse geç kalma yap' deyip, ardından
ne geleceği düşünülmeden alkışlanan ko-
nuşmasını dinlediğim tv kanalının alt ban-
dında geçen döviz kurlarının hızla
yükselişe geçtiğini de görüyordum.

Çünkü, Cumhurbaşkanı Erdoğan,
ABD'nin yaptırım açıklamalarına diploma-
tik ya da bürokratik değil Kasımpaşalı
edasıyla sert tepki göstererek, "Sen ki-
minle dans ettiğinin farkında mısın. Yaptı-
rımın neyse geç kalma yap” ifadelerini
kullanıyordu.

Ve Amerika'yla ilişkilere değinen aynı
Erdoğan, “Bazı Amerikalılar çıkıyor,
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i
arıyarak"biz sizin yanınızda kimin oldu-
ğunu biliyoruz, Erdoğan var Türkiye var.
Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uy-
gulamasını biliriz. Sen kiminle dans ettiği-
nin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç
kalma yap” ifadelerini kullanırken Merkez

Bankası (TCMB) Para Politikası Kuru-
lu'nun sürpriz kararının ardından haftanın
ilk saatlerinde yönünü yeniden yukarı çevi-
ren dolar/TL, yeni haftaya da rekor seviye-
den başlıyor ve 8 lirayı geçiyordu.

Bu yazının yazıldığı saat 9.55 itibarıyla
8,02 seviyesinden işlem gören kur, tüm za-
manların en yüksek seviyesinde bulunu-
yordu.  Dolardaki yükselişe paralel olarak
Euro'da da benzer bir durum yaşanıyor,
Euro, 9,50 ile rekor seviyeden işlem 
görüyordu.

Kısacası son üç aydır seçim telaşında
olan Amerika'da kısa bir süre sonra yani
bizim seçimleri de tetikleyecek gibi görü-
nen ABD seçimlerinin hemen akabinde ge-
lecek yeni haberlerle zaten zorda olan
ekonomi dolar ve euroyu tutamayacak
gibi görünüyor.

Ve Ecevit-Yılmaz-Bahçeli döneminde
yaşanan, rahmetli Sabancı'nın yüzde 40
yoksullaştık sözlerini yeniden 2021 Bütçe
Kanununun tartışılacağı meclis ve piyasa-
larda bu hafta daha çok hatırlayacağız
gibi...

Cumhuriyet daha genç...

KANIMIZIN SON
DAMLASINA KADAR!

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var
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Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümü, Beylikdüzü'nde coşkuyla kutlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi
Zehra Çalık’ın önderlik ettiği mobil kortej ile başlayan kutlamalara; Beylikdüzülü vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından
alkışlarla bayraklarını sallayarak katıldı. Çalık, “Cumhuriyetimize kanımızın son damlasına kadar sahip çıkacağız” dedi

Cumhuriyet’in bekçileriyiz
Çatalca'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konuşan Belediye Başkanı Mesut Üner,
"Türk Milleti, genciyle, yaşlısıyla Cumhuriyet'imizin yılmaz bekçileri olmaya devam edecektir" dedi

ÇATALCA Bele-
diyesi Kültür
Müdürlüğü ko-

ordinesinde hazırlanan 29
Ekim kutlama programı
Cumhuriyet Meydanı’nda
Çatalca Kaymakamı Er-
doğan Turan Ermiş, Ça-
talca Belediye Başkanı
Mesut Üner, AK Parti İlçe
Başkanı Yusuf Aslan, Baş-
kan Yardımcıları, Meclis
Üyeleri, Muhtarlar, Ça-
talca Doğal Çevre ve
Doğa Sporları Kulübü
Derneği (ÇADOSK) ve
vatandaşların katılımıyla
gerçekleşti. Cumhuriyet
için pedallamak üzere
alana bisikletleriyle gelen
her yaştan vatandaşa Baş-
kan Mesut Üner’in hediye-
leri olan t-shirt, maske ve
bisiklet ışığı dağıtımı ya-

pıldı. Bisiklet korteji Baş-
kan Mesut Üner’in start
vermesiyle başladı.

Volkan gösterisi
yapıldı

Çatalca’nın sokaklarında
10. Yıl marşı, bayraklar ve
alkışlar eşliğinde yol alan
kortej, turunu Cumhuriyet
Meydanı’nda tamamladı.
Başkan Mesut Üner ve
İlçe Kaymakamı Erdoğan
Turan Ermiş yaptıkları ko-
nuşmalarla 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’mızın 97.
yıl dönümünü kutladı.
Kutlama programı; Cum-
huriyet konulu video gös-
terimi, Atatürk'ün dev
posterinin yansıtılması ar-
dından ışık ve volkan gös-
terileri ile son buldu.
BAHADIR SÜGÜR

Bayraklı kutlama
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve yaklaşık
100 motosikletli, ellerinde bayrak ve Atatürk
posterleri ile Maltepelilerin bayramını kutladı

MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç,
CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cen-
giz Erol ile birlikte 29 Ekim Cumhu-

riyet Bayramı kutlamaları kapsamında otobüsle
ilçe turu atarak vatandaşların bayramını kutladı.
Eski Bağdat Caddesi ve Maltepe sahil yolu bo-
yunca gerçekleştirilen ve 100 motosikletlinin el-
lerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle
gerçekleştirdiği tura vatandaşların yoğun ilgisi
dikkat çekti. Cumhuriyetin 97. yıl dönümü kut-
lamalarına bando takımı da Cumhuriyet Marş-
larıyla eşlik etti. Ellerinde bayraklarla
vatandaşları selamlayan Kılıç’a vatandaşlar ev-
lerinden, balkonlarından, pencerelerinden ve ka-
felerden alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar
da bayraklarını alıp sokağa koşarak coşkuya
ortak oldu.

19.23’te İstiklal Marşı

Pandemi koşullarında alınan önlemler nedeniyle
belediyenin bando ekibi, 2 gün boyunca Malte-
pe’nin tüm sokaklarında Cumhuriyet Marşları
çalarak coşkuyu Maltepe’nin her köşesinde ya-
şattı. Vatandaşlar evlerinde ve sokaklarda ban-
doya eşlik ederek coşkuya ortak olurken,
Maltepe Belediyesi de vatandaşlara Türk Bay-
rağı dağıttı. Saatler 19.23’ü gösterdiğinde ise il-
çenin her yerinde vatandaşlar ellerinde
bayraklarla İstiklal Marşı okudu.

KURTULUŞA
GİDEN YOL

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Cumhuri-
yet’in ilanının 97. yıl dönümü anısına
"Kurtuluşa Giden Yol" başlıklı anlamlı

bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sefaköy
Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı ser-
gide, 19 Mayıs 1919’dan, 29 Ekim 1923’e bir mille-
tin yeniden doğuş serüveninin bilinmeyenleri ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğ-
rafları bir araya getirildi.

20 Kasım’a dek gezilebilir

“Kurtuluşa Giden Yolun” kronolojisini Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Nutuk” adlı eserinden bölüm-
lere eşlik eden özel fotoğrafları ile anlatan sergide 80
adet eser yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetler Arşivi,
Salt Araştırmalar Arşivi, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi Atatürk Kitaplığı ve Mahmut Köylü Koleksi-
yonu’ndan; Ressam Necati Derya’nın canlandırma
çalışmalarıyla oluşturulan sergi 20 Kasım’a dek
SKSM’de görülebilir.
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M iladi takvim ocak ayı ile başlar İngilizcede
ocak ayının ismi bir yüzü sağa bir yüzü sola
bakan Roma Tanrısı Janus’dan gelmekte 

olduğu bilinmektedir.
Çünkü ocak ayının iki yüzü vardır. Bir yüzü geçen 

senenin bitişini simgelerken diğer yüzü yeni bir senenin
başlangıcını temsil etmektedir. Ocak ayının Latincesi
januarius mensis (Janus’un ayı) olarak isimlendirilmişti.

Yaradan insana da iki yüz vermiştir, ancak ikiyüzlülük
vermemiştir, bunun kıymetini bilenlerden olalım.

Türkçede Ocak ayının ismi “ fırın”  sözcüğünden 
gelmektedir. Kış aylarında yemek pişirmek için  ateş
yakılan yere “ocak” denir ve ocak ayı adını buradan 
almaktadır. Ancak aslen “ ocak “ sözcüğünün tarihi 
Divanu Lugati-t Türk e yani 1073 e kadar takip etmek
mümkündür.

Bu sözlükte “ ocak “ sözcüğü Arapçadaki al-kanun-u
evvel kanun-u evvel “ olarak ’ta bilinir. Yani Aralık 
ocaktan önce gelen anlamına gelmektedir.  

Bizler dua ederken ocağınız tütüversin şanınız yürü-
yüversin yaradan çocuklarınızın güzel sesini versin. Oca-
ğına incir ağacı dikti sözü halk arasında söylenmektedir,
söyleniş nedeni eğer o ocak tütmüyorsa kuş inciri yer, ba-
cadan içeri dışkısını yapar kuşun küle düşen dışkısından
incir biter. Kısaca o evde yaşam yok demektir.

Aydın ilini ziyaret eden kişi meyve satıcısına bana
oradan yemek için bir yemiş ister satıcıda ona incir verir
alınıcının çok hoşuna gitmiş, bir yıl sonra alıcı ayni satı-
cıya geçen sene bana çok güzel bir meyve vermiştin ay-
ninden isterim deyince satıcıda ben geçen sene sana ne
verdiğimi nerden bileyim onu bana tarif et deyince alıcı
dışı deri gibi içi darı gibi deyince satıcı ona patlıcan verir
alıcı ısırınca arkadaş sen bunun boyunu uzatmış tadını
kaçırmışsın.

Buradan yetkililere yazıyorum işimizin gücümüzün
boyunu uzatmadan tadını kaçırmadan çiftçilerin hakla-
rını veriniz yoksa son kalan köylülerde köylerini terki
diyar edecekler gelecekler şehirlere azaltacaklar yolu-
nuzu, suyunuzu, havanızı gelin bencillik edin zamanında
hak ettikleri bütçeden ayrılan haklarını veriniz.

Şimdi ekim ayındayız bizde buğdayın diğer adı 
ekindir, kış ürünleri gömmekle yaz ürünleri eşmekle 
elde edilir demiş atamız, şimdi gömme zamanı.

Dünya topraklarından her yıl 24 milyon ton toprak
erozyonla sürüklenip gidiyor ve bu kayıp 60 milyon 
hektar araziye eşit.(kaynak, Buğday Ekolojik Yaşamı
destekleme derneği)

Başarı iki kelimeden oluşur baş ve arı yaşadığı yere
kovan çalıştırana patron denilir, arının bir yıl içinde 
ürettiği balın yarısı size yarısı da kışın çalışmadığı
zaman beslenmesi için üretene ayrılır yeterli bırakıl-
mazsa seneye ne sana nede kendine.

Şimdi 2021 bütçesi meclisten geçecek çiftçilerin payı
yeteri kadar bütçeye pay ayrılmazsa ya da ayrılır zama-
nında verilmezse seneye ne sana nede kendilerine.

Şimdi ekim zamanı ekim zamanı destek var mı yok
ya da ben bilmiyorum.

Ben şahsen bu ekim ayında kanola ektim, buğday
kendime yetecek un elde edecek kadar ektim, babam
ambarını boş bırakma namerde muhtaç olma diyordu
bende atasözü dedim uydum. 

Ülkemizde daha çok üzerine vazife olmayanlar, 
tarıma destek veriyorlar diye dile getiriyorlar. Elden
gelen öğün olmaz oda zamanında gelmez işte bizim 
destek tabiri caiz ise ayni.

Ben neden buğday ekmedim yaklaşık son dört yıldır
Fiatları ayni peki mazot, gübre, tuğum yedek parça işçi-
lik aynimi, mesela yaklaşık bir yıl kadar önce yerli en 
hesaplı traktör motor gücü kadar bire bir fiyatı vardı. 80
Beygirlik bir traktör reklam olmasın diye marka yazmı-
yorum, 80 bin 100 beygirlik bir traktör 100 bin lira idi
oysa şimdi yerli, bir traktör 80 beygirlik olanı 210 bin-
den aşağı alamazsınız.

Allahtan dolarla işimiz yok, annem babam beni doğu-
rurken oğlum dolar biriktirir geçimini sağlar diye doğur-
madı. Benim annemin adı Elif babamın adı ’da Yusuf.

Ben bu yıl kanola ektim, ne zaman 2020 Ekim
ayında ne zaman hasat edeceğim 2021 Haziran ayımda
kısmet olursa satıp parasını alacağım,  desteğini 2022
yılı en erken Mart veya nisan ne kadar kilo başı destekte
belli değil hiç hedefsiz üretilip başarı elde edilir mi..

Türk dil kurumuna müracaat edeceğim 3 yıl sonra
gelenin adı destek olmaz ben bulamadım Türk dil ku-
rumu tam karşılığını bulur diye düşünüyorum.

Devlet memuru yâda özel teşebbüse işi girenler gir-
meden önce ki gün SSK girişi yapılıyor asgari ücret her
neyse hesabına peşin yatıyor oysa çiftçi üretiyor yaklaşık
en erken iki buçuk yıl sonra hesabına destek geçiyor.

2021 Yılı tahmini bütçe aralık ayında hangi bakan-
lığa ne kadar pay ayrılacağı tespit ediliyor. Bu bütçenin
tamamı üzerinden yüzde 1 pay ayrılıyor en erkeni 2021
de hasat edeceğimiz Buğday desteği geçen sene kilo başı
10 kuruş düşürün yere o parayı yerden alacak bir 
Suriyeli bulabilir misiniz.

15 Şubat 1999 Abdullah Öcalan Türkiye’ye teslim
edildi, şart idamı kaldıracaksınız uyum yasaları çıkara-
caksınız, tarıma genel bütçeden pay ayıracaksınız sizi
Avrupa Birliğine dahil edeceğiz.

Yıldızlar gündüz gözükmez gece görülür, bizim
Avrupa Birliğine alınacak haberi Ankara ya gelince
zamanın Ankara Belediye başkanı gündüz havai fişek
patlatmıştı ben Ankara’da yaşamadığım için göremedim
ancak haberlerde dinledim gören Ankaralı varsa 
söylesin.

Adamın biri bir dava hakkında şahitlik edecek çıkar
kadının huzuruna, kadı sorar sen bu olayı gördün mü
görmedim duydum, duymakla olmaz göreceksin gündüz
havai fişeği nereden görsün görmedim duydum olmaz
göreceksin, gidebilir miyim kadı git der ancak şahit tam
kapıdan çıkarken arkadan yellenir bunu duyan kadı bu
huzura saygısızlık deyince şahit sorar kadı efendi gördün
mü görmedim duydum işte ben size deminden beri bunu
anlatıyorum. 

O Gün katili asmayacağız diyenler başbakan merhum
Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli Peki, bu
gün ne diyor ipiniz yoksa ip verelim, bu milleti bu kadar
balık hafızalımı sanıyorsunuz.

Biz çiftçiler toprağa secde ederiz, bütün kâinat 
yaratana secde ettiği için, ayağa kıyama kalkarız hakkı
ve adaleti sahiplenmek ve korumak için. 

Ekim

29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nın 97. Yılı tüm
Türkiye’de olduğu gibi

Beşiktaş’ta da coşkuyla kutlandı. Bu
sene pandeminin etkisiyle kısıtlı ka-
tılımcıyla gerçekleşen kutlamalar 27
Ekim’de Süleyman Seba Kültür
Merkezi’nde Ata’mızın özel kıyafet-
lerinden seçkilerin sergilendiği
‘Cumhuriyet Defilesi’yle başladı. 28
Ekim’de resmi tören kutlamalarıyla
devam eden Cumhuriyet Coşkusu,
akşam da Akatlar Kültür Merke-
zi’nde iki memleket sevdalısı; Mus-
tafa Kemal Atatürk ve Nazım
Hikmet’in yaşamının anlatıldığı
"Esaretten Özgürlüğe" adlı tiyatro
oyunu ile sürdü. 29 Ekim’de ise
Barbaros Meydanı’nda Mustafa
Kemal Atatürk’ün öncülüğünde
başlayan kurtuluş ve kuruluş hikâ-
yesinin anlatıldığı ‘Cumhuriyet ve
Atatürk’ fotoğraf sergisi vatandaşla-
rın beğenisine sunuldu. 

Sosyal mesafeye uyuldu

Saatler 19.23’ü gösterdiğinde Bar-
baros Meydanı’na ellerinde Türk
bayraklarıyla gelen yurttaşlar önce
saygı duruşunda bulundu ardından

hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı
okudu. Kutlamalar boyunca Beşik-
taş’ın her yerinde led ses araçları 29
Ekim coşkusunu marşlarla vatan-
daşlara doyasıya yaşattı. Sosyal me-
safeye uygun bir şekilde gerçekleşen
kutlamalar gecenin ilerleyen saatle-
rine kadar devam etti. Akatlar Kül-
tür Merkezi’nde ise "İlelebet… Bir
Atatürk Hikayesi" adlı tiyatro oyunu
sergilenerek 29 Ekim kutlamaları
son buldu. Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat da Covid-19 te-
davisi gördüğü hastaneden bir
mesaj yayınlayarak tüm vatandaşla-
rın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı
kutladı.

Duanızı eksik etmeyin

Akpolat, "Değerli Komşularım,
Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşları ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ diye-
rek yola çıkmışlardı. Bugün, o yolun

en büyük kazanımı Cumhuriyet’imi-
zin 97’inci yılını kutluyoruz. Hürri-
yet ve bağımsızlığı için topyekün
mücadele veren bir halkın evlatları
olarak, Cumhuriyeti ve değerlerini
yarınlara sağlam bir şekilde taşı-
mak, demokrasiyi güçlendirmek
bizim en önemli vazifemiz. 97. Yıl
anısına bugünkü Cumhuriyet Gaze-
tesi’nde kaleme aldığım yazımda
belirttiğim gibi, Cumhuriyetimizi
ikinci yüzyıla taşırken var gücü-
müzle çalışmayı sürdüreceğiz’’ dedi.
Covid-19 tedavi süreci hakkında da
bilgi veren Başkan Akpolat, "Covid-
19 tedavi sürecim hastanede müşa-
hede altında devam ediyor. Bu vesi-
leyle dualarını eksik etmeyen ve
geçmiş olsun dileklerini ileten her-
kese teşekkürlerimi iletiyorum. İn-
şallah kısa süre içerisinde sağlıklı
günlerde yeniden bulaşacağız"
açıklamasını yaptı. DHA

Kural’ın ağaçlarını
kesmişler

Sigaraya yönelik
verdiği mücadeleyle

tanınan Prof. Dr.
Orhan Kural, Silivri’de

bulunan çiftliğindeki
15 ağacın kendisinden

habersiz kesildiği
gerekçesiyle suç duyu-

rusunda bulundu
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na
gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi sunan

Prof Dr.Orhan Kural, 24 yıl önce satın aldığı 13
dönümlük araziyi ağaçlandırdığını, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı’nın da ağaç dikiminde zaman
zaman kendisine destek olduğunu dilekçesinde be-
lirtti. Bu ağaçlara bakmak üzere Celal Ö. isimli ki-
şiyi görevlendirdiğini belirten Kural, çiftliğe çok
nadir uğradığını bu şahsın da görevini yapmadı-
ğını anladığını ifade etti. Çalışan hakkında komşu-
ları tarafından da şikayetler aldığını belirten Kural
, "Ağaçlara bakmadı. Bana ait kazları kesip satmış.
Benden izinsiz ağaçları gizli olarak kestiğini ve sat-
tığını da öğrendim. İşten ayrıldı. Bunun suç oldu-
ğuna inanıyorum. Kendisinden şikayetçiyim"
ifadelerine yer verdi.

Bir ağaç bir ömür demektir

Orhan Kural şikayetinin ardından basın mensup-
larına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kitapla-
rımda kağıt kullanıyordum. Onun için Fener'de 12
dönüm bir arazi aldım 24 yıl önce ve kendi imkan-
larımla 700 ağaç diktim. Çoğu çam fıstığı ve
meyva ağaçları. Ve oraya da Celal bey diye birini
koyduk, ağaçlara bakması gerekiyordu. Kazları-
mız, tavuklarımız vardı, halka açtım orayı insanlar
gelip piknik yapabiliyorlardı. Sonradan adam ça-
lışmamaya başladı, ağaçlara bakmamaya başladı.
Çıktı yerine bir pilot sahiplendi hayvanlarıyla bir-
like. Öğrendik ki samanlar falan kalkınca oradan
15 tane çam ağacı 24 yıllık kesilmiş, kökleri kalmış.
Çok üzüldüm. Onlar çocuklarım gibiydi.”

MASKELER 
VIRUS SACIYOR

Celal BİLGEN
BİLGENCE

İstanbul'da koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçmesiyle, her sokakta, köşe başında yerlerde görülen
maskelerin sayısı da artış gösterdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Kasapoğlu Hürkan,
"Yere atılan her maske bizim için bulaş riskini ve virüsün yayılımını arttırıyor ve tetikliyor" şeklinde konuştu
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YAYILMAYI
KOLAYLAŞTIRIR

Sokağa atılan maskelerin
bulaş riskini arttırdığının altını
çizen Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Ka-
sapoğlu Hürkan, "Herkes
maskesini takacak ama mas-
kesini sokağa fırlatıp atmaya-
cak. Maskesini takacak ama
toplu taşımalarda ya da yer-
lerde o maskeler gezmeye-
cek. Biz maskeyi neden
takıyoruz? Sekresyon dediği-
miz balgam öksürük tükürük
gibi her türlü solunum dam-
lalarını tutsun ve engellesin
diye takıyoruz. Bu vücut sek-
resyonu dediğimiz maddele-
rin dışarda, yerlerde
sürünmesi, bir başkasının
ayakkabısına takılması, otu-
racağımız koltukta başkasının
maskesini bulmak ve almak.
Bütün bunlar bizim için bulaş
riskini ve virüsün yayılımını
arttırıyor ve tetikliyor. Biz
önlem almaya çalışırken bazı
faktörler ve dikkatsizlikler,
önemsenmemezlikler virüsün
yayılımını kolaylaştırıyor"
şeklinde konuştu.

M aske takmayanlar, çene altına,
çantasına veya koluna takanlar
kadar, kullandığı maskesini so-

kağa veya yerlere atanlar da büyük risk
oluşturuyor. Uzmanlara göre kullanılmış
her maske bir tıbbi atıkla eşdeğer ancak so-
kaklar, caddeler kullanılmış ve yere atılmış
maskelerle dolu. Durumdan şikayet edenler
arasında olan esnaf da, her gün dükkanları-
nın önünden maske topladıklarını söylüyor.

Ağacın dibine atıyorlar

30 yıldır esnaf Muammer Çorlu, dükkanı-
nın önüne maske atılması için kutu bıraktı-
ğını ancak çözüm olmadığını söyledi.
Çorlu, "Tahmin ettiğinizden çok daha fazla
maske atan var. Biz buraya kutu bırakıyoruz
vatandaş yere atmasın diye. Ama ağacın di-
bine atıyorlar, yere atıyorlar. Birçok kez gör-
düğüm zaman uyarıyorum ama olmuyor.
Uyarmak kavga gerekçesi oluyor. 'Sen ne
karışıyorsun, sana ne' diyenler oluyor. Bil-
miyorum yani vatandaşın ruh hali çok deği-
şik. Eldiven takıyorum, alıp çöpe atıyorum
mecbur, ne yapayım dükkanımın önü.
Benim çocuklarım da geçiyor buradan.
Herkes geçiyor. Maalesef biz bu bilinci va-
tandaşa aşılayamadık" dedi.

Vatandaş tehlikede oluyor

Her sabah kestane satmak için tezgahına
gelen Süleyman Sönmez, yerdeki maskeleri
kendisinin topladığını ifade etti. Sönmez,
"Her sabah yerlerde maske görüyorum.
Örneğin burayı temizlemek için arabamı
buraya çekiyorum. Her sabah geliyorum
burada maske var. Direklerin kollarında
maske var. Adam düşürüyor, almıyor, yeni
maske takıyor. Buraları temiz tutmam
lazım o yüzden ben topluyorum yani. Her
sabah toplayıp çöpe atıyorum yani. Tehli-
keli ama. Maşayla tutuyorum, eldiven takı-
yorum. Sadece ben değil bütün vatandaş
tehlikede oluyor. Mesela sokağı süpüren
arkadaşlar geliyor onlar bile söylüyor yani.
'Bu maskeler yerlerde geziyor, biz alıyoruz"
diyorlar. 

Herkes temiz olsun

70 yaşında geçimini kağıt toplayarak sağla-
yan Fahri Dal da maskesini yere atanlar-
dan dert yandı. Fahri Dal, "Herkes temiz
olsun, temiz duralım, işimizi yerimizi temiz
tutalım. Kağıt toplarken yerlerde maske gö-
rüyorum. Ama almıyorum. Kağıtların
içinde olursa alır çöpe atarım ben. Yoksa
ellemem. Düşüncelisi de var, temizi de var 

ama pisi de var. Beceriksiz adamlar maske-
lerini yere atıyorlar. Kendini bilen temiz
adam alıyor çöpe atıyor" dedi. Yere maske
atanlara seslenen Fahri Dal, "Maskeleri
yere atmayın, kendimizin doktoru olalım.
Doktor doktor gezmeyelim, onlara yar-
dımcı olalım" açıklamalarında bulundu.

Riski artırıyor

Sokağa atılan maskelerin hem virüs hem
de bakteri bulaşma riskini artırdığının altını
çizen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğ-
retim Üyesi Tuğçe Kasapoğlu Hürkan, va-
tandaşları uyardı. Hürkan, "Halkımızın bu
konuda çok dikkatli olmalarını rica ediyo-
ruz. Maske aslında enfekte dediğimiz, en-
feksiyon riskinin olduğu bir materyaldir.
Kullanılmış maskeyi bir tıbbi atık gibi dü-
şünmek lazım. Kişinin kendi balgamını, tü-
kürüğünü, solunum materyallerini
barındıran bir maddedir. Bunu lütfen atar-
ken sanki sümüklü bir mendili çöpe atar
gibi dikkatlice ağzımızdan çıkartıp mutlaka
ya bir poşete ya da çöp kovasına atılması
gerekiyor. Yere fırlatmak, kolumdan düştü
yerde kalsın demek olamaz. Bir başkasının
sağlığını tehdit etmeye kimsenin hakkı
yok" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi, 29
Ekim Cumhuriyet

Bayramı’nın 97. Yıl
dönümünü çeşitli 

etkinlikler düzenleyerek
ilçenin her yerinde

coşkuyla kutladı. Covid-19
testi pozitif çıkan Başkan

Rıza Akpolat da tedavi
gördüğü hastaneden bir

mesaj yayınlayarak
vatandaşların 29 Ekim
coşkusuna ortak oldu.

Hastaneden 
mesaj verdi
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B akan Pekcan, İktisadi İşbirliği ve
Kalkınma Teşkilatı (OECD) Ba-
kanlar Konseyi 2020 Toplantısı’na

video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan
Pekcan, OECD üyesi ülkelerden bakan,
bakan yardımcısı ve diğer üst düzey temsil-
ciler ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Bir-
leşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma
Konferansı gibi uluslararası kuruluşlardan
katılımcıların bulunduğu toplantının 'Küre-
selleşme ve Düzelme: Ticaret ve Yatırımın
Rolü; Küresel Değer Zincirlerinde Daya-
nıklılığı Artırma; Uluslararası İşbirliğini
Geliştirme' başlıklı oturumunda konuşma
yaptı. İçinde bulunulan pandemi sürecinde
ülkelerin salgınla mücadele için çeşitli eko-
nomik tedbirler aldıklarını hatırlatan Bakan
Pekcan, bu tedbirlerin hedefe yönelik öl-
çülü, şeffaf ve geçici olması ve ticaret
önünde gereksiz engeller yaratmamasının
önem taşıdığını kaydetti. Pekcan, "İçinde
bulunduğumuz pandemi döneminde ülke-
ler salgınla mücadele için çeşitli ekonomik
tedbirlere başvursa da, bu tedbirlerin he-
defe yönelik, ölçülü, şeffaf ve geçici olması,
ticaret önünde gereksiz engeller yaratma-
ması önem taşıyor. Pandemiyi daha iyi, ve-
rimli ve daha dirençli küresel değer
zincirleri tasarlamak için bir fırsat olarak
görmeliyiz. Bir yandan mevcut değer zin-
cirlerinin dayanıklılığının ve verimliliğinin
artırırken, diğer taraftan küresel değer zin-
cirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz" dedi. 

OECD İstanbul için çalışıyoruz

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu
OECD, dünyanın önde gelen gelişmiş ve
gelişmekte olan 37 ülkesinin üye olduğu
küresel erişim ağı ve etkisi geniş bir ulus-
lararası kuruluş konumunda bulunuyor.

OECD çalışmalarından Türkiye’nin yanı
sıra, başta Balkanlar, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika olmak üzere, yakın coğraf-
yadaki ülkelerin de faydalanabilmesi
amacıyla İstanbul’da bir OECD Merkezi-
nin kurulması amaçlanıyor. OECD İstan-
bul Merkezinin faaliyete geçtiğinde
akademik çevrelerle de temas kurarak kü-
resel ölçekte etkileri olan sosyo-ekonomik

bir laboratuvar hizmeti vermesi ve çalış-
maları çerçevesinde 'rekabetçilik, girişim-
cilik, ticaret, kamu yönetişimi, yenilikçilik,
beşeri sermayenin harekete geçirilmesi,
bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi,
iktisadi direncin artırılması ve yeşil bü-
yüme ve Covid-19 pandemisi sonrası
dünya ekonomisinin geleceği ve yeniden
inşası' alanlarına odaklanması öngörülü-

yor. Merkezin söz konusu alanlarda poli-
tikalar geliştirerek yüksek seviyeli ve tek-
nik düzeyde toplantılara ev sahipliği
yaparak paydaşlar arasında diyalog or-
tamı sağlaması bekleniyor. Pandemi ne-
deniyle ertelenmek zorunda kalınan
Merkezin açılışının 2020 yılı sona erme-
den gerçekleştirilmesi için çalışmalar
devam ediyor" denildi.

Palamut avının son dönemde
düşüşe geçmesi ile birlikte bekle-
nen hamsi avı da başladı. Bu

sezon hamsinin erken geldiğini belirten ba-
lıkçı esnaflarından Samet Bayram, bu
sezon hamsinin bol olacağını düşündükle-
rini ifade ederek “Karadeniz'in yerli ham-
sisi, Trabzon açıklarında avlandı. İnşallah
bu sene bol olacak. İlk çıktığında fiyatı yük-
sekti ancak şimdi bol olunca fiyatı 15 TL'ye
düştü. Hamsi bu sene erken geldi. Geçen
sene pek yoktu daha az idi. Bu sene bol
olacak vatandaş da ucuz hamsi yiyecek in-
şallah. Sezon güzel başladı, inşallah hamsi
de bol çıkarsa hem bizim için hem de va-
tandaş için iyi olacak. Biraz daha bol ol-
duğu zaman fiyatı daha da düşer. Böyle
devam ederse kilosu 7,5-10 TL'ye kadar
düşer” dedi. Vatandaşlardan İhsan Şubaşı
da bu sene ilk kez hamsi aldığını belirterek
“Bu sene ilk kez hamsi alıyorum. Hamsiyi
çok seviyoruz, inşallah bu sene bol bere-
ketli geçer. Fiyatlar uygun olursa bol bol
hamsi yiyeceğiz inşallah. Fiyatı yeni çık-
ması dolayısıyla uygun sayılır. 3-4 gün
önce fiyatı çok yüksekti almamıştım şu an
15 TL'yi görünce aldım” diye konuştu.

Hamsinin
kilosu 15 lira

Pişmaniye fabrikası için birleştiler

E ticarette rekorlar serisi
Türkiye'de geçen yıl 190 milyar lira düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 213 milyar liraya, gelecek yıl da 240 milyar lira yükselmesi bekleniyor

türKiye'de elektronik ticarette
(e-Ticaret) yıl sonu itibarıyla
gerçekleşmesi öngörülen 213

milyar liralık rekor ticaret hacminin, gele-
cek yıl 240 milyar liraya çıkması ve internet
üzerinden alışveriş oranının yüzde 38'e
yükselmesi bekleniyor. Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını tüketici davranışlarını
dönüştürürken, bu dönemde firmalar tüke-
tici güvenini sağlayabilmek amacıyla hijye-
nik teslimata ve müşteri desteğine ağırlık
verdi, e-ticaretin öneminin anlaşılmasıyla
dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırdı.
Mağazalar ve AVM'ler gibi fiziksel satış
kanallarında alışveriş trafiği giderek azalır-
ken, e-ticaretin toplam perakende satışlar
içindeki payı yükseldi.

Önemli adımlar hedefleniyor

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan
yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin kalite
odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla
ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici
haklarının gözetildiği önemli ticaret mer-
kezlerinden biri haline getirilmesi hedefle-
niyor. Tarım ve imalat sanayi
sektörlerindeki gelişmeler ile tüketicilerin
faydası gözetilerek toptan ve perakende ti-
caret sektöründe piyasa işleyişinde karşıla-
şılabilecek aksaklıklar giderilecek. Bu
kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi'nin

(PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanacak
ve PERBİS Yönetmeliği hazırlanarak uy-
gulamaya konulacak. Toptan ticareti geliş-
tirmeyi teminen toptancı hallerinin ve
benzeri yapıların modernizasyonunu sağ-
lamak üzere mevzuat çalışmaları tamam-
lanacak. Toptancı hallerine ilişkin ikincil
mevzuat düzenlemeleri yapılacak.

E-ticarette iade 
süreci kolaylaşacak

e-Ticarette güvenin sağlanması konusun-

daki çalışmalar tamamlanacak. Özellikle
coğrafi ve kültürel yakınlık nedeniyle Tür-
kiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde
pazar payları artırılacak. e-Ticaret kana-
lıyla ihracatın artırılmasını teminen yerli
firmaların elektronik pazar yerlerinde bu-
lunmaları desteklenecek ve şirketlerin Tica-
ret Bakanlığınca onaylanan e-ticaret
sitelerine yönelik üyelik giderlerinin destek-
lenmesine devam edilecek. Sınır ötesi e-ti-
carette ürünlerin iade alınması süreci
kolaylaştırılacak. Gümrük Beyannamesi ya

da Elektronik Ticaret Gümrük Beyanna-
mesi ile yurt dışına çıkan malların geri gel-
mesi durumunda, vergi muafiyetiyle yurt
içine girebilmesi için gümrük müdürlükleri
ile vergi daireleri arasındaki yazışmaların
elektronik ortamda yapılması sağlanacak.
e-Ticarete konu ürünlerin güvenilirlik de-
netimlerini de içeren "Ürünlerin Uygun-
luğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine
Dair Yönetmelik Taslağı" tamamlanarak
yürürlüğe konulacak.

Memnuniyet endeksi oluşturulacak

Tüketicinin korunması amacıyla mevzuat
güncel gelişmelere uygun olarak gözden
geçirilerek, piyasa gözetim ve denetim faa-
liyetlerinin etkinlikleri artırılacak. Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği başta olmak
üzere mevzuat değişiklikleri gerçekleştirile-
cek. Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım
ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Bu
kapsamda afiş, broşür, kamu spotu, inter-
net sitesi gibi eğitici materyaller ve araş-
tırma raporları hazırlanacak, tüketici
örgütleri ve diğer paydaşlar ile tüketici eği-
timleri gerçekleştirilecek. Tüketicilere yöne-
lik hizmet memnuniyet endeksi
oluşturularak, belirlenecek üniversite ve
araştırma kuruluşu eliyle Türkiye gene-
linde her yıl yapılacak araştırmayla endeks
hazırlanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemiyi daha iyi, verimli ve daha dirençli küresel değer zincirleri tasar-
lamak için bir fırsat olarak görmeliyiz ve küresel değer zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz" dedi

Trabzon’da tezgâhlarda üç gün
önce kilosu 40 TL’den satılan
hamsinin bugün itibariyle kilosu
15 TL’ye indi. Marmara hamsisi-
nin yerine bölgede yeni yeni av-
lanmaya başlayan hamsinin
tezgahlara gelmesi ile fiyatı 15
TL’ye gerilerken, tezgahlar yerli
hamsi ile şenlendiKURESEL DEGER 

ZINCIRI CESITLENMELI

Kocaeli'de faaliyet gösteren 10 pişmaniye firması, pişmaniye üretimini artırarak yurtiçi ve yurtdışı
pazarlarındaki satışları yükseltmek amacıyla birleşerek pişmaniye fabrikası kurma kararı aldı

izmit'in meşhur pişmani-
yesini üreten 10 firma, piş-
maniye üretimini artırarak

yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki satış-
larını yükseltmek amacıyla bir araya
geldi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde
D-100 Karayolu kenarındaki 4 katlı
bir binayı 10 yıl süreyle kiralayan piş-
maniye firmaları, İzmit Pişmaniye
Anonim Şirketi (İZPAŞ) adı altında
birlikte üretim yaparak aylık 50 tona
yakın olan üretim kapasitesini 2 ka-
tına çıkararak 100 ton üretim yapmayı
hedefliyor. Baştan sona tadilata alı-

nan 4 katlı pişmaniye fabrikasının
önümüzdeki 2 ay içerisinde faaliyete
geçmesi planlanıyor. Firmaların pan-
demi döneminde birleşme yolunu
seçtiğini söyleyen İZPAŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Can Üçcan,
"Pandemiden sonra birleşme kararı
aldık. Bu birleşmeyi nasıl yapacağı-
mızı düşünürken, böyle bir bina gün-
demimize geldi. 10 firma, hep beraber
burayı kiraladık. Tadilatlarına başla-
dık. İnşallah 2 ay sonra da çalışmaya
başlayacağız." dedi. Kurulan tesisin
üretimi 2 katına çıkaracağını ve bu şe-

kilde istihdam sağlayacağını belirten
Üçcan, "Şu anda halihazırda İzmit'te
olan üreticilerin aylık 50-60 ton gibi
bir üretim kapasiteleri var. Burada, bu
birleşim altında 90-100 tonlara çık-
mayı hedefliyoruz. Burada aylık çok
yüksek meblağlarda bir çalışma sis-
temi oluşacak. İlk hedefimiz yurt dı-
şına açılmak. Yurtdışında çok büyük
bir pazar var. Bunu, burada sağla-
mayı planlıyoruz. Bu tesisin etkisi çok
büyük olacak. Mesela, şu anda 50 ki-
şiyle çalışan yerler, buraya geçince 100
kişiye çıkacak." diye konuştu.

türKiye'nin domates ihtiyacının
yüzde 4'lük kısmını karşılayan To-
kat'ta bu yıl 365 bin domates üre-

timi yapıldı. Tokat İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, üretilen
365 bin ton domatesin yüzde 90'ının 54 ile
gönderildiğini söyledi. Türkiye'deki toplam do-
mates üretiminin yüzde 4'ünü gerçekleştiren
Tokat'ta domates hasadı son buldu. 2020 yı-
lında toplam 365 bin ton üretimi yapılan do-
matesin yüzde 90'ı, 54 ile gönderildi. 2021
yılında yapılacak ekimlerle birlikte domates
üretiminin daha da artırılması hedefleniyor.
Tokat'ta 120 bin dekar alanda sebze ekimi, 50
bin dekarda ise domates üretimi yapıldığını
ifade eden Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Orhan Şahin, "2020 yılında ilimizde
50 bin dekar alanda domates üretimi ya-
pıldı. Bunun 43 bin dekarında sofralık doma-
tes, 7 bin dekarında ise salçalık domates
üretildi. İlimizde bu yıl yaklaşık olarak 365 bin
ton domates üretimi yapıldı. Karadeniz, Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak
üzere toplam 54 ile ilimizden domates gönde-
rilmekte, yani üretilen domateslerin yüzde 90'ı
il dışında tüketilmektedir. Yüzde 10'u da kendi
ilimizde tüketilmektedir. Salçalık domates ola-
rak da 3 ülkeye ihracat yapılıyor" dedi.

Kilis'te 10 bin dekar alanda nar
üretimi yapılırken, Ekim ayı içeri-
sinde başlanan nar hasadının

kasım ayı sonuna kadar süreceği tahmin edili-
yor. Kilis'te tarımsal anlamda getirisi fazla ol-
duğu için hicaz narı 2006 yılından itibaren
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün teşvikle-
riyle ekilmeye başlandı. 3 yaşında iken verime
binen hicaz narı üreticisinin yüzünü güldürü-
yor. Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi
Güven Özdemir, Kilis'te 10 bin dekar alanda
nar üretimi yapıldığını ifade ederek, “Narların
çoğu hicaz narıdır. Hicaz narının olması ne-
deni ihracata yönelik olmasıdır. Avrupa'ya,
Kanada'ya Irak'a İran'a gönderiliyor. Bir ticaret
hacmi oluşuyor” şeklinde konuştu.

Tokat domatesi
çok değerli

Nar hasadı başladı

Pekcan, “İçinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde ülkeler salgınla mücadele için çeşitli
ekonomik tedbirlere başvursa da, bu tedbirlerin
hedefe yönelik, ölçülü, şeffaf ve geçici olması, 
ticaret önünde gereksiz engeller yaratmaması
ciddi ölçüde büyük önem taşıyor” diye konuştu. 

PANDEMİ
FIRSATTIR
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Mesut Yılmaz vefat etti
MESUT Yılmaz'ın geçen yılın
ocak ayında yaptırdığı rutin
sağlık kontrolünde akciğe-

rinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak
2019’da yapılan operasyon sonucu kan-
serli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de
bu defa beyin sapında tümör saptanan
72 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştiri-
len ameliyat sonrası tedavi görüyordu.
Mesut Yılmaz, pazar günü Marmara

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde
kılınacak öğle namazının ardından son
yolculuğuna uğurlanacak.

Mesut Yılmaz kimdir?

983 yılında kurulan ANAP’ın kurucu
üyeleri arasında yer alan Mesut Yılmaz,
partinin Genel Başkan Yardımcılığı’nın
üstlendi. Aynı yıl Rize Milletvekili olarak
TBMM’ye girdi. 1986-1990 yılları ara-

sında Başbakan Turgut Özal’un kurduğu
hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı ve Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı yaptı.  Turgut
Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ar-
dından ANAP Genel Başkanı olan Yıldı-
rım Akbulut’un istifasının ardından 1991
yılında yapılan kongrede yeni genel baş-
kan seçildi. 23 Haziran 1991-20 Kasım
1991, 6 Mart 1996-28 Haziran 1996 ve
30 Haziran 1997-11 Ocak 1999 tarihleri

arasında, kurulan koalisyon hükümetle-
rinde Başbakan olarak görev yaptı.
ANAP 3 Kasım 2002 Türkiye Genel Se-
çimleri’nde TBMM’ye giremeyince istifa
etti. 2007’deki seçimlerde ise Rize’den
bağımsız milletvekili seçildi. 2004 yılında
‘Türkbank ihalesi’ soruşturması kapsa-
mında Yüce Divan’da yargılandı. Cum-
huriyet tarihinde Yüce Divan'da
yargılanan ilk başbakan oldu.

Bir süredir tedavi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz vefat etti. 72 yaşındaki Yılmaz kanser tedavisi görüyordu. Yılmaz,
yarın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak

SENINLE SIYASET
YAPAMAM!

Memleket Hareketi
başlatan Muharrem
İnce, hareketin yol
haritasını ve hare-

kete katılan isimleri
açıkladığı bir basın

toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan

İnce, "Biz mecbur
muyuz her hafta bir

skandal olan 
partide siyaset yap-
maya? Yani Atatürk

diyemeyeceksin,
'Gazi Mustafa Kemal

derim' diyeceksin,
en büyük örgütün

başında duracaksın.
Seninle siyaset 

yapamam, benim
yollarım ayrılır"

diye konuştu.

E ski CHP milletvekili Muhar-
rem İnce Bakırköy'de bir
otelde düzenlen basın toplan-

tısında başlattığı 'Memleket Hareke-
ti'nin üyelerini tanıttı ve hareketin ne
istediğini 67 madde ile sıraladı. İnce,
"Memleket Hareketi olarak 46 vilayeti
gezdik. Memleketi dinliyoruz. Her
şeyi yerinde görüyoruz. Kurucuları-
nın bir kısmını bugün sizlerle tanıştı-
racağım. 81 ili gezdikten sonra
hepsiyle tanışacaksınız. Yılbaşına
kadar hedeflerimiz var. Dün çalışma-
larımıza başladık. Geniş bir programı
yılbaşına kadar sizlerle paylaşacağız"
diye konuştu.

Büyük problem var

Muharrem İnce, "Türkiye zor günler
geçiriyor. Büyük problem var. Türki-
ye'yi bu noktaya taşıyanlar tek adam
partileridir. Bugün sorunları yaratan-
lar, sorunları çözemezler. İktidarı da
muhalefeti de Türkiye'deki partiler ne
yazık ki tek adam partisidir. Ortak
akılla sorunları çözmek için bir araya
geldik. Ortak aklı kullanarak ortak
iyiyi kullandık. Biz ortak iyiyi bulaca-
ğız. Bugün Türkiye'nin haline bakın.
Ülkeyi yöneten birisi ekmek yoksa çay
için diyor. O'na destek olansa askıda
ekmek diyor. Muhalefet ise kendi iç
sorunlarıyla boğuşuyor. Böyle bir or-
tamda ana muhalefet partisinin oyu-
nun yüzde 60 olması, 70 olması
lazım. İnsanların gümbür gümbür ar-
kasında olması lazım. Ne yazık ki
milletin derdiyle uğraşmak yerine ül-
kesinin ve partisinin kurucusunun
adını mı kullanacak, soyadını mı kul-
lanacak tartışma bu noktaya ulaşıyor.
Yazık bu ülkeye. Bu ülkenin evlatla-

rına. Biz bu ülkeyi yolda bulmadık.
Biz Türkiye'nin büyük bir ittifaka ihti-
yacı olduğunu düşünüyoruz. Misak-ı
Milli ittifakına ihtiyacı olduğunu dü-
şünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İktidar kliklerle iş tuttu

Soru cevap kısmında ise Muharrem
İnce'nin hedefinde iktidar ve muhale-
fet vardı. Türkiye'nin dış politikası
üzerine gelen bir soru üzerine İnce,
"Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çok
büyük yanlışlıklar yapıldı. Geleneksel
dış politika terk edildi. Türkiye'nin dış
politikası değişmezdi. Bir devlet poli-
tikası olurdu. AK parti o kadar yanlış-
lıklar yaptı ki, parti politikası oldu.
Kliklerle iş tuttu, ne yazık ki bu top-
raklar 5 milyonun üzerinde mülte-
ciyle tanıştı. Geleneksel politikayı terk
etmemek en doğrusudur" diye ko-
nuştu.

Art niyetli konuşmayalım

CHP'nin bölünme eleştirilerine yanıt
veren Muharrem İnce, "Parlamenter
sistem olsaydı bir bölme işlemi olabi-
lirdi. 50 artı 1 de bölme işlemi olmaz.
Biz gidip Cumhur İttifakını destekle-
miyoruz ki. Böyle bir şey yok. Niye
bölelim o zaman. Bence buraya bölü-
yor diyenler 4 işlemi bilmiyorlar ve art
niyetliler. Biz mecbur muyuz her
hafta bir skandal olan partide siyaset
yapmaya? Yani Atatürk diyemeyecek-
sin, 'Gazi Mustafa Kemal derim' di-
yeceksin, en büyük örgütün başında
duracaksın. Seninle siyaset yapamam
benim yollarım ayrılır. Mecbur
muyum yani? Bölme işlemi diye bir
şey yok. O parlamenter sistemde olur.
50 artı 1'de bölme işlemi olmaz.

Bölme ne zaman olur? Gidersin
Cumhur İttifakı'nın yanına. Gitmeye-
ceğimize göre o zaman bölme işle-
mini bir kaldıralım. Ya 4 işlemi doğru
bilelim ya da art niyetli konuşmaya-
lım" ifadelerini kullandı.

Derdimiz memleket 

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısı-
nız?" sorusu üzerine ise İnce, "Benim
Cumhurbaşkanlığı adaylığı diye bir
derdim yok. Hadi benim var arkadaş-
larımın hiç yok. Derdimiz memleket .
Ona bakarız zaman gelince. İki sene
önce dolar 8 lira olacak memleket ba-
tıyor demiştim o zaman bana gülen-
ler şimdi öngörümü alkışlıyor" diye
konuştu. Muharrem İnce kendi par-
tisi CHP için de "Memleket kötü yö-
netiliyor. Ana muhalefet de kötü
yönetiliyor. Böyle bir ortamda ana
muhalefetin oyunun yüzde 60'ı geç-
mesi lazım. Parti her hafta bir olayla
uğraşıyor. Kendi içişleri biz bir şey
yapmıyoruz. Bir hafta mafya lideri
CHP'li belediyeyi ziyaret ediyor. Bir
hafta CHP'li bürokrat CHP genel
başkanına hakaret ediyor. Bir hafta
Atatürk diyemiyor. Her hafta bir
skandal bekliyorum bu hafta ne çıka-
cak diye. Umut olalım umut. Parti
kuracakmışım. Parti kurmak çok
kolay bir dilekçe verirsin o kadar. Biz
milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta.
Millet bizi bir yöne sevk edecek. Kur
derse kurarız elbet. Bakalım millet ne
diyecek. Genel merkezlere kapanıp si-
yaset yapma devri bitti. Artık yeni si-
yaset yapma dönemi. Dünyada bunu
ilk biz başlattık. Memleket Hareketi
olarak bunu ilk biz başlattık" 
ifadelerini kullandı. DHA

KAHROLUYORUM ÜZÜLÜYORUM!

İSİMLERİ AÇIKLADI

ChP'NİN geldiği noktaya üzül-
düğünü belirten ve hDP'nin
desteğine değinen Muharrem
İnce, "Ben ChP'ye 40 yıl emek
vermiş birisiyim. hayatında
milletvekili olana kadar ChP'ye
oy vermemiş insanlardan
ChP'liliği öğrenecek halim yok
benim. Kahroluyorum üzülüyo-
rum. İyi olsun istiyorum. 60,
70, 80 alsın istiyorum. Bizim
bunlarla bir kabahatimiz yok.
ama her hafta bir şey çıkıyor.
İnsan çıkar millete umut verir.

İttifakları kimle yapacaksanız
mertçe yapacaksınız. Milletin
gözünün önünde. Gizli saklı
değil. Son seçimlerde büyükşe-
hirlerde bize hDP'nin desteği
olmadı mı oldu. Kürtlerin des-
teği olmadı mı bize? Oldu. On-
ların desteği olmasaydı
alamazdık büyükşehirleri. ChP
yönetimi çıksın, 'aday çıkarma-
dınız bize destek çıktınız teşek-
kür ederiz' desin. Teşekkür
etmezsen yarın sıkıntılı olur bu
süreç" ifadelerini kullandı.

MuharreM İnce Memleket hareketi;'ne katılan
isimleri de açıkladı. İşte o isimler; ahmet Özalp
(siyaset bilimi profesörü), ali rıza Büyükuslu (iş-
letme profesörü), ali Tunç Can (uçak mühendisi),
alper Karaoğlan (beyin cerrahı), ayberk Yağız
(endüstriyel tasarımcı), ayşe Özsoy Sarıkkamışlı
(avukat), aykut Demiray (bankacı), Barış Kuzgun-
bay (tıp profesörü), Berk hacıgüzeller (mali mü-
şavir), Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci),
Bilin Neyaptı (iktisat doçenti), Burak hasar (diş
hekimi), Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı), Çiğdem
Bayraktar Ör (yazar-yayıncı), ebru arıkan (iş in-
sanı-eğitimci), erkin Şahinöz (stratejik yönetim
danışmanı), Gürbüz evren (kalkınma uzmanı), hü-
seyin Baraner (turizmci), hüseyin ercüment
Değer (avukat), İlhan Düzyürek (yönetici), İlkay
Yıldırım (ekonomist), İpek Özkal Sayan (siyasal
bilgiler doçenti) , Mehmet Kazancıoğlu (makine
mühendisi), Mert Ünlü (ihracatçı), Meryem Şen-
gül Kala (gazeteci-yapımcı), Muharrem Yıldız
(eğitimci), Osman Kurtuluş (ortopedi ve travmato-
loji uzmanı), Osman Serkan İleri (inşaat mühen-
disi), Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici),
Serkan Yahşi (inşaat mühendisi), Serkan ufuk
akgül (iş insanı), Sibel aracı (psikiyatrist), Tolga
Yücel (oyuncu-yönetmen), Yağız elver (akademis-
yen), Zeynep hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)

KONTROLUMUZ DISINA CIKMADI
Türk Konseyi Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Toplantıya
katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılış konuşmasında, "Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı" dedi

BU yıl dördüncüsü düzenlenen
Türk Konseyi Bilim Kurulu
Toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Toplantıya Azerbaycan Sağlık Bakan Yar-
dımcısı Elsever Agayev, Macaristan Devlet
Bakanı Zoltán Lorinczi, Kırgız Cumhuri-
yeti Saglık Bakanı Aly Kadir Sabirdino-
vich, Özbekistan Saglık Bakanı Alisher
Shadmanov'un yanı sıra Sağlık Bakanlığı
Pandemi Bilim Kurulu, Toplum Bilim Ku-
rulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı
Projesi üyelerinden oluşan 60'a yakın bilim
insanı katıldı.

DSÖ'ye başvuru yaptık

Toplantıda konuşan Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, sağlık çalışanlarına bu süreçte
gösterdikleri fedakarlık nedeniyle teşekkür-
lerini ileterek, "İnsanlık açısından büyük bir
dönüm noktası olan pandemi ile mücade-
lede gösterdikleri fedakarca çalışmalarla
hepimizin takdirini kazanan, hastalarımı-
zın şifa bulmasına katkı vermek adına aile-
lerinden haftalarca uzak kalan, bu uğurda
hayatını kaybeden doktorlarımız, hemşire-
lerimiz, teknisyenlerimiz, hastane çalışanla-
rımız oldu. Sizlerin huzurunda hepsine
şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile
başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere

salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Al-
lah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık ca-
miamıza baş sağlığı diliyorum. Sağlık
çalışanlarımızın bu fedakar çalışmalarını
bir nebze olsun taçlandırmak adına, 2021
yılının dünya genelinde "Sağlık Çalışanları
Yılı" olmasına ilişkin teklifimizi diplomatik
kanallardan Dünya Sağlık Örgütü'ne de
ilettik. Bu teklifimizin Kasım ayında ger-
çekleştirilecek Dünya Sağlık Asamblesinde
kabul edilmesini temenni ediyorum" diye
konuştu.

Vakalarda artış görüldü

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalar so-
nucunda vaka artışının hiçbir dönemde
kontrol dışına çıkmadığını vurgulayan
Koca, "Sağlık tesislerimize ve vatandaşları-
mıza koruyucu ekipman, ilaç, solunum ci-
hazı gibi hayati önemi haiz malzemelerin
eksikliğini yaşatmadık. Aldığımız tüm ka-
rarlarda, oluşturduğumuz Pandemi Bilim
Kurulu ve Toplum Bilimleri Kurulunun
öneri ve tavsiyelerini göz önünde bulun-
durduk. Süreç boyunca kamuoyu, periyo-
dik basın toplantılarıyla bizzat şahsım
tarafından düzenli olarak bilgilendirildi.
Haziran ayından itibaren normalleşme sü-
recine geçtik. Bu süreçte, insanlarımızın

toplu olarak kullandığı parklar, plajlar, res-
toranlar, ibadethaneler gibi yerlerin tümü
için rehberler hazırlayarak uyulması gere-
ken kuralları belirledik. Zaman zaman,
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu
artış, pandeminin hiçbir döneminde kont-
rolümüz dışına çıkmadı" dedi. İlk toplantı-
nın 28 Nisan tarihinde konsey üyesi
ülkelerin sağlık bakanlarının katılımıyla ya-
pıldığını ve ilk toplantıda ve koronavirüs
pandemisi ile mücadele başta olmak üzere
sağlık alanında yürütülen mevcut iş birliği-
nin artırılmasına yönelik alınan kararlar

hakkında konuşan Koca, "Bu toplantıda
meslektaşlarıma üç önerim olmuştu. Bun-
lardan ilki, Bilim Kurullarımızın kendi ülke-
lerinde pandemi kapsamında elde ettiği
tecrübe ve birikimlerin, uygulanan tedavi
metotlarının karşılıklı paylaşımı ile mevcut
imkanlarımız çerçevesinde salgınla müca-
delede ihtiyaç duyulan malzemelerin pay-
laşılmasıydı. İkincisi, Bakanlığım
bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası
Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ilaç,
tıbbi cihaz, tıbbi malzeme, aşı, tanı kiti,
sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve
hizmet alımları ile uluslararası hasta teda-
visi alanlarında elde ettiği tecrübe ile bu gö-
reve öncülük edebileceğini ifade ederek,
Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkeleri ara-
sında "Tedarik Zinciri" konusunda bir grup
oluşturulmasıydı. Üçüncü ve son teklifim
ise, geçtiğimiz yıl Özbekistan'ın başkenti
Taşkent'te Değerli mevkidaşım Sayın Şad-
manov'un desteği ile gerçekleştirdiğimiz
Özbekistan-Türkiye Sağlık İş Forumunun
benzerlerini hayata geçirmekti. Bu forum,
salgının sağlık riskleri yanında, ticari ve
ekonomik etkilerini de azaltmada destek
olacaktır. Daha da önemlisi, sağlık ala-
nında kalıcı bir iş birliğine zemin hazırlaya-
caktır.” diye konuştu. DHA



TEHDıT ETMEDıM
HAKARET 
ETTıM!

A nadolu 12. Asliye Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmaya tutuklu
sanık Halil Sezai Paracıkoğlu,

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle
(SEGBİS) bağlandı. Duruşmada müş-
teki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları
da yer aldı. Tutuklu sanık Halil Sezai
Paracıkoğlu savunmasında üzerine atılı
suçlamayı kabul etmediğini belirterek,
"Müştekiyle aramızda olay gününden
öncesine dayanan bir anlaşmazlık söz
konusudur. Müştekinin ikamet ettiği vil-
lanın öteki eşinde ofis olarak kullanılan
Murat Aytaç Ağırlar’ın da ortak bahçesi
olan bahçede çekim yapmak istedik.
Ancak bu çekimlerimiz müştekinin mü-
dahaleleriyle gerçekleşmedi. Kendisi kul-
lanmış olduğu büyük hoparlörlerle
yüksek sesle yayın yaparak bazen anla-
madığımız Arapça şeyler dinleterek
çekim yapmamızı engelledi. Aynı za-
manda yüksek sesle ezan sesi açıyordu.
Bunun üzerine konuşarak birkaç defa
kendisi 5-6 defa konuşarak arayı bulmak
istedim" dedi.

Bana tokat attı

Tutuklu sanık müştekinin kendisini din-
lemediğini, konuşmaların olumsuz so-
nuçlandığını öne sürerek, "Bize
bağırıyor, hakaret ve tehditlerde bulunu-
yordu. Bu nedenle de konuşmalar son-
lanıyordu. Aytaç Ağırlar, çekim
yapamayacağımızı anlayınca çekim ye-

rini değiştirmeye karar verdi. Bu olaylar
yaşanmadan bir hafta önce çekim yeri-
mizi değiştirelim,. diye konuşmalar baş-
landı. Olay günü ben müşteki ile
konuşmak ve problemleri çözmek iste-
dim. Bu amaçla son derece iyi niyetli bir
şekilde çiçek alarak müştekinin ikame-
tine gittiğimde bana hakaret etti. Küfür
ederek bana tokat attı. Bunun üzerine
aramızda tartışma yaşandı. Ben odun
parçasını elime vurmak amacıyla alma-
dım, odun parçasıyla da vurmadım.
Kendisini hiçbir şekilde tehdit etmedim,
hakaret ettiğim doğrudur. Yaşanılan
olaylar neticesinde pişmanım" şeklinde
beyanda bulundu.

Yanından uzaklaştım

Müşteki Hüseyin Meriç ise ifadesinde
sanıktan şikayetçi olduğunu dile getire-
rek “Bahçeye kurdukları ışıklar adeta
gündüz gibiydi ve çok gürültü geliyordu.
Ben bu sesleri duymamak için balko-
numda kendim duyabileceğim şekilde
klasik müzik açtım. İddia edildiği gibi
ezan ya da Arapça ilahi dinlemedim.
Ben balkonda otururken sanık arka ka-
pıdan ikametime girerek evin içinden
geçip yanıma oturdu. Bana ‘Sen misin
bize çekim yaptırmayan’ diyerek hakaret
etti. Beni tehdit etti hemen yanından
uzaklaşıp gittim” ifadelerini kullandı.

Öldürmesinden korktum

Meriç olay gününü ise şöyle anlattı:
“Evin içine girdi, girer girmez odunla
yüzüme vurdu. Beni tehdit etti. Ben elin-
den odunu alarak dışarıya doğru kaç-
tım. Gelip beni boynumdan kavradı.
Bahçeden dışarıya kaçtım. Orada beni
öldürebileceğinden endişe ettim. Burada
da sanık eylemlerini sürdürdü. Benim
kendisine vurduğum doğru değildir. Ce-
zalandırılmasını talep ediyorum” DHA
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2020 YILI ÇÖP KONTEYNERİ MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/582099
1-İdarenin
a) Adresi : Hadımköy 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2127712326 -
c) Elektronik Posta Adresi : cevrekorumavekontrol@arnavutkoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 500 Adet 1.100 Lt’lik 2 mm Çinko Daldırmalı Galvaniz Çöp 

Konteyneri, 300 Adet 770 Lt’lik 2 mm Çinko Daldırmalı Galvaniz 
Çöp KonteyneriAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün deposuna/sahasına 
teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi : 20 gün içinde imalatın bitmesi zorunludur.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL 

(Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Salonu)
b) Tarihi ve saati : 23.11.2020 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak istekliler, alımı yapılacak konteynerlerin TS EN 840-3 standardına uygun olduğuna dair
belgeleri teklifleri kapsamında sunacaklardır. (Teklif Zarfında)Tüm ürünlere ilişkin doküman ve görseller
teklif zarfında İdaremize sunulacaktır. Teklif zarfında doküman, katalog veya görseller bulunmayan İs-
teklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Teklif Zarfında)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Tüm ürünlere ilişkin doküman ve görseller teklif zarfında İdaremize sunulacaktır. Teklif zarfında 
doküman, katalog veya görseller bulunmayan İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 
(Teklif Zarfında)
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1- İhaleye katılacak istekliler, alımı yapılacak olan konteynerlerin TS EN 840-3 standardına uygun oldu-
ğuna dair belgeleri teklifleri kapsamında sunacaklardır. (Teklif Zarfında) 
2- Yukarıda izah edilen tüm ürünlere ilişkin doküman ve görseller teklif zarfında İdaremize sunulacaktır.
Teklif zarfında doküman, katalog veya görseller bulunmayan İsteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakıla-
caktır. (Teklif Zarfında)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü Çöp Konteyneri ve/veya Atık Transfer Konteynerleri ve/veya Çöp Tansfer Merkezleri İşi yapmış
olmak.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşoluk Mah. Kazımkarabekir Cad. No:88 Arnavutköy/İSTANBUL
(Ana Hizmet Binası Kat:2 İhale Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1246923)

Tuzla'da 
67 yaşındaki

komşusunu darp
ettiği iddiasıyla 13 yıl
10 aya kadar hapis

cezası istemiyle
yargılanan Halil
Sezai davasında
karar çıktı. Sezai , 
1 yıl 11 ay 17 gün

hapis cezasına
çarptırılırken kararla
birlikte tahliyesine
karar verildi. Sezai

savunmasında,
"Kendisini hiçbir
şekilde tehdit

etmedim, hakaret
ettiğim doğrudur"

dedi

Taraf avukatlarının beyan-
larının alınmasının ardın-
dan son sözü sorulan Halil
Sezai Paracıkoğlu “Kasten
yaralama eylemini gerçek-
leştirdiğim doğrudur ancak
silahla gerçekleştirmedim.
Sadece ellerimi ve ayakla-
rımı kullandım. Yaşanan
olaylar nedeniyle pişma-
nım, beraatime karar veril-
sin” dedi. Mahkeme,
“Silahla kasten yaralama”,
“Hakaret”, “Gece vakti
konut dokunulmazlığını
ihlal etme” ve “Mala zarar
verme” suçlarından top-
lamda 1 yıl 11 ay 17 gün
hapis cezasıyla cezalandı-
rılmasına karar verdi.
Mahkeme sanığın üzerine
atılı suçun işleniş biçimi,
suçun işlenmesindeki özel-
likleri göz önünde bulundu-
rarak sanık hakkında hapis
cezasının ertelenmesine
takdiren yer olmadığına
hükmetti. Mahkeme sanı-
ğın üzerine atılı suçun vasıf
ve mahiyeti, mevcut delil
durumu ve tutuklu kaldığı
süreyi dikkate alarak sanı-
ğın tahliyesine karar verdi

TAHLİYESİNE 
KARAR VERİLDİ

ÖZRÜ
KABAHATİNDEN

BÜYÜK

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
‘Beylikdüzü’nün Anneleri’ isimli sosyal medya 

platformunun temsilcileriyle bir araya geldi. Beylikdüzü
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen

toplantıda üyeler Başkan Çalık’a Beylikdüzü ile ilgili
istek, öneri ve şikâyetlerini iletti

Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat
Çalık, ‘Beylikdüzü’nün

Anneleri’ isimli sosyal medya plat-
formunun temsilcileriyle bir araya
geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür
ve Sanat Merkezi Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleşen toplantıya,
Başkan Mehmet Murat Çalık’ın
yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi
Meclis Üyesi Ebru Çevik, ‘Beylik-
düzü’nün Anneleri’nin kurucusu
ve yöneticisi Gözde Yavuz, platfor-
mun üyelerinin bir kısmı ve çocuk-
ları katıldı. Bini aşkın üyesi olan
platformun pandemi tedbirlerin-
den dolayı sadece birkaçının katıl-

dığı toplatıda üyeler, Başkan
Çalık’a Beylikdüzü ile ilgili istek,
öneri ve şikâyetlerini iletti. Çalık,
bu taleplere ilişkin ilgili müdürlük-
lere bilgi verileceğini bildirdi.  

Eksikleri kapatacağız

Tüm talepleri tek tek dinleyerek
notlar alan Başkan Çalık, annele-
rin park taleplerine karşılık ise Bey-
likdüzü’nde yakın zamanda
faaliyete açılan ve açılacak olan 24
park projesi hakkında bilgiler verdi
ve “Beylikdüzü’nde uygun buldu-
ğumuz her noktaya çocuklarımızın
gelişimini olumlu etkileyecek yeni
parklar yapmaya devam edeceğiz”

dedi. Yaşam Vadisi’nin 2021 yılı
sonunda tamamlanacağını ve ha-
yata geçecek diğer projelerle ilgili
de bilgiler paylaşan Çalık, “Niyeti-
miz Beylikdüzü’nü, İstanbul’un
her açıdan en iyi ilçelerinden biri
haline getirmek. Eksiklerimiz el-
bette var, ama var gücümüzle çalı-
şarak bu eksikleri kapatacağız"
ifadelerini kullandı. Beylikdü-
zü’nde yaşamaktan oldukça mem-
nun olduklarını belirten anneler
tüm çaba ve emekleri için Başkan
Çalık’a teşekkür etti. Toplantı so-
nunda ise çocuklar Başkan Çalık’a
kendisi için çizdikleri resimleri he-
diye etti.   ÖZGÜR TOPUZ

BULUSTU
ANNELER iLE

Baştan sona yenilendi
Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin en çok kullanılan caddelerinden biri olan Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı
Pervane Caddesi üzerinde asfaltlama çalışması sona erdi. Başkan Yılmaz, “Daha mutlu bir Silivri için gece gündüz çalışıyoruz" dedi

Silivri Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerince Piri
Mehmet Paşa Mahallesi Hacı

Pervane Caddesi üzerinde başlanan as-
faltlama çalışmaları tamamlandı. Yakla-
şık 1.5 kilometre uzunluğundaki caddede
ilk olarak yol zemin hazırlığı ardından ise
asfaltlama yapıldı. Vatandaşların yoğun
talebi bulunan asfalt çalışmalarının ta-
mamlandığı yerde incelemeler yapan Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Silivri Belediyesi olarak ilçe genelinde
cadde ve sokak yenileme çalışmaları-
mız devam ediyor. İlçemizin en çok
kullanılan ve yıllardır bakımsız kaldığı
için oldukça şikâyet aldığımız Hacı
Pervane Caddesinde asfaltlama çalış-
mamızı bitirdik. Yaklaşık 1.5 kilometre
uzunluğundaki cadde ve bağlantılı so-
kaklarımıza 2 bin tona yakın asfalt

döktük. Daha mutlu Silivri için gece gün-
düz çalışıyoruz. Yenilenen yolumuzun,
mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı
olmasını diliyorum" dedi.

Çalışmalara sürüyor

Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yıl-
maz’ın talimatlarıyla Silivri genelinde yol
çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Si-
livri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince Murtaza Yönet Sokak üze-

rinde zemin hazırlığı tamamlanarak as-
faltlama çalışmalarına geçilirken, Başko-
mutan Caddesi üzerindeki
asfaltlamalarda sona gelindi. Eş zamanlı
olarak yürütülen çalışmalarda Yeni Ma-
halle Garden arkasında Muazziz Bey
Caddesi, Kaya Boğaz ve Yakup Özerel
sokaklardaki asfaltlama çalışmaları geçti-
ğimiz hafta içerisinde tamamlandı. Aynı
bölgede bulunan Gazi Caddesindeki yol
düzenleme ve asfalt çalışmalarına önü-

müzdeki günlerde başlanacak. Diğer
yandan Alibey Mahallesi Hastane
Caddesi, Piri Mehmet Paşa Mahal-
lesi Hüseyin Tufan Sokak ve Piri
Paşa Sokaklarda devam edecek.
Planlanan çalışma bölgelerini ye-
rinde inceleyen Başkan Yılmaz, "Ça-
lışmaları sabırla karşılayan herkese
teşekkür ediyorum" dedi.

ÇALIK,
HİZMET
SÖZÜ
VERDİ
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Y erküremizin son günlerde yaşadığı sal-
gın hastalık covid-19 nedeniyle insanlık
olarak yaşamsal mücadele verilmekte.

Yılın ilk aylarından beri görüşemediğim kadim
dostlardan biri ile günler sonra sosyal mesafe
kuralını göz önüne alarak görüştük. Görüşe-
mediğimiz günlerde sevdiğimiz dost ve yakın-
larımızın kimini çağın hastalığı kanser kimini
salgın hastalık nedeniyle kaybettik.

"Sezai Sami" de annesini kaybetmiş, hatta
son günlerde yaşadığı sıkıntı nedeniyle sol 
gözünde kanlanma ve başında müthiş bir ağrı
vardı. Acile gitmiş yapılan mr, tomografi ve
kan tetkikleri sonunda sağlığındaki ciddi
durum kontrol altına alınmış. Görüştüğümüzde
gözündeki kanlanma belirgin olarak vardı.
Kaybettiklerimizi saygıyla anarken kurumları
ve devleti sorgulayıp, toplumsal yaşam 
üzerine konuştuk;

"Pandemi nedeniyle herkes evine sığmaya
çalışırken, toplumsal yapı ve devlet yurttaşa
hizmet götürmesi gerekir. Dün olduğu gibi bu-
günde toplumsal yapılar için üyeler aidatını
ödeyen devlet için de vergisini veren yurttaş
olarak görülmekte. Kurumların başında seçilen
ya da atanan kim varsa aidat ve vergileri "ba-
basının parası" gibi har vurup harman savurdu.
Ekonomik kriz, toplumsal bunalım ve yaşadı-
ğımız salgın hastalık durumlarında kurum-
larda devlette üyeleri ve yurttaşlarını
unutuldu!

Dünya ve ülke olarak hem sağlık hem de
ekonomik/politik olarak toplumsal sorunlarla
boğuşmaktayız. İçinde yaşadığımız
kapitalist/emperyalist sistem özellikle II. pay-
laşım savaşı sonundan itibaren yaşadığı top-
lumsal bunalımdan çıkmadan tekrar bunalıma
girdiği için sorunlarla baş edememekte. Siste-
min ünlü iktisatçısı "Keynes" tarafından söyle-
nen , "tekelci ekonominin durgunluğu yerini
sürekli bir savaş ekonomisine bırakmalıdır".
Bu söz kapitalist emperyalizmin "soğuk savaş"
dönemini ve günümüzü gayet net olarak 
açıklamakta.

Sistemin ekonomik ve toplumsal yapısı bu-
nalımları en aza indirmek için "savaş ekonomi-
sini" gündeme getirdi. "Savaş ekonomisi" , "yeni
sömürge" mantığının bel kemiğini teşkil et-
mekte. ABD, AB ve diğer ülkeler ekonomisini
ve üretimini savaş ekonomisine göre düzenler-
ken "gelişmekte olan" ülkeler içinde bu üreti-
min "tüketim ayağı" olarak görev biçti. Kendi
ülkesinde baskı ve yasakları uygulamayanlar
"gelişmekte olan ülkelerde" hem bunu uygula-
makta hem de ürettiklerinin denemesini 
buralar da yapmakta. Sistemin jandarmaları,
yaşadığı ekonomik ve toplumsal bunalımı 
"gelişmekte olan ülkelere"  ihraç ederken, kendi
ülkelerinde geçici de olsa "refah" sağlamakta.

ABD, AB ve diğer müttefik ülkeler hemen
her gün üretim ve pazar pastasını paylaşmaya
devam etmekte. Son elli yılda kapitalist/em-
peryalist sistem içinde yaşadığı bunalımı savaş
ekonomisiyle çözerken "gelişmekte olan ülke-
lere" askeri darbeyi, şiddeti, baskıyı, bağnazlığı
ve dinciliği layık gördü. Ülkemiz için 12 Mart
1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbesi
merkezi olarak planlandı; ABD Savunma ba-
kanı darbecileri "bizim çocuklar" diyebilecek
kadar iyi tanıyordu. O günlerden günümüze
gelene kadar ki tüm iktidarlar hep onlardan
icazetini aldı.

Devler darbe dönemlerinde temel hak ve
özgürlükleri ihlal ettiği gibi güvenlik kuvvetleri
de açıkça baskı, şiddet ve işkence yapmakta.
Devlet ve iktidarı yönetenler kendi yaptığı ya-
salarını tanımamakta, uluslararası antlaşma-
ları bile çiğnemekte bir sakınca görmemekte.
İktidara muhalif özellikle "ekmek, emek, temel
hak ve özgürlük" şiarını temel alan güçlere
baskı, şiddet, yasak, sorgu, işkence ve yargısız
infazlar yapılmakta. Devlet ve iktidarı yöneten
baskıcı sömürücü egemen güçlere karşı "emek"
eksenli muhalif güçler ortak bir amaç çerçeve-
sinde örgütlenip kurumsallaşamadı. Kurumsal-

laşamadığı içinde ortak tavır gös-
teremedi. Yapıları kurumsal olmadığı için ör-
gütsel ilişkiler kişilerin iyi niyetiyle devam etti.

Sistemin devamını sağlayan egemen güçler,
iktidarlarına karşı güç odağı olan muhalif güç-
lere baskı ve şiddeti kendine meşru görmekte.
Böyle bir durumda kurumsallaşamayan "yapı-
ların" bireyleri toplum içinde izole olamadığın-
dan birçokları mülteci olarak yurt dışına
kapağı attı. Mülteci olarak gidenlerin çoğu bi-
reysel ya da arkadaş çevresi tarafından çıktı.
Özellikle son 50 yıllık süre içinde yurt dışına
çıkanlar örgütlerinin devamını kendileri tara-
fından yapıldığını söylemekte. Bu sürede kimi
örgütler adlarını değiştirmekte kimileri kendi-
leri gibi "çevrelerle" ortak kararlar alıp yeni
"birlikler" kurmakta.

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri 
Faşist Darbesi ve hükümetleri döneminde yurt
içinde kalıp tarihi ve toplumsal sorumlulukları
gereği mücadele veren çoktu. Bunların içinden
kimileri hain pusuda, kimileri sorguda 
işkencede, idam sehpalarında öldürülürken 
birçokları sorguda sakat bırakılarak yıllarca
cezaevlerinde onurlarını ayaklar altına aldır-
madan tutuldular. Yine içlerinden birçoğu
yaşam içinde kendini izole ederken zorlu bir
mücadele yarışına girdiler. Politik tutsaklar
uzun yargılamalar sonrası tahliye edildi. İçle-
rinden birçokları bir yolunu bulup yurt dışına
çıktı. Bunlar yaşamlarını idame ettirmek için
çalıştılar. Kendilerinden önce yurt dışına çıkan-
lar gibi uzun bir süre arkalarına bile bakmadı-
lar. Arada bir eş dost aradığında yüksek
perdeden konuşmayı çok sevdiler. Ülkede ki
toplumsal yaşam ve mücadeleden uzaktılar.
Ülkede neler yaşanıyor ne türden mücadele 
gerekir bilmiyorlar. Ülkenin "dâhilinde" olma-
yıp "haricindedirler", bu nedenle "hariçten gazel
okumayı" sevdiler.

Yurt dışına mülteci olarak gidenler geride
bıraktıklarına neden gittiklerini açıklamadık-
lar. Neden mülteci olduklarını açıklamayanlar
yine nedensiz ya kişisel ya da kendileri gibile-
riyle birlikler kurarak geri gelmekte. Geri ge-
lenlerin kimi iktidar yönetimiyle gizli kapaklı
görüşerek anlaşmalar yaptı, tavizler verdi. 
İktidarın değirmenine su taşıdıkları gibi onlara
taze kan verdiler "yetmez ama evet" dediler.

Şimdilerde birileri mülteci olarak nasıl tek
gitmiş ise yine tek başlarına geri dönmekte.
Duyduk ki bunlar "kaldığımız yerden devam
edeceğiz" demekte. Oysa "köprünün altından
çok sular aktı", bunlar neredeydi? Ülke yaşa-
mının "haricinde" olan mültecilik yapanlar sa-
vundukları değerler için ne yaptılar? Bu kişiler
için gittiklerinde arkalarından ağza alınmaya-
cak laflar söyleyenler şimdi onlara kucak 
açmakta, acaba neden? 

Dün neden gittiklerini açıklamayanlar
bugün neden geldiklerini açıklayamamakta?

"Ekmek, emek, temel hak ve özgürlük" 
şiarını temel alan kim olursa olsun toplumsal
aidiyet kuralını bilir.

Toplumsal aidiyet kuralı, örgütsel mücadele
yaşamının kurumsal yapısının olmazsa 
olmaz mihenk taşıdır.

Oysa bugünlerde örgütsel mücadele yaşamı
verdiğini söyleyenleri görüyoruz ki dünü unu-
tup hatırlamak istememekte. Süleyman Demi-
rel'in dediği gibi "dün dündür, bugün bugündür"
demekte.

"Ekmek, emek, temek hak ve özgürlükler"
onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar için
varsa yoksa günü kurtarmak, yapıyor gibi 
görünmek ve nedensiz ortada boy göstermek
yeter. "

Sezai Sami'nin "dünkü dostları" için toplum-
sal yaşamın en kızgın döneminde kimseye bir
şey söylemeden mülteci olarak gidip yıllar
sonra hiçbir şey olmamış gibi geri gelenlere
söyleyecekleri vardı bazılarını yazdım.

Sezai Sami ile ekim
sohbeti

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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TEHLİKE HALA DEVAM EDİYOR
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Haluk Özener depremin büyüklüğünün 6.9 olduğunu duyururken, 35
artçı sarsıntının olduğunu ve tsunami tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
İzmir'de öğleden sonra mey-
dana gelen depremin ardından
İstanbul'da bulunan Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasatha-
nesi Deprem Araştırma Ensti-
tüsü tarafından açıklama
yapıldı. Enstitü Müdürü Prof.
Dr. Haluk Özener Bölgesel
Deprem ve Tsunami İzleme
Değerlendirme Merkezi'nde
yaptığı açıklamada, "Bugün
saat 14.51'de Ege Denizi'nde
Seferihisar Doğanbey açıkla-
rında deprem meydana geldi.
Bizim tespitlerimize göre mo-
ment büyüklüğü 6.9 büyüklü-
ğünde. Büyüklük rakamları
değişebiliyor. Aralarında 01, 02
büyüklük farkı olabiliyor. Dola-
yısıyla depremin büyüklüğü 7
civarında Yaklaşık derinliği 10-
12 kilometre olan sığ bir dep-
remden söz ediyoruz. Kırılan
30-40 kilometre civarında bir
fay kırıldı. Normal bir fay-
lanma depremi. Bölge sismik
olarak oldukça etkin bir bölge.
Egede, anakarada, denizde

deprem olduğu zaman oldukça
etkili oluyor" dedi. 

Tsunami uyarısı

Tsunami uyarısında bulunan
Prof. Dr. Özener, "Bugün de
tsunami meydana geldi. Kan-
dilli Rasathanesi aynı zamanda
bölgesel deprem ve tsunami iz-
leme değerlendirme merkezi.
Buradaki arkadaşlarımız dep-
rem olduktan 9 dakika sonra
tüm üye ülkelere ve AFAD'a

tsunami uyarı mesajını gön-
derdi. Ölçülen dalga boyu ise
yaklaşık 50-60 santim civa-
rında. Vatandaşlara uyarıda
bulunuyoruz, kıyı bölgedeyse-
niz, denizde bir deprem mey-
dana geldiyse mümkün
olduğunca en hızlı sürede kıya-
dan uzaklaşmakta ve yüksek
yerlere çıkmakta fayda var"
diye konuştu. Artçı sarsıntıların
devam edeceğini söyleyen Öze-
ner vatandaşlara uyarılarda
bulunarak, "Artçıların süreceği
çok açık. Dolayısıyla artçılara
hazırlıklı olmalıyız. Çürük bi-
nalara girmemeli, yetkililerin
açıklamaların takip etmeliyiz.
Panik olarak algılanmasın ama
2017 Bodrum Kos depremin-
den sonra 10 bin civarında
artçı sarsıntı oldu. İzmir'de
meydana gelen depremde de
şu ana kadar 35 artçı deprem
meydana geldi. En büyüğünün
şiddeti de 4.9 olarak ölçüldü.
17. 51'e kadar da tsunami uya-
rısı geçerli" ifadelerini kullandı.

İzmir'de meydana
gelen 6.8 büyüklü-
ğündeki depremde
12 kişinin hayatını

kaybettiğini ve 
yaralı sayısının

419’a yükseldiğini
duyuran AFAD, 12

binada arama 
kurtarma çalışma-
larının sürdüğünü

bildirdi. İzmir Valisi
Yavuz Selim Köşger
de enkazlardan 70
kişinin kurtarıldı-

ğını açıkladı

IZMIR’DE DEPREM

İ zmir’de 6.8 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. Merkez üssü Seferi-
hisar açıkları olan deprem İstanbul

dahil tüm Marmara’da hissedildi. İzmir
Valisi Yavuz Selim Köşger ise 4 binanın
tamamen yıkıldığını açıklayarak “Enkaz-
lardan 70 kişi kurtarıldı” ifadelerini kul-
landı. Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Şu
ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tama-
men yıkılmış olduğu. 10'un üzerinde de
yan yatmış bina var. Yan yatmış ve hasarlı
olan binalarda arama kurtarma çalışması
başladı. 70'e yakın vatandaşımız canlı ola-
rak kurtarıldı. Vatandaşlarımızdan ricam
sakin olmaları. Gereksiz hiç kimsenin tra-
fiğe çıkmaması. Şu anda İzmir'de trafik
kilitlenmiş durumda, şu anda onu  aç-
maya çalışıyoruz. Ekiplerimizin ve gücü-
müzün bir kısmını oraya yönlendirdik.
Vatandaşlarımızdan ricam herkes sakin
bir şekilde boş bir alanda, bahçe gibi bir
alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı
takip etsinler. Panik oluşturmamak adına"
diye konuştu. 

Kan ihtiyacı yok

"Şu an için kan ihtiyacı yok. İlerleyen va-
kitlerde böyle bir ihtiyaç çıkarsa onu du-
yururuz" diyen Vali Köşger,
"Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, ge-
reksiz şekilde trafiğe çıkıp yolları tıkama-
sınlar. Ambulansların, sağlık ekiplerinin,
AFAD ve iş makinelerinin afet bölgelerine
erişmesini zorlaştırıyor bu. Ben tüm va-
tandaşlarımızdan özellikle bunu rica edi-
yorum. Panik yapmamalarını, sakin
olmalarını rica ediyorum. Devlet tüm gü-
cüyle seferber olmuş durumda şu anda.
Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Şu
anda bütün binalara ulaşılmış durumda.
Bütün binalarda çevre emniyetini güvenlik
güçlerimiz alıyor, güvenlik güçlerimize
zorluk çıkarmayalım. Bizim almaya çalış-
tığımız tedbirler içeriden bir canlının daha
kurtarılması içindir. Yani işinin ehli olma-
yan insanların binaların üzerine çıkma-
sına biz müsaade etmeyelim. Çıkmasın

kimse. Ekiplerimiz, ilgili arkadaşlarımız
gereken tüm faaliyetleri yapacaklar.

İlçelerimizde bir sıkıntı intikal etmiyor. Se-
ferihisar'da kısmi bir tsunami olduğu ve
bir vatandaşımızın yaralandığıyla ilgili
bilgi var. Onun dışında kırsal alanda bir
sıkıntı yok.  Yıkılan binalar sadece şehir
merkezinde" ifadelerini kullandı. 

Vanaları kapatın

Depremde 12 can kaybı ve 419 yaralı ol-
duğunu duyuran AFAD 12 binada arama
kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü
ifade etti. AFAD tarafından vatandaşlara
“Hasarlı binalara girmeyin. Yolları acil
yardım araçları için boş bırakın. Evleri
terk ederken doğalgaz kokusu yoksa tele-
fonla sesli arama yapmayın. Doğalgaz ve
su vanalarını kapatın, elektrik şalterini in-
dirin, vanayı kapatın” uyarıları yapıldı.
AFAD’ın açıklamasında, "SAKOM'dan
alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma olmak
üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,
202 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de
yıkılan ve hasar gören 12 binada arama
kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem
sonrasında İzmir başta olmak depremden
etkilenen tüm illerde alan tarama çalışma-
ları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma,
Emniyet ve TSK tarafından JİKU, heli-
kopter ve İHA desteğiyle havadan tarama
ve görüntü aktarma çalışmaları yürütül-
mektedir. Deprem sonrasında tüm bakan-
lık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul,
Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişe-
hir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa,
Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD
Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiştir. Ülke

genelinde AFAD il ve birlik müdürlükleri
teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK
ve sivil toplum kuruluşlarının arama kur-
tarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir" de-
nildi. 

Kızılay harekete geçti

"Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 as-
keri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve
JAK arama kurtarma personeli, araç ve
ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir" deni-
len açıklamada, "Sakarya, Bursa ve Af-
yon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı
bölgeye yönlendirilmiştir. Türk Kızılay ta-
rafından 48 personel, 16 araç ve 25 bin
500 kişiye hizmet verebilecek mobil mut-
fak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir.
UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden
53 araç ve 189 personel bölgede görevlen-
dirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
tarafından yapılan bilgilendirmeye göre
İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam
115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis
kesintisi bulunmakta olup, kesintilerin gi-
derilmesi için ekipler çalışmaktadır. Böl-
gede yürütülen çalışmalarda kullanılmak
üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 mil-
yon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil
yardım ödenekleri gönderilmiştir. Türkiye
Afet Müdahale Planı’na göre arama-kur-
tarma, sağlık, destek çalışmalarının kesin-
tisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı koordinasyonunda tüm ça-
lışma grupları 7 gün 24 saat çalışma 
esasına göre faaliyete geçirilmiştir"
ifadelerine yer verildi. DHA

BÜYÜKLÜK KONUSUNDA 3 FARKLI AÇIKLAMA
16.5 kilometre derinlikte meydana gelene depremin büyüklüğünü AFAD 6.6 olarak
açıklarken Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 6,8 olduğunu bildirdi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi ise depremin büyüklüğü 7.0 olarak açıkladı

İzmir'de meydana gelen ve İstanbul
başta olmak üzere birçok ilde hissedi-
len depremin ardından arama kur-
tarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama
yaparak “Şu ana kadar İzmir Bornova
ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı
geldi Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir,
Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dı-
şında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir
ihbar gelmemiştir Ekiplerimiz sahada
tarama ve müdahalelerine devam et-
mektedir Geçmiş olsun” dedi. Çevre ve
Şehircilik Bakanlık Murat Kurum,
İzmir Valiliği bünyesinde afet koordi-
nasyon merkezinin kurulduğunu belir-
terek, “AFAD ve İçişleri Bakanlığı

birimleri İzmir’e yönlendirildi. Vatan-
daşlarımızı enkaz altından kurtarmak
için seferber olacağız" diye konuştu.
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de
"Çok sayıda hasarlı binamız var. 20’ye
yakın yıkım ihbarı var" açıklamasını
yaptı. 

30-40 km'lik fay kırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada şu ifadeleri kullandı: İz-
mir'de meydana gelen depremden etki-
lenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş
olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla
depremden etkilenen vatandaşlarımızın
yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla,

bakanlarımızla bölgede gerekli çalışma-
lara başlamak için harekete geçtik.
Kandilli Rasathanesinden yapılan açık-
lamada, 30 40 km’lik fay hattının kırıl-
dığı belirtildi. Kandilli, şu ana kadar 21
artçı deprem olduğunu ve artçı sarsıntı-
ların bir hafta 15 güne kadar süreceğini
duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, vatandaşlara trafik
uyarısında bulundu. Soyer, “Şu anda
Bayraklı civarında 20 binada yıkım ol-
duğu ihbarı aldık. Araç kullanımı konu-
sunda vatandaşlarımızı uyarmamız
lazım, enkaz kaldırma ekiplerimiz trafik
tıkanıklığı nedeniyle oralara ulaşamı-
yor. Kültür Park'ı açıyoruz, araçları
oraya yönlendirmemiz lazım” dedi.
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K KTC Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar, yüzde 100 elektrikli GÜN-
SEL’in direksiyonuna geçerek,

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde
GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş ala-
nında aracı test etti. Test sürüşünde
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a,
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli He-
yeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel
eşlik etti. Test sürüşünün ardından açık-
lamalarda bulunan Cumhurbaşkanı
Tatar, bu büyük başarıya imza atan Gün-
sel Ailesi’ni tebrik etti. Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar konuşmasında, yerli otomo-
bil GÜNSEL’in ülke tanıtımına, ekono-
misine, ihracatına, istihdamına ve
kalkınmasına büyük bir katkı yapacağını
söyledi.

Tatar teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Tatar, GÜNSEL B9 ile
gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından
“Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim” ifa-
desini kullandı. Gerekli test süreçlerinin
ardından GÜNSEL’i yollarda görmenin
mutluluğunu yaşayacaklarını belirten
Tatar, emeği geçenlere ve Günsel Aile-
si’ne teşekkür etti. GÜNSEL’in yüzde 100
elektrikli bir otomobil olmasının Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli
bir gelişme olduğuna vurgu yapan Cum-
hurbaşkanı Tatar, “Dünya artık değiş-
mekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi
korumak gerekiyor. GÜNSEL piyasaya
çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada
ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üre-
tim hem de konforu bakımından ilgi gö-
receğine inanıyorum. Ülkem adına çok
sevinçliyim" diye konuştu.

Mühendisler sıkı çalıştı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı GÜNSEL

Üretim Tesisleri’nde karşılayan Yakın
Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sü-
rüşü sırasında da Cumhurbaşkanı
Tatar’a eşlik etti. Test sürüşünün ardın-
dan açıklamalarda bulunan Prof. Dr.
İrfan Suat Günsel, Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar’a GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nede-
niyle teşekkür etti. Prof. Dr. İrfan Suat
Günsel, yüzde 100 elektrikli otomobil
GÜNSEL’i tasarımdan Ar-Ge’ye teknolo-
jiden mühendisliğe tek vücut, tek yürek,
büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak
gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. DHA

türkiYe’nin sismik araştırma gemile-
riyle donatılmasının ardından bölge-
deki gerilimi tırmandıran Yunanistan
da harekete geçerek çok amaçlı sismik
araştırma gemisi yapmaya karar
verdi. Yunan Deniz Araştırmaları Mer-
kezi (ELKETHE), yeni bir açık deniz
ve çok amaçlı araştırma gemisinin ay-
rıntılı tasarımı ve inşası için bir proje-
nin başlatıldığını duyurdu. Geminin
2025 yılında hazır olması planlanıyor.
55,18 milyon euro tutarındaki yeni sis-

mik araştırma gemisinin inşasının fi-
nansmanı, Yunan devleti tarafından
Avrupa Yatırım Bankası’ndan alınan
bir krediyle sağlanacağı duyuruldu.

Geminin özelliklerine dair

Yunanistan'ın sismik araştırma gemisi-
nin bilimsel ve teknik özelliklerinin ön
tasarımı, Atina Meçovio Ulusal Teknik
Üniversitesi Gemi İnşa Okulu ile işbir-
liği içinde Yunan Deniz Araştırmaları
Merkezi tarafından gerçekleştirildiği

duyuruldu. Atina yönetimi, geminin
yaklaşık 70 metre uzunluğunda, 15 ila
16 metre genişliğinde, beş güverteli,
DP-2 dinamik tutma sistemi, 50 kişilik
tek ve çift kabinler (yaklaşık 20 müret-
tebat ve 30 bilim personeli), 200 metre-
kareden fazla olacağını duyurdu. Gemi
toplam 3.500 knot kapasiteye, maksi-
mum 12 knot hıza ve 10.5 knot seyir
hızına, 8.500 deniz mili menzile ve de-
nizde 50 gün menzile sahip olacağı
ifade edildi.

KKTC’NIN YERLI
ARABASI GUNSEL
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık ça-
lışma ve 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü yaptı

Kanada’dan selam var!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, Ka-
nada Federal Parlamentosunda ilk kez bir milletveki-
linin yaptığı konuşmayla kutlandı. Türkiye-Kanada
Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı Li-
beral Parti Toronto Milletvekili Julie Dzerowicz, par-
lamento oturumuna video konferans yöntemiyle
katılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97.
yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Dzerowicz, konuşmasında, dinamik bir yapısı olan
Kanada Türk toplumunun dili, kültürü ve gelenekle-
riyle Kanada’nın sosyal dokusunu zenginleştirdiğini
belirtti. Kanada Türk toplumuna, ülkeye olan katkı-
larından dolayı teşekkür eden Dzerowicz, kültürel
çeşitliliğine önem veren Kanada’nın Türk toplu-
muyla birlikte daha güçlü ve iyi bir ülke haline geldi-
ğini vurguladı. Dzerowicz, kendi imkanlarıyla
hazırladığı görüntülü bir mesajı da Türk toplumuyla
paylaşarak, Türk STK’lerin topluma kazandırdığı

kültürel faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Türk bayrağı dalgalandı

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, yaptığı
açıklamada, ilk kez federal bir milletvekilinin parla-
mento oturumunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luş yıl dönümünü kutladığını belirterek, Dzerowicz’e
teşekkürlerini iletti. Bu yılki Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarında başka farklılıkların da yaşandığına
işaret eden Uras, şunları kaydetti: "Bu 29 Ekim’de ilk
kez Kuzey Kutbu dairesi Yellowknife da Türk bay-
rağı, Kanada semalarında dalgalandı. Kanada’nın
Ottawa, Mississagua, Brampton, Winnipeg, Halifax,
Calgary, Saskatoon ve Regina şehirlerinde de bayra-
ğımız göndere çekildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim
Watson tarafından imzalanan ve Ottawa Belediyesi-
nin 29 Ekim tarihini 'Türkiye Cumhuriyeti Günü'
kabul eden beratı, teslim alındı."

Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Liberal Parti Toronto Milletvekili Julie Dzerowicz, 
parlamento oturumunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıran Yunanistan, sismik araştırma gemisi üretmek için harekete geçti

Yunanistan sismik araştırma gemisi üretecek

Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebi-
len GÜNSEL B9, toplamda 10 bin
936 parçanın bir araya gelmesiyle üre-
tildi. Aracın motoru 140 kW gücünde.
Saate 100 km hıza 8 saniyede
ulaşabilen Günsel B9’un hız limiti ise
elektronik olarak saatte 170 km ile
sınırlandırıldı. GÜNSEL’in bataryası

yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada
doldurulabiliyor. GÜNSEL’in ilk mo-
deli B9 Sarı, Kırmızı ve Mavi renkle-
rinde üretildi. Sarı, Kıbrıs’ın toprağını,
mavi de mavi vatan Akdeniz’i simge-
liyor. Kırmızı ise Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti bayrağındaki kırmızı
yıldız ve hilalden ilham alıyor.

Önemli bir ilham veriyor

45 milyon kişi
korona oldu!
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde
ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen
toplam vaka sayısı 45 milyon 348 bini geçti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve
bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin der-
lendiği "Worldometer" internet sitesine göre,
dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 186
bin 396 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 45 mil-
yon 348 bin 176'ya çıkarken virüs saptanan 32
milyon 996 bin 335 kişi sağlığına kavuştu. Teda-
vileri devam eden 11 milyon 165 bin 445 hasta
bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü
ABD'de 9 milyon 212 bin 767 kişide Kovid-19
tespit edildi, salgın nedeniyle 234 bin 177 kişi
hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayı-
ları 500 bini geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (8
milyon 88 bin 851), Brezilya (5 milyon 496 bin
402), Rusya (1 milyon 581 bin 693), Fransa (1
milyon 282 bin 769), İspanya (1 milyon 238 bin
922), Arjantin (1 milyon 143 bin 800), Kolom-
biya (1 milyon 53 bin 122), İngiltere (965 bin
340), Meksika (912 bin 811), Peru (897 bin
594), Güney Afrika (721 bin 770), İtalya (616
bin 595), İran (596 bin 941), Şili (507 bin 50)."
ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülke-
ler ise şöyle sıralandı: "Brezilya (159 bin 33),
Hindistan (121 bin 131), Meksika (90 bin 773),
İngiltere (45 bin 955), İtalya (38 bin 122),
Fransa (36 bin 20), İspanya (35 bin 639), Peru
(34 bin 362), İran (34 bin 113), Kolombiya (30
bin 926), Arjantin (30 bin 442), Rusya (27 bin
301), Güney Afrika (19 bin 164), Şili (14 bin
118), Endonezya (13 bin 701), Ekvador (12 bin
622), Belçika (11 bin 308), Irak (10 bin 815),
Almanya (10 bin 435), Türkiye (10 bin 99) ve
Kanada (10 bin 74)."

Ruslar ince
mesaj verdi
Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam pey-
gamberi Hazreti Muhammed’e hakaret içeren
karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklamada
Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Pes-
kov, Rusya'da Charlie Hebdo’ya benzer bir yayı-
nın çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.
Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna
verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman
bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yak-
laşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da
hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin ben-
zersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır.
Rusya’da tüm inananlar birbirine tam olarak
saygı duyarak yaşıyor” dedi. Kremlin sözcüsü,
"Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var
olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındı-
ğında kesinlikle imkansızdır” diye konuştu.

Amerika’nın
İsrail’e jesti!
aBD yönetimi, Kudüs'te doğan ABD vatandaşla-
rına, doğum yerlerini İsrail olarak değiştirme im-
kanı sağlayacağını duyurdu.  ABD Dışişleri
Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada,
yeni yönetmeliğin Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan
edilmesi ve ABD Büyükelçiliğin Kudüs'e taşın-
ması kararlarıyla ilişkili alındığını belirtti. Pom-
peo, yönetmelik kapsamında Kudüs'te doğan
ABD vatandaşlarının bugünden itibaren pasa-
port işlemlerinde doğum yerini İsrail olarak seçe-
bileceğini, İsrail olarak seçmeyen vatandaşların
doğum yerinin ise Kudüs olarak kalabileceğini
kaydetti. Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi, Golan
Tepeleri, Kudüs ve Batı Şeria'daki doğum yerle-
rine ilişkin yönetmelikte değişiklik olmadığını be-
lirten Pompeo, bu kararın İsrail ve Filistin
arasındaki çatışmalardan bağımsız alındığını sa-
vundu. Pompeo şu ifadeleri kullandı: "ABD, Baş-
kan Donald Trump'ın kararı ile Kudüs'ü İsrail'in
başkenti olarak tanımlasa da İsrail'in Kudüs'teki
egemenlik sınırlarına karışmamaktadır. Bu konu,
iki taraf arasındaki nihai statü müzakerelerine
tabi olmaya devam etmektedir.”

Yunanistan ana muhalefet partisi Syri-
za'nın yürütme kurulu üyesi, Prof. Antonis
Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un
İslam’a yönelik politikasının saldırgan ve
hakaret edici olduğunu belirtti. Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İs-
lam'la ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Mac-

ron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi. Yu-
nanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın
Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Si-
yasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos,
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a
yönelik politikasının saldırgan ve hakaret
edici olduğunu ileri süren bir yazı paylaştı. 

Liakos paylaşımında “Macron’un İslam’a
yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici.
Gezegendeki en kalabalık üç dinden biri
olan milyonlarca Müslümana saldırarak,
hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü
savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslü-
man Afrika, Lübnan ve Suriye’deki Fransız
politikası ile birleştiğinde, doyumsuz sö-
mürgecinin (zayıf) geri dönüşünü gösteri-
yor gibi görünüyor” dedi.

Macron’a tepki gösterdi
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A ynı ay içinde iki defa dolunay görül-
mesi anlamına gelen “Mavi Dolu-
nay” amatör veya profesyonel fark

etmeksizin tüm fotoğraf tutkunlarına görsel
bir şölen yaşatacak. Bu dolunayın heyecan
veren bir başka özelliği de 1944 yılından bu
yana ilk defa dünyanın her yerinden gözlem-
lenebilmesi olacak. Canon marka elçisi ve
dünyaca ünlü doğa fotoğrafçısı Andrew
Fusek Peters, çok nadir gerçekleşen Mavi
Dolunay gecesinde göz alıcı fotoğraflara
imza atmak isteyen tüm fotoğraf tutkunla-
rına altın değerinde ipuçları sunuyor. Gök-
yüzü, bu ay “Mavi Dolunay”ın ihtişamına
sahne oluyor. 31 Ekim Cumartesi gecesi
meydana gelecek dolunay, aynı ay içinde
ikinci kez dolunay gerçekleşmesi ile ortaya
çıkan nadir bir gökyüzü olayı olan “Mavi
Dolunay” olarak adlandırılıyor. Bu dolunay,

ayrıca 1944’ten beri dün-
yanın her yerinden görü-
lebilen ilk dolunay olması
özelliğiyle de fotoğraf se-
verlere muhteşem kareler
için kaçırılmayacak bir
fırsat sunuyor. Canon
marka elçisi ve doğa fo-
toğrafçısı Andrew Fusek

Peters, yaratıcılıklarına meydan okumak iste-
yen fotoğrafçılara bu olağanüstü anın en iyi
şekilde görüntülenebilmesi için ipuçlarını
paylaşıyor.

Fotoğrafın sırları

İlk olarak ayın nerede ve ne zaman yüksele-
ceğini bilmelisiniz. Eskiden bu hesaplamaları
yapmak bir hayli zor ve zahmetliydi fakat gü-
nümüzde bu iş için belirli yazılımları kullana-
bilirsiniz. Dış mekan ve manzara
fotoğrafçıları için bir ışık görselleştirme aracı
olan The Photographer’s Ephemeris 3D
programı bu konuda size yardımcı olabilir.
Bu program sayesinde 50 metrelik bir alan
içerisinde plan yapabilir, ayın yükseliş zama-
nını da öğrenerek evinizden çok uzaklaşma-
dan çekim yapabilirsiniz.

Hikayenizi hayal edin

“Mavi Dolunay”ı daha
geniş bir hikayenin bir par-
çası olarak fotoğraflamayı
tercih edebilirsiniz. Bu sa-
yede çokça gördüğümüz

yakın plan ay çekimlerinden daha yaratıcı bir
içerik ortaya çıkartılabilir. Bu konudaki en
önemli ipucu ise hem “Mavi Dolunay”ı hem
de ön planı tüm ihtişamıyla göstermek adına
çekim yaparken RAW formatının kullanıl-
ması olabilir.

İçgüdünüzün peşinden gidin

Doğa çekimlerinde hız ve doğru karar verme
çok önemlidir. Bu sebeple bu tarz çekimlerde
gerçekçi düşünmeli ve hareket etmelisiniz.
Bunu bir örnekle açıklayan fotoğraf
sanatçısı Andrew Fusek Peters: “2016 yılında
The Times’in ön sayfasında kullanılan
“Süper Ay” fotoğrafımı neredeyse çekemi-
yordum. Çekimi bıraktım ve eve dönüyor-
dum. Eve dönüş yolunda aniden
Shropshire’daki Stretton Kilisesi’ne doğru gi-
derken bulutların açık olduğunu gördüm. Ay,
Üç Parmak Kayası adlı volkanik bir yapı ol-
duğunu bildiğim
şeyin hemen
arkasın-
daydı.
‘İşte
bu!'

diye düşündüm. Canon EOS 7D Mark II,
Canon EF 500mm f / 4L IS II USM lens ve
1600 mm'lik Canon Extender 2x III ekip-
manlarından oluşan kitim sayesinde iyi bir
görüntüye ulaşabileceğimi biliyordum. Bir
çiti tripod olarak kullandım ve arka arkaya 3
görüntü çektim. Odak noktamı önceden be-
lirlediğim için ilk çekimim asıl görselim oldu”
dedi.

Her şey sizin elinizde

Özellikle bu tarz çekimlerde tripod kullan-
maktan kaçının. Çünkü çok hızlı tepki vere-
bilmeniz ve konumunuzu değiştirebilmeniz
gerekebilir. Böylece ayı çerçevede tam olarak
istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca
çekim için fazla zaman da olmayacak çünkü
çekim yapacağınız ışık, günün son ışığı olan
alacakaranlık ışığı… Eğer büyük bir telefoto
lens ve uzatıcı kullanıyorsanız hızlı tepki ve-
rebilmek adına dizinizi bir tripod olarak kul-
lanmanız işinize yarayabilir. Bu çekimde
odak noktanız “Mavi Dolunay” olacağı için
enstantane hızı ve ISO’yu oldukça düşük tu-
tabilirsiniz.

Kit kullanın

“Mavi Dolunay”ı pozlarken hikayenizde ya-
kalayabileceğiniz manzara detayının miktarı
kullanacağınız kameranın kalitesine bağlı
olarak değişkenlik gösterecektir. Bu gibi çe-

kimlerde Canon EOS 7D Mark II gibi ci-
hazlar kullanmak, odaklanma ve gölge
detaylandırma konularında yararınıza

KÜLTÜR SANAT
CUMARTESİ 31 EKİM 2020

Sony Music etiketiyle bugün
dinleyiciyle buluşan “Bu
Düzen yıkılsın” uzun zaman-

dır Pentagram dinleyicisinin heyecanla
beklediği bir çalışma olma özelliği taşı-
yor. Geçmiş üyelerinden Murat İlkan,
ogün Sanlısoy ve Demir Demirkan’ın da
katıldığı “Akustik” albümü ardından yur-
tiçi ve yurtdışında verdiği konserlerle
2017’den beri 30. yılını kutlayan grup,
nihayet yine aynı kadroyla yeni bir
albüm için stüdyoya girdi. Bu önemli
üretim sürecinin ilk çalışması olan “Bu

Düzen yıkılsın” da dinleyiciyle buluşan
albümün ilk şarkısı oldu. Kayıtları Baba-
jim İstanbul Stüdyoları'nda yapılan “Bu
Düzen yıkılsın” coşkulu ve isyankar bir
şarkı. Kapak tasarımını H2U’nun yaptığı,
Ezgi Aktan ve ozan Tügen’in sesleriyle
neyzen Gökhan Özkök’ün nefesiyle eşlik
ettiği şarkının video klibi ise 1 Kasım
2020’de PentagramVevo kanalında ya-
yında olacak.

Müzik, en eski geleneğimiz

Müziğin her yöne doğru enginliğine

şahit olan Pentagram elemanları; “Kişi-
sel veya toplumsal, istenmedik bir du-
rumla karşılaşınca hepimiz hırçınlaşırız.
Şarkılar, ne hissettiğimizi ifade etmenin
uygar bir yolu olduğu için karşıt görüş-
teki insanları buluşturuyor. Müzik, en
eski geleneğimiz. 
Her koşulda dayanışma ve özveriyle bu
kültürü sonraki kuşaklara aktarmalıyız”
diyor. Grup, önümüzdeki aylarda yayın-
layacakları iki yeni şarkının ardından
2021’de albümün tamamını dinleyiciyle
buluşturacak. 

13

Pentegram gittiği yoldan vazgeçmiyorPentagram, uzun zamandır 
beklenen yeni albümünün ilk

şarkısını dinleyiciyle buluşturuyor.
Dönemin zorluklarına ve müzik

dünyasının mahrumiyetine
rağmen; şu hayatın, en azından

sevdiğimiz şeyler uğruna 
direnmeye değer olduğu

konusunda ısrarcı olan grup, 
yeni şarkısıyla da bu

fikri pekiştiriyor

Bu gece gökyüzünde nadir görünen doğa
olaylarından biri gerçekleşecek. Normalde her ay

bir kez meydana gelen dolunay, 2020 yılında 
13 kez gerçekleşerek Ekim ayında ikinci kez ortaya

çıkacak ve herkes “Mavi Dolunay”a tanık olacak

31 Ekim Cumartesi gecesi meydana gelecek dolunay, aynı ay içinde ikinci kez dolunay gerçekleşmesi ile ortaya çıkan nadir bir gökyüzü olayı olan “Mavi Dolunay” olarak adlandırılıyor.

Bu Gece 
Gökyüzüne
Bakın!

olacaktır. Eğer büyük bir ay fotoğrafı is-
tiyorsanız büyük lensler kullanmalısınız.
RAW resminizi aldıktan sonra, ay hala
oldukça yuvarlak ve şişik görünecek. Ay-
rıntıları ortaya çıkarmak için vurgulara,
beyazlara ve gölgelere ve son olarak
radyal filtrelere dikkat edin. Ön planınız
için ise gölgeler ve dereceli filtrelerle ça-
lışmak iyi bir fikir olabilir.

MAVİ AY
SİZİN

İÇİN VAR...

Reklam yıldızı Aras
Sevilen sanatçı Aras Bulut İynemli, Vodafone’un reklam yüzü
oldu. İynemli, Vodafone’un yeni dönem reklamlarında
teknoloji-insan birlikteliğiyle yazılmış hikâyeler anlatacak

YönEtmEn Murat Çeri'nin
ilk uzun metraj filmi "Bir Düş
Gördüm", BangkokThai

Uluslararası Film Festivali'nde ödüle
layık görüldü. Bir trafik kazası sonra-
sında hafıza kaybı yaşayan küçük Ta-
rık'ın rüyalarını ve düşlerini anlatan film,
Tayland'daki festivalden en iyi sinemato-
grafi ödülünü aldı. Daha önce de İskan-
dinav Uluslararası Film Festivali'nden 2
ödül kazanan ve 44. Sao Paolo Film
Festivali'nde halen yarışmakta olan film,
festival yolculuğuna ABD, İran ve Ban-
gladeş'te devam edecek. TRT'nin ortak
yapımcılığında çekilen film, gelecek ay-
larda Gilak Uluslararası Film Festivali,
Los Angeles Asya Filmleri Festivali ve
Dakka Uluslararası Film Festivali'nde
yarışacak. Uluslararası ismi "In My
Dream" olan filmin görüntü yönetmenli-
ğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını
ise Ebru Tunçoktay üstleniyor. 2018'de
düzenlenen Boğaziçi Film Festivalinde
Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden
olan, aynı yıl Malatya Film Festiva-
li'nden de "TRT Ön Alım Yapım Des-
teği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de
ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pa-
koğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan
Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin
Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavra-
koğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed
Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars
ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

Filmin konusu

Dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir
trafik kazası sonrası başından geçenlere
odaklanan "Bir Düş Gördüm"ün konusu
şöyle: "Kazada babası hayatını kaybe-
den, annesi komaya giren Tarık hafıza
kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gör-
düğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra
köye dedesinin yanına giden Tarık, bu
yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadık-
larını hayata tutunma aracı olarak kulla-
nır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı
yaşatma çabasındadır."

Zümrütten
şarkılar

PandEmi süreciyle şekillenen dünya-
mızın durumunu bir sanatçı duyarlılı-
ğıyla yansıttığı “Yeni Dünya/Coxa”

adlı albümünü geçtiğimiz ay çıkartan Köksal
Ekinci, "Zümrüt Şarkılar" adını verdiği yeni albü-
münü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel bir
video klip eşliğinde yayınladı. Gökyüzünün şifa-
sını notalara nakşeden şarkı yazarı ve müzisyen
olarak nitelendirilen Köksal Ekinci’nin "Zümrüt
Şarkılar" albümünde 6 şarkı yer aldı. Astro-
Müzik türünde parçalar yapan Ekinci; Sevgi, Bil-
gelik, Ölümsüzlük, Koşulsuz Aşk, Şans, Bereket
sembolü olan Zümrüt’ün tarih boyunca bir çok
kültürde ve uygarlıkta çok değerli kabul edilen,
doğanın bize sunduğu mucizevi yer altı kaynakla-
rından biri olduğunu hatırlattı. Sanatçı Züm-
rüt’ün büyüleyici ve ilham verici güzelliği ile
Mısır'dan Peru'ya kadar sayısız efsaneye, pek çok
mitolojik öyküye ve edebiyat eserine konu oldu-
ğuna ve cennet taşı olarak bahsedildiğine vurgu
yaptı: “Enerji açısından zümrüt taşının bağışıklık
sistemini güçlendirdiğine ve kalbe şifa olduğuna,
aşk enerjisi verdiğine inanılmaktadır. Zümrüt
Merkür ve Venüs gezegenlerinin taşı ve kalp çak-
rasının rengi olarak kabul edilmektedir. Tüm bu
öğelerin biraraya gelmesiyle, albümümün açılış
şarkısı olan "Zümrüt/ Sirius (İsis)"in verdiği il-
hamla, adını Zümrüt Şarkılar olarak belirledik.”

Ekranların
sevilen yüzü
Aras Bulut İy-

nemli, Vodafone ile el sı-
kıştı. Sevilen sanatçı,
Vodafone’un yeni reklam
yüzü olacak. İynemli’nin
Vodafone müşterilerinin
deneyimlerinden yola
çıkan hikâyeler anlatacağı
reklamlarda, teknolojiyi
değerli kılan unsurun
insan olduğu mesajı veri-

lecek. İynemli, televizyon
reklamlarının yanı sıra
radyo, açıkhava, özel diji-
tal projeler, mağaza içi gö-
rünürlük gibi tüm iletişim
mecralarında yer alacak.

İşimiz hikâye 
anlatmak

Vodafone işbirliğinden
duyduğu memnuniyeti
dile getiren Aras Bulut İy-
nemli, “Oyuncular olarak,

hikâyelere hizmet ediyo-
ruz. Hikâyelerin inanıl-
maz bir gücü olduğuna
inanıyorum. Vodafone’un
yeni reklamlarında aslında
hepimizin her gün yaşa-
dığı, başrolünde teknoloji
ve insanın olduğu hikâye-
ler anlatacağım. Bu güzel
işbirliği için çok mutlu-
yum. Heyecanlı ve keyifli
bir sürecin bizi beklediğine
inanıyorum” dedi.

Köksal Ekinci, yeni
şarkılarıyla müzik
piyasasına giriş yaptı.

Bir Düş Gördüm

öDül alDı

ÜnlÜ iş insanı aynı
zamanda Burgerillas
Etiler'in sahibi Al-

parslan Yüce, 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı'nda alkışlanacak
bir harekete imza attı. "1923
ANISINA 1923 Hamburger"
projesi ile yola çıkan Yüce, 29

Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda
sahibi olduğu Burgerillas Eti-
ler'de özel olarak hazırlattığı
Hamburgerleri Kasımpaşa
Çocuk Esirgeme Kurumu ve
Koca Mustafapaşa Çocuk Esir-
geme Kurumu'nun yanı sıra so-
kaktaki çocuklara dağıttı. Bu gibi 

projelere devam edeceğini dile
getiren Alparslan Yüce "Cumhu-
riyet Atamızdan bize armağansa,
atamızın dediği gibi “Çocuklar
geleceğimizin güvencesi, yaşama
sevincimizdir. Bugünün çocu-
ğunu, yarının büyüğü olarak ye-
tiştirmek hepimizin insanlık
görevidir. Çocukların yüzünde
gördüğüm o tebessüm, o mutlu-
luk benim herşeye bedel" dedi.

Hamburger bayramı
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Dilay kemer hayatini kaybetti

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu
Dilay Kemer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dilay Kemer, uzun süre Fenerbahçe Televizyonu'nda spiker
olarak görev almıştı. 32 yaşındaki Kemer, atlatmayı başardığı

kan kanserine ikinci kez yakalandı. Uzun süredir kanser teda-
visi gören Kemer'in ailesi acı haberi sosyal medyadan du-
yurdu. Kemer'in ailesinin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer
aldı: "Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik."

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele
eden Silivrispor ligin 6'ıncı haftasında
kendi sahasında konuk ettiği Sultnbey-
liği Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi
başardı. Silivri sahasında oynanan,
grupta alt sıraları ilgilendiren karşılaş-
mada iki takılda maç tempoları ile dik-
kat çektiler, top bir o kalede, bir bu
kalede gidip geldi. İki takımda galibi-
yeti çok istediği karşılaşmada ilk ya-
rıda pozisyonlar olmasına rağmen iki
takımda gol bulamadı. Karşılaşmanın
ikinci yarısında rakibi karşısında daha
etkili ve daha iyi olan taraf ev sahibi
Silivrispor oldu. Maçın 63'üncü daki-
kadasında, Sultanbeyliği Belediyespor
ceza alanı üzerinde kazanılan serbest
vuruşu Gökhan Göksu filelerle buluş-
turdu.

İlk galibiyetine imzayı attı

Grubunda ilk galibiyetini alan Silivris-
por, üstün oynadığı karşılaşmayı gali-
biyetle bitirmenin mutluluğunu yaşadı.
Ligde 6. karşılaşmasında kendisi gibi
alt sıralardan kurtulma çabası veren
Sultanbeyliği Belediyespor karşısında
aldığı galibiyetle ilk üç puanını hane-
sine yazdırdı. Grupta iki beraberliği
bulunan Silivrispor grubunda puanını
5’e çıkarttı. Silivrispor yönetimi tri-
bünde  maçın son bitiş düdüğüne
kadar büyük heyecan yaşadı. Kulüp
Başkanı Taylan Güraslan ve yanında-
kiler heyecandan yerlerinde duramadı.

Bartın'da görevli coğrafya öğretmeni, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak
ve Azerbaycan'a destek için Türk ve
Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaptı.
Köksal Toptan Anadolu Lisesinde gö-
revli 52 yaşındaki coğrafya öğretmeni
Mustafa Aydınhan, Cumhuriyetin 97. yılı
kutlamaları kapsamında Kurucaşile ilçesi
sahiline geldi. Aydınhan, gazetecilere,
Cumhuriyetin 97. yılını dalış yaparak
kutlamak istediğini söyledi. Cumhuriye-
tin çok zor şartlar altında kurulduğunu
ifade eden Aydınhan, "Dalış yaparken bir
yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu-
şunun 97. yılını kutlamak, bir yandan da
işgal altındaki topraklarını kurtarmak için
Ermenistan'a karşı büyük bir mücadele
sürdüren Azerbaycanlı kardeşlerimize
desteğimi göstermek istedim” dedi.

Silivrispor
kazanmayı bildi

Bugüne kadar Galatasaray altyapısına çok sayıda oyuncu kazandıran Galatasaray Bağcılar Futbol Okulu 6-14 yaş
grubu arasındaki çocukların sporla tanışmaları ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor
Bağcılar Göztepe’de 10 yıldır Galatasaray ve Türk
futboluna yeni yetenekler kazandırmaya çalışan Bağ-
cılar CFS Kulübü Başkanı ve Galatasaray Bağcılar
Futbol Okulu Koordinatörü Cemal Boğatekin, sağ-
lıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaya, çocuk-
lara ve gençlere yatırım yapmaya devam ettiklerini
söyledi. Boğatekin, “Semtimiz ve ilçemizde yetenek-
leri keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda minik yavru-
muzu Spor Okulumuz sayesinde ön plana çıkartıp,
ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. Çocukları-
mızın tatil günlerinde sporla iç içe olmasını sağlamak,
kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş zamanlarını
değerlendirmeleri için Bağcılar CFS kulübü ve Gala-
tasaray Bağcılar Futbol okulumuza gösterilen yoğun
ilgi bizleri son derece memnun ediyor. Çocuklarımı-
zın spora ilgisini artırmak için gayretlerimiz katlana-
rak devam edecektir” dedi.

Ara vermek yok

Faaliyetlere hiç ara vermediklerini de belirten Boğate-
kin, “Hilmi Kambur ve Aytun Bostan hocalarımız ne-
zaretinde hafta sonları 10:00 ile 19:00 saatleri arası
yaş gruplarına göre Covid-19 Pandemi Tedbirleri ön-
lemleri alınarak çalışmalarımızı ara vermeden sürdü-
rüyoruz. Çocuklarımızın burada alacakları güzel
eğitimler neticesinde amatör kulübümüz olan Bağcı-
lar CFS kulübü ve Galatasaray Bağcılar Futbol’dan
yetenekleri keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda çocuğu-
muzun olduğunu biliyoruz. Futbol kursumuzda kali-
teli ve güzel eğitimler alacak olan minik yavrularımızı
Bağcılar CFS kulübü, Galatasaray ya da farklı takım-
lara göndermeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Bağcılar’da

Sampiyonluk iCin
peDal CevireCek

D üzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve Türkiye
birincilikleri bulunan dağ bisikleti sporcusu Emir-
han Eroğlu, dünya kupasına katılmayı hedefliyor.

2017 ve 2020 yıllarında Türkiye Downhill Şampiyonası
Elite kategoride şampiyon olan 22 yaşındaki Emirhan

Eroğlu, gözünü Dünya Downhill Şampiyonası'na
dikti. 5 yaşından itibaren bisiklet kullanan Emir-

han, dağ bisikletini 4 yıldır profesyonel olarak
yapıyor. İlk zaferini 2017 yılında Kayseri'de

düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda
alan ve daha sonra birçok dereceler elde
eden Emirhan, yarışmalardaki kazalarda
çok sayıda sakatlık yaşasa da bisiklet sev-

gisini bırakmıyor. Bisikletiyle bir bütün
olan Emirhan, yaptığı akrobasi hareketleriyle

de adete izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

Yaptığım spor oldukça riskli

Emirhan Eroğlu, bisikletin üzerinde mutlu, hedeflerinin
de büyük olduğunu söyledi. Başarılı sporcu, 4 yıl önce
iyi bir bisiklet alarak dağ bisikletine tam manasıyla baş-
ladığını ifade ederek, "Bu sporu daha önce de yapıyor-
dum ama downhill bisikletle yapmıyordum. Doğru
bisikleti bulmak sosyal medya üzerinden gerçekleşti.
Normal bir bisikletle bu sporu yapıyordum ama daha

iyi bir bisiklet alarak sporu tam manasıyla yapmaya
başladım. Bisikleti aldıktan 1 ay sonra Kayseri'de Erci-
yes yarışlarına katıldım. Türkiye Şampiyonasıydı. Daha
sonra o turnuvada şampiyonluğum geldi ve resmiyete o
zaman döküldü. 5 yaşında iki tekerlekli bisiklet sürmeye
başladım ve öğrendim ama tepe iniş sporunu dört yıla
yakındır yapıyorum." diye konuştu. Emirhan, bisiklet
sporunun bazı riskleri olduğuna değinerek, kullandığı
bisikletin dağ bisikleti olarak geçtiğini belirtti. Yaptığı
spor dalında sadece iniş olduğunu anlatan Emirhan,
"Çıkış hiç yok. 4 kilometrelik bir parkuru oluyor, zor
parkurlar. İniş zamanı hesaplanıyor sadece. Yaptığım
spor oldukça riskli, yapmak isteyenler varsa bisikletten
önce ekipmanlarını almalılar. Kask ve dizlik kesinlikle
almalılar." dedi. Yarışma öncesi heyecanlı ve bir o kadar
stresli olduğunu aktaran Emirhan, şunları kaydetti:
"Tabii ki heyecan oluyor ama yarış esnasında belli bir
süreden sonra hızla veya parkura olan heyecanınız nor-
male dönüyor fakat yarışma esnasında yarış sırası bek-
lerken oturduğum yerde heyecanlanıyorum çünkü çok
fazla şey düşünüyorum. Düşer miyim, süre kaygısı olu-
yor. Kendimize zorlayan parkurları denemeye çalışıyo-
ruz. O zaman parkur zorluğundan dolayı stres
yapabiliyorum. Mental olarak yorulsak da onu yaptı-
ğında insan mutlu oluyor." 

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve Türkiye birincilikleri bulunan dağ
bisikleti sporcusu Emirhan Eroğlu, dünya kupasına katılmayı hedefliyor

Hedef dünya kupası
Dünya kupasına katılma hedefi olduğunu
anlatan Emirhan Eroğlu, "Yarışlarda aldı-
ğım başarılar üniversite puanıma ilk ola-
rak katkı sağladı. Şu anda Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesinde BESYO
kazandım. Orada antrenörlük okuyorum.
İleriye yönelik dünya kupasına katılmak
burada derece yapmak istiyorum ama cid-
den zor ve maliyetli bir iş. Ayrıca dünya
kupasına katılabilmek için bir sürü yarış-
madan birincilikler ve puanlar almak ge-
rekiyor. Bunun için çok çalışıyorum."
şeklinde konuştu. Vücudunun 4 farklı ye-
rinde yarışlarda yaşadığı kazalardan kırık-
ları olduğunu belirten Emirhan, şöyle

devam etti: "Her gün ufak tefek sakatlıklar
geçiyoruz ama bunların yanı sıra İstan-
bul'da belediyeye ait bir yer var orada sağ
köprücük kemiğimi kırdım. El parmakları-
mın hemen hemen hepsi kırık. Kabur-
gamda bir çatlak var. Ayak parmağımda
ve ayak topuğumda çatlaklar var. 1,5 ay
sakatlık sürem oldu. Çevremde bu sporu
yapan arkadaşlarımdan daha büyük sa-
katlıklar geçirenler oldu, 4 ay bisiklete bi-
nemediler hatta bazıları iyileşemedi bile.
Mesela geçtiğimiz ay katılmış olduğum Er-
ciyes'teki turnuvada çok büyük kazalar ge-
çirdim ama hiçbirinde büyük bir sakatlığım
olmadı. Sol orta parmağım kırıldı."

BAS GAZA AYHANCAN
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven,
Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son aya-
ğında üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek
için piste çıkacak. Türkiye Otomobil Sporları Fe-
derasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya
göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve
TOSFED katkılarıyla yarışan milli sporcu Ay-
hancan Güven, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde
Porsche Carrera Cup Fransa'nın Barcelona Ka-
talonya pistinde koşulacak son ayağında müca-
dele edecek. Final öncesi 146 puanla
şampiyonada lider konumunda yer alan Red
Bull sporcusu Güven, son 2 sene şampiyon ola-
rak tamamladığı Porsche Carrera Cup Fransa
turnuvasında 3. şampiyonluk hedefiyle direksi-
yon başına geçecek. 31 Ekim Cumartesi günü
TSİ 12.15'de başlayacak sıralama turlarının ar-
dından, ilk yarış aynı gün 15.30'da, ikinci yarış
ise Pazar günü 13.30'da start alacak. TOSFED
açıklamasında "Porsche Carrera Cup Fransa
YouTube ve Facebook sayfalarından canlı olarak
yayımlanacak yarışlarda, Porsche Junior pilotu
milli sporcu Ayhancan Güven'i 3. kez şampiyon
olarak görmek dileğiyle başarılar diliyoruz." ifa-
deleri kullanıldı. Milli sporcu Ayhancan Güven,

Porsche Carrera Cup Fransa'nın Belçika SPA
Francorchamps pistinde koşulan 4. ayak yarışla-
rında bir dördüncülük ve bir birincilik alarak 146
puanla şampiyona liderliğini pekiştirmiş, son 5.
ayak yarışları öncesi üçüncü şampiyonluğu için
önemli avantaj elde etmişti.

En güzel dalış



Ing Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TO-
FAŞ’ta Başantrenörlük görevine Hakan Demir
getirildi. Mavi-yeşilli kulüp, yapılan görüşme-
ler sonucunda başantrenörlük için Hakan
Demir ile anlaşma sağladı. Koç Hakan Demir
son olarak, ING Basketbol Süper Ligi ekiple-
rinden Teksüt Bandırma’da görev yapmıştı. 24
Kasım 1968, Elazığ doğumlu Hakan Demir;
1998 yılından bu yana antrenörlük yapıyor.
1998-1999 sezonunda Amerika NCAA takım-
larından Siena College’de basketbol eğitimi
alıp, asistan koçluk pozisyonunda bulunan

Demir, 1999-2005 yılları arasında Efes Pil-
sen'de yardımcı antrenörlük yaptı,

ilk başantrenörlük deneyimini
ise 2005-2006 sezo-

nunda Tekelspor’da
yaşadı ve

İzmir’de 
çalıştı.

Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak
daha sonra çıktığı 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan
Göztepe, 7. haftaya 7 puan ve averajla 9. sırada girdi.
Göztepe, ligin 7. haftasında lige iyi bir başlangıç yapan ve
16 puanla liderlik koltuğunda bulunan Aytemiz Alanyas-
por'u konuk edecek. Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor,
yarın saat 16.00'da bugün Volkan Bayarslan'ın yöneteceği
müsabakada Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-
kırmızılı ekipte Alpaslan Öztürk ile Batuhan Kırdaroğ-
lu'nun sakatlıkları bulunuyor. Gürsel Aksel Stadı Batı
Tribünü'nde oluşturulan geçici localarda, geçen sezon
kombine bileti olanların arasından kura ile belirlenen ta-

raftarlar müsabakayı izleyebilecek.

Alanyaspor'la 7. randevu

Aytemiz Alanyaspor'la son 3 sezonda 6
maça çıkan Göztepe, rakibiyle Süper Lig'de
7. kez karşılaşacak. Geride kalan 6 müsaba-
kada Göztepe 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 ye-
nilgi aldı. Bu müsabakalarda 11 gol atan
sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 10 gol gördü. İz-
mir'deki 3 karşılaşmada rakibine mağlup olmayan
Göztepe, sahadan 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 
ayrıldı.

SPOR

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA
Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Maccabi Tel-Aviv maçında, iyi

oynamalarına rağmen şanssız bir mağlubiyet aldıklarını söyledi
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Maccabi
Tel-Aviv'in 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından düzenle-
nen basın toplantısında, karşılaşmanın başından sonuna kadar
çok iyi oynadıklarını belirtti. Penaltı pozisyonuna kadar oyunun ha-
kimi olduklarını dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu: "11 kişi kal-
saydık keşke penaltıdan gol yeseydik, hiç problem yoktu. Maça
çıkarken elimizde tek stoper, tek sağ bek, tek sol bek vardı. Rakip ta-
kımın 11-12 yedeği varken bizim 5 yedeğimiz vardı. Çok sıkıntılı bir
durumda maça çıktık ama arkadaşlarım gerçekten mükemmel oyna-
dılar. Maçın başından sonuna kadar özellikle de ilk yarı gerçekten
mükemmel oynadık, rakibe pozisyon dahi vermedik. Ancak şanssızlık
yaşadık penaltı ve kırmızı kart oyunun kaderini belirledi. Bu grupta
şansımız bitmedi, yolumuza yine devam edeceğiz. İnşallah sakatları-
mız da geldiğinde daha alternatifli kadromuz olacak. UEFA maçla-
rına alışmış olacağız. Kalan maçlarımızı kazanmak için ne
gerekiyorsa yapacağız. Bugün takımımla gurur duydum, hepsini
tebrik ettim."

Sakat sakat oynadılar

Hedeflerinin değişmediğini vurgulayan Çalımbay,
Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda yenebilecek

güçte olduklarını ifade etti. Sakatlıklar ve yoğun
maç programı nedeniyle sıkıntılı bir süreç

yaşadıklarına değinen Çalımbay, grupta
kalan maçları kazanmak için ne gereki-

yorsa yapacaklarını vurguladı. Av-
rupa kupalarında gidebildikleri

yere kadar gideceklerini belir-
ten Çalımbay, pes etmeye-

ceklerinin altını çizdi.
Sakat oyuncular ne-

deniyle özellikle
defansta

sorun

yaşadıklarını ve sakat sakat oynayan Samba Camara'nın kırmızı
kartla oyun dışında kaldığına işaret eden Çalımbay, tam kadro olduk-
larında Maccabi Tel-Aviv'i İsrail'de yenebileceklerini, geçen sezon ol-
duğu gibi yine şampiyonluğa oynayacaklarını sözlerine ekledi.

sALLADık 
AmA yıkAmADık!
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T ürk Telekom Stadı'nda oynanacak maç,
saat 19.00'da başlayacak. Kaşılaşmayı
hakem Ali Şansalan yönetecek. Lige 2'de

2 yaparak başlayan ancak sonrasında düşüş
yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 6 maçta 3 galibiyet,
1 beraberlik ve 2 yenilgi gördü. Galatasaray,
topladığı 10 puanla haftaya lider Aytemiz Alan-
yaspor'un 6, ikinci Fenerbahçe'nin ise 4 puan
gerisinde üçüncü sırada girdi.
Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan
MKE Ankaragücü ise yaptığı 4 maçta 1 bera-
berlik, 3 yenilgi alırken, topladığı 1 puanla son
sırada bulunuyor.

Falcao cezalı

Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı golcü Rada-

mel Falcao, cezası nedeniyle MKE Ankaragü-
cü'ne karşı forma giyemeyecek. Ligin 6. haf-
tasında deplasmanda Büyükşehir Belediye
Erzurumspor ile yapılan maçta çift sarı kart-
tan dolayı oyundan atılan Falcao, cezası ne-
deniyle bu karşılaşmada sahaya
çıkamayacak.

Belhanda'nın durumu belirsiz

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Younes
Belhanda'nın yarınki karşılaşmada oynayıp
oynamayacağı bugün yapılacak son an-
trenmanın ardından belli olacak. Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor ile yapılan maçta
sakatlanan ve hafta boyunca tedavisi
devam eden Faslı orta saha oyuncusu, ta-

kımla antrenmanlara katılamadı.

Etebo dönüyor

Kırmızı kart cezasını tamamlayan Oghenekaro
Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev ver-
mesi durumunda MKE Ankaragücü'ne karşı
sahaya çıkabilecek. Ligin 5. haftasındaki Ay-
temiz Alanyaspor müsabakasında kırmızı kart
gören Nijeryalı futbolcu, 6. haftadaki Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında
cezasını tamamladı. Galatasaray'da Christian
Luyindama ve oynaması durumunda Younes
Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakası ön-
cesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Lu-
yindama ve Belhanda yarın sarı kart
görmeleri durumunda 8. haftadaki Demir

Grup Sivasspor karşılaşmasında görev 
alamayacak.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, oynadığı son 4 resmi maçın ta-
mamında en az 1 gol yedi. Son olarak Süper
Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe
derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip,
sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper
Lig müsabakasında da gol yedi. UEFA Avrupa
Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-
1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-
0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1
gol bulmasını engelleyemedi.
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.
Sarı kırmızılılar başkent temsilcisini mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor
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Süper Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen Göztepe, bugün lider Aytemiz 
Alanyaspor'u ağırlayacak. İki rakibin mücadelesinin çetin geçmesi bekleniyor

Bin 250 sporcu
Antalya’da olacak
Ironman 70.3 Turkey heyecanı başlıyor. Antalya,
pandemi kuralları çerçevesinde 72 ülkeden bin
250 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor
Pandemi döneminde sportif ve fiziki altyapı-
sıyla farklılığını ortaya koyan Antalya, 72 ülke-
den bin 250 sporcuyu ağırlamaya hazırlanıyor.
Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Be-
lek'te "The Land of Legends" ev sahipliğinde
bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilecek olan Ironman
70.3 Turkey heyecanı için geri sayım başladı. 1
Kasım Pazar günü yapılacak olan yarışmaya,
72 ülkeden sporcu katılım gösterecek. Belek,
sezon sonu olarak adlandırılan kasım ayında
sporcuların aileleri ve yakınları ile birlikte 3 bin
kişiyi ağırlayacak. Güç ve iradenin ön planda
olduğu yarışmalar, heyecan dolu anlar 
yaşatacak.

En yükse katılımlı yarış 

Pandemi öncesinde her yıl 54 farklı ülkede 252
farklı Ironman yarışı düzenlenebilirken, pan-
demi döneminde tüm dünyada sadece 3 ül-
kede 3 yarış düzenlenebildi. Türkiye Ironman
70.3 yarışı, en yüksek katılımlı 4'üncü yarış
olarak unutulmayacak bir başarıya imza ata-
cak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Triat-
lon Federasyonu, Ironman Global Yönetimi
ile TURSET Project Management'ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen çalışma grupları ve
özenle hazırlanmış pandemi kurallarının başa-
rıyla uygulanması sayesinde organizasyon
Antalya'da hayat bulacak. 

TOFAŞ artık 
Demir gibi

Başakşehir hazırlığı
İttifak Holding Konyaspor, bu
hafta sahasında oynayacağı
Medipol Başakşehir maçından
3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Yeşil-beyazli ekip, Süper Lig’de

2020-2021 sezonunun 7'nci
haftasında Medipol Başakşe-
hir’i konuk edecek, Teknik di-
rektör İsmail Kartal
yönetiminde ısınma hareketle-

riyle başlayan antrenman 
3 grupta oyunla sürdü. Sa-
vunma-hücum organizasyonla-
rıyla devam eden antrenman
çift kale maçla sona erdi.  

Lider Alanya
bugün İzmir’de
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kap-
samında bando otobüs turu düzenledi. Süley-
manpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerini ziyaret
eden otobüsle birlikte Bando Takımının çaldığı
marş ve şarkılar ile Tekirdağ sokaklarında
Cumhuriyet Bayramı'na yakışır bir coşku ya-
şandı. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve cam-
larından ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk

posterleri ile bando takımına eşlik ederek 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak
oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
ruluşunun 97. Yıl dönümünü kutlamanın
mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek,
“Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmak ve yücelt-
mek en temel ilkemizdir. Bunun için canla
başla çalışacağız” diye konuştu.

Tekirdağ kırmızı beyaz

Hayrabolu artık
otoparka sahip
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu ilçesinin otopark ve trafik
sorununu büyük oranda çözecek olan Hayrabolu Katlı Yer Altı Otoparkı
ve Meydan Düzenlemesi Projesinin açılışını büyük coşku eşliğinde ger-
çekleştirdi. Başkan Albayrak, açılışta yaptığı konuşmasında, tesisin ilk
15 gün vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi

Söyle canım yaşar!
Türk müzik sektörünün en önemli bes-
tecilerinden biri olarak tarihe geçen
Melih Kibar’ın ölümünün 15. Yılı adına
geçtiğimiz hafta “Mesaj” isim özel bir
albümün ilk şarkısı yayımlandı. Bestesi
Melih Kibar’a sözleri rap müziğin lider
isimlerinden Ceza’ya ait “Yeni Mesaj”
isimli şarkı ile çıkış yapan albümün 2.
sürpriz sanatçısı ise Türk Pop müziğin
başarılı yorumcusu Yaşar, oldu. 7’den
70’e herkesin bildiği ve birçok toplulu-
ğun hep bir ağızdan severek seslendir-
diği “Söyle Canım” parçasının müziği
Melih Kibar, sözleri Çiğdem Talu, yeni
düzenlemesi Alper Erinç, yapımcılığını
Seda Sertbaş üstlendi.

ATASEHIR’DE
SANAT VAR
Her ay geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Ataşehir Belediyesi,
Kasım ayında konserler, çocuk tiyatroları, seminerler, söyleşiler ve daha birçok etkinlik
hazırlayarak kültür ve sanatı Ataşehirlilerin ayağına getirmeye devam ediyor

A taşehir Belediyesi Kasım ayında da tüm
etkinliklerini pandemi nedeniyle E-Kül-
tür Merkezi üzerinden düzenliyor. E-

Kültür Merkezi sayesinde Ataşehirliler tüm
etkinlikleri, belediyenin kültür merkezlerine git-
meden evlerinde kalarak güven içinde izleyebi-
liyorlar. Kasım ayından itibaren, konserler
dışında kalan tüm etkinlikleri podcast olarak
Spotify’dan dinlemek mümkün olacak. Ataşe-
hir Belediyesi’nin podcastlerine Spotify’ın
“Ataşehir Kültür” sayfasından veya
https://link.tospotify.com/FVws1UFcQab lin-
kini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

10 Kasım’da Atatürk anılacak

Kasım ayı kültür sanat etkinliklerinin ilki,
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün anılacağı “Tarih Okulu” prog-
ramıyla başlıyor. Dokuz Eylül
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkı-
lâp Tarihi Enstitüsü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin El-
macı’nın konuk olacağı prog-
ramda Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün 1911-1919 tarihleri
arasında yaptığı çalışmalar ışı-
ğında elde ettiği bulgular değer-
lendiriliyor. Tarihçi Olgay
Söyler’in moderatörlüğünde ger-
çekleşecek programda ayrıca Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün dış ba-
sında yer alan ilk fotoğrafları ve haber-
leri de irdeleniyor. Program 10 Kasım’da
Youtube ve Radyo Ataşehir’den yayınlana-
cak.

Pandemi döneminde ruh sağlığı

Konuklarıyla hayata dair keyifli söyleşilerine
devam eden Özgür Okuryazar'ın Kasım ayı
konuğu Uzman Psikolog ve Öğretim Görevlisi
Özden Öz Uslu. Özgür Okuryazar, konuğu
Özden Öz Uslu ile mart ayından bu yana ül-
kemizi de etkisi altına alan salgının ruh sağlığı-
mıza etkisi üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor.
17 Kasım’da Youtube’dan yayınlanacak prog-
ramın tekrarı 20 Kasım’da Radyo Ataşehir’de
olacak. Prof. Dr. Marcus Graf, seminerler se-
risinde, başlangıcından günümüze kadar
sanat tarihini tartışmaya devam ediyor. Kasım
ayındaki seminerde, Prof. Dr. Marcus Graf,
milattan önce 5. ve 1. yüzyıllar arasında Eski

Yunan sanatında yer alan idealizm ve ideal es-
tetik konseptini ele alıyor. Graf, sanat eserleri-
nin güzellik ve antik din bağlamında analiz
edilmesinin yanı sıra, mitoloji ve sanat felsefesi
konularına da değiniyor. Prof. Dr. Marcus
Graf’ın programı 11 Kasım saat 10.00’da
Youtube, 12 Kasım’da ise Radyo Ataşehir ve
Spotify’da yayınlanacak.

Sanatçı sohbetleri

“Sanatçı Sohbetleri”nde bu ay Öykü Demirci,
sanatçıların nasıl düşündüğü ve çalıştığını or-
taya koyuyor. Çağdaş sanatçılarla yapılan söy-
leşiler, günümüz
estetiği

ve
sanat kav-
ramları hakkında fikir veriyor. Sanatçı ve aka-
demisyen Fırat Engin’le sanatçının yaşamı,
sanatında odaklandığı konu ve kavramlar ile
yapıtlarının estetiğini tartışıyor, sanatçının yer
aldığı “Maske/Çağrışımlar” ve “Parla” sergi-
leri üzerine sohbet ediyor. Program 13 Kasım
saat 10.00’da Youtube’dan, 16 Kasım saat
10.30’da ise Radyo Ataşehir’den takip edilebi-
lir. “Müze Sohbetleri”nde “Bir Platform Ola-
rak Müzenin Toplumdaki Yeri” tartışılıyor.
Sanat yazarı Hatice Utkan Özden, müzelerin
nasıl çalıştığını, müze sahipleri, direktörleri ve
yöneticileriyle birlikte ele alıyor, müzenin sos-

yal ve kültürel rollerinin yanı sıra sanat orta-
mındaki işlevlerini tartışıyor. Hatice Utkan
Özden, Pera Müzesi Süreli Sergiler Yöneticisi,
Begüm Akkoyunlu Ersöz ile platform olarak
müze konusunu tartışıyor. Bu keyifli sohbet 15
Kasım saat 10.00’da Youtube’dan izlenebilir,
18 Kasım’da ise Radyo Ataşehir’den dinlene-
bilir.

Çağdaş sanat buluşmaları

“Çağdaş Sanat Buluşmaları”nda bu ay Cey-
lan Kayhan, “EK Eleştirel Kültür Dergisi” yö-
netmeni Ali Şimşek ile modernizmden
postmodernizme uzanan bir sürecin baskın
eğilimlerine odaklanıyor. İroni, camp, pastiş,
kitsch, sinizmkinizm gibi 90 sonrası güncel
çağdaş sanatın günümüzdeki etkileri üzerine

keyifli bir sohbet gerçekleştiriyorlar.
Tarihi bir belge niteliğinde ola-

cak program 16 Kasım saat
10.00’da Youtube’dan,

19 Kasım saat
10.30’da ise Radyo
Ataşehir’den dinle-
nebilir.
Melike Bayık, galeri
sahipleri ve yönetici-
leriyle galeri yöne-
timi, koleksiyon

geliştirme ve sanat
ekonomisi hakkında ko-

nuşmalarına kasım
ayında da devam ediyor.

90’ların sonunda İstanbul’da ku-
rulan Pi Artworks, Türkiye’nin

önemli ve köklü galerilerinden birisi
olarak uluslararası ölçekte farklı sanatçı-

larla çalışıyor. Melike Bayık, Pi Artworks’ün
Direktörü Eda Derala ile Türkiye’de kurulup
neredeyse çeyrek yüzyılı tamamlayan galerinin
uluslararası sanat ortamındaki varlığını, sürek-
liliği ve sanat piyasasındaki dinamiklerini tartı-
şıyor. Program 20 Kasım’da Youtube, 22 
Kasım’da Radyo Ataşehir’de.

Ataşehir’in Sesleri

“Ataşehir’in Sesleri” programının Kasım ayı
konuğu Türk Halk Müziği Sanatçısı Müslüm
Eke oluyor. Müslüm Eke ile yapılan söyleşi ve
yorumuyla hayat bulan birbirinden güzel tür-
külerin yer alacağı program 12 Kasım saat
10.00’da Youtube, 17 Kasım saat 10.30’da ise
Radyo Ataşehir’den takip edilebilir. Ataşehir’in
çok kültürlü dokusundan yola çıktı.

Kasım ayında sinema söyleşilerinde;
İtalyan Sineması'nın dâhi yönetmenlerinden

Federico Fellini doğumunun 100. yılında bir söy-
leşi programı ile anılıyor. Yazar Hakan Bıçakcı ile

“Altyazı Sinema Dergisi” editörü Fırat Yücel, Fellini
üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecekler. “Si-

nema Konuşmaları” programı 23 Kasım saat
10.00’da Youtube, 25 Kasım’da ise

Radyo Ataşehir’de olacak.

Fellini 
100 yaşında

KOVİD-19 salgını dolayısıyla sosyal me-
safe, hijyen ve maske kullanımı gözetilerek
gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın
okunmasıyla başladı. Hayrabolu Katlı
Yer Altı Otoparkıyla, ilçenin otopark ve
trafik sorunu büyük oranda çözülürken,
meydan düzenlemesiyle de vatandaşlara
sosyal aktivite ve etkinlik alanı, çocuklara
ise oyun parkı kazandırılmış oldu. Prog-
ramda açılış konuşmasını Büyükşehir Be-
lediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı
Alpaslan Kurtoğlu yaptı. Daire Başkanı
Kurtoğlu konuşmasında, "Öncelikle Hay-
rabolu Katlı Yer Altı Otoparkı ve Meydan
Düzenlemesi Projemizin tüm Hayrabolu
halkına hayırlı olmasını diliyorum. Proje-
mizde 1. bodrum katta su deposu, güven-
lik odası, oto yıkama birimi ve ofisi,
depolar, erkek ve kadın tuvaleti, 77 araç
kapasiteli otopark, bisiklet ve motosiklet
alanı bulunuyor.  2. ve 3. bodrum katta ise
depolar, personel odası, toplamda 181
araç kapasiteli otopark, bisiklet ve moto-
siklet park alanı bulunan projemizin top-
lam araç kapasitesi ise 258'dir. Ayrıca,
meydan alanında konser ve tören alanı ile
açık oturum alanları yer alıyor. Meydan
düzenlemesinde bitkiler ve süs havuzları
gibi peyzaj öğeleri de bulunuyor" dedi.

Hizmetlerin en güzeli 

Hayrabolu Katlı Yer Altı Otoparkı ve
Meydan Düzenlemesi Projesinin ilçeye
kazandırılan önemli bir yatırım olduğunu
ifade eden geçmiş dönem Hayrabolu Be-
lediye Başkanı Hasan İrtem, "Bu önemli
projeyi Hayrabolu'muza kazandıran Bü-
yükşehir Belediyemize teşekkür ederiz.
Hayrabolu'muz hizmetlerin en güzeline
layıktır. Emeği geçenlerden Allah razı
olsun" diye konuştu. 2014-2019 hizmet
döneminde Hayrabolu Belediyesi ve Bü-
yükşehir Belediyesi'nin güzel bir uyum

içerisinde çalıştığını ifade eden önceki
dönem Hayrabolu Belediye Başkanı
Fehmi Altayoğlu, "Yerel yönetimler, çok
zor ve ciddi emek gerektiren bir mecradır.
2014-2019 hizmet döneminde Hayrabolu
Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ola-
rak, ilçemizde uyum içerisinde güzel hiz-
metleri hayata geçirdik. Hayrabolu Katlı
Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenle-
mesi Projesi ilçemiz için önemli bir ihti-
yaçtı. Bu denli önemli bir projeyi,
böylesine anlamlı bir günde Hayrabolulu
vatandaşların hizmetine sunan Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'a
ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.
Projemiz tüm Hayrabolululara hayırlı
olsun" ifadelerini kullandı.

Üretim devam edecek 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, "6,5 yıllık Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı dönemimde Hayrabolu
ilçemizin bizlerde özel bir yeri oluştu.
2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı
seçildikten sonra Hayrabolu ilçemize ilk
geldiğim günü hatırlıyorum. O zaman
dedim ki, ̀ Burada çok işimiz var.' Şükür-
ler olsun ki o günden bugüne, ilçemizde
önemli hizmet ve yatırımları hayata geçir-
dik. Tekirdağ genelinde taş üstüne taş ko-
yana, en ufak bile olsa hizmet verene
minnet duyuyoruz. Ama Hayrabolu ilçe-
miz de maalesef Tekirdağ'ın genelinde ol-
duğu gibi ihmal edilmiş ve hak ettiği
yatırımları yeteri kadar alamamıştır. İlk
hizmet dönemimizde Tekirdağ genelinde
eski parayla yaklaşık 2 katrilyonluk yatı-
rım gerçekleştirdik. Bunun 4 katı kadar da
yatırım yapsak, yetmeyecek Tekir-
dağ'ımıza. Maalesef çok fazla ihmal edil-
miş bir kentte yaşıyoruz. Büyükşehir
Belediyesi olarak, her ilçenin ihtiyaçlarını
doğru bir şekilde belirleyerek yatırım yap-
maya çalışıyoruz” dedi. İRFAN DEMİR

Arsız'ın planı değişti!
İlk albüm kayıtlarını 2018’de tamamlayan
“Arsız”, Alim Yapım etiketiyle “Plan De-
ğişti” isimli ilk teklisini yayınladı. 2013 yı-
lında Eren Aykanat, Engin Erkan, Deniz
Şencan ve Emre Aykanat tarafından ku-
rulan, sonrasında ise Engin Erkan’ın Bel-
çika’ya yerleşme kararından sonra gruba
katılan Efe Ekşioğlu ile beraber güncel
haline bürünen Arsız, ilk tekli çalışması
Plan Değişti’yi yayınladı. Arsız’ın, Alen
Konakoğlu’nun prodüktörlüğünde Alim
Yapım etiketiyle tüm dijital platformlarda
müzikseverlerle buluşan Plan Değişti tek-
lisi, büyük beğeni topladı. Geniş bir an-
lama sahip ve keskin sınırları olmayan
rock müziğin alışılagelmiş kalıplarını
yıkan anlatım tarzını benimseyen Plan
Değişti, grubun ilk teklisi olarak müzikse-
verleri farklı duyguların etkisine sürüklü-

yor. 2018 yılında Alen Konakoğlu’nun
prodüktörlüğü ile ilk albüm kayıtlarını ta-
mamlayan Arsız’ın, sözü grup üyesi Eren
Aykanat, müziği Arsız’a ait Plan Değişti
isimli tekli çalışmasının klibi ise ilk uzun
metraj filmi Suç Unsuru ile ulusal ve ulus-
lararası pek çok festivalde yarışan ve
ödüller alan Süleyman Arda Eminçe yö-
netmenliğinde çekildi. 


