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Bugün acıyı 
paylaşma günü

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin 1.

Olağan Gaziantep İl Kongresi’nde
konuştu. İzmir depremi nedeniyle
konuşmasını kısa tutan Babacan, “
İzmir’e, çevre illerimize ve Yunanis-
tan’a geçmiş olsun. Güzel İzmiri-
mizde dün meydana gelen
depremde, hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar
diliyorum. İzmir’e ve tüm çevre ille-
rimize, komşumuz Yunanistan’a da

yürekten geçmiş
olsun dileklerimi
iletiyorum. Çok
üzgünüz. Bugün,
devletin nasıl
kötü yönetildi-
ğini konuşmanın
günü değil.
Bugün acıyı pay-
laşma günü”
dedi.
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Deprem değil
ihmal öldürür!

Oktay APAYDIN

Ali Babacan

HANÇERLİ İZMİR’E GİTTİ

Afetlere karşı yan
yana gelmeliyiz

İzmir'de yaşanan deprem
sonrası dün soluğu Bayrak-

lı'da alan Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, vatandaşların
acısını paylaştı. Daha önce Avcılar
İlçe Kaymakamlığı yapan İzmir Vali
Yardımcısı Hulusi Doğan'la birlikte
kentteki arama kurtarma çalışm-
alarını takip eden Hançerli, 
“İzmir’in Seferihisar açıklarında
meydana gelen depremin ardından
dayanışma için
Bayraklı’ya gel-
dik. Afetler ya-
şanmadan yan
yana gelebilme-
miz ve alınması
gereken önlem-
ler konusunda
hızlıca harekete
geçmemiz gere-
kiyor” dedi.
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Turan Hançerli

İZMİR’İN 500 KATI OLABİLİR

İstanbul depremi
felaketimiz olur

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh
Mahruki, beklenen İstanbul

depremine acilen hazırlık yapılması
gerektiğini söyledi. Mahruki,
“Bugün gönlümüz, aklımız İzmir'le.
Ama İstanbul'u da acilen gündemi-
mize almalıyız, ders almalıyız.
Çünkü İstanbul depremi İzmir'de
yaşanan depremin 500 katı olabilir
1000 katı olabilir.
Buna can da dayan-
maz, yürekte dayan-
maz. Bu nedenle
devlet yetkilileri so-
rumlu kişiler her
kimse acilen sorum-
luluk almalıdır. İs-
tanbul’da her şey
daha kötü olabilir”
uyarısında bulundu.
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Nasuh
Mahruki

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Yaralarımızı hep 
birlikte saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum ile Adalet Ba-

kanı Abdülhamit Gül, depremin ar-
dından deniz suyu taşan Sığacık'ta
incelemelerde bulunup, esnafa geç-
miş olsun dileklerini iletti. “Yaraları
en kısa sürede saracak ve hepinize
eski hayatınıza dönmeniz için ge-
rekli koşulları sağlayacağız” diyen
Kurum, gereken her şeyin fazlasıyla
yapılacağının sözünü verdi. 2

bakan, taşan
deniz sularına
kapılıp, boğula-
rak hayatını kay-
beden Fatma
Erçetin’in aile-
sine de taziye zi-
yaretinde
bulundu. Kurum
ve Gül, acılı ai-
leye başsağlığı
diledi.

ç

Murat Kurum

TWİTTER’DAN DUYURDU 25 SENE DAHA
DEPREM OLMAZ
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Jeofizik Yüksek Mühen-
disi Prof. Dr. Övgün

Ahmet Ercan, İzmir depremiyle
ilgili iki kritik uyarıda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, depremin art-
çıları konusunda 2011 Van
depremini hatırlatarak, yorgun
binalara dikkat çekerek, "Van'da
7.2'lik bir deprem olmuştu. Çok
fazla göçük olmamıştı ama ya-
pılar yorulmuştu. Arkasında bir
Erciş depremi geldi 5.7 büyük-

lüğünde, 38 tane yapı yıkıldı.
Yorulmuş yapı üzerine eklen-
tiyle yeni bir sarsıntıya maruz
kalınca bu olabiliyor. Eğer İz-
mir'de de bu 7 büyüklüğün-
deki depremden sonra olacak
5.9-6'lık bir deprem gelirse,
benzer olayları İzmir'de göre-
biliriz" dedi. Ercan öte yan-
dan beklenen İstanbul
depreminin 2045 yılından
önce olmayacağını söyledi.
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, partisinin

Van'da düzenlenen 7'nci Olağan İl
Kongresi'nde, İzmir’de yaşanan
depreme değindi. Van'ın 2011'de
yaşadığı depremi de anımsatan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Van'da
deprem sonrası 25 bin 172 konuk,
kamu binası, okul, cami, sosyal
tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek
sahiplerine teslim ettik. Ocak

ayında yaşanan depremin ardın-
dan Malatya'da 5 bin 24 ve Ela-
zığ'da 18 bin 886 konutun büyük
kısmını bitirdik, kalanları da depre-
min yıldönümüne kadar tamamla-
mış olacağız. İzmir'deki depremde
evleri yıkılan vatandaşlarımıza da
en kısa zamanda yenilerini yapıp
teslim edeceğimiz. Kimse evsiz kal-
mayacak. Allah devletimize milleti-
mize zeval vermesin" dedi. I SAYFA 9
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KIMSE EVSIZ
KALMAYACAK
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İzmir'e giden CHP Lideri Kemal Kılıç-
daroğlu, Türkiye'deki deprem gerçe-

ğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Aslolan, bu
deprem gerçeğini madem biliyoruz, karşılaşa-
cağımızı da biliyoruz, bunun önlemlerinin ive-
dilikle alınmasıdır Türkiye genelinde. Sadece
İzmir'de, sadece İstanbul'da, sadece Kocae-
li'nde değil; nerede deprem kuşağı varsa ge-
rekli önlemlerin alınması lazım. Bu konuda
gerek parlamentoda gerek parlamento dışında
bizim üzerimize düşen bir görev varsa koşul-
suz bu görevi yapmaya hazırız, desteği ver-
meye hazırız” ifadelerine yer verdi. I SAYFA 7 İYİ Parti Genel Başkanı

Meral Akşener, İzmir’deki
6.9 büyüklüğündeki depremden
etkilenen ve yıkılan binaların bu-
lunduğu bölgeyi ziyaret etti. Akşe-
ner, “Bugünlerde zamanla
yarışıldığı için sadece görüp, geç-
miş olsun deyip, sabır dileyip ne
olup ne olmadığına bakıp, tespit
yapılıp geri dönülür. Burada oldu-
ğumuzu, arkadaşlarımızın, vatan-
daşlarımızın yanında olduğumuzu
bildirmek için gelinir ve dönülür.
Arama kurtarmada çalışan bütün
kardeşlerime teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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ZAMANLA 
YARIS VAR

YIKIM UYARISI YAPTI

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli
Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 2 çocuğu sağ olarak kurtuldu. 
7 yaşındaki Umut'un ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 1 çocuğu ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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ENKAZ ALTINDA
MUCIZE YASANDI

Merkez üssü İzmir'in Seferi-
hisar ilçesi olan 6.6 büyüklü-

ğündeki depremin ardından
Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 dai-
reli Doğanlar Apartmanı’nda bir
mucize yaşandı. Depremden 16
saat sonra arama kurtarma ekipleri,
3´üncü kat seviyesinden gelen ses
üzerine Ege Üniversitesi Emel Akın
Meslek Yüksekokulu Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Seher Dereli Perin-

çek ile irtibat kurmayı başardı.
Anne Perinçek’in yanında yanında
4 çocuğu da vardı. Enkazın başında
kızından ve torunlarından haber
alan Bekir Dereli büyük mutluluk
yaşadı. Dereli, “Çok mutluyum,
çok. Allah onları bize bağışladı.
Melek onlar melek” diye konuştu. 
7 saat süren titiz çalışmaların ardın-
dan, depremden tam 23 saat sonra
anne ve 3 çocuk enkazdan çıkarıldı.

ç Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, İzmir Depremi’nde

hayatını kaybedenlerin sayısının
35’e yükseldiğini, 7’si yoğun ba-
kımda olmak üzere 243 vatandaşın
tedavisine devam edildiğini açık-
ladı.Bakan Koca, İzmir’in Seferihi-
sar ilçesi açıklarında meydana gelen
6.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin
Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca, “35 can kaybımız var.

3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243
kişi halen tedavi görüyor. 642 kişi-
nin tedavisi tamamlanmış du-
rumda. 112 Acil Yardım Ekipleri,
UMKE Timleri, ambulanslarımız
ve hastanelerimizle, acımızı azalt-
mak için İzmir'de görev başındayız.
Buradaki çalışmalarımızı büyük bir
hassasiyet içinde devam ettiriyoruz.
Kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 
I SAYFA 9
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35 CAN KAYBIMIZ VARHEPSİ BİRER MELEK

Enkaz altında 4 çocuğuyla birlikte kalan Seher Perinçek'in sesini
duyan eşi Oğuz Perinçek ve babası Bekir Dereli büyük mutluluk
yaşadı. Birbirlerine sarılan aile bireyleri duygu dolu anlar yaşadı.

Soylu ve eşi
korona oldu

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ve eşi Hamdiye Soy-

lu’nun corona virüse yakalandığı öğ-
renildi. Testi pozitif çıkan çiftin
Ankara’da bir hastanede tedavi al-
tında olduğu belirtildi. Dün sosyal
medya hesabından konuyla ilgili
açıklama yapan Soylu, “Pazartesi
günü kendimizi iyi hissetmeyince,
tekraren yaptırdığımız test; eşim,
kızım ve bende pozitif çıktı. Düne
kadar evde sürdürdüğümüz tedavi
doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane
ortasına nakledilmiştir” dedi.
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Bizi öldüren şey
tedbirsizlik olur

Memleket Hareketi adı al-
tında yurt genelinde çalışma-

larını sürdüren CHP'li Muharrem
İnce, deprem acısı yaşayan İzmir'i
ziyaret etti. Ortaya çıkan manzara-
nın temel sebebinin depreme karşı
duyarsızlık ve tedbirsizlik olduğunu
belirten İnce, 1999'da yaşanan Göl-
cük depremini anımsattı İnce sosyal
medya hesabından paylaştığı mesa-
jında, “Biz bu acıyı 1999 Depremin-
den biliyoruz. Depremden etkilenen
yurttaşlarımıza destek olmak için
İzmir’deyiz. Depremde hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah'tan rahmet, yaralılarımıza acil
şifalar diliyorum. Deprem değil ted-
birsizlik öldürür” diye konuştu.
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İzmir'de meydana gelen 6.6
büyüklüğündeki depremle

birlikte oluşan küçük çaplı tsuna-
mide, balıklar karaya vurdu. Suların
çekilmesiyle birlikte kıyıda yüzlerce
ölü balık kaldı. Balıklar karaya vu-
rurken, su baskınından kaçamayan
yavru bir kedi de telef oldu. 
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Balıklar karaya vurdu!
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Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan, İzmir depreminin İstanbul depremini erkene çekmeyece-
ğini söyledi. Ercan, "İstanbul'da 2045'ten önce deprem olması benim için şaşkınlık olur.
Önümüzdeki 25 yıl daha İstanbul depreminin olacağını düşünmüyorum" dedi.
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HAvALArın soğumasıyla birlikte şiddetle-
nen sedef hastalığının sadece bir deri rahat-
sızlığı olmadığına dikkat çeken Doç. Dr.

Filiz Topaloğlu Demir “Dünyada ortalama 125 mil-
yon insanın, ülkemizde ise 1 milyona yakın sedef has-
tası olduğu düşünülüyor. Sedef hastalarında obezite,
diyabet, bağırsak hastalığı ve kalp damar hastalıkları
görülme oranının arttığı görüldü. Uzun yıllar tedavi
almayan hastalarda, derideki bu iltihabın, damarlarla
diğer organlarda da bozukluklara yol açma durumu

olduğu unutulmamalı” dedi.
Medipol Mega Üniversite Has-
tanesi Dermatoloji Bölümün-
den Doç. Dr. Filiz Topaloğlu
Demir, 29 Ekim Dünya Sedef
Günü kapsamında açıklama-
larda bulundu. Doç. Dr. Topa-
loğlu Demir, halk arasında
sedef hastalığı olarak bilinen
psoriasis’in hemen her yaşta
görülebildiğini belirterek “Pso-
riasis ataklarla ve iyilik dönem-
leriyle seyreden bağışıklık
sistemi aracılığıyla ortaya çıkan

iltihabi bir hastalıktır. Ekvatora uzak özellikle kuzey
ülkelerinde görülme sıklığı artarken, Ekvatora daha
yakın Afrika ve Asya ülkelerinde görülme oranı azalı-
yor. Dünyada ortalama 125 milyon insanın, ülke-
mizde ise 1 milyona yakın sedef hastası olduğu
düşünülüyor” dedi.

Soğuk hava şiddetlendirir

Özellikle güneşin etkisinin azaldığı sonbahar ve kış
aylarında sedef hastalığında artış olduğuna işaret
eden Doç. Dr. Topaloğlu Demir, “Kış mevsiminde
artan cilt kuruluğuna bağlı olarak kaşıntı artar, kaşı-
mak yeni sedef döküntülerinin ortaya çıkmasına yol
açabilir. Bu mevsimde, çok sıcak su ile yıkanılma-
masını, derimizi kurutmayan sindet temizleyiciler ile
yıkanmalarını, banyolardan sonra nemlendiricileri 3
dakika içinde tüm vücuda uygulamalarını, günlük
olarak ciltlerini nemlendirmelerini, öneririm” 
ifadelerini kullandı.

ŞAnLıurFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde, pankreas ve
safra yolları hastalıklarının tanısı için

ERCP (Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreato-
grafi) yöntemi kullanılmaya başlandı. Hastane dok-
torlarından Esat Taylan Uğurlu, kente ilk defa
getirilen cihaz sayesinde cerrahi müdahaleye gerek

kalmadan pan-
kreas ve safra ke-
sesi hastalarını
sağlığına kavuştur-
duklarını ifade etti.
Pankreas ve safra
yollarının görüntü-
lenmesi ve anında
cerrahi müdahale

yapılmasına imkan veren ERCP cihazı, Mehmet Akif
İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara
hizmet vermeye başladı. Cihazın gelişinin ardından
çevre illerden de hastaların geldiği hastanenin doktor-
larından Esat Taylan Uğurlu, "Pankreas ve safra yol-
ları hastalıklarının tanısı için kullanılan ERCP
yöntemi, hastalıkların tedavisinde de başarılı sonuçlar
vermektedir. ERCP’nin tanısal işlemlerde başarı
oranı yüzde 95, tedavi edici girişimlerde ise yüzde
90’ın üzerinde başarılı sonuç veriyor" dedi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah beyaz: 3000 TL
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah beyaz: 2.000 TL 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah beyaz: 1.000 TL 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah beyaz: 500 TL
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah beyaz: 250 TL 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, akciğer kanserine yol açan faktörlerin başında sigara kullanımının
geldiğini belirtirken, bu sinsi hastalığın en sık görülen belirtilerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

AKCIGER KANSERIYLE
ILGILI KESIN UYARILAR

YAŞAM

T üm dünyada ve ülkemizde en sık
görülen kanserlerin başında
gelen akciğer kanseri günümüzde

giderek yaygınlaşıyor. Türkiye’de tüm
kanserler içinde erkeklerde 1. kadınlarda
ise 5. sırada yer alan akciğer kanserinde
erken tanı hayati önem taşıdığından,
tüm dünyada farkındalık oluşturabilmek
için toplumun dikkati her yıl Kasım
ayında akciğer kanserine çekiliyor. Acı-
badem Taksim Hastanesi Göğüs Has-
talıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim,
“Hastalığa ait şikayetlerin ortaya çık-
ması için birkaç yıl geçer ve hastalık
ileri evreye gelinceye kadar fark edilme-
yebilir. Erken dönemde hiçbir belirti
yoktur veya var olan belirtiler hastalar
tarafından önemsenmez. Bu nedenle de
akciğer kanserini erken evrede yakala-
mak zordur” diyor. Akciğer kanserinde
görülen belirtilerin tümörün yerine, bü-
yüklüğüne ve yayılım durumuna göre
değiştiğini kaydeden Doç. Dr. Tülin
Sevim “Ortaya çıkan belirtiler akciğer-
ler veya hastalığın yayıldığı (metastaz
yaptığı) diğer organlar ile ilgili olabilir.
Bu nedenle akciğer kanseri hastala-
rında çok farklı belirtiler görülebilmek-
tedir” diye konuşuyor. 

Kötüleşen öksürük

Hastalığın erken evresinde en sık görü-
len belirti geçmeyen ve giderek kötüle-
şen inatçı öksürüktür. Tümörün kendisi
veya hava yollarına yaptığı bası gibi bir-
çok durum akciğer kanserinde öksü-
rüğe neden olabilir. Sigara içen insanlar
öksürüklerini sigaraya bağlayarak
önemsemezler. Birçok hasta bu şikayeti
“sigara öksürüğü” olarak bilir, doğal bir
durummuş gibi kabullenir ve doktora
başvurmaz. Bu nedenle de hastalarda
erken tanı şansı azalmaktadır. İnatçı
öksürük önemlidir ve akciğer kanserinin
ilk belirtisi olabilir.

Göğüs, omuz ve sırt ağrısı

Ağrı akciğer kanseri hastalarında sık
görülen belirtilerden biridir. Tümörün
sinirler, kemikler, akciğer zarı, karaciğer
gibi organlara yayılması ağrıya neden
olmaktadır. Ağrı ciddiye alınan bir be-
lirtidir ve birçok hasta göğüs ve sırt ağ-
rısı, omuz ağrısı nedeni ile doktora
başvurmaktadır.

Nefes darlığı

Nefes darlığı, özellikle hastalığın ileri
evrelerinde sık görülen bir belirtidir. Si-
gara, akciğer kanserinin en önemli ne-
denidir. Uzun yıllar sigara içmiş olan
akciğer kanseri hastalarında Kronik
Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
da sıktır ve nefes darlığı oluşumuna

katkıda bulunur. Bunun dışında tümö-
rün akciğer dokusu içine ve hava yolla-
rına yayılması, akciğer zarında sıvı
toplanması, akciğer kanseri ile birlikte
görülen zatürre gibi durumlar akciğer
kanseri hastalarında nefes darlığına
neden olmaktadır.

Hışıltılı solunum

Özellikle nefes verirken ıslık sesi gibi bir
ses duyulması hışıltılı solunum olarak
adlandırılır. Akciğer kanseri, nefes bo-
rusu veya hava yollarında daralma yap-
tığı zaman duyulan sestir ve hastalığın
ilk belirtisi olabilir. Hışıltılı solunum
astım hastalarında da özellikle ataklar
sırasında duyulur. Bazı tümörler, özel-
likle nefes borusunda yerleşen tümörler
akciğer grafisinde görülmeyebilir, bu
hastalarda akciğer kanseri düşündüre-
cek tek belirti nefes verirken duyulan bu
sestir.

Kanlı balgam

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Tülin Sevim “Balgam içinde çizgi şek-
linde veya balgamla karışmış şekilde
kan görülmesi “kanlı balgam” olarak
tanımlanır. Damar duvarındaki yırtılma
sonucunda oluşur. Akciğer kanseri için
önemli bir belirtidir. Verem, bronşiek-

tazi gibi hastalıklarda da görülebilir. Si-
gara içen bir kişide balgamda kan gö-
rüldüğünde akciğer kanseri mutlaka
düşünülmelidir” diyor.

Ses kısıklığı

Akciğer kanserinin ses tellerine giden
sinirleri etkilemesi sonucunda ses telle-
rinde felç, seste çatallaşma, kabalaşma
ve ses kısıklığı ortaya çıkabilir. Akciğer
kanseri için önemli bir belirti olan ses
kısıklığı, üst solunum yolu enfeksiyon-
ları, reflü, gırtlak kanseri gibi hastalık-
larda da görülebilir.

Tekrarlayan zatürre atakları
Sık tekrarlayan bronşit veya zatürre ak-
ciğer kanserinin bir belirtisi olabilir. Ak-
ciğerdeki tömör hava yollarında
tıkanmaya neden olduğunda tıkanma-
nın arkasında enfeksiyon ve zatürre
oluşur. Zatürre antibiyotik tedavi ile ta-
mamen düzelmez veya düzelse de bir
süre sonra tekrarlar. Bu nedenle düzel-
meyen veya özellikle aynı bölgede tek-
rarlayan zatürre durumunda akciğer
kanseri mutlaka düşünülmelidir.

Halsizlik, yorgunluk

Halsizlik ve yorgunluk stres kaynaklığı
olabileceği gibi birçok hastalıkta da gö-

rülebilir. Her zaman bir kanser belirtisi
olarak düşünmek doğru değildir.Kanser
hücrelerinin neden olduğu metabolik
değişiklikler, tümörden salınan bazı
maddeler, hormonlar değişiklikler kan-
ser hastalarında halsizlik ve yorgunluk
nedeni olabilir. Özellikle sigara içen ki-
şilerde başka bir nedenle açıklanama-
yan halsizlik yorgunluk durumunda
akciğer kanseri düşünülmelidir.

Kilo kaybı

İştahsızlık ve istem dışı zayıflama bir-
çok hastalıkta görülebilmektedir ve ak-
ciğer kanserinin de belirtisi olabilir.
Özellikle sigara içen bir kişi istem dışı
kilo vermeye başlamışsa mutlaka bir
doktora başvurmalıdır.

Çomak parmak

Doç. Dr. Tülin Sevim “El ve ayak par-
maklarının uçlarındaki yumuşak doku-
nun şişip yuvarlaklaşmasıyla çomak
şeklini alması “çomak parmak” olarak
tanımlanır. Akciğer kanserinin önemli
bir belirtisi olabileceği gibi bronşiektazi,
akciğer absesi, kalp ve barsak hastalık-
ları gibi başka hastalıklarda da görüle-
bilir. Sigara içen bir kişide çomak
parmak görüldüğünde akciğer kanseri
mutlaka düşünülmelidir” diyor.

AcıbAdem Kayseri Hastanesi
Kulak Burun Boğaz Hastalık-
ları Uzmanı Doç. Dr. Murat

Doğan, sonbaharda artış gösteren ses kı-
sıklığı sorununa dikkat çekti. Sosyal ha-
yatı ciddi bir şekilde etkileyen ses
kısıklığının birçok sebebi olduğunu belir-
ten Dr. Doğan, “Sesimizi korumak için
ses hijyenine, sıvı tüketimimize, beslen-
memize ve yeme düzenimize dikkat etme-
miz gerekiyor” diye konuştu. Çok
konuşmak ses kısıklığı nedeni Ses kısıklı-
ğının iki grupta toplandığını belirten Dr.
Doğan, “Bunlardan biri fonksiyonel ses
kısıklığıdır. Ses tellerinde yapısal anor-
mallik yoktur ancak görevlerini yeteri
kadar yerine getiremezler. Yanlış ses alış-

kanlıkları ses tellerinin fonksiyonel ha-
reketlerini bozabilir. Sürekli bağırmak,
çok yüksek sesle şarkı söylemek de ses
tellerinde travmaya neden olduğu için
ses kısıklığına yol açıyor” diye bilgi veri-
yor. Organik ses kısıklığında ise ses tel-
lerinin yapısında sorun olduğunu
kaydeden Dr. Doğan, şöyle devam edi-
yor: “Özellikle sonbahar başlangıçla-
rında ses bozuklarının arttığını
görüyoruz. Bunun sebepleri arasında
alerji ilk sırayı alıyor. Mevsimsel alerji-
nin ciddi anlamda artması ile birlikte
hastalarda boğaz kuruması, hapşırma,
geniz akıntısı, öksürük görülüyor. Bu
şikayetlere bağlı olarak ses tellerinde
birtakım sorunlar bulunuyor. Ayrıca
mevsimsel ısı ve nem farkları da etken.
Gece ve gündüz arasındaki ısı farkları-
nın çok fazla olması veya sadece gün
içerisindeki saatlerindeki değişiklikler,
ses tellerinde ciddi kurumaya ve nem-

lenme ihtiyacına neden oluyor."

8-10 bardak su için

Ses kısıklığına engel olmak için bol su tü-
ketilmesinin gerektiğini vurgulayan Kulak
Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. Murat Doğan, "Öncelikle sesimizi
nemlendirmeliyiz. Bunun sağlanması için
günde ortalama 8-10 bardak su içilmesini
öneriyoruz" dedi. Sigara ve alkol tüketi-
minin ses tellerini bozduğuna dikkat
çeken Dr. Murat Doğan, asitli içeceklerin
ve çok fazla acı-ekşi tüketiminin de ciddi
sorunlara yol açabileceğini belirtti.Yatma-

dan önce yenen yemeklerin mide alt ka-
pağındaki zayıflıktan dolayı yemek boru-
suna ve boğaza çıkmasıyla oluşan reflü
hastalığının ses tellerini de etkilediğini
kaydeden Dr. Doğan, "Asit maruziyeti
gırtlak ve ses telleri de ciddi ölçüde etkile-
yerek zarar verebiliyor. Bu durum, ses tel-
lerinin yapısında bozulmalara yol açarak
ses kısıklığına neden olabiliyor. Yemek
sonrası artan ses kısıklığı ve boğazda te-
mizleme ihtiyacı geliştiğinde vakit kaybet-
meden gastroenteroloji ve kulak burun
boğaz uzmanlarına muayene olmak gere-
kiyor" ifadelerini kullandı. DHA

Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Murat Doğan,
sonbaharda ses kısıklığı

ve ses bozukluğunun
çok fazla görülen bir

sağlık sorunu olduğunu
söyleyerek "Bu sorunu
önlemek için sesimizi

nemlendirmemiz gere-
kiyor. Günde ortalama
8-10 bardak su içilme-

sini öneriyoruz" dedi

Sedef hastalığı
deyip geçmeyin

Safra kesesi için
yeni tedavi var

Akciğer kanserinde
nadir görülen belirtiler:

Akciğer kanserinin komşu organlara ve
uzak organlara yayılması sonucunda;
yutma güçlüğü, yutma sırasında ağrı,
boyun ve yüzde şişlik, göz kapağında
düşme, baş ağrısı, bulantı, kusma,
denge bozukluğu, baygınlık, hafıza
kaybı, cilt altında şişlikler, kemik veya
eklem ağrısı, kemik kırıkları gibi be-
lirtilerin de ortaya çıkabildiğini belir-
ten Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Tülin Sevim “Akciğer
kanserinde erken tanı çok önemli-
dir. Erken tanı için de atılacak ilk
adım, hastalığın belirtilerini bil-
mek ve bu belirtiler ortaya çıktı-
ğında bir hekime başvurmaktır.
Toplumda akciğer kanseri, ak-
ciğer kanseri için risk faktör-
leri, hastalığın belirtileri
konusunda farkındalığın art-
tırılması, hastalığın önlen-
mesinde ve erken tanısında
önemli bir katkı sağlaya-
caktır” diyor.

Sesinizi nemlendirin

Doç. Dr.
Murat Doğan

Filiz Demir
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ESEnyUrt’tA, polis ekipleri tara-
fından yapılan trafik denetimle-
rinde 4’ü çocuk 14 Irak uyruklu

göçmen yakalandı. Olay, dün 14.45 sırala-
rında Bizimkent Köprüsünün Esenyurt ta-
rafında meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, köprü girişinde denetim yapan Sivil
Trafik ekipleri, şüpheli buldukları 22 plakalı
2 minibüsü durdurdu. Minibüs içinde 4’ü
çocuk 14 Iraklı uyruklu kişileri gören ekipler,
pasaportlarını istedi. Pasaportlarının olma-
dığının anlaşılması üzerine göçmenler, polis
ekipleri tarafından İl Göç İdaresi’ne teslim
edilmek üzere gözaltına alındı. Göçmenleri
taşıyan minibüs şoförlerine ise korsan taşı-
macılık yaptıkları gerekçesi ile ceza kesildi.
Göçmenlerin ilk olarak Yunanistan’a geç-
meye çalışırken, Yunan sahil güvenliği tara-
fından yakalandığı öğrenildi. Yunan sahil
güvenlik ekipleri, yakaladıkları göçmenlerin
pasaport ve cep telefonlarına el koyduktan
sonra Türkiye sınırına bıraktı. Edirne’ye
gelen Irak uyruklu kaçak göçmenlerin bura-
dan kiraladıkları araçlarla başka ülkelere
gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Esenyurt’ta
göçmenler
yakalandı 

Silivri'dE, iki grup arasında çıkan
kavgada tekme ve yumruklar ha-
vada uçuştu. Polisin müdahale-

siyle sona eren kavga anları kameraya saniye
saniye yansıdı. Olay, dün saat 22.45 sırala-
rında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde daha
önce festival düzenlenen alanda yaşandı. İki
grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle
tekmeli, yumruklu kavga çıktı. Yediği darbe-
lerden kaçan kişinin sığındığı kafeye diğerleri
de girdi. Kavga kafenin içerisinde de sürdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin
müdahalesiyle kavga sona erdi. Kavgaya ka-
rışan bazı kişiler, gözaltına alınırken otomo-
billerinde de arama yapıldı. Kavgada
yaralanan bazı kişiler, Silivri Devlet Hastane-
si'nde tedavi edildikten sonra gözaltına alınıp
polis merkezine götürüldü.

Tekme tokat
kavga ettiler

KÜÇÜKÇEKMECE'dE iki komşu
aile fertleri arasında asbestli çatı
malzemelerin kaldırılmaması ne-

deniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dön-
üştü. Kavga, İstasyon Mahallesi Millet
Caddesi üzerinde dün saat 14.00'da başladı.
Buradaki gecekondunun bahçesinde bir sü-
reden bu yana duran ve asbestli olduğu öne
sürülen çatı malzemelerinin kaldırılmaması
nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya
dönüştü. Doğuş O., tartışma sırasında sinir-
lenerek eline aldığı bıçakla komşu kadınları
kovalamaya başladı. Bunu gören kadınların
yakınları da evden bıçak alarak Doğuş O.'ya

saldırmak istedi. Ta-
rafları ayırmak iste-
yen bir kişi yerden
kum alıp fırlattı.
Kavgaya karışan ka-
dınlar ise birbirlerine
su döktü. İhbar üze-
rine sevk edilen polis
ekipleri öfkeli kom-
şuları ayırarak,
Doğuş O.'yu gözal-
tına aldı. Polis ekip-
lerinin soruşturması
devam ediyor. 

Çatı için kavga ettiler

AntAlyA'dA 19 Ağustos
günü Lotu Quli lakaplı Azeri
suç örgütü lideri Nadir Sali-

fov yemek yerken yakın arkadaşı ve ko-
ruması Khayn Zeyralov tarafından
silahla vurularak öldürülmüştü. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Salifov öldürülmesiyle ilgili ça-
lışma yaptı. Polis ekipleri yaptıkları ça-
lışmalarda olaya karıştıkları ve olayın
planlayıcısı oldukları belirlenen Azer-
baycan uyruklu A.M. ve R.G'nin dün
havayoluyla ülkeye giriş yapacaklarını
ardından Ukrayna'ya gideceklerini tes-
pit etti. İki şüpheli aynı gün havalima-

nında düzenlenen operasyonla gözal-
tına alındı. Olaya karıştığı tespit edilen
Azerbaycan uyruklu iki şüphelinin Sa-
lifov 'un öldürülmesinden önce diğer
şüpheliler ile İstanbul'da görüştükleri
belirlendi.  A.M. ve R.G. öldürme ola-
yından bir kaç gün sonra Antalya'nın
Serik ilçesinde bulunan bir otelde
kaldı. Yine burada da olayın diğer
şüphelileriyle görüştü. Salifov'un öldü-
rülmesinden hemen sonra ise A.M. ve
R.G. havayoluyla Türkiye'den ayrıldığı
tespit edildi. Yakalanan iki şüpheli em-
niyetteki işlemlerinin ardından sevk
edildikleri mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi. 

İstanbul’da huzur denetimi

G örüntülerin öldürülen Hasan Ak-
man'ın yeğeni tarafından gizlice
cep telefonu kamerasına kaydedil-

diği iddia edildi. Görüntüler üzerine savcı-
lıkta ifadesi alınan A. Akman, vicdan azabı
çektiğini belirterek, “Her ne kadar başta
kocamı ortadan kaldırmak için Ecevit ile
plan yapsak da olay günü öldürmemesini
söyledim" dediği öğrenildi. Denetimli ser-
bestlik hükümleri uygulanarak serbest bı-
rakılan A. Akman'ın, polis merkezine imza
atmaya gitmediği ve ortadan kaybolduğu
öğrenildi. Öldürülen Hasan Akman'ın ab-
lası ve ağabeyi, gelinlerinin de cezalandırıl-
masını istedi. Olay, Cemil Meriç
Mahallesi'nde 20 Haziran'da meydana
geldi. İddiaya göre, Hasan Akman (41),
kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla
başından vurularak öldürüldü. Olayın ar-
dından gözaltına alınan Ecevit Akman,
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi.

İlişkilerini videoya çekmiş

Cezaevine görüşe giden ailesine cinayeti
anlatan Ecevit Akman’ın, alkollü iken, yen-
gesiyle ilişkiye girdiğini, onun da bunu giz-
lice videoya çekerek, ağabeyine izletmekle
tehdit ettiğini ileri sürerek, "Ben de ağabe-
yimi öldürdüm" dediği öğrenildi. 

Yengesiyle plan kurmuş

Cinayet itiraf görüntülerinin ardından
cumhuriyet savcısına da ifade veren A.
Akman, "Çok pişmanım. Ecevit ile olan
ilişkimizi de ailesine anlattım. Yaklaşık 2
yıldır Ecevit ile ilişki yaşıyorduk. Eşim ce-
zaevinden çıkıp eve döndüğünde Ecevit ile
olan ilişkimden pişmanlık duydum. Bunu
Ecevit'e anlatınca, Hasan'ı öldüreceğini
söyledi. Ben ona yapmamasını söyledim.
Sonra Ecevit, Hasan'ı öldürdü. Her ne
kadar Ecevit ile ilişkimizden dolayı, kocam
Hasan'ı ortadan kaldırmak için Ecevit ile
plan yapsak da daha sonra ben vazgeçtim.
O kendisi öldürdü. Ben 'yapma' dememe
rağmen" dediği öğrenildi.

10 yıl önce de cinayete sebep oldu

Cinayetle ilgili Demirören Haber Ajansı

(DHA)'na konuşan Hasan Ak-
man'ın ablası ve ağabeyi tüm de-
tayları anlattı. Ağabeyi Mehmet
Akman, “Benim kardeşim, 2008
yılında bir çocuğu olan bir ba-
yanla tanıştı. O tanıştıktan sonra
evimize kan girdi. Çocuğuyla birlikte
kabul edip evlendi. Çocuğu da üze-
rine aldı. Daha sonra da kendi çocuk-
ları oldu. Bir gün gelin, ‘bankaya
gidiyorum’ diye çıktı ve bir gece eve gel-
medi. Kendisinin kaçırıldığını ve tecavüze
uğradığını öne sürdü. 2010 yılında Hakan
Aydın adlı kişi kapılarına gidiyor. O sırada
gelin, kardeşim Hasan'a 'İşte bu tecavüz
eden kişi' dedi. Kardeşim de Hakan Aydın'ı
bıçaklayarak öldürdü. O cinayetle ilgili ben
de kardeşim Hasan ile cezaevine girdim.
Sonrasında bu öldürülen Hakan'ın alakası 

olma-
dığı ortaya

çıktı. Yani gelinimizin yalanı nedeniyle
boşa bir insan öldürüldü." dedi.

Çocuk bile aldırmışlar

Mehmet Akman, "Geçtiğimiz mayıs
ayında koronavirüs nedeniyle kardeşim ce-

zaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz
A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş.
Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit
ile beraber olduğunda bunu cep telefo-
nuyla videoya da çekmiş. Sonrasında
Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ec-
evit'i sürekli olarak o görüntüleri kocasına
izletmekle tehdit etmiş. Hatta birliktelikle-
rinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini
Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir
gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Ye-
ğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu
cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelini-
miz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Ha-
san'ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş.
O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat
bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada
da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. De-
netimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak
imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp" diye
konuştu.

Bu kadın yüzünden kan akıyor

Abla Züfiye Akman ise, “Kardeşim büyük
bir tuzağa düşürüldü. Diğer kardeşim de
alkollüyken koynuna girerek ilişkiye girip
onun da görüntüsünü çekerek tehditle bir-
likte olmaya devam ediyor. O da tuzağa
düşürüldü. 'Hasan Akman'ı vuracaksın'
diyerek de baskı yapmıştır. Kardeşim
Ecevit cezaevi ziyaretinde bize anlattı.
Bu kadın bizim gelinimiz olduğundan
beri evimizde kan akıyor. Çocukları-
mıza da zarar vermiştir. Çocuklarla
birlikte bir keresinde kaçtığında, çocuk-
ları bağlamış. Gözlerinde yanıcı madde
izleri çıkmış. Hatta cinsel istismarda bu-

lunmuşlar. Bu çocukların velayeti de
halen bu annede. A. Akman'ın dışarıda ol-

ması büyük bir tehlike. Kardeşim Ecevit si-
lahla vurmaktan vazgeçtiği sırada
gelinimiz "vur" diye bağırınca ateş ediyor. 
Bu da bir görgü tanığı akrabamızın ifade-
siyle kanıtlandı. Bizi bu kadın öldürdü. Biz,
şu an yaşamıyoruz. Ölen kardeşim masum
biridir. Hayatının baharını cezaevinde ge-
çirmiş kardeşimin öldürülmesini kabulle-
nemiyorum. Gelinimiz A. Akman'ın
tutuklanmasını istiyorum" ifadelerini
kullandı. DHA

LOTU Quli lakaplı Azeri
suç örgütü lideri Nadir
Salifov öldürülmesiyle 

ilgili olaya karıştığı tespit
edilen Azerbaycan uy-

ruklu A.M. ve R.G. İstan-
bul'da gözaltına alındı.

Uçakla ülkeye giriş
yapan ve havalimanında

gözaltına alınan iki 
kişinin cinayetin planla-
yıcısı oldukları öğrenildi

İstanbul genelinde yüzlerce
polisin katılımıyla "Yeditepe
Huzur" denetimi gerçekleşti-

rildi.İstanbul'da 39 ilçede yapılan dene-
timlere Asayiş, Trafik Denetleme,
Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici
Hizmetler Şube müdürlüklerine bağlı
polis ekipleri ile özel timleri katıldı. Dene-

timlere polis helikopteri de destek verdi.
Oluşturulan kontrol noktalarında durdu-
rulan araçlarda arama yapılırken, sürücü
ve araçlarda bulunanlar genel bilgi top-
lama (GBT) sorgusundan geçirildi. De-
netimler kapsamında Beyoğlu Taksim
Meydanı'nda da kontrol noktası oluştu-
ruldu. Araçlar durdurularak arandı.

YASAK ASK ICIN
ABISINI OLDURDU

Sır perdesi aralanıyor!

Ümraniye'de 41 yaşındaki Hasan Akman erkek kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Tutuklanan cinayet
zanlısı Ecevit Akman'ın ifadesinde, cinayeti kendisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği yengesi A . Akman ile planladıklarını söylediği öğrenildi.
A. Akman'ın da defnedildikten bir gün sonra kocasının mezarı başında, eşinin ölümüne neden olduğunu itiraf ettiği görüntüler ortaya çıktı

Olayla ilgili konuşan Avukat Ozan
Kayahan ise, “Hasan, eşi A.'nın

tahrikiyle diğer kardeşi Ecevit tarafından
öldürülmüştür. A., cinayeti de itiraf etmiş

ancak denetimli serbestlik verildi. Şu
anda da firardadır. Hatta mezara karşı
itiraf görüntüleri de mevcut. Bunu da
dosyaya sunduk. Bu kararı verenlerle

ilgili hukuki süreci de başlattık.
Mutlaka tutuklanması 

gerekiyordu" diye 
konuştu.

Tutuklanması
gerekiyordu

Tutuklanması
gerekiyordu

Tutuklanması
gerekiyordu
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gerekiyordu
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Tutuklanması
gerekiyordu
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H erkes bu sorunun cevabını merak
ediyor... Koronavirüs'ün etkisi daha
ne kadar sürecek... Veya bu salgın

ne zaman bitecek... Yaz aylarında hafifle-
mesi bekleniyordu... Olmadı... İkinci dalgayı
yaşıyoruz... Herkesin gözü, kulağı günlük
vaka sayısında, ağır hasta sayısında... Salgı-
nın daha fazla yayılmaması, sağlık sistemi-
nin çökmemesi gerek... Aksini düşünmek
bile korkutucu... Bu virüsün damlacık yo-
luyla yayıldığı artık kesin...
Dolayısıyla ‘Maske, mesafe ve hijyen’ kura-
lına harfiyen riayet edilmesi şart... Hasta-
ları tedavi ederek salgın önlenemez... Bu
tıbben böyle...

* * * *
Salgına karşı tek çare etkin bir

aşı... Dünya aşı peşinde... 200’e yakın aşı
çalışma var... Türkiye’de de çalışmalar var...
Ama en önde gidenlerin sayısı üçü, dördü

geçmiyor... Her ülke aşıya bir an önce ka-
vuşmak istiyor... Almak için sıraya
giriyor...  Türkiye de aynı çaba içinde... Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca söyledi... ‘Üç kol-
dan yürüyoruz’ diyor...
Çinli Sinovac firmasına  5 milyon doz aşı ıs-
marlanmış ilk planda... Alman/ABD  Bion-
Tech/Pfizer ile görüşülüyormuş.... Bu iki aşı
adayı Türkiye’de şimdiden gönüller üzerinde
deneniyor.... Etki kontrolü
açısından Türkiye için avantaj... Türkiye’de
geliştirilecek bir aşının da gelecek yıl dev-
reye girmesi umut ediliyor... Hayırlısı diye-
lim... Bu üç koldan çalışmaya şöyle bir
bakalım...

* * * *
- BionTech/Pfizer : 2008’de Almanya’da

kurulan bir biyoteknoloji firması BionTech...
Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Doç. Dr. Özlem
Türeci kurucular arasında... Aşı için ABDli
ilaç devi Pfizer ile ortak çalışıyor... Geliştir-
dikleri BNT162b2 aşı adayının üçüncü faz
denemeleri sürüyor... Etik kurulunun ona-
yıyla Türkiye’de de 500 gönüllü üzerinde de

ne-
niyor... İstanbul Tıp Fakültesi koordinasyo-
nunda yürütülüyor.... Ruhsat için Avrupa İlaç
Kurumu’na (EMA) başvuru yaptı... Gen bazlı
bir RNA aşısı... 2020 sonuna kadar 100 mil-
yon, 2021 sonuna kadar da 1,3 milyar doz
aşı üretmeyi planlıyor... İngiltere, şimdiden
30 milyon doz, ABD 100 milyon doz ısmar-
ladı, 500 milyon doz da opsiyon aldı... Ja-
ponya 120 milyon doz, AB Komisyonu  200
milyon doz ısmarladı... Aşının Çin’deki hak-
ları Çinli Fosun Pharma firmasına ait...

--------------------------- 
SINOVAC : 2001’de Pekin’de kurulan bir

firma... Sinovac Biotech Ltd. 2018’de 230
milyon dolar ciro yapmış... ABD borsasına Si-
novac Biotech olarak kote edilmiş... (NAS-
DAQ: SVA)... Firmadan verilen bilgiye göre,

bugüne kadar aralarında domuz gribine karşı
olan da dahil olmak üzere bir sürü aşı geliştir-
miş... Ocak ayı sonunda Sinovac Life
Sciences (Sinovac LS) olarak "CoronaVac"
adı verilen aşı geliştirme çalışması başlamış...
Çalışmaları Pekin Üniversitesi ve Çin Bulaşıcı
Hastalıkları Kurumu’yla ortak yürüyormuş...

* * * *
Nisan ortalarında klinik öncesi,  daha

sonra da faz 1 ve 2 çalışmaları tamamlan-
mış... Üçüncü faz çalışmaları Brezilya’da,
Endonezya’da yapılıyor... Türkiye’de de An-
kara Hacettepe Üniversitesi koordinasyo-
nunda gönüllüler üzerinde deneniyor... İlk
kez 17 Eylül’de Hacettepe Üniversitesi’nde
gönüllü üç sağlık çalışanı üzerinde denen-
miş... Hacettepe'nin ardından Kocaeli, İstan-
bul-Cerrahpaşa, Uludağ Üniversiteleri ile
Ankara Şehir Hastanesi’nde de gönüllüler
üzerinde deneneceği söyleniyordu... 'inaktif
virüs' tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, en-
fekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vü-
cuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık
kazanması hedefleniyor.

------------------------ 
Türkiye’de aşı çalışması : Türkiye'de klinik

öncesi aşamasında 13 aşı adayı olduğu açık-
lanmıştı... Ege, Selçuk, Erciyes, Ankara, Bo-
ğaziçi, Bezmialem Vakıf, ODTÜ
Üniversiteleri, Acıbadem Labmed, İzmir Bi-
yotıp ve Genom Merkezi ve Koçak Farma fir-
masının aşı için çalıştıkları söylenmişti... Tek
tek bu çalışmaların hangi seviyede olduğunu
bilmiyorum... Ama Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, hafta içinde Çarşamba günü bir soru
üzerine ‘Bunlardan insan çalışmasına çok
yakın olan 3 aşı olduğunu daha önce söyle-
miştim. Bu aşıların toksikoloji, sterilite ve
standardizasyon çalışmaları devam ediyor...
Gelecek hafta ilk insan uygulaması başlamış
olacak’ diyordu... Bakan Koca, Türkiye’de ge-
liştirme çalışmaları yapılan bu üç aşı adayının
da 'inaktif virüs' tekniğine göre hazırlandığını
söylüyordu...

* * * *
Geçmiş olsun Türkiye... Geçmiş olsun

İzmir.... İzmir’de ölenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara da acil şifalar diliyorum...

Salgına karşı aşıda
üç koldan hazırlık

CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın eşi Emine Erdoğan himayele-
rinde yürütülen Sıfır Atık Projesi

kapsamında belediyelerin başarılı sıfır atık proje-
leri ödüllendirildi. Türkiye Belediyeler Birliği tara-
fından Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla ATO Con-
gresium’da gerçekleşen ödül töreninde Gazios-
manpaşa Belediyesi “Geri Dönüşüm
Malzemelerinden Çanta Yapımı” projesiyle ödül
aldı. Projenin hikayesini anlatan, Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ”Atık kağıt-
lardan, ambalaj kağıtlarından toplayıp bir araya
getirdiğimiz, bayan çantası olarak ürettiğimiz geri
dönüşüm çantasının ödülünü aldık. Hizmetimiz 2
yıldır devam ediyoruz. Patentini aldık. Kursiyer-
lere hem meslek öğretiliyor hem ticaretini yapma-
ları sağlanıyor. Atıkları dönüşüme kazandırarak
değer üretilen bir proje. Gaziosmanpaşa halkı
adına aldık. Sıfır atık projesinin kavram olarak
yaygınlaşması için bu projeyi önemsiyoruz. Sıfır

atığın bir yaşam felsefesi olması önemli. Ülke ge-
nelinde yayılması düşüncesiyle projelerimize
devam edeceğiz. Belediye çöpleri toplayan, so-
rumluluğu en çok olan kurumlar. Çöpler az top-
lansın geri dönüşüme, ekonomiye katkı olsun diye
sıfır atığı önemsiyoruz. En büyük paydaşların be-
lediyeler olduğunu düşünüyorum. Atıksız bir do-
ğada coğrafyada yaşamayı önceliyoruz” dedi.

Ünü ülke sınırını aştı

Sıfır atık projesi kapsamında yürütülen bu ça-
lışma sayesinde hem ekosistem hem de ekono-
miye katkı sağlandı. Proje kapsamında eğitim
alan kadınlar ürettikleri çantaları kullanmanın
yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından
açılan 2 adet el sanatları satış ofislerinde de satış-
larını yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Hem sıfır atık projesine katkı sağlayan hem eko-
nomik getirisi olan proje için hazırlanan çantala-
rın bir eşi benzeri olmadığı için yurt içi ve yurt
dışında da çok talep görüyor. UFUK ÇOBAN

TURKIYE’YE
DEVA OLACAGIZ
Kars Ardahan Iğdır İş Adamları Derneği (KAISİAD) Başkanı Orhan Gökçe, Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı yetkililerini Esen-
yurt'ta ağırladı. Burada konuşan Deva Partisi İstanbul İl Teşkilat Başkanı Cengiz Sunar, “Türkiye'ye deva olmaya geliyoruz” dedi

K AISİAD Başkanı Orhan Gökçe,
Deva Partisi İl Başkanlığı yetkili-
lerini Esenyurt'ta ağırladı. Deva

Partisi'nin Esenyurt Kurucu İlçe Başkanı
olmasına kesin gözüyle bakılan Gökçe,
düzenlediği etkinlikle birlikte vatandaşla-
rın, Deva Partisi ile tanışmasını amaçla-
dığından söz etti. Gökçe, “Biliyorsunuz
Türkiye'de STK'lar siyasetin mutfağıdır.
Tabii biz de bu işler biraz rölantide gidi-
yor. Şu an Türkiye'de yeni bir siyasi süreç
var. 18 yıldır ülkeyi yöneten kadrolara
karşılık insanların yeni arayışları var. Bu
anlamda da yeni partilerimiz var. Bunlar-
dan biri de Türkiye'nin devası olacağım
diyen Deva Partisi. Dolayısıyla biz siz
Esenyurtlulara, Deva Partisi'nin İl Teşki-
lat Başkanı'nı ve yöneticilerini tanıştırmış
olacağız. Onlar size partilerinin vizyo-
nunu ve gelecekteki hedeflerini anlata-
caklar. Ben Deva Partisi gönüllüsü olarak
tüm siyasi partilere eşit durduk. Ulusal ve
yerel çok ciddi etkinliklere imza atan bir
STK'yız. Ben bu konuda sizlerle Deva
Partisi'ni tanıştırmaktan dolayı onur du-
yuyorum” ifadelerini kullandı.

AK Partililer ilgi gösteriyor

Gökçe'nin ardından konuşan Deva Par-
tisi İstanbul İl Teşkilat Başkanı Cengiz
Sunar, AK Partili isimlerin de partilerine
ilgi gösterdiklerini anlattı. Sunar, “Bu-
rada olduğumuz için oldukça mutluyuz.
Biz öncelikle neler yaptığımızı anlatmak
isteriz. 15 Ağustos'ta İstanbul İl Başkanı-
mız Birol Ayan ve kurucu heyet olarak
görevlendirildik. İstanbul'da genel başka-
nımızın ilk televizyon röportajı itibariyle
ve partimizin kurulmasıyla beraber Deva
Partisi'nin kendi sitesinden internet baş-
vuruları almaya başladık. Türkiye gene-
linde 70 bin kişilk bir başvuru vardı.
Şimdi 37 bine yakın insanımız var. Bu
gerçekten büyük bir rakam. Bizim bu ra-
kamın içinden yönetimler oluşturmamız
gerekiyordu. Bu anlamda seçmek çok
zor. Çünkü çok değerli insanlarımız var.

Partimize karşı ciddi bir talep var. Bu il-
çelerimizde de geçerli. Esenyurt, Beylik-
düzü, Maltepe gibi birçok ilçemizdeki
vatandaşlarımız bize ilgi gösteriyor. AK
Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili birçok
insan partimize teveccüh gösteriyor. Bu
bizi çok mutlu ediyor. İstanbul'un her il-
çesinde de kadrolaşmamızı sürdürüyo-
ruz” dedi.

Ekonomi çöktü

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can'ın, Ekonomi Bakanlığı döneminde
Türkiye'nin ekonomik olarak ileri bir
noktaya geldiğini anlatan Sunar şimdi ise
benzer bir ortamdan söz edilmeyeceğini
belirtti. Sunar, “Bizim için herkes eşit bir
Deva Gönüllüsü, Türkiye gönüllüsü. Bu
anlamda insanların bir araya geldiği

güçlü bir partiyiz. Özellikle genel başka-
nımızın geçmiş çalışmalarından da bah-
setmek gerekirse 2001 yılında Türkiye
ciddi bir ekonomik kriz yaşamıştı. Bu
krize karşı ilerleyen yıllarda karşılık ve-
rildi. İşsizlik azaldı, enflasyon düştü.
Türkiye yıllar içinde dünyada en çok bü-
yüyen ülkeler arasına girdi. Ama ne
oldu? Bir yerden sonra iktidar partisinde
bozulmalar başladı. Kıymetli isimler top-
lumdan gelen geri dönüşleri okuyama-
maya başladı. Adaletten, tarım kadar
ekonomiye kadar her noktada büyük çö-
küşler yaşadık. Eskiden ihracat fazlası
verdiğimiz ülkelerle şimdi birbirimize
bıçak çekecek konuma geldik. Dünya ile
bile kavga ediyoruz. Komşularımızın
dahi hepsiyle kavga içindeyiz. Bu da ya-
şamlarımıza etki eden bir şey” dedi.

GOP sıfır atık ödülü kazandı

İBB, İstanbul’un farklı noktalarını kitapla
buluşturmak için ilçe ilçe gezecek. Mal-
tepe’deki İstanbul Açık Hava Gösteri Mer-

kezi’nde gerçekleştirilen kitap günleri, artık “Semt
Semt Kitap Günleri” adıyla İstanbul’un dört bir ya-
nını dolaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
İstanbul’u kitapla buluşturmaya devam ediyor. İstan-
bul’da Bir Sonbahar Kabaresi kapsamında Mal-
tepe’deki İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi’nde
gerçekleştirilen kitap günleri, “Semt Semt Kitap Gün-
leri” adıyla İstanbul’un farklı noktalarını gezecek. İlk
durağı Kadıköy olan Semt Semt Kitap günleri, 8 Ka-
sım’a kadar her gün 11.00 – 22.00 saatleri arasında
ziyaret edilebilecek. Kitapseverler, Kadıköy rıhtımda
yer alan yayınevi ve sahafların stantlarında binlerce
kitapla çeşitli indirimlerle buluşacak. Alandaki etkin-
lik çadırı; kitap mezatları, söyleşiler gerçekleştirilirken
çocuklar için de Karagöz Hacivat gösterilerine ev sa-
hipliği yapacak. Kitap mezatları her cuma 19.00 –
20.00, her cumartesi, pazar ise 16.30 – 17.30 saatleri
arasında gerçekleştirilecek. Karagöz Hacivat gösteri-
leri ise minik kitapseverlerle her cumartesi ve pazar
18.00 – 18.40 saatlerin arasında buluşacak. Semt
Semt Kitap Günleri Kadıköy’ün söyleşileri ise her cu-
martesi pazar 19.00 – 20.00 saatleri arasında gerçek-
leştirilecek. 31 Ekim Cumartesi günü Haşim Şahin’in
“Selçuklu Kütüphaneleri”, 1 Kasım Pazar Seval
Şahin ve Turgay Anar’ın “Tanpınar’ın Huzur’unda İs-
tanbul”, 7 Kasım Cumartesi Saadet Özen’in “Eski
Çeviriler, Eski Çevirmenler” söyleşileri kitapseverlerle
buluşurken 8 Kasım Pazar gününün konuğu “Kültür
ve Sanat Hayatımızda Ebuzziya Ailesi” başlığı ile
Ömer Faruk Şerifoğlu olacak.

Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına
dönüştürmek için hayata geçirilen Okmey-
danı Kentsel Dönüşüm Projesi için geri

sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan 1,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek
proje ile yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağım-
sız bölüm dönüştürülecek. Yılsonunda Fetihtepe Ma-
hallesi’nde ilk kazmanın vurulacağı proje için Alucra
Vakfı’nda ‘Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Toplantısı’

düzenlendi. Toplantıda Okmey-
danı sakinleriyle bir araya gelen
Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, projeyle ilgisi so-
ruları cevaplandırdı.

Kaybedecek zaman yok

Proje hakkında bilgi veren Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar
Ali Yıldız, “Bütün Türkiye’de
kentsel dönüşümü yapan
kurum Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı’dır. Okmeydanı’nda
kentsel dönüşümü de Bakanlı-
ğımız yapacak. Kimseyi Ok-
meydanı’ndan çıkartmadan bir
kentsel sönüşüm yapılacak. Ok-

meydanı konut yoğunluğundan dolayı en zor yer. Ok-
meydanı’nın kaybedecek zamanı yok. Bizim hep
birlikte elimizi taşın altına koyma konusunda irade-
mizi netleştirmemiz lazım. Kimseyi kırmadan, hak-
kına hukukuna dokunmadan, gönül rızasına dayalı
bir dönüşüm olacak. Kimseyi mağdur etmeden dep-
rem esaslı bir dönüşüm olacak. Kasım ayında başla-
mayı düşündüğümüz dönüşümü yapacak olan da
devletimizin bizzat kendisidir. Biz de buradayız, sizler
de buradasınız. El birliğiyle çocuklarımıza daha sağ-
lam, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Okmeyda-
nı’nı bırakmış olacağız” ifadelerini kullandı.

İBB’den
kitap günleri

Okmeydanı
için söz verdi

Halit çelİkbudak

hcelikbudak@gmail.com

DEVA
PARTİSİ
İDDİALI

Halk güvenini
kaybetti
İnsanların hükümetin kötü politi-
kaları sebebiyle devlete olan güve-
nini kaybettiğini anlatan Sunar,
“Yerli ve milli devlet diyorlar ya.
Yerli ve milli devlet önce kendi va-
tandaşına, her kesime ben burada-
yım siz hiç merak etmeyin
diyebilmeli. Ama koronavirüs süre-

cinde gördük ki
öyle değil. Bakın
Almanya'da hepi-
mizin tanıdığı var-
dır. Oradaki
devletin vatanda-
şına yaptığı desteği
gördüğünüz
zaman biz burada
Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşı ola-
rak imreniyoruz.

Biz varlık fonu diye bir şey kurduk.
Dünyada da var. Dünyadakilere
bakıyorsun; vergilerin fazlalığından
oluşmuş bu valrık fonu. Bizdeki
varlık fonu ne? Borçtan ibaret.
Kredi çekiyoruz, borçlanıyoruz.
Bizim varlık fonumuz bu.  Eko-
nomi bitmiş, özgürlükler nokta-
sında kimsenin yaşama sevinci
kalmamış. Adalet kalmamış. Her
şey allak bullak bir durumda. Bun-
lara karşılık iktidar sahiplerine sor-
sanız Türkiye uçuyor. Türkiye
harika yerlerde... Böyle olunca halk
bunlara da güvenmiyor. İnsanlar
devlete olan topluma olan demok-
rasiye olan ekonomiye olan adale-
tine olan güvenlerini kaybetmiş
durumdalar” ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır
Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği “Geri Dönüşüm Malzemelerinden Çanta Yapımı” projesiyle ödüle layık görüldü

Orhan Gökçe, (solda) Deva Partisi İstanbul İl Teşkilat Başkanı Cengiz Sunar’la
ve il yöneticileriyle Esenyurt’ta düzenlediği toplantıda bir araya geldi.
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İzmir'de meydana gelen depremin ardından başta İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi olmak üzere; Kadıköy, Bahçelievler, Kartal, Sultanbeyli, Avcılar, Ataşehir,
Beşiktaş gibi şehirdeki birçok ilçe belediyesi İzmir'e yardım ekipleri gönderdi

ISTANBUL IZMIR’E
SEFERBER OLDU

SAVAŞ ATAK

B ahçelievler Belediyesi Deprem
Arama Kurtarma Birliği, İzmir'de
deprem bölgesindeki çalışmalara

destek vermek için yola çıktı. Ege Denizi
Seferihisar açıklarında saat 14.51'de mey-
dana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin
ardından İstanbul ve çevre illerden deprem
arama ve kurtarma ekipleri bölgeye doğru
hareket etmeye başladı. Bahçelievler Bele-
diyesi Arama Kurtarma Birliği de (AKB)
Marmara bölgesi ve İstanbul'da da yoğun
şekilde hissedilen depremin ardından top-
lanarak İzmir Bayraklı'ya doğru yola çıktı.
Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma
Birliği Komutanı Fikret Aygün, eki-
bin hareketinden önce şunları söy-
ledi: “İzmir'de meydana gelen
depremin hemen ardından Belediye
Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın
talimatıyla ‘Atsushi Miyazaki Dep-
rem ve Trafik Eğitim Parkımızda
toplandık. Deneyimli ekibimiz ve
tam donanımlı araçlarımızla yola
çıkıyoruz. İzmir halkına ve ülkemize
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyo-
ruz.” Belediyeden yapılan açıkla-
mada, “Bahçelievler Belediyesi
bünyesindeki deneyimli arama kur-
tarma ekibinin, İstanbul ve İzmir
AFAD yetkilileri ile yapılan görüş-
meler neticesinde arama kurtarma
çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e
doğru yola çıkartıldığı ve İzmir Bay-
raklıya intikal edildikten sonra
AFAD bünyesinde görev alacak”
denildi.

Kadıköy de gitti

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyük-
lüğündeki depremin ardından Ka-
dıköy Belediyesi Kentsel Arama
Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) arama
kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola
çıktı. BAK Kadıköy'ün 22 kişiden oluşan,
arama kurtarma alanında eğitimli perso-
neli, depremin duyulmasının ardından Ka-
dıköy Belediyesi'nin Ataşehir'de bulunan
Afet Çalışma Biriminde buluştu. Enkaz
kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları
için gerekli malzemeleri araçlara yükleyen
ekip, 2 tane tam donanımlı arama kur-
tarma aracı ve bir otobüs eşliğinde yola
çıktı.

Şişli kayıtsız kalmadı

Şişli Belediyesi, deprem bölgesine Sivil Sa-
vunma Afet ve Kurtarma Ekibi’ni gön-
derdi. İzmir ve çevresini etkiyen ve AFAD
tarafından 6.6 büyüklüğünde olduğu açık-
lanan deprem sonrası Şişli Belediyesi ekip-
leri, hızla afet bölgesine hareket etti. Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin’in tali-
matıyla Sivil Savunma Afet ve Kurtarma
Ekibi hazırlıklarını tamamlayarak tam do-
nanımlı bir şekilde yola çıktı. Arama Kur-

tarma Ekibi’nde, jeneratör, ilk yardım,
gece kameraları, güvenlik teçhizatı ve

sağlık malzemeleri yer alıyor.

Sultangazi yardıma koştu

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Sefe-
rihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. İzmir başta olmak
üzere Ege Bölgesinde yoğun olarak hisse-
dilen deprem, büyük paniğe neden oldu.
Bazı evler yıkılırken, çok sayıda bina da
hasar gördü. Deprem sonrasında enkazda
kalanlar için arama kurtarma çalışmaları
başlatıldı. Sultangazi Belediyesi, İzmir'deki
arama kurtarma çalışmalarına destek
olmak üzere Sultangazi Arama-Kurtarma
Ekibini (SAK-E) İzmir'e yolcu etti. AFAD
personelinin, Belediye çalışanlarına verdiği

temel afet bilinci eğitimi sonrası sertifikasını
alan gönüllülerden oluşan SAK-E ekibi,
arama-kurtarma çalışmalarına katılarak
depremzedelere destek olacak. Belediye
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İzmir-
lilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Dursun, “İzmir'de meydana gelen
6.6 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'yi de-
rinden etkiledi. İzmirli kardeşlerimize geç-
miş olsun dileklerimi iletiyor, enkazda
hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan
rahmet diliyorum. Sultangazi Arama Kur-
tarma Ekibimiz(SAK-E), çalışmalara katıl-
mak için İzmir'e doğru yola çıktı.
Umuyoruz ki daha fazla can kaybı yaşan-
maz” diye konuştu.

Tuzla zaman kaybetmedi

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekibi,
6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında İz-
mir'in yaralarını sarmak için yola çıktı.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
"Belediyemiz Sivil Savunma ve Kent Kon-
seyi Arama Kurtarma ekiplerimizi İzmir
için yola çıktı. Elimizden gelen tüm imkân-
larımızı seferber edeceğiz. Teyakkuz halin-

deyiz." dedi. AFAD verilerine göre, Ege De-
nizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar il-
çesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem
meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak his-
sedilen deprem, çevre ilçelerde de hisse-
dildi. Bazı evler yıkılırken bazı evlerde de
hasarlar meydana geldi. Tuzla Belediyesi
Arama Kurtarma ekibi, İzmir'de meydana
gelen deprem sonrasında deprem bölge-
sine doğru yola çıktı. Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı depremden etkilenen
tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini
ileterek, "Belediyemiz Sivil Savunma ekip-
leri ve Kent Konseyi Arama Kurtarma
ekiplerimiz İzmir için yola çıktı. Elimizden
gelen tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz.

Teyakkuz halindeyiz." dedi.

Çekmeköy İzmir'in yanında

Çekmeköy Belediyesi Arama
Kurtarma Ekibi (ÇEKUT), İz-
mir'de meydana gelen 6,6 büyük-
lüğündeki deprem sonrasında
depremzedelerin yaralarını sar-
mak için yola çıktı. AFAD verile-
rine göre, Ege Denizi'nde merkez
üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi
açıklarında 6.6 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. İzmir'in
çevre ilçelerinde de hissedilen
deprem nedeniyle bazı evler yıkı-
lırken bazı evlerde de hasarlar
meydana geldi. Çekmeköy Bele-
diyesi Arama Kurtarma Ekibi
(ÇEKUT), İzmir'de meydana
gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem
sonrasında depremzedelerin ya-
ralarını sarmak için yola çıktı.
Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, sosyal medya he-
sabından yaptığı paylaşımda,
"Belediyemizin Arama Kurtarma
Ekibi (ÇEKUT) İzmir'de mey-

dana gelen deprem sonrasında AFAD ko-
ordinasyonunda arama kurtarma
çalışmalarına destek vermek üzere yola
çıktı” dedi.

Küçükçekmece 16 kişiyle gitti

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma
Amirliği ekipleri, İzmir'de meydana gelen
6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası
arama kurtarma çalışmalarına katılmak
için yola çıktı. Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, İzmir halkına geç-
miş olsun dileklerini ileterek, “İzmir'in Se-
ferihisar açıklarında saat 14.51'de
meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki dep-
remin sebep olduğu can kayıpları hepi-
mizi derinden üzmüştür. Sivil Savunma
Amirliğimiz bünyesindeki 16 arama kur-
tarma personelimiz ve 1 tam donanımlı
arama kurtarma aracımız İzmir'e doğru
yola çıkmıştır. Hızlı bir şekilde olay yerine
intikal ederek, vatandaşlarımız için sefer-
ber olacağız. Depremde yaşamını yitiren-
lere Allah'tan rahmet, yaralılara acil
şifalar diliyor, daha fazla can kaybı olma-
masını temenni ediyorum” diye konuştu.

A h yaralı ceylanım
Susuz toprakların çiceği
Sabah ışığım

Evimizin kırlangıcı
Güneş gözlüm
Çocukluğumuzun güvercini
Yüreğimin kanayan yarası
Unutulmayan kahkahaların prensesi
Ay yüzlüm
Kardeşim
Can parçam
Öpülesi ellerin sultanı
Annemin ciğer paresi
Nefesimiz
Aaaahhhh
Ne yaptın sen
Neden beklemedin benim mektuplarımı
Sana yaşadığımı Fırat’ın dalgalarına söyledim
Dicle’nin de haberi vardı
Bir tek sen duymadın sesimi
Sana gidenler geri gelmiyor bir daha demişler
Doğrudur gidenler gelmiyor bir daha Kürt 

ellerinde
Geri gelenler de yarı ölü zaten
Aaaahhh gözlerimin göz bebeği
Ne yaptın sen
Bilmiyor muydun döneceğimi
Hep dönmedim mi sana
Annem geri gelecek demedi mi
Neden inanmadın döneceğime
Hücremde ilk sana yazdım
En sevdiğim çamaşırlarımı bu hafta gönder diye
Ben yazarken bunları
Ben özlemle kalem oynatırken bu beyaz kağıda
Sen terk etmişsin bizi
Öksüz ve yetim bırakmışsın bizi
Daha 19 yaşında
Daha sevdalanmadan
Daha tanımadan aşkın yağmur tanelerini
Daha hayatın ilk adımındayken
Ben aylarca duymadım bu dağları 

parçalayan kardeş acısını
Ben sen veda bile etmeden ayrılırken 

kardeşlerinden
Sana mektuplar yazmaya devam ediyorum
Nasıl bilebilirdim ki
Annem söylemedi
Babam söylemedi
Görüş günlerine gelen arkadaşlarım da 

söylemediler
Nereden bilebilirdim ki
Mektuplarıma senin adına arkadaşlarım

cevap yazıyorlarmış
Nerden bilebilirdim ki
Gülşenim
Yüreğimin kanatlı kuşu
Meğer ışık saçan sesin aylardır susmuş
Meğer ben değil sen terk etmişsin bizleri
Ben neden kış erken geldi bu yıl
Neden üşüyor bütün bedenim
Neden uykularım darmadağın
Neden rüyalarımda hep beyaz atlı melekler
var diyordum
Senin terk edişinmiş
Bu hayata veda edişinmiş
Daha 19 yaşındaydı kız kardeşim
Gülşen’di adı
Beraber büyüdük
Beraber güldük, ağladık, mutlu olduk ve

hüzünlendik
Biz onun çınar ağaçları
O bizim üzüm yaprağımız
O bizim Dicle kenarındaki çiçek tarlamızdı
O bizim Hasankeyf üzerinden kanatlanan 

koruyucu kartalımızdı
O bizim Malabadi köprüsündeki asırlık yol

göstericimizdi
O bizim Diyarbakır surlarındaki kara 

taşımızdı
O bizim Mardin Kalesindeki gözümüzdü
O bizim Mezepotamya’mızdı
O bizim kardeşimizdi
O abileri cezaevlerine gidip bir daha onları

göremeyecek diye hayatına son veren kırmızı
gülümüzdü

Ne olur affet bizi kardeşim
Ne olur...

Hani biz farklı olacaktık?

Geçen yıl yazmıştım bu yazıyı. 

Belki bir şeyler değişir 
umuduyla. 

Ama umudun değişime yetmediğini acı ile
öğreniyor insan.

Günlerdir yazmak istiyorum
Ama bir türlü yazamıyorum
Aslında haykırmak istiyorum
Bağıra çağıra haykırmak istiyorum
Hayal kırıklığımıUmutsuzluğumu
Nasıl bu hale geldiğimizi
Neden bunları yaşamak mecburiyetinde 

kaldığımızı
Hep yazmak
Hep yazmak
Hiç durmadan yazmak
Harflerle kavga ederek
Kelimelere öfke duyarak
Cümleler hiç bitmesin diyerek
Daha daha çok kendimle hesaplaşarak
Yüreğimi döverek
Gözlerim görmesin diye
Yazdıklarımı kendimden de saklayarak
Yazmaya çalışıyorum
NafileYaşıyorumYaşıyoruz
HarflerKelimeler
Cümleler benim beynimi parçalayarak 

dökülüyor
Tutamıyorum
Korku zincirleri koptu bir kere
Ne acı değil mi
Yazarken korkmak
Konuşurken korkmak
Hani biz korkuların olmadığı
Bir dünya vaad etmiştik
Hani sabah kapı çalınırken gelen 

sütçü olacaktı
Hani düşüncelerinden ötürü insanlar 

yargılanmayacaktı
Ya da en acısı da
Düşüncelerinden ötürü insanlar işini ve 

ekmeğini kaybetmeyecekti
Hani özgürce nefes alacaktık
Hani biz kardeştik
Hayır
Milyon kere hayır
Artık siz biz değilsiniz
Artık siz
Güç ve konforun sahibisiniz
Artık siz adil ve adaletli değilsiniz
Sadece ama sadece kendinize adilsiniz
Siz bu toprakların acısından da
Mutluluğundan da bihabersiniz
Sadece kendi kibir ve egonuz ile bize 

bakıyorsunuz
Onun için de
Bizi göremiyorsunuz
Ne yaşadığımız sizin için bir dert değil artık
Varsa yoksa
Güç ve bu gücün getirdiği ihtişam
Sizi siz olmaktan çıkaralı çok oldu
Bizimki bir umut kırıntısı işte
Belki fark edersiniz
Nerede hata yapıyoruz diye
Nerede yanlış yaptık diye
Ama bunu yapmayacağınızı
Öğrendik
Ne acı
Yine hata ve yanlışları bizde buluyorsunuz
Bu kadar mı kopar insan yasadığı yerden
Bu kadar mı tanımaz kendisini baştacı eden

toplumu
Cevabı olmayan sorular gibi
Aslında cevabını uzun zamandır almıştık
İnanmak istemiyorduk
Kendimizi sürekli kandırıyorduk
Ya da kendimize bile anlatmaya korkuyorduk
Biz bu değiliz demek
Çok acı veriyordu belki
Biz bunun için mücadele etmedik demek
Umudumuz ve hayalimiz bu muydu sorusu

canımızı çok yakacaktı ondan
Hazırlıklı değildik kendi bedelimize
Hazırlıklı değildik
Bizim biz olmaktan çıktığımıza
Ve belki de
Korkuyorduk
Kendimizi yeniden keşfetmeye

Kız kardeşime 
mektuplar

www.superhaber.tv
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İlhami IŞIK

Kartal Belediyesi, merkez üssü İzmir-Se-
ferihisar olan, ilk belirlemelere göre 6.8
olarak tespit edilen deprem nedeniyle
harekete geçti. Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, deprem haberinin du-
yulduğu ilk saatlerde Sivil Savunma
Müdürlüğü Binasına gelerek, Kartal Be-
lediye Başkan Yardımcıları ve Sivil Sa-
vunma Müdürlüğü'nden yaşanan

deprem ile alakalı bilgi aldı. Başkan
Gökhan Yüksel'in talimatı doğrultu-
sunda, Sivil Savunma Müdürlüğü'ne
bağlı tüm ekipler, bölgedeki arama kur-
tarma çalışmalarına katılmak için İzmir'e
doğru yola çıktı. Başkan Gökhan Yük-
sel, İzmir'de yaşanan depremle alakalı
yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, tüm
İzmir'e ve Ege Bölgesi'ne geçmiş olsun

dileklerini sundu. Kartal Belediyesi'nin
tüm birimleriyle, İzmir ve Ege halkının
yanında olduğunu kaydeden Kartal Be-
lediye Başkanı, İzmir'e arama kurtartma
çalışmalarına katılmak için yola çıkan
sivil savunma ekiplerine başarılar diledi.

Kartal’da Yüksel uğurladı

Beyaz Masa'ya rekor başvuru
İstanbulBüyükşehir Belediyesi İs-
tanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Eylül
ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan

başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme so-
nuçları şöyle: 2020 yılının Eylül ayında, İBB
Beyaz Masa’ya yapılan başvuru, Ağustos ayına
göre yüzde 12,5 arttı. Bilgi istemi, talep ve şikâ-
yetlerden oluşan başvuruların yüzde 14,3’ü
İGDAŞ, yüzde 26,1’i İSKİ ile ilgili oldu. Ağustos
ayına göre bilgi istemi başvuruları yüzde 14,2,
şikâyet başvuruları yüzde 0,5 ve talep başvuru-
ları yüzde 13,1 arttı. Beyaz Masa’ya, 80 bin 30
şikâyet, 84 bin 467 talep başvurusu oldu. Ağus-
tos ayında, yüzde 15,8 olan şikâyetlerin payı
Eylül ayında yüzde 13,4’e geriledi. Ağustos
ayında yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşen talep
başvuruları ise yüzde 14,1’e yükseldi.

Başvurulara hızlı çözüm

Bilgi istemi başvurularının yüzde 97,9’una, şikâ-
yet başvurularının yüzde 4,2’sine, talep başvuru-
larının ise yüzde 23,8’ine başvuru günü
içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm dışında
kalan başvurularda ortalama çözüm süresi, bilgi
isteminde 11,3, şikâyet başvurularında 3,6, talep
başvurularında ise 6 gün olarak tespit edildi. Şi-
kâyetlerin yüzde 52,4’ü ulaşım, yüzde 31,6’sı
kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi iste-
minde, yüzde 43,1 ile sosyal destek hizmetleri ilk
sırayı aldı. Ağustos ayında, yüzde 11,7 olan sos-

yal destek hizmetleri talebi yüzde 24,4’e yükseldi.
Tüm şikâyetler içerisinde ulaşımın toplam payı
yüzde 43,6 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuru-
ları içinde sosyal yardım taleplerinin payı yüzde
9,4 olarak gerçekleşti. Eylül ayında ulaşım ile il-
gili şikâyetlerin payı Ağustos ayı ile aynı seviyede
kaydedilirken, sosyal destek hizmetleri talebi 12
bin 480 artışla 20 bin 642’e çıktı. Toplam şikâ-
yetlerde Fatih (yüzde 5,46) ve Kadıköy (yüzde
5,04); bilgi isteminde, Esenyurt (yüzde 6,89).

İLAN
S.S. Güzelkent Hukukçular ve İdareciler Konut Yapı
Kooperatifi’nin 13.09.2020 tarihinde yapılan Olağan
Genel Kurul toplantısında alınan 6 nolu kararın (Bü-

yükçekmece Belediyesine Ecrimisil ödemesine ilişkin)
iptali için Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesine
2020/675 E. sayılı dosya ile dava açılmış olup,

11.11.2020 tarih, saat 10:35 e duruşma günü veril-
miştir. TTK 448/1 maddesi gereğince ilan olunur. 

S.S. Güzelkent Hukukçular ve İdareciler 
Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Adına

Başkan II.Başkan
Turgay DURSUN Eyüp Erdal ÖZAKTAÇ 

ZAYİ İLANI
İngenico marka JH20123009 sicil nolu yazarkasa
ruhsatı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Diren Kaygün
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İ stanbul'da medikal firma sahibi 3 kar-
deş, memleketleri Elazığ'da babala-
rından yadigar kalan üzüm bağında

üretimi sürdürdü, ekonomiye katkı sundu.
İstanbul'da medikal firması sahibiyken 57
yaşında işini çocukları Devrim ve Erkan
Baran ile Fatma Baytaş'a bırakıp, 2002 yı-
lında memleketi Elazığ'ın Çatalharman
köyüne dönen Şükrü Baran, doğduğu top-
raklara vefa borcunu ödemek için birikimi
ile aldığı 1500 dönüm arazinin 350 dönü-
müne 27 bin öküzgözü üzümü fidesi dikti.
O dönem kentin en büyük üzüm bağların-
dan birini oluşturan Baran, yetiştirdiği tes-
cilli öküzgözü üzümünün Elazığ'da
üretiminin yaygınlaşmasına da öncülük
etti. Baran, üzüm üretimini daha geniş bir
alanda sürdürmek ve daha fazla istihdam
sağlamayı hedeflerken 2010 yılında vefat
etti. Bunun üzerine Baran'ın İstanbul'da
yaşayan biri kız 3 çocuğu babalarının hatı-
rasını yaşatmak için "Şükrü Baran Bağı"
adını verdikleri üzüm bağına sahip çıktı.
Özveriyle çalışan kardeşler üretim yaptık-
ları alanı 350 dönümden 10 yılda 600 dö-
nüme çıkardı, 300 dönüm alanda da ceviz
ve badem yetiştirdi. Hem İstanbul'daki iş-
lerini sürdüren hem de kilometrelerce
uzaklıktaki baba yadigarı üzüm bağına
sahip çıkan 3 kardeşin çalışması takdir gö-
rüyor.

Üzümün en iyisiyiz

Kardeşlerden Devrim Baran, yaptığı açık-
lamada, babalarının çiftçilik bilgisi olma-
masına rağmen yaptığı araştırmalar
sonucu oluşturduğu örnek bağ ile yörede
öküzgözü üzümü yetiştiriciliğinin yaygın-
laşmasını öncülük ettiğini belirterek eldeki
imkanlar ile neler başarılabileceğini gös-
terdiğini söyledi. Baran, babasının emeği
sonunda bölgenin en büyük üzüm bağına
sahip olduğunu, yetiştirdiği üzümler ile
Türkiye'de bağcılıkta tanınan bir isim ha-
line geldiğini anlattı. Devrim Baran, baba-
sının hedefinin üzüm bağını 1000 dönüme
çıkararak daha fazla üretim ve istihdam
sağlamak olduğunu ancak bunu gerçek-
leştiremeden vefat ettiğini aktardı. "3 kar-

deş olarak babamızın doğup büyüdüğü-
müz bu topraklara bıraktığı emanete,
baba yadigarı üzüm bağına sahip çıkmak
için buradayız. Babamızdan kalan 350
dönüm bağı üç kardeş 600 dönüme çıkar-
dık. Bölgedeki en büyük üzüm üreticileri-
nin başında gelmekteyiz. Bunu daha da
ilerilere taşımak istiyoruz. Yaptığımız yatı-
rımları gören diğer yatırımcıları da buraya
davet ediyoruz." diyen Baran, üretime
daha fazla katkı sunmak için üzümün yanı
sıra 300 dönüm alanda ceviz ve badem ye-
tiştiriciliğine başladıklarını bildirdi. Bağcı-
lığın keyif ve huzur veren bir iş olduğuna
işaret eden Baran, istihdam ve üretime
katkı sağlayabilmenin gurur verici 
olduğunu kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerinden yaptığı derle-
meye göre, çevreyi korumak için

yapılan harcama 5 yılda kademeli olarak
yükseldi. 2015-2019 döneminde bu çalışma-
lara ayrılan tutar yüzde 52 arttı. Bu dö-
nemde söz konusu faaliyetler için ülke
kaynaklarından 163 milyar 178 milyon 952
bin 141 lira ayrıldı. Çevre koruma harcama-
larında en büyük payı "atık" ve "atık su" yö-
netimleri alırken, bunları sırasıyla "biyolojik
çeşitliliğin ve peyzajın korunması", "toprak,
yer altı ve yüzey sularının korunması" ile "ka-
litesinin iyileştirilmesi" harcamaları izledi.
Atık yönetimine 2015'te 12,7 milyar lira har-
canırken, geçen yıl sonu itibarıyla bu tutar
yüzde 40 artışla 17,8 milyar liraya yükseldi. 5
yıllık dönemde atık yönetimi için 78,4 milyar
lira harcama yapıldı. Bu tutar, çevre koruma-
sına yapılan toplam harcamaların yarısına
yaklaştı. Aynı dönemde atık su yönetimine
yaklaşık 60 milyar lira ayrılırken, bu tutar da
toplam harcamaların yüzde 37'sine karşılık
geldi. Böylece atık ve atık su yönetimi faali-
yetlerine toplam çevre koruma bütçesinin
yüzde 85,5'i kadar para harcandı. Söz ko-
nusu 5 yıllık dönemde biyolojik çeşitliliğin ve
peyzajın korunması için 9,5 milyar lira, top-
rak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve
kalitesinin iyileştirilmesi için de 5,7 milyar
lira harcama yapıldı.

Ar-Ge harcamaları yüzde 75 arttı

Çevrenin daha iyi korunabilmesi için Ar-Ge
çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda 5
yılda 957,3 milyon lira kaynak aktarıldı.
2015'te 124,1 milyon lira olan Ar-Ge harca-
maları, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık
yüzde 76 artarak 218 milyon liraya ulaştı.
Öte yandan bu dönemde radyasyona karşı
koruma harcamalarında da düzenli atış ger-
çekleşti. Bu alana 2015'te 5,2 milyon lira ay-
rılırken bu tutar 2019'da yüzde 59 artışla 8,2
milyon liraya yükseldi. 2015-2019 döne-
minde bu alana toplamda 35,1 milyon lira
harcandı. 

aBd'de Cadılar Bayramı (Hallo-
ween) dolayısıyla yapılacak har-
camaların yeni tip koronavirüs

(Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl 8,05
milyar dolara ulaşması bekleniyor. Amerika-
lılar, renkli kostümler ve korku temalı süsle-
melere sahne olan Cadılar Bayramı için her
yıl milyarlarca dolarlık harcama yapıyor. Bu
yıl Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekle-
şecek Cadılar Bayramı'nda önceki senelere
kıyasla daha farklı şekilde kutlanması bekle-
niyor. Amerikalıların gelenek dışı yöntem-
lerle dahi olsa geleneksel bayramlarını
kutlamaya önem verdiği dikkati çekiyor.
ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin
(NRF) 7 bini aşkın tüketiciyle gerçekleştir-
diği anket sonuçlarından derlediği bilgilere
göre, 148 milyondan fazla Amerikalı bu yıl
Cadılar Bayramı ile ilgili etkinliklere katıl-
mayı düşünüyor. Amerikalıların 4'te 3'ünden
fazlası salgının kutlama planlarını etkiledi-
ğini belirtirken, yüzde 17'si bu yıl Cadılar
Bayramı'nı sanal ortamda kutlamayı planlı-
yor. Cadılar Bayramını kutlayacakların
yüzde 53'ü evlerini dekore etmeyi, yüzde
46'sı balkabağı oymayı ve yüzde 18'i evcil
hayvanlarını süslemeyi düşünüyor.

Harcamalarda sınırlı bir düşüş

Kovid-19 salgınına rağmen Cadılar Bay-
ramı dolayısıyla, tüketicilerin yapacağı har-
camaların 8,05 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Kutlamalara katılımlardaki
düşüş nedeniyle geçen seneye göre sınırlı bir
azalış göstermesi tahmin edilen harcamala-
rın, 2019'da 8,78 milyar dolar seviyesinde
gerçekleştiği kaydediliyor. Bu sene Cadılar
Bayramı'nı kutlayacakların ortalama 92,12
dolar harcaması bekleniyor, bu tutarın
geçen yıl 86,27 dolar olduğu kayıtlarda yer
alıyor. Tüketicilerin, ev dekorasyon ürünleri,
için daha fazla para harcayarak bu bayramı
özelleştirdiği belirtildi.

Çevreyi korumak 
için para harcadık

Nestle Türkiye’de fabrika kuruyor
Türkiye'de 114 yıldır faaliyet gösteren Nestlé, Türkiye'nin ilk medikal beslenme ürünleri fabrikasının temelini Bursa'da attı

Türkiye'de 114 yıldır faa-
liyet gösteren Nestlé, Tür-
kiye'nin ilk medikal

beslenme ürünleri fabrikasının teme-
lini Bursa'da attı. Karacabey ilçesin-
deki üretim tesisi içinde kurulacak,
ağustos 2021'de faaliyete geçirilmesi
hedeflenen fabrikada, şirketin 29 adet
oral medikal beslenme ürünleri üreti-
lecek. Önümüzdeki 3 yıl içinde toplam
250 milyon lira yatırım yapılması
planlanan fabrika, yüksek seviye tek-
nolojiye sahip güçlü altyapısıyla aynı
zamanda Nestlé Health Science'ın
ürün geliştirme üssü olacak. Nestlé
Health Science Türkiye Genel Mü-
dürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Han-
zade Yaz, Nestlé Health Science'ın
Nestlé'nin genç ve dinamik iş birimle-
rinden biri olduğunu belirterek, sağ-
lıkta beslenme alanında faaliyet
gösterdiklerini söyledi. Bursa'daki te-
meli atılan fabrikanın "medikal bes-
lenme ürünleri" denilen hastaların
beslenmesine yönelik özellikle ciddi
hastalıklar sonucu yetersiz beslen-
meyle mücadele eden hastaların bes-
lenmesine yönelik olduğunu anlatan
Yaz, şöyle konuştu: "Bu fabrikamızla
biz ithal ettiğimiz ürünlerin yüzde 63
gibi miktarını ülkemizde üretiyor ola-
cağız. Bunun mutluluğu yaşıyoruz.
Bu fabrika Türkiye'nin bu anlamda ilk
kapsamlı ve kendi alanına özel fabri-
kası olacak. Nestlé Türkiye 114 yıldır

diğer fabrikalarıyla birlikte Türkiye'ye
katkı yapıyor. Yeni fabrikamızla 400
kişiye dolaylı ya da doğrudan istih-
dam sağlıyor olacağız. Bu fabrikayla
birlikte önemli bir teknolojik yatırım
da yapıyor olacağız. Bu güçlü alt ya-
pısıyla birlikte teknoloji üssü haline
getireceğiz. Bu ihracat, tüm ham
maddelerinin yerelleşmesi ve katkımı-
zın kat be kat artırılması anlamında.
Burayı ileride ürün geliştirme üssü
olarak da kullanmayı amaçlıyoruz."

Beşinci fabrika olacak

Nestlé Türkiye Pazarlama ve Kurum-
sal İletişim Direktörü ve Yönetim Ku-
rulu Üyesi Zeynep Sungu da
Nestlé'nin söz konusu yatırıma önem
verdiklerinin altını çizdi. Bursa Kestel
ve Karacabey'de toplam 4 fabrikaları-
nın bulunduğunu anlatan Sungu,
şunları ifade etti: "Bu 5. fabrikamız.
Ancak 2011'de açılan kahvaltılık gev-
rek fabrikası ve 2019'daki su tesisleri-
mizin açılışından sonra bu en büyük
yatırımımız olacak. 250 milyon lira tu-
tarında 3 yıla yayılan bir yatırım söz
konusu. Bu yeni fabrikamızda Nestlé
Health Science'ın medikal beslenme
ürünerinin üretimini yapacağız. İthal
ettiğimiz bir ürün grubunu da Türki-
ye'de üreterek ileride de ihracat potan-
siyelini de açmış oluyoruz. 400 kişiye
de doğrudan ve dolaylı olarak istih-
dam sağlamış oluyoruz."

İstanbul'da baba yadigarı medikal firması sahibi 3 kardeş, memleketleri Elazığ'da yine
babalarından kalan üzüm bağında üretimi sürdürüp işi büyüterek ekonomiye katkı sundu

Türkiye, son yıllarda çevrenin ko-
runması amacıyla birçok projeyi
hayata geçirirken, 2015-2019 dö-
neminde harcanan tutar yüzde 52
artışla 163,2 milyar liraya ulaştıORNEK KARDESLER

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,57 değer kaybetti,
altının gram satış fiyatı yüzde 3,89, dolar/TL yüzde 5,21, avro/TL yüzde 3,95 değer kazandı

Borsa İstanbul'da işlem
gören hisse senetleri hafta-
lık bazda ortalama yüzde

6,57 değer kaybetti, altının gram satış
fiyatı yüzde 3,89, dolar/TL yüzde
5,21, avro/TL yüzde 3,95 değer ka-
zandı. BIST 100 endeksi, en düşük
1.095,72, en yüksek 1.183,61 puanı
gördükten sonra haftayı önceki hafta

kapanışına göre yüzde 6,57 azalarak
1.112,37 puandan tamamladı. Kapalı-
çarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altı-
nın gram satış fiyatı bu hafta yüzde
3,89 kazanımla 507,20 liraya, Cum-
huriyet altınının satış fiyatı da yüzde
3,86 artışla 3.362,00 liraya yükseldi.
Geçen hafta 808,00 lira olan çeyrek al-
tının satış fiyatı ise 821,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 5,21 değer
kazanarak 8,3790 liraya, avro da
yüzde 3,95 artarak 9,7920 liraya yük-
seldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde
0,37, bireysel emeklilik fonları da
yüzde 0,25 değer kazandı. Kategorile-
rine göre bakıldığında ise yatırım fon-
ları içinde en çok kazandıran yüzde
3,44 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Parasını dövize yatıranın yüzü güldü

Fatma Baytaş babalarının vefatının ar-
dından hem medikal firmasını hem de
bağcılığı 3 kardeş dayanışma içerisinde
yürüttüklerini belirtti. Babalarını emane-
tine sahip çıkmak ve onu daha ileriye ta-
şımak adına özveriyle çalıştıklarını
anlatan Baytaş, "İstanbul'daki işimiz
devam ediyor, bırakmış değiliz. Ama ba-
bamızdan gördüğümüz toprak ve mem-
leket sevdası bize de miras kalmış ki
Elazığ'a geldik." dedi. Baytaş baba yadi

garı bu güzel bağı daha da geliştirmek is-
tediklerini dile getirerek, "Bu bağdaki her
bir üzüm kökünde her bir üzüm yapra-
ğında ya da tanesinde babamızı, onun
emeğini ve buraya olan sevgisini görüyo-
ruz. Ayrıca memleketimizdeki insanlara
bir istihdam sağlayabiliyorsak, kentin
ekonomisine bir katkımız oluyorsa bu da
bizim için ayrı bir mutluluk." ifadesini
kullandı. Bağ bozumu sezonunda sona
yaklaştıklarını, yaklaşık 50 mevsimlik işçi
ile güzel bir hasat dönemi geçirdiklerini
anlatan Baytaş, bu yıl 500 ton civarında
rekolte beklediklerini sözlerine ekledi.

Memleket sevdası

Nestlé Health Science Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade
Yaz, Nestlé Health Science'ın Nestlé'nin genç ve dinamik iş birimlerinden biri ol-
duğunu belirterek, sağlıkta beslenme alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'de 114
yıldır faaliyet gös-

teren Nestlé, Türki-
ye'nin ilk medikal
beslenme ürünleri
fabrikasının teme-
lini Bursa'da attı

ABD bayram etti
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Ve deprem oldu...

Son yazılarımdan birisinde "Hani deprem ola-
caktı?" başlığını kullanmıştım. Ve sanırım bu 
soruma Yunanistan'la yeniden karşı karşıya 

gelmemize neden olan Ege denizinden cevap geldi. 
 Aynı yazıda balık hafızalı bir toplum olduğu-

muzu da yazdığımı okuduğunuzu düşündüğüm dep-
rem efendi adeta "beni nasıl unutursunuz" dercesine 
kızıp hem de balıkların bol yaşadığı denizde yüzünü 
bir kez daha gösterdi. 

Başta gavur İzmir olmak üzere Egeyi sallayan 
depremin hiç de unutulmayacak bir şey olduğunu bir 
kez daha bizlere hissettiren Ege depremi "Hani dep-
rem olacaktı?" başlıklı yazımda anlatmak istedikle-
rimi bir kez daha bizlere anlatıyordu. 

 Yıllar önce ilk kez gittiğim ve o anlatılan Egenin 
incisi İzmir'i inciden ziyade yüzü solmuş, güneşte 
kavrulmuş karnı aç bir insana benzetmiştim, sıvasız 
binaları, gecekondudan öte yapılaşmasıyla şok olur-
ken. 

Çok konuşulan büyük bütçeler ayrılan ama rant-
sal dönüşüme dönen kentsel dönüşümün görülmediği 
bu kent inciden ziyade deniz kenarında çöl görünü-
münde olan bir kentti. 

Sadece İzmir'i mi?!.  
Aşağıda yeniden yayınladığım, "Hani deprem ola-

caktı?" başlıklı yazımda geçen İstanbul ve diğer bir-
çok kentte yani ülkede yapılması gerekenlerin 
yapılmadığı ve her deprem sonrası depremi unuttu-
ğumuzu ortaya koymaktadır 6,6 şiddetindeki İzmir, 
Ege depremi. 

Bu yazıyı yazdığım esnada birçok binanın yıkıl-
dığı haberleri art arda gelirken ben de "inşallah 
fazla can kaybı olmaz" duası eşliğinde bir önceki ya-
zımı, "Hani deprem olacaktı?" başlıklı yazımı bulup 
sizin de unutmamanızı istediğim depremi ve yaşa-
nanları hatırlamanız için... 

İşte o bir hafta önce yazdığım 'Hani Deprem 
Olacaktı?' başlıklı yazım.. 

Hani deprem olacaktı? 

Evet en son bizzat yaşadığım, 99 Marmara Dep-
remi ile bir kez daha gündeme gelen ve sonrasında 
zaman zaman yaşanan sarsıntılarla yerle bir olacağı 
söylenen ve bu nedenle; Başta, Kentsel dönüşüm 
denen projeler ve birçok çalışma ile yeniden daha 
sağlam bir yapılaşmaya gidileceği belirtilmiş ve bu 
yönde milyon dolarları inşaat sektörüne yatırılmış 
ama o beklenenlerin hiç birisinin olmadığı gibi gök-
yüzüne uzanan AVM'li gökdelenler ve bir mahalle-
nin br araya toplandığı modern denen ama aslında 
toplu kamp denen bol bloklu yüksek binalardan 
öteye gidilememişti. 

Ve sık sık başta yeşillikler içindeki yapı kültürü-
müze nasıl sahip çıkacağımızın tartışıldığı bu sü-
reçte bende, "İstanbul kazan ben kepçe" misali 
ülkenin en büyük metropolün de dolaşırken kendimi 
yıllar önce  sık sık gittiğim Sağmacılar Cezaevi'nin 
bulunduğu Bayrampaşa'da buldum. 

Yıllar sonra baskısını yaptırdığım Ardahan An-
siklopedisini almak için gittiğim ve aracımı park 
edecek yer bulmadığım bir sırada 39 ilçeli İstan-
bul'un bu ilçesinde gördüklerimi yani bu yazımı ara-
badaki arkadaşım olan cep telefonuyla konuşarak 
yazıya çeviriyorum. 

Gerçekten Bayrampaşa'ya daha önceki yıllarda, 
yani abimin yaşadığı bir olay sonucu tutuklandığı ve 
o nedenle benim sıkça gittiğim Sağmalcılar cezaevi-
nin olduğu Bayrampaşa'da o dönem gecekondu olan 
binaların eskisinden daha beter durumda olduğunu 
görmenin üzüntüsünü yaşadım. 

Evet bir taraftan yeni yapılaşmalar, AVM'ler, tra-
fik tamamen tıkanmış durumda, bir taraftan bir 
anda rahatlayan trafik, bir taraftan tekrar tıkanan 
yollar, böylesine bir keşmekeş içinde gördüklerimi 
not ettiğim beynimi boşaltma adına sarıldığım tele-
fonuma söylediklerimi yazıya dökerken 'yol, köprü, 
konut yaptık' diyen yöneticiler başta olmak üzere 
yöneticilerinin bir kentin arka sokaklarını dolaşıp, 
dolaşmadığını bir kez daha merak ettim. 

Çünkü, İstanbul'da böyle yapılaşma anlatıldığı şe-
kilde dönüşemediği gibi yaşanabilecek en küçük bir 
sarsıntıyla günlerce tartışılan ama sonuç vereme-
yen, kentsel dönüşümü tamamlanmadan, arka so-
kakları gerçekten Afganistan, Pakistan hatta 
günlerdir sanki Ermenistan bombalanmıyormuş gibi 
Azerbaycan'ın harabe olmuş, kerpiçten, çamurdan 
yapılmış büyük binalarını gösteren televizyonların 
bu binaların neden öyle İran'daki gibi taştan yapıl-
mış olduğunu tartışmadan o eski binaların petrol ve 
doğalgaz zengini Azerbaycan'da böyle mi olmalıydı 
diye sormadan da edemiyorum. 

Dedik ya çok bilmişlerin sık sık tv kanallarına 
çıkıp ellerine aldıkları çubuklarla gereken sınırları 
belirlemeleri, gerekse akıl vermeleri, tv kanallarının 
ekranlarında dünyanın metropol kenti olan İstan-
bul'un arka sokaklarına girmesini, yerel gazetelerin 
sadece belediye başkanlarını, vali ya da kaymakam-
ları veya birkaç tane tanıdık iş adamının haberlerini 
değil, arka sokaklara da bakmalarını isteriz. 

Şayet görmek isterlerse en uygun yer Bayrampa-
şadır. Veya bu yazıyı okuyanların kendi arka sokak-
larına bakmaları yeterlidir. 

Buna istinaden İstanbul'un bir metropol değil, 
gecekondu kenti olduğunu söyleyenlerin doğru 
söylediği bir kez daha teyit edilip, onaylanacaktır... 

 

G azi Üniversitesi Deprem Mü-
hendisliği Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi’nde görevli Doç. 

Dr. Bülent Özmen, İzmir'de meydana 
gelen 6.6 büyüklüğündeki 
depremi DHA'ya değerlendirdi. Doç. Dr. 
Özmen, Ege bölgesinin ve Ege denizinin 
Türkiye’nin deprem açısından en aktif 
yerlerinden birisi olduğunu söyledi. 
O bölgede irili ufaklı zaman zaman dep-
remlerin meydana geldiğine vurgu yapan 
Doç. Dr. Özmen, "İzmir'in il sınırları da-
hilinde, o bölgede 20-25'e yakın fay var. 
Ege Denizi içinde de keza buna 
benzer deprem üretme potansiyeli 
olan diri faylar var. Biz oradaki deprem 
tehlikesini incelerken hem diri faylara 
hem geçmiş dönemde meydana gelen 
depremlere bakarak yorumlarda bulunu-
yoruz. Tarihsel dönemlerde bakıldığında 
depremi kaydeden aletler icat edilmeden 
önce 1900’lü yıllardan önce o bölgede 
200’e yakın deprem meydana gelmiş. 
Aletsel dönemde yani 1900’lü yıllardan 
günümüze kadar da 17’ye yakın deprem 
meydana gelmiş. Dolayısıyla hem bu 

geçmişte meydana gelen deprem verile-
rine hem de diri faylara baktığımız anda 
o bölgenin deprem açısından tehlikeli ol-
duğu gerçeğini biz biliyorduk. Yani bu 
bölgede bu büyüklükteki bir deprem bek-
lenen bir depremdi" dedi. 

Artçı şoklar devam edecek 

Doç. Dr. Özmen, o bölgede beklenen 
depremin meydana gelmiş olduğuna 
dikkat çekerek, "İzmir il sınırlarında 17 
tane deprem üretme potansiyeli olan diri 
fay var. Ege denizi içerisinde de keza 
buna benzer faylar var. Dolayısıyla biz o 
bölgede deprem bekliyorduk. Diri fay-
lara ve geçmiş dönemde meydana gel-
miş faylara bakarak bunu zaman zaman 
da dile getiriyorduk. Bu 7.0 büyüklüğüne 
varacak şekildeki depremi 'ana şok' diye 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun daha üs-
tünde bir deprem meydana gelme olası-
lığı yok denecek kadar az. Bu 'ana 
şok' meydana geldi. Bundan sonra ilerle-
yen günlerde, aylarda bu büyük depre-
min artçı şokları meydana gelecektir. Şu 
andaki verilere göre 500’e yakın bir artçı 

şok meydana geldi. Bunun 35’e yakını-
nın 4’ün üzerinde olduğunu biliyoruz. 2 
tanesinin de 5.1 ve 5.0 büyüklüğünde ol-
duğunu biliyoruz. Bunlar 6.0 şiddetine 
de yaklaşabilir; bunlara da dikkat etmek 
lazım. Bu 7.0 büyüklüğüne yaklaşık ola-
rak gerçekleşen depremde böyle artçıla-
rın olması gayet normal" ifadelerini 
kullandı. 

Tsunami oluşması normal 

İzmir’deki depremde dün ayrıca bir tsu-
naminin yaşandığını vurgulayan Doç. 
Dr. Özmen, "Denizin altında yaklaşık 30 
kilometre eninde ve 16 kilometre derinli-
ğinde çok devasa bir kütle bu depremle 
hareket etti. Bu kırılma meydana gelirken 
bazı pürüzlü kırılmayan yerler kalabili-
yor yerin derinliklerinde. Tsunaminin 
meydana gelebilmesi için depremin 
deniz içerisinde meydana gelmesi lazım, 
fayın yani deprem mekanizmasının 
düşey hareketle olması lazım ve büyük-
lüğünün de 7.0’a varacak büyüklükte ol-
ması lazım. Seferihisar açıklarındaki 
depremde üçünü de görüyoruz. Dolayı-

sıyla orada tsunaminin meydana gelmesi 
gayet normal. Zaten Seferihisar’dan al-
dığımız bilgiler de bizi doğruluyor. Yak-
laşık 1-1.5 metre yüksekliğine varan 
deniz dalgalarının oluştuğunu; önce 
deprem olur olmaz denizin belirli bir 
miktar içeriye doğru çekildiğini daha 
sonra 1-1.5 metre yüksekliğe varacak şe-
kilde Seferihisar’ın içerisine doğru ilerle-
diğini biliyoruz. Bunun adını kesin ve net 
olarak tsunami olarak söyleyebiliriz" 
dedi.  

Yine büyük deprem olabilir  

Doç. Dr. Özmen, o bölgede yine dep-
remlerin olabileceğine dikkat çekerek,  
"O bölgenin deprem tehlikesi duruyor. 
Şimdi hemen o fayın üzerinde veya 
yakın civarında deprem olma olasılığını 
biraz zayıf görsek de o bölgede çok fazla 
sayıda; sadece o bölge değil Türkiye’nin 
pek çok yerinde deprem üretme potansi-
yeli olan birçok fay var. Bunların ne 
zaman kırılacağını söyleyemesek de iler-
leyen günlerde yine büyük bir deprem 
olabilir" ifadelerini kullandı.  

SURPRIZ OLMADI!
DEPREM 

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen,  
İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin beklenen bir deprem olduğunu söyledi. Özmen, "Geçmişte meydana 
gelen deprem verilerine diri faylara baktığımız anda o bölgenin deprem açısından tehlikeli olduğu gerçeğini 
biz biliyorduk. Yani bu bölgede bu büyüklükteki bir deprem beklenen bir depremdi" dedi

Deprem nedeniyle 
elektrikler kesildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “İzmir'de deprem nedeniyle an itibarıyla 

1600 abonenin elektriği kesik durumda. Bunların büyük bir kısmı Bayraklı’da,  
400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde elektriği kesik.”" dedi
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, 
İzmir Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordi-
nasyon Merkezi'nde düzenlenen basın 
toplantısında, hayatın normalleşmesi 
için enerji hizmetlerinin kesintisiz bir 
şekilde vatandaşa götürülmesinin 
büyük önem arz ettiğini dile getirdi. 
Deprem anıyla birlikte 74 bin 500 va-
tandaşın elektriğinin kesildiğini ifade 
eden Dönmez, "Dün akşam saatleri 
itibarıyla AFAD koordinasyonunda 
süratle yeniden enerji vermeye başla-
dık. An itibarıyla 1600 abonenin elek-
triği kesik durumda. Bunların büyük 
bir kısmı Bayraklı'da, 400 civarında 
abonenin de Seferihisar bölgesinde 
elektriği kesik." diye konuştu. Dönmez, 
bu kesintilerin tedbir amaçlı olduğunu 
belirterek şöyle devam etti: "Bu elektrik 
kesintisi o bölgedeki arama kurtarma 
faaliyetleri ve bazı ağır ve orta hasarlı 
binaların tedbir amaçlı elektriğinin ke-
silmesinden kaynaklanmaktadır. 
Doğal gazda da yaklaşık 3 bin 500 
abonemizin doğal gazı kesik du-

rumda. Doğal gaz elektriğe göre biraz 
daha kritik durumda, o açıdan daha 
tedbirli olmak durumundayız. Burada 
da AFAD'ın yönlendirmelerini de dik-
kate alarak bu hizmeti vermeye çalışı-
yoruz. Şu anda bazı vatandaşlarımız 
evlerine giremiyorlar. Doğal gazın 

kontrolsüz bir şekilde binalara veril-
mesi risk oluşturabilir. O açıdan tedbir 
amaçlı doğal gazı şu anda bu civarda 
kesintiyle yürütüyoruz ama ilerleyen 
saatlerde AFAD'ın talebi ve izniyle 
doğal gaz hizmetini de tekrar vermeye 
başlayacağız." 

Tüm milletimize geçmiş olsun 

İzmir'de özellikle enerji altyapıları açı-
sından kritik birkaç tesis bulunduğuna 
işaret eden Dönmez, Türkiye'nin en 
büyük 2 rafinerisi, petrokimya tesisi ve 
2 sıvı doğal gaz depolama ve gazlaş-
tırma tesisinin burada yer aldığını söy-
ledi. Dönmez, bu tesislerde herhangi 
bir olumsuzluk yaşanmadığını ve gü-
venlik çerçevesinde faaliyete devam 
edildiğini dile getirerek, "Öte yandan, 
elektrik üretim tesislerimizde de bir sı-
kıntı söz konusu değil. Ana iletim hat-
larımızda da sıkıntı yok. Gerek doğal 
gaz gerekse elektrik tarafında herhangi 
bir sorun bulunmamaktadır. Başta 
İzmir olmak üzere tüm milletimize 
geçmiş olsun dileklerimi iletmek isti-
yorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, dün meydana 
gelen 6.6 büyüklüğündeki 

depremin ardından İzmir’in Bayraklı il-
çesine geldi. Kılıçdaroğlu, depremde 
yıkılan iki binanın enkazındaki kur-
tarma çalışmalarını yürüten ekiplerden 
bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, İzmir'deki 6.6 büyüklü-
ğündeki depremde tamamen yıkılan 
Bayraklı içesindeki Rıza Bey Apartma-
nı'nın bulunduğu bölgeye geldi. Kılıç-
daroğlu, 8 katlı, 29 dairenin bulunduğu 
apartmandaki kurtarma çalışmaları 
hakkında AFAD ve sivil toplum kuru-
luşlarından bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, 
daha sonra açıklama yapmadan bura-
dan ayrıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu 
daha sonra, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu 
Mahallesi’ndeki tamamen yıkılan 7 
katlı 28 daireli Emrah Apartmanı'nın 
enkaz alanına gitti. Burada da yetkili-
lerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, enkaz-
daki çalışmaları izleyen bir kadınla 
konuşup taziyelerini iletti. CHP lide-
rine Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Mansur Yavaş ve CHP Grup 
Başkanvekili ve milletvekili Özgür Özel 
de eşlik etti. 

Fakir YILMAZ
YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

Bülent 
Özmen

Kılıçdaroğlu İzmir’in  
acısını paylaştı
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B aşımızda Corona virüs belası varken önceki gün İz-
mir'imizi vuran şiddetli depremle yüreğimiz yandı.
Bir kez daha gördük ki deprem değil bina öldürü-

yor. Salgın hastalıklarda da  ağırlıkla kendi ihmallerimiz öl-
dürmeye devam ediyor. Deprem bilimci
Prof.Dr.Övünç  Ahmet Ercan; İzmir depremi ilgili olarak
çarpıcı bir yorumda bulundu. Türkiye gerçeğini ve depremi
hatta bana göre  Corona virüs salgınını da kapsayan bir
açıklama idi. Prof.dr. Ahmet Ercan "Depremde zaten yoksul-
lar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin bir
kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymaya-
caksınız"  dedi.Prof. Dr. Ahmet Ercan, şunları söyledi: "Bir
ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur.
İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar. Çünkü yer ince-
leme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödeme-
leri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o
ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne
kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır" şeklinde ko-
nuştu. Genelde ülkemizde insanların yaşamında ortaya çıkan
ihmaller vurdumduymazlıklar, "Bana bir şey olmaz", "Adam
sen de", "Boşver önemli değil", "Bana bir şey olmaz"," Bana
bulaşmaz" deyimleri başımıza gelen belalarında odağı ol-
maya devam ediyor. Bu kafayla da devam edeceğine hiç şüp-
hem bulunmuyor.

Bir şeyleri gizlemek alışkanlığı

Türkiye'de son özellikle de son 18 yılda Ak Parti iktida-
rında gelişen adeta devlet kurumlarının ciğerine işleyen tabii
buna bir de goygoycuları, evet efendimcileri de eklersek çok
önemli bir sayıya ulaşan yağcı  yalaka, hırsız uğursuz takı-
mının birilerine yaranmak adına toplumdan herkesi ilgilen-
diren olaylarda gerçekleri bir şekilde gizlediğini, üzerini
örttüğünü acı ile izlemekteyiz. Sanki başını kuma gömmüş
dev bir devekuşu gibi oldu Türkiye.. Herkes bir şeyler saklı-
yor. Ya bilgisizlik ya koordinasyon eksikliği yada birilerine
yaranma isteği Türkiye'de salgından hatta  depremden  de
daha öne çıkan bir "Yalan Rüzgarı" altında kalmamıza
neden oldu. Şimdi biz dönelim canımızı yakan hergün resmi
rakamlara göre diyelim enaz 69-79 arası (80 üstü ve 68 altı
olmuyor genelde!) Corona virüs salgınına. Aylardır yazıyo-
rum. Söylüyorum. Uzmanların söylediklerini paylaşıyorum.
Uyarıyoruz. Toplum belleği "Balık Hafızası" olduğu için
anında unutuluyor. Ve hergün bu salgın daha da ciddida da
çok can alan duruma geliyor. Artıl yağcı ve yalakalar da
ger.eklerin üzerini örtemez hale geliyor. Bu konuda Prof. Dr.
Mehmet Ceyhan: "Avrupa'da en küçük ülkenin bile 10.000'in
üzerinde vaka bildirdiği bir ortamda Türkiye'nin vaka sayısı-
nın bunun beşte biri kadar olduğu düşünmek mümkün değil"
şeklinde açıklamada bulunarak acınacak halimizi dile 
getiriyor.

Ölüm verilerini eksik açıklamak

Salgın Sürecinin Başarısında Fazladan Ölüm Sayıları
Ana Belirleyicidir: Ölüm Verilerini Eksik Açıklamak Ciddi
Bir Halk Sağlığı Sorunudur.Fazladan ölüm, epidemiyolojide
ve halk sağlığında kullanılan ve “normal” koşullar altında
görmeyi beklediğimizin ötesinde, bir kriz sırasında,  tüm ne-
denlerden ölenlerin sayısını ifade eden bir terimdir.Fazladan
ölüm verisi, pandeminin erken dönemi ve sonraki sürecinin
etkilerini ölçmek için önemli bir göstergedir. Nitekim fazla-
dan ölüm verilerini pandeminin başlangıcından itibaren dü-
zenli aralıklarla izlemek, nerelerde sorun yaşandığını
saptayarak bu alanlara müdahale edilmesini ve gelecek ön-
görülerinde bulunarak erken önlem alabilmeyi sağlar. Bu
durumda salgının halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri
azalacaktır. Pandemide fazladan ölümler, COVID-19’a bağlı
doğrulanmış ve kuşkulu / olası ölümler ve COVID-19 dışın-
daki tüm nedenlerden ölümler hakkında önemli bilgiler sağ-
lar. Dolayısıyla pandemide fazladan ölümler, doğrulanmış
ölümlerle birlikte olası ve kuşkulu ölümlerin bildirilmemesi
sorunu ile sınırlı değildir. Pandemi sürecinin iyi yönetileme-
mesinden dolayı sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşması,
sağlık hizmeti alınmasında yığılmalar ve ertelemeler olması
ile pandemi döneminde iktidarlarca uygulanan yanlış politi-
kaların var olan eşitsizlikleri derinleştirmesi fazladan ölüm-
leri artırabilir.

Gizlemiyorlar ama sayıları yamultuyorlar

Sağlık Bakanlığı verileri tümden gizlemiyor;  ancak açık-
larken kapsamını ve sınırlarını kendisinin belirlediği bir veri
sunumu gerçekleştiriyor.2020 yılına ait COVID-19’a bağlı
doğrulanmış ve kuşkulu / olası ölümler ve COVID-19 dışın-
daki tüm nedenlerden ölüm verileri Sağlık Bakanlığı ve Tür-
kiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) web sayfalarında ne
yazık ki eksik girilmiş ya da hiç bulunmamaktadır. Belediye-
lerin e-devlet sayfalarında ise sadece 12 ile ait ölüm verileri
mevcuttur. (Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi pandeminin en
yoğun yaşandığı illerin ölüm verileri, 2020 Eylül ayından iti-
baren ya girilmemiş ya da küçük bir kısmı girilmiştir.) Ge-
riye kalan 69 ile ait e-devlet üzerinden ölüm verileri mevcut
değildir.Türkiye nüfusunun % 36,5’ini temsil eden ve arala-
rında İstanbul’un da bulunduğu (Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Malatya, Sa-
karya ve Tekirdağ) 11 ilin 01.01.2020 ile 31.08.2020 ta-
rihleri arasındaki belediye e-devlet ölüm verileri, TÜİK’in
aynı döneme ait 2015-2019 verileri ile karşılaştırılmıştır.
Son 5 yılın ortalamasına oranla 2020'nin ilk 8 ayında ölüm-
lerin % 12 arttığı; toplam 10950 fazladan ölüm olduğu gö-
rülmüştür.Belediyelerin e-devlet verileri üzerinden
bakıldığında; Bursa, Denizli, Erzurum, Kahramanmaraş,
Kocaeli, Konya, Malatya ve Sakarya’da 01.09.2019-
25.10.2019 tarihleri arasında  8311 olan ölüm sayısı, aynı
tarihler arasında 2020 yılında % 38,1 artarak 11481 ol-
muştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamasına göre
Türkiye geneli için 2020’de beklenen ölüm artış oranı
%2,2’dir. Denizli’de 2019 Eylül ayında 542 kişi ölürken bu
sayı % 17 artarak 2020 Eylül’de 635 kişi olmuştur. De-
nizli’de 2018 yılı Eylül ayıyla 2019 yılı Eylül ayı arasında
yüzde 0,18 artış görülmüştür. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-
19 haftalık durum raporuna göre Ankara, Konya ve Kara-
man’da 06.09.2020-27.09.2020 tarihleri arasında 264
kişinin COVID-19’a bağlı olarak hayatını kaybettiği görül-
mektedir. Belediyenin e-devlet üzerinden ulaşılan verilerine
göre bu tarihler arasında sadece Konya’da 2020 yılında
2019 yılına göre 393 fazladan ölüm tespit edilmiştir.

Salgında da savruluyoruz

Bu ölümler ister COVID-19’dan ister başka hastalıklar-

dan olsun, bize salgının iyi yönetilemediğini gösteriyor. Sağ-
lık Bakanlığı, ölüm verilerinde saydamlık göstermediği ve bu
verilere dair adımlar atmadığı için süreci başarı ile yönete-
memiştir. Nitekim salgının iyi yönetildiği kimi ülkelerde faz-
ladan ölümler çok sınırlı kalmıştır.Türkiye geneline ve tüm
illere yönelik fazladan ölüm verileri analizinin yapılması,
salgının yayılımı ve baş etme yöntemleri hakkında da çok
fikir verebilir.  Bu analizleri yapmak için COVID-19 ölüm
verilerinin saydam, eksiksiz ve güncel olarak paylaşılmasının
yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından 2020 ölüm
verilerinin ve nedenlerinin tümünün her hafta açıklanması
ile bu verilere ulaşılırlığın sağlanması zorunludur. Türki-
ye’deki ölümleri p-skoru üzerinden hesaplayarak diğer ülke-
lerin ölüm verileri ile karşılaştırmamız; ancak Sağlık
Bakanlığı ölüm verilerini eksiksiz paylaştığında mümkün
olacaktır. Fazladan ölümlerdeki riskli kümeler; yaş, cinsiyet,
eşlik eden hastalık (komorbidite) yönünden açıklanırken;
mutlaka hane halkı büyüklüğü, oturulan mahalle, sosyal
sınıf bağlantısı saptanarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bir-
çok ülkede yapılan pek çok çalışmada ölenlerin içinde yok-
sulların sayısının daha yüksek olduğu ve salgının her
boyutuyla sınıfsal olduğu ortaya konmuştur. Türkiye’nin
içinde bulunduğu ekonomik bunalım pandemi ile birleşince,
sosyal sınıflar-yoksulluk üzerinden ölümlerin analiz edilmesi-
nin önemi ortadadır.

Ölüm verileri düzgün açıklansın

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri
Birliği Halk Sağlığı Kolu fazladan (= önlenebilir!) ölümler,
pandeminin boyutlarını değerlendirmenin ve bu ölümleri ön-
lemek için alınacak önlemleri belirlemenin en nesnel (objek-
tif) ve karşılaştırılabilir yolunu sağlayacağı için Sağlık
Bakanlığı’nı 2020’deki COVID-19’a bağlı doğrulanmış,
kuşkulu / olası ölümleri ve COVID-19 dışındaki bütün ne-
denlerden ölümleri haftalık düzenli olarak açıklamaya ça-
ğırdı. COVID-19’a bağlı doğrulanmış ölümler, COVID-19
kuşkulu / olası ölümler ve COVID-19 dışındaki tüm neden-
lerden ölümlerin kamuoyu ile paylaşılması;  İl Pandemi ve İl
Hıfzıssıhha Kurullarındaki tabip odası temsilcilerimizin gün-
dem oluşturmada ve alınacak kararlarda belirleyici olması;
ülkemizdeki ölüm sayılarının azaltılması için zorunlu bir ko-
şuldur.

Bakan Koca acı gerçeği açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs Bilim Kuru-
lu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir.
Üç gün önce, İstanbul'da vaka sayılarının, Türkiye'nin yüzde
40'ına ulaştığını açıkladım. Kovid-19 testi pozitif çıkan her
10 kişiden 4'ü İstanbul'dadır. Hekim ve hemşirelerden ambu-
lans şoförlerimize kadar, bütün sağlık çalışanları, hastane
yöneticileri, Bilim Kurulu üyeleri, ilgili bütün kurumlar ola-
rak teyakkuzdayız." dedi.Vakalarda rekor artışlarVaka ar-
tışı, geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazladır. Oran,
16,5 milyon nüfusla birlikte düşünüldüğünde korkutucudur.
Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu şehir-
lerde de yüksektir. İstanbul'un yakın temaslısı diyebileceği-
miz Balıkesir'de ve Tekirdağ'da yüzde 96, Bilecik ve
Düzce'de yüzde 99, Edirne'de yüzde 91, Bursa’da yüzde 84,
Sakarya'da yüzde 76, Kırklareli'nde yüzde 71, Kocaeli'nde
yüzde 63'tür. Sadece sayılan iller değil, tüm Türkiye, İstan-
bul'un temaslısıdır. Gelişme, salgınla mücadelede 83 milyonu
ilgilendirmektedir. İstanbul'da durumu kontrol altına ala-
mazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır."Sağlık
Bakanı Koca, nisan ayında yaşanan tehlikenin de büyük ol-
duğunu, hareket halindeki nüfusu 20 milyon civarında olan
İstanbul'un, salgının merkezi olmasını güç birliği yaparak,
kuralları uygulayarak önlediklerini anlattı.

Hastalığı umursamıyoruz

"Bu duruma neler yol açtı? İstanbul, dünyanın en kalaba-
lık kentleri arasında 14. sırada. Mesafe kuralına uymayı
zorlaştıran bir şehir, iç içe yaşıyoruz. Virüsün yayılmasına
çok elverişli hayat şartlarına sahibiz. Hareket halindeki kitle
çok büyük. Kışı burada geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu.
Tıpkı memlekete gidişlerde, Anadolu'da yaşanan vaka artış-
ları gibi, kurallara uyumun azalmasıyla birlikte, İstanbul'da
salgın hızla tırmandı. Tehlike karşısında teyakkuza geçebili-
yoruz: Ama riski savar savmaz, hayatı akışına bırakıyoruz.
Karşılaştığımız ve tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi
budur. Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihti-
yacımız var. Düştüğümüz yerden kalkmak her zaman müm-
kün olmayabilir. Kişilerin göstereceği küçük ihmallerin
bedelleri büyüktür. Bedelleri, birlikte ödemek zorunda kala-
biliriz. Bedel, hasta düşmekten fakirleşmeye kadar, çoktur."

Kalabalıktan uzak durmak gerek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurallara uyabilmek için
baş etmekte en çok zorlandıkları engelin, kalabalık oldu-
ğuna değindi. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir hale
gelmesinin, pek çok durumda şartların iyileştirilmesine bağlı
olduğunu belirten Koca, geçen 6 gün boyunca, bakan yar-
dımcıları ve ekibiyle bu konuda çalıştıklarını anlattı.Koca,
şunları söyledi:"Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş ortam-
ları ve çeşitli kent alanlarında kurallara uyulmasının kolay-
laştırılması için çalışma yapılmasını, planlamaya gidilmesini
istedik. Toplu taşımaya ek seferler konması, kamu kurumla-
rında, organize sanayi bölgeleri dahil özel sektörde iş saatle-
rinin, yine sosyal hareketlilik kaynaklı teması azaltacak

şekilde yeniden düzenlenmesi, ele alınan konular arasında-
dır. Kurumlardan uzaktan erişimle evde çalışma kolaylığı
sağlamaları ayrıca istenmiştir. Çözüme en çok ihtiyaç duy-
duğumuz konu toplu ulaşımdır. Sosyal mesafenin koruna-
madığı toplu ulaşım, en büyük risk kaynaklarındandır.
Yolculuk, dolayısıyla risk süresi uzundur. Bu çözümlerin üre-
tilmesi, salgının tırmanışının sebebi olan hareketliliği ve te-
ması çok azaltacaktır. Hareketlilik, şu an olduğu gibi devam
ederse bu durumda, artış 1 iken 2, 2 iken 4 şeklinde olma-
yacak. 1 iken 3, 3 iken 9 şeklinde tam bir tırmanış olacak.
Çünkü virüs, 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. Bugün-
künün 2-3 katı ağır tablo, tahayyülü bile zor bir tablodur.
Çözüm, artışın nedenini kontrol altına almaktır. Hareketli-
liği azaltmak, yani hayatı yavaşlatmaktır."

Virüs her yeri sardı

İstanbul'da son 1 hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62.
Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy
yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 104, Bayrampaşa yüzde 99,
Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde 89, Tuzla, Sancaktepe,
Beykoz şeklinde gidiyor. İlçelerde yüzde 29 ile yüzde 123
arası artış, son 1 haftalık artış hızından bahsediyorum, İs-
tanbul'un da toplamı son 1 haftada yüzde 62 oldu. Türki-
ye'deki hasta sayısının, bugün de söyledim, yüzde 40'a yakın,
yüzde 38-39 oranında İstanbul'da olduğunu söylemek istiyo-
rum. 2 bin 305 hasta sayısı, ağır hasta sayısı ise yüzde 30
civarında. 1836'nın yüzde 30'u. Acı gerçek: Mücadelede
başa döndük Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün mutas-
yona uğramasıyla ilgili bir değişiklik olmadığının bilindiğine
değinirken, şöyle devam etti: "Mutasyon daha çok bulaştırı-
cılığın artması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15-20
dakika yakın mesafede bir arada olunduğunda bulaşan virü-
sün, artık daha kısa süreli bir arada olduğunuzda bulaşabilir
özelliği söz konusu. Kafe veya restoranda bir araya gelindi-
ğinde maskenin kısa süreli devredışı kalması bile o bulaştırı-
cılığı sağlayan bir sebep oluyor. Son dönem, sadece İstanbul
için söylemiyorum İstanbul için daha fazla, diğer illerimiz
için de aynı şeyi söylüyorum, virüsün bulaştırıcılığı daha çok
arttı. Bizim bu anlamda maskeye, mesafeye ve el hijyenine
dikkat etmeyi ısrarla söylüyoruz ama kalabalık ortamlardan
da mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Özellikle bir araya gel-
melerin, 6 veya 8 kişiden fazla olmamasına dikkat ediyor ol-
malıyız. Büyük kalabalıkların hele mesafenin korunamadığı
büyük kalabalıkların ciddi risk olduğunu biliyoruz. Bulaştırı-
cılık eskiye göre daha hızlı bir bulaştırıcılığa dönmüş oldu."

Hareketlenme azaltılmalı

Bakan Fahrettin Koca, temel şart olarak maske, mesafe
ve temizlik kuralına uyacaklarını belirterek, "Koronavirüsün
yöntemini virüse karşı kullanacağız." ifadelerini kullandı.
"Virüs, 1 kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa, biz de hare-
keti ve teması 3'te birine indireceğiz." diyen Koca, sözlerini
şöyle sürdürdü:"Dışarı çıktığımızda, 3 yere uğruyorsak bunu
bire indireceğiz. Günde 3 kişiyle görüşüyorsak 1 kişiyle gö-
rüşeceğiz. Örnekler çoğaltılabilir. İstediğim, hareketi ve te-
ması 3'te 1'ine indirmenizdir. Bunu yaparsanız, salgınla
gerçekten savaşmış olacaksınız. Eğer bunu yaparsanız, her
gün işe gidip gelmek ve çalışmak zorunda olan insanlar, ted-
birleri uygulayacak koşullara sahip olur. Toplu taşıma araç-
larında risk azalır. Kendimizi disipline sokalım. Sonsuza
kadar değil. Salgını kontrol altına alana kadar. 'Dışarıya 3
kere çıkmak yerine 1 kere çıkın.' derken, hayatınıza sınır-
lama getirmenizi talep ettiğimin farkındayım. Talebimin
amacı, hürriyetlerinizden toplum yararına fedakarlıktır.
Eğer maske, mesafe, temizlik kuralına uymazsanız, hareket-
liği azaltmaya çalışmazsanız, sağlık çalışanlarımız yasal
hakları olan izinleri daha uzun süre kullanamayacak. Eğer
hayatlarımızı kendimiz disipline kavuşturmazsak kurallar-
dan çok daha ağır mecburiyetlerimiz olacak. Bu sebeple size
şunu diyorum: Hareketliliği ve teması azaltın. Dışarı çıkma-
nız halinde, tedbirden taviz vermeyin."

Ortalıkta boş boş dolanmayın

Salgınla savaşın, tek başına kurumların gücü ve hasta-
nelerle kazanılamayacağının da altını çizen Koca, şunları
kaydetti:"Gelinen noktada, desteğinize, daha önce hiç olma-
dığı kadar ihtiyacımız var. Mecburiyetiniz yoksa dışarı çık-
mayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Hastalığa
yakalanmayı göze alacağınız ziyaretleri yapın. Zorunlu ol-
mayan seyahatleri yapmayın. Hastalığa yakalanmayı göze
alacağınız seyahatleri yapın. Kalabalık ortama girecekse-
niz, bunun hastalığa yakalanmaya değip değmeyeceğini dü-
şünün. Maskenizi çıkarmayın. Virüsün size bulaşmasını
göze alacağınız bir durum varsa çıkarın. Sosyal mesafe ku-
ralına uymak mümkünken, kurala uyun. Uymuyorsanız,
hastalığı göz ardı edecek kadar güçlü bir sebebiniz olmalı-
dır. Sevgili İstanbullular, rica ediyorum: Testi pozitif çıkan-
lar, temaslılarını filyasyon ekiplerimize eksiksiz bildirsin.
Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar, kendilerini korumaya
alsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla başka ailelerle bir
araya gelmeyin. Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri er-
teleyin. Salgınla savaşın bu aşaması, disiplin istiyor.

Bu kafayla zor önlenecek

Okulların açılması, tatilcilerin ve memleketine gidenlerin
kente geri dönmesi, havaların serinlemesiyle kapalı alanda
daha fazla vakit geçirilmesi, AVM ve fabrikaların yeterli
önlem alınmadan çalıştırılmasının vaka artışını beraberinde

getirdiğini ve İstanbul’un salgının ilk başladığı zamandaki
yoğunluğuna geri döndüğünü kaydeden hekimler, doluluk
oranı yükselen hastanelerde zorunlu olmayan ameliyatların,
tetkiklerin ertelediğini belirtti. “Bu anlayışla salgının kont-
rol altına alınması çok zor.  İstanbul’da çember çok da-
raldı” uyarısını yapan hekimler, bulaş zincirini kırmak için
toplumsal hareketliliği azaltacak tedbirler alınması öneri-
sinde bulundu.İşin uzmanları ALARM veriyor - İstanbul
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: İstanbul, salgının
ilk başladığı zamandaki yoğunluğuna geri dönmüş du-
rumda. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri sağla-
namadığı için hastanelerde çok ciddi yoğunluklar yaşanıyor.
Bu yaz açılan Murat Dilmener ve Feriha Öz pandemi hasta-
neleri mevcut kapasitelerini doldurmuş durumda. Hastane-
lerde sadece ağır hastaların olduğunu düşünürsek aslında
durum salgın başlangıcından daha kötü durumda. Dene-
yimli kadrolar sürecin doğru yönetilememesi nedeniyle
erken emekli oluyor. Bu anlayışla salgının kontrol altına
alınması çok zor. İstanbul’da çember çok daraldı, hızla tüm
ilgili kuruluşlarla birlikte halk sağlıkçıların yönetiminde ön-
lemler alınması gerekiyor.  İstanbul'da kalabalıkların önle-
nemediğini belirten Pınar Saip, Haziran ayındaki hızlı
normalleşme adımlarının ardından bu tablo ile karşılaşaca-
ğımızı öngördüklerini ve yetkilileri uyardıklarını söylüyor.
“İnsanların yoğun olarak bulunduğu ‘akıllı' denilen bina-
larda maalesef temiz hava sağlanmıyor, havalandırma sis-
temleri ile ilgili yeterince denetim yapılmıyor” diyen Saip,
sözlerini şöyle sürdürdü: Alışveriş merkezleri hafta sonları
çok kalabalık, metrekareye düşen insan sayısına dikkat
edilmiyor. İş hayatının başlaması ve denetimsizlik sonu-
cunda vakaların artış gösterdiğine de dikkat çekmek istiyo-
rum.Prof. Dr. Pınar Saip'ın ise corona virüsüyle mücadele
kapsamında önerileri ise şöyle:Aile Sağlık Merkezleri’nin
takip ettiği hasta sayısında artış var. Salgın ancak birinci
basamak, yani koruyucu hekimlik sisteminin güçlü olması
ile kontrol altına alınabilir.Birinci basamak sağlık hizmetle-
rimiz, özellikle aile sağlığı merkezleri güçlendirilmeli, birbi-
rinden kopuk yürütülen hizmetler birleştirilmelidir.İş yeri
denetimleri koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yapılmalı-
dır. Maalesef bugün salgın idaresi, bağımsız halk sağlığı uz-
manlarının denetiminde olan bir kurul tarafından değil, ayrı
ayrı bakanlıkların birbirinden kopuk idareleri tarafından ve
sorumlunun belli olmadığı bir şekilde yapılıyor.İstanbul'da
yeterince korunma sağlanmadığı için hastaneler yoğunlaş-
mış, çok fazla sağlık çalışanı hastalanmış durumdadır. Sal-
gının çok hızla yayılmasının önüne geçilmesi için toplumsal
hareketliliğin azaltılmasına ihtiyacımız var.Vaka, hasta sa-
yısı ile ilgili çelişkilerin giderilmesi, gerçek rakamlarla yüz-
leşilmesi ve ilgili meslek örgütlerinin de katılımıyla toplum
sağlığını önceleyen bağımsız bir kurul tarafından salgın yö-
netimi yapılmasına acilen ihtiyaç vardır. - Prof. Dr. Mehmet
Ceyhan: Virüs bir şehri kendine seçip orada yayılmıyor. Ne-
rede ortam bulursa orada yayılıyor. Şehirler arası dolaşımı
kontrol altına almazsak hastalık yayılır. Böyle devam eder-
sek bu tedbirlerle ve bu uyum oranları ile İstanbul’da önce
azalacak sonra yeniden 3. 4. artış dönemine çıkacak, hatta
bütün şehirlerde bunu göreceğiz. Ta ki toplumsal bağışıklık
sağlanıncaya kadar. Biz de toplu taşıma en önemli iki bulaş
ortamından birisi. Bu nedenle mesaileri kademelendirmek
önemli. Toplanmalara mutlaka sayı kısıtlamaları konmalı.
Şehirler arası dolaşmalarda kontrol mekanizması olmalı.
Test pozitif politikasını bir an önce değiştirmemiz gerek.-
Prof. Esin Davutoğlu Şenol: Kontrol edilmemiş salgını deği-
şik illerde dalga dalga yaşıyoruz. Yüz yüze eğitim kontrol-
süz başladı, salgının artmasında etkisi var tabii. Bütün
illerde turizm kalabalıklığı ve dönüşlerin de etkisi var. Şu
an birinci dalganın ikinci pikindeyiz, birinci dalgayı bitire-
medik. Kontrol için etkin önlem alınmazsa artış devam ede-
cektir ve bizi ciddi kapanma sürecine sürükleyecektir. Ona
mecbur kalacağız. İstanbul ihraç ettiği virüsü ithal etmeye
başladı. Halk Sağlığı Uzmanı ve İBB Bilimsel Danışma
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilay Etiler,İBB Bilimsel Danışma
Kurulu olarak normalleşme adımlarına dair Mayıs ayında
bir rapor hazırladıklarını belirtti. İBB Bilimsel Danışma
Kurulu bu raporda normalleşmenin aşamalı olması gerekti-
ğini ve hangi koşullarda nerelerin açılabileceğini belirtmişti.
“Aşama aşama açılış yapılıp vaka sayılarının kontrol edil-
mesi gerekiyordu” diyen Nilay Etiler, “Ne yazık ki bu çalış-
mamız hiç karşılık bulmadı. Türkiye 1 Haziran itibariyle
tümüyle açılmış oldu. Yaz aylarında bunun etkisi çok hisse-
dilememiş olsa da aslında bugün yaşanan artışta bir anda
yapılan tam açılmanın etkisi var” diye konuştu. Yeni norma-
lin başladığı 1 Haziran tarihinde resmi verilere göre günlük
vaka sayısı binin altına düşmüştü. Bugün itibarıyla günlük
hasta sayısı 2 binin üzerine çıkmış durumda! “Salgının
kontrolü için en önemli konu verilerin şeffaf bir biçimde
açıklanmasıdır”  diyen Etiler, sözlerini şöyle noktaladı: 

İstanbul'un hangi ilçelerinde vaka artışı oluyor, ilçelerde
vakaların kümelendiği yerler nereler, vakaların sosyodemo-
grafik özellikleri neler’ gibi soruların yanıtını alabileceğimiz
türden bir şeffaflıktan bahsediyoruz. Sadece toplumsal ha-
reketliliğin kısıtlanması şeklindeki tedbirler değil, hastalığın
kaynağı olan enfekte kişilerin bulunması için bol miktarda
test yapılması, etkili bir filyasyon  çalışması yürütülmesi ge-
rekir. Mes  lekleri nedeniyle corona virüsü ile karşılaşma
olasılığı yüksek olan meslek gruplara aralıklı olarak test ya-
pılması gerekir. Bunların başında sağlık çalışanları geliyor,
ayrıca belediye çalışanlarının bir kısmı da bu durumdadır. 

Hastalık ve deprem 
değil İHMAL öldürüyor

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

Bir yanda İzmir’de yaşanan deprem diğer yanda sürekli artan koronavirüs vakaları. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, (solda) uyarılara
devam ederken, virüs konusunda ortaya çıkan tablonun ciddi bir boyuta ulaştığını da anımsattı ve önemli detayları bizimle paylaştı.
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P artisinin Van 
İl Başkanlığı 
7. Olağan 

Genel Kuruluna katılmak üzere 
uçakla Van'a gelen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ferit Melen Havalima-
nında Van Valisi ve Büyükşehir Be-
lediye Başkan Vekili Mehmet Emin 
Bilmez, kurum amirleri ve partililer 
tarafından karşılandı. Daha sonra 
kongrenin yapılacağı Van Atatürk 
Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, burada coşkuyla karşılandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'e 
başsağlığı dileğinde bulunarak “Bir 
kez daha dün İzmir'de yaşanan 
depremde hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 

yaralılara acil şifalar diliyorum. 26 
vefatımız var, 885 yaralımız var, 15 
yoğun bakımda olan hastamız var. 
İzmir ve depremin hissedildiği 
tüm şehirlerimize geçmiş olsun 
diyorum. Devletimiz deprem 
anından itibaren tüm bakan ar-
kadaşlarım, milletvekillerimiz, 
kurumlarımız, Kızılay’ımız, 
AFAD'ımız,  imkanlarımızla İz-
mirli kardeşlerimizin yardımına 
koştuk. Depremden etkilenen 
vatandaşlarımıza yardımcı 
olunması faaliyetleri eksiksiz 

yerine getirilmektedir. Ülkemizin en 
doğusundan en batısına kadar teh-
likeli bir deprem kuşağı altında ol-
duğunu yaşadığımız her sarsıntıyla 
bir kez daha hatırlıyoruz. Uzun yıl-
lar boyunca bu ülkeye hakim olan 
vesayetçi zihniyetin en çok ihmal 
ettiği alanlardan biri de afetlere da-
yanıklı yapı inşasıdır. Şehirlerimizi 
bir kanser gibi saran tek katlı veya 
çok katlı gecekonduların acısını 
afetlerde yıkım ve can kaybı olarak 
yaşıyoruz. Van da bu acıları ende-
rinden yaşamış şehirlerimizdendir. 
9 yıl önce Van'ın Erciş ve Edremit 
ilçelerinde meydana gelen deprem-
lerde 644 vatandaşımız hayatını 
kaybetmişti. Van belki de ülkemizde 
bu çapta bir yıkımın bu derece 
hızla telafi edildiği ilk örneklerin-
dendir. Van'da deprem sonrası 25 
bin 172 konuk, kamu binası, okul, 
cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı 
inşa ederek sahiplerine teslim ettik. 
Ocak ayında yaşanan depremin ar-
dından Malatya'da 5 bin 24 ve Ela-
zığ'da 18 bin 886 konutun büyük 
kısmını bitirdik, kalanları da depre-
min yıldönümüne kadar tamamla-
mış olacağız. İzmir'deki depremde 
evleri yıkılan vatandaşlarımıza da 
en kısa zamanda yenilerini yapıp 
teslim edeceğimiz. Allah devleti-
mize milletimize zeval vermesin" 
dedi. 

Van depremini anımsattı 

Yaklaşık 1,5 yıllık hasretin ardından 
yeniden Van'da olduklarını kayde-
den Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Sizlerle bir kez daha buluşmayı 
nasip ettiği için Rabbime hamd-u 
senalar ediyorum. Şairlerin övmeye 
doyamadığı, Anadolu kapılarının 
açılmasına ecdadımızla omuz 
omuza yürüyen Van'ı özlemişiz. 
Van kadri kıymet bilenlerin kadrini 
kıymetini unutmaz. Biz de Van'ın 
hem kalkınma gayretlerinde hem 
de yaşadığı felaketlerde hep ya-
nında olduk. AK Parti olarak Van'a 
en iyi hizmetleri vermek için çalış-
tık, çabaladık. Bundan sonra da 
Van'ı yeni yatırımlarla, projelerle, 
yeni hizmetlerle buluşturacağız. 
Ülkemizin içerisinden geçtiği bu 
süreçte AK Parti 7. Olağan Kon-
gresinin kritik bir dönüm noktası 
teşkil edeceğine inanıyorum. Bu 
dönemde Van'dan çok daha fazla 
destek bekliyorum. AK Parti olarak 
ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma 
mücadelemizde hem destek, özel-
likle Van'ın desteği hayati öneme 
sahiptir. Çocuklarımız büyük ve 
güçlü Türkiye bırakma hayalinin 
2053 vizyonumuzun gerçeğe dö-
nüşmesi, ancak bu mücadelenin 
başarıya ulaşmasıyla mümkündür. 
Bu vesileyle kuruluşundan bugüne 
kadar görev alan tüm kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum. Vefat 
edenlere Allah'tan rahmet diliyo-
rum. Bizleri bir kez daha coşkuyla 
bağrınıza bastığınız için hepinize 
teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Yeni bir dönemi anımsattı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya 
siyasi ve ekonomik olarak yeni bir 
döneme geçişin sancılarını yaşadı-
ğını kaydederek konuşmasını söyle 
sürdürdü: "Bir önceki asır yüz mil-
yonlarca insanın ölümüyle sonuç-
lanan savaşlar, hiçbir ahlaki sınırı 
olmayan sömürgecilik faaliyetleri-
nin yanında demokrasi ve özgürlük 
arayışlarıyla geçmiştir. Kendilerini 
demokrasinin ve özgürlüklerin be-
şiği olarak gösteren batı ülkelerinin 
faşizm, ırkçılık ve yabancı düşman-
lığı gibi hastalıklarının karşılaşılan 
ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini 
görüyoruz. Yıllarca çalışacak ucuz 
iş gücü olarak gördükleri insanların 
farklı coğrafyalardan ülkelerine gel-
işlerini teşvik edenler, şimdi sığın-
macı akınlarına karşı sınırlarını 
kapatıyor. Kendi siyası ve sosyal fa-
natizmlerinden kaynaklanan bu so-
runlar sebebiyle refahlarının ve 
güvenliklerinin tehdit altına girdi-
ğini görenlerin bir anda nasıl fa-

şizm bataklığına savrulduklarını ib-
retle seyrediyoruz. Bir dinin pey-
gamberine ve bir ülkenin 
yöneticisine karşı sergilenen çirkin-
likleri özgürlük kılıfı altında savun-
maya kalkanlar, en çok demokrasi 
kavramına zarar veriyor. Avrupa 
değerleri diye yola çıkılan yolun, 
diğer inançların ve toplumların 
sembollerine yönelik en bayağı ha-
karetlerin savunuculuğuna çıkması, 
çok acıdır. Türkiye bu süreçte en 
çok hedefe konan ülke konumun-
dadır. Son dönemde Fransa başta 
olmak üzere kimi ülkelerde yükse-
len İslam düşmanlığı Avrupa'yı de-
falarca felakete sürükleyen çarpık 
bir zihniyetin haya devam ettiğinin 
işaretleridir. Bir asır önce elimiz-
deki kalan son vatan toprağı Ana-
dolu'daki varlığımıza bile 
tahammül edemeyenler, bugün 
bölgemizde aldığımız inisiyatiflere 
de aynı şekilde yaklaşıyor. Dini fa-
natizmle İslam'a ve Müslümanlara 
ırkçı saiklerle Türklere ve diğer ya-
bancılara nefret besleyenler, artık 
bu duygularını gizleme gereği dahi 
duymuyor. Peygamberimiz Efendi-
mize edilen her hakaret tüm Müs-
lümanları hedef almaktadır. 
Şahsıma edilen her hareket, Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 
hedef almaktadır. Bize yönelik sal-
dırılar, İslam'a ve peygamberimize 
olan muhabbetimizden, ülkemizi ve 
milletimize yaptığımız hizmetler-
den kaynaklanıyor. Milletimiz bu 
gerçeği gördüğü için birkaç istisna 
hariç yekvücut olarak ülkesinin de-
ğerleri arkasında yer almıştır. Kısır 
politik çıkarlar için ülkelerinin ve 
dünyanın huzurunu kaçıranlar 
bunun hesabını elbette verecektir. 
Bugün bize düşen kendi davamıza 
sıkı sıkıya sarılmaktır. Bunu da 
inancımızın ve kültürümüzün 
özünde var olan vakarla, dirayetle, 
soğukkanlılıkla yapacak, asla pro-
vokasyonlara itibar etmeyeceğiz." 

Ekonomik kurtuluş 
savaşı veriyoruz 

Ülkeyi ekonomik alanında kuşat-
maya çalışanlara karşı yeni bir eko-
nomik kurtuluş savaşı verdiklerini 
de belirterek, "Bölgemizde ve dün-
yada yaşanan hemen her mesele 
doğrudan ülkemizi ilgilendiriyor. 
Türkiye'nin Libya'dan Karabağ'a 
kadar pek çok meselede bu derece 
aktif pozisyon almasının sebebi 
hem kendi haklarını savunmak hem 
de zor zamanlarında dostlarının 
yanında yer aldığını göstermektir. 
Tüm bunları yaparken ülkemizdeki 
vatandaşlarımızın dertlerini ve bek-
lentilerini de ihmal etmiyoruz. Eko-
nomimizi bir yandan koronavirüs 
salgının yol açtığı sıkıntılara bir 
yandan da maruz kaldığımız saldı-
rılara karşı ayakta tutuyoruz. İstih-
damı korumak ve ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı yalnız bırakma-
mak için 40 milyar liralık karşılıksız 
nakit desteği sağladık.  
Üretimi sürdürmek, esnafı ve sa-
natkarı ayakta tutmam ve ihracatı 
geliştirmek için görülmemiş kredi 
ve vergi teşviklerini devreye soktuk. 
İhtiyaç duyuldukça yeni destek ve 
teşvik paketleri hazırlıyor ve uygu-
lamaya alıyoruz.  
Yakın çevremiz başta olmak üzere 
tüm dünya salgının yeni dalgala-
rıyla sarsılırken, Türkiye güçlü sağ-
lık alt yapısı ve dirayetli kriz 
yönetimiyle bu süreçte kendini ay-
rıştırmayı başarmıştır. Böyle dö-
nemler aynı zamanda doğru 
stratejiler ve çok çalışmakla, çok 
büyük atılımlarında fırsatlarıdır. 
Ülkemizi siyasi ve diplomasi ala-
nında kuşatmaya kalktılar. İstiklali-
mize ve istikbalimize, canımız 
pahasına sahip çıkarak karşılık ver-
dik. Ülkemizi savunma sanayinde 
kuşatmaya kalktılar, kendi savunma 
sanayimizi kurarak karşı çıktık.  
Ülkemizi ekonomik alanında  
kuşatmaya çalışanlara da cevabı-
mızı yeni bir ekonomik kurtuluş 
savaşıyla veriyoruz” dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir 
Depremi’nde hayatını kaybedenlerin sayı-
sının 28’e yükseldiğini, 7’si yoğun bakımda 

olmak üzere 243 vatandaşın tedavisine devam edil-
diğini açıkladı. Bakan Koca, İzmir’in Seferihisar il-
çesi açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki 
depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 
Bakan Koca, “28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi 
yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 
kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil 
Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız 
ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de 
görev başındayız” dedi. 

Çok sayıda ekip sevk edildi  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) 
tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer ve-
rildi: “SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i bo-
ğulma sonucunda olmak üzere toplam 28 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız 
yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları 
yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlan-
mış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmekte-
dir. Bölgede devam eden arama kurtarma 
çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyeler-
den 5 bin 520 personel, 20 arama kurtarma köpeği 
ile 872 araç görevlendirildiği belirtilirken Ege Bölgesi 
genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta 
olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama 
çalışmaları devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, Jan-
darma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter 
ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü ak-
tarma çalışmaları yürütüldüğü ifade edilirken şu ifa-
delere yer verildi; “Deprem sonrasında, tüm 
Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkez-
leri teyakkuza geçirilmiş; 40 AFAD İl/Birlik müdür-
lüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk 
edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo 
uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. 
JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma 
ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 
151 personel, 13 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 
1 dalış timi ile katılmaktadır. Acil barınma ihtiyacının 
karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 
960 çadır, 100 genel maksat çadırı, 4 bin 520 batta-
niye, 3 bin 756 yatak, 2900 uyku seti; Türk Kızılay 
tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 
bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mut-
fak seti sevk edilmiştir.”  Ayrıca Türk Kızılay tarafın-
dan 257 personel, 281 gönüllü, 38 ikram aracı, 56 
bin 300 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 
83 bin 480 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gön-
derildiği bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. 

Barınma ihtiyaçları karşılanıyor 

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 
bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat 
çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 
3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 
51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye 
ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kı-
zılay tarafından 113 personel, 144 gönüllü, 5 ikram 
aracı, 5 mobil mutfak ve 83.480 malzeme (ikram ve 
içecek) bölgeye gönderilmiştir. 

Çalışmalar devam ediyor 

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı'ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı'ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 
personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma 
grubundan 95 personel 23 araç ile deprem bölgesin-
deki çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 2 mobil sosyal 
hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. 
Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri ta-
rafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 
5.000 dezenfektan sevk edilmiştir. Güvenlik ve trafik 
çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik perso-
neli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendi-
rilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 
123 iş makinesi ve 115 personel görev yapmaktadır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürü-
tülen çalışmalara katılmak üzere 51 iş makinesi, 35 
hizmet aracı, 42 arazöz ve 210 personel görevlendi-
rilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 
kişiye yemek servisi verilmektedir. UMKE ve 112 
Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel 
bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 
İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada 
enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta 
olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmakta-
dır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk 
edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu 
tamamlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 
alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 9 
tekne batmış, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı 
ekiplerince kurtarılmış, 21 tekne karaya oturmuştur. 
Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışma-
ları devam etmektedir.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar  
ilçesi açıkları olan 6,9 büyüklüğünde deprem  
meydana geldi. Depremde 28 kişi hayatını  

kaybetti, 885 kişi ise yaralandı

CANIMIZ YANDI!

YIKILAN EVLERIN  
YENISINI YAPACAGIZ

İZMİR  
İÇİN SÖZ 

VERDİ

TÜRKİYE ekonomisini hedef alanlara karşı 
milletle birlikte mücadele edeceklerini anla-
tan Erdoğan, “Bölgemizdeki krizlerin ve sal-
gının etkileri bütün bunların sebebiyle belki 
tam olarak görülemiyor, ama emin olun eko-
nomide en az siyasi özgürlüğümüz kadar 
önemli adımlar atıyoruz. Yıllarca bu ülkeyi 
faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştı-
ran cari açığını yüksek maliyetli borçlan-
mayla kapattırarak sömürenlerin oyunlarını 
birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna 
geldiklerini görenlerin tüm güçleriyle saldır-
malarının sebebi budur. Ekonomide gerçek-
leştirmekte olduğumuz büyük yapısal 
değişim en az kapitülasyonların kaldırılması 
kadar tarihi öneme sahiptir. Allah'ın yardımı 
ve milletimizin desteğiyle 2023 yılına kadar 
bu sürece tamamladığımızda da ekonomi de 
de bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hiz-
metine sunacağız. Bunun için milletimizden 
biraz daha metanet, sabır ve gayret bekliyo-
rum. Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye 
ettik.  Darbecileri milletimizle birlikte tepele-
dik. Ülkemizin fiziki alt yapısını, 81 vilaye-
tiyle baştan sona milletimizle yeniledik. 
Temel hizmet alanlarında örnek bir Türki-
ye'yi milletimizle birlikte kurduk. İnşallah 
bugün yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi de 
yine milletimizle birlikte vereceğiz. Bera-
berce zafere yürüyeceğiz. Bunun için birliği-
mize beraberliğimiz kardeşliğimize sıkı 

sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz birbiri-
mizi para pul, makam mevki için değil, 
sadece ve sadece Allah için sevmenin bahti-
yarlığına ereceğiz” dedi. DHA 

Milletle beraber  
mücadele vereceğiz 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van'da düzenle-
nen 7'nci Olağan İl Kongresi'nde, İzmir’de yaşanan depreme  

değindi. Erdoğan, “İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşları-
mıza da en kısa zamanda yenilerini yapıp teslim edeceğimiz.  

Allah devletimize milletimize zeval vermesin” diye konuştu

Erdoğan,  
"Sizlerle bir 

kez daha  
buluşmayı 
nasip ettiği 

için Rabbime 
hamd-u  
senalar  

ediyorum.
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A fet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı (AFAD), merkez üssü Ege 
Denizi'nin Seferihisar açıkları 

olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana 
geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek 
çok ilde hissedilen depremin merkez üs-
sünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğ-
renildi. Richter ölçeğine göre deprem 7.1 
büyüklüğünde kayda geçti. Samos ada-
sındaki Karlovasi'de depremin etkisiyle 
bir çok yerleşim yerinde ağır hasar mey-
dana geldi. Balkanların en büyük kilisesi 
olarak bilinen ve Karlovasi'de yer alan 
Meryem Ana Kilisesi'nin büyük bir bö-
lümü şiddetli deprem nedeniyle çöktü. 
Depremin hisseden halk sokaklara dö-
küldü. Sisam adasında bir çok kilisenin 
duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade 
edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da 
kentinde deprem küçük tsunami etkisi ya-
rattı. Yunanistan Sivil Koruma Bakan 
Yardımcısı Nikos Hardalias ve yardım 
kurtarma ekibinin Samos'a gitmek üzere 
yola çıktığı öğrenildi. 

Artçı depremler bekleniyor 

Öte yandan, Depremin tetiklediği tsunami 
ile ilgili olarak, en fazla risk altında olan 
bölgenin Sisam adasının kuzey kıyıları ol-
duğu ifade edildi.  Jeoloji Enstitüsü Mü-
dürü Akis Tselentis, 6.6’lık depremin ana 
deprem olduğunu tahmin ettiğini, ancak 
Richter ölçeğine göre 6,2'lik kuvvetli artçı 
sarsıntıların devam edeceği uyarasında 
bulundu. Tselentis yaptığı açıklamada, 
“6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekli-
yoruz. Hasarlı evde kimsenin bulunma-
ması gerekiyor” dedi. Yunan deprem bilim 
uzmanı Profesör Efthymios Lekkas, ise 
verilere dayanarak, spesifik 6.7 Richter'den 
daha büyük bir depremin meydana gele-
meyeceğini vurguladı. DHA 
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ABD’NİN Kaliforniya eyaletin-
deki Sacramento kentinin Salano 
ilçesinde bir kişi hem koroanvi-
rüse hem de mevsimsel gribe 
aynı anda yakalandı. ABD’deki 
sağlık uzmanları, mevsimsel grip 

aşısının koronavirüse karşı hayati 
önem taşıdığını ifade etti. Salano 
İlçesi’nden Dr. Bela T. Matyas, 
mevsimsel gribin bağışıklık siste-
mini zayıflattığının altını çizerek, 
“Bu kış hem COVID-19 hem de 

mevsimsel grip olasılığıyla, her-
hangi bir hastalığa yakalanmak 
bağışıklık sisteminizi zayıflatabi-
lir ve sizi diğer hastalığa karşı 
daha savunmasız hale getirebi-
lir” dedi. Sağlık uzmanları, 

aynı anda hem koronavirüse 
hem de mevsimsel gribe yaka-
lanma olasılığının bir ‘twinde-
mic’ (çifte pandemi) tehlikesi 
oluşturabileceği konusunda 
uyarıda bulundu. DHA 

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi hem koronavirüs (Covid-19) hem de mevsimsel gribe aynı  
anda yakalandı. Sağlık uzmanları, halkı mevsimsel grip aşısı olmaları konusunda uyardı 

ALMANYA'DA federal hü-
kümet ve eyalet yönetim-
leri, hızla yayılan 

koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan 
itibaren çeşitli sektörlerdeki işletme-
lerin ay sonuna kadar kapatılmasını 
kararlaştırdı.Kararın ardından ülkede 
yaşayan Türk restoran işletmecileri 
kara tepki gösterdi. Demirören 
Haber Ajansı’na (DHA) konuşan 
Türk işletmecileri, zabıtaların özel-
likle Türk işletmecilere yoğun şekilde 
baskı yaptığını iddia etti. Restoran 
çalışanlarından Süleyman Biçer ve 
Kemal Kılıç, koronavirüs salgınına 
karşı alınan önlemler kapsamında 
zabıtaların Türk işletmecilere daha 
farklı ve baskıcı davrandığını söyledi. 
Süleyman Biçer konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Bakalım bir ay kapata-
caklar ne olacak. İnşallah uzun bir 
süreç olmaz. Tabi herkesi etkileyecek. 
Zor durumda kalacağız" dedi. Biçer, 
açıklamalarını şu sözlerle sürdüdü: 
Bu lanet pandemeyi atlatırız da 
dünya üzerinden gider. Temennimiz 
o. Üzülüyoruz yani insanların bu 
hallerine üzülüyoruz. Pazartesiden 
itibaren bir ay kapalıyız bakalım ne 
olacak. Restoran bölümümüz kapalı 
olacak, ama müşterilerin paket döner 
siparişlerini vereceğiz” dedi. 

Zabıtalar Azrail gibi 

Kemal Kılıç  Berlin hükümetinin sal-
gına karşı aldığı yeni tedbirlere ilişkin 
olarak,  “Yeni kurallar zaten belimizi 
kırdı. Bu korona olayı esnafın, gas-
tronomi sektörünün belini kırdı. Za-
bıtalar burada Azrail gibi dolaşıyor. 

İnsanlar artık dükkanlara yaklaşmaz 
oldu. Maske şöyle biraz insin hemen 
50 euro ceza yazıyorlar. Belediye bir 
taraftan, koronavirüs bir taraftan es-
naflar öldü gitti. Bize farklı davranılı-
yor” dedi. 

Ciddi yara alacağız 

Köln’de restoran sahibi olan Mus-
tafa Topatan ise, “Almanya’da bu 
sektörün ciddi bir şekilde yara ala-
cağı kanaatindeyim. Bir çoğu zaten 
bu yarayı almışlardı. Bu zamana 
kadar ayakta duranların bundan 
sonraki süreçte çok ciddi şekilde 
yara alacaklarını düşünüyorum. 
Restoranımızı biz kapatmayacağız. 
Biz ayakta kalmaya devam edeceğiz 
umarım bu son olur” dedi. 

Borç harç içindeyiz 

Köln kentinde restoran işletmei-
cisi Muhammed Kaygan ise, salgı-
nın artışına dikkat çekerek, şu 

ifadelere yer verdi: “Koronavirüsle 
alakalı çok ciddi  bir sürece tekrar-
dan girmiş bulunmaktayız. Üçüncü 
ayda provasını yaşamış olduğu-
muz restoranların kapatılması süreci 
ile tekrar karşı karşıyayız. 2 Kasım 
Pazartesi gününden itibaren resto-
ranların kökten kapatılıp, sadece 
paket servisi yapabileceğimiz 
ilettildi. Bu paket servisi bizleri ne 
kadar ihya edebilecek, ne kadar ya-
şatacak, ne kadar ayakta tutacak bil-
miyoruz. Kısa bir süre olacak 
atlatacağız ayakta kalacağız. Borç 
ile harç ile bir şekilde yolumuza 
devam edeceğiz diye umut ediyoruz. 
O şekilde bir kez atlattık. Fakat 
şu anda üzerine gelen yeni kapatma 
süreci ise bizleri çok ciddi sıkıntı-
lara maruz bırakabilir. Nereye gide-
ceğini de bilmiyoruz, ne kadar 
süreceğini de. Şu anda ilk etapta bir 
ay denilen bir süre ama ne kadar 
uzar onun da maalesef bilgisi yok.”

Belçika'ya kötü haber
BAŞBAKAN Alexander de Croo 
başkanlığında toplanan İstişare Ko-
mitesi, günlük 15 bini geçen yeni 

vaka sayılarını düşürmek için uygulanacak 
tedbirleri ele aldı. De Croo, toplantıdan sonra 
yaptığı açıklamada, Belçika'nın sağlık bakı-
mından olağanüstü hal içinde olduğunu belir-
terek, "Şu anda tek seçeneğimiz sağlık 
sektörünü desteklemek ve mümkün oldu-
ğunca fiziki temastan kaçınmak. Sıkı tedbir-
lere geri dönüyoruz. Bunun tek bir amacı var. 
O da sağlık sistemimizin çökmesini engelle-
mek." dedi. Toplantı sonrasında açıklanan ka-
rarlara göre, pazartesi sabahından itibaren 
ülkedeki süpermarketler, bakkallar, eczaneler 
gibi halkın sıkça ihtiyaç duyduğu yerler dışın-
daki tüm mağazaların en az 1 Aralık'a kadar 
kapatılmasına karar verildi. İnternet üzerin-
den veya telefonla satış devam edebilecek. 
Müşteriler mağazaya gidip siparişlerini içeri 
girmeden alma imkanına sahip olacak. Daha 
önce kafeler ve barlarla birlikte kapatılan res-
toranlar paket servisi sürdürebilecek. Oteller 
de açık olabilecek ancak içlerindeki restoran-
lar kapalı tutulacak. Daha önce ülkenin bir-
çok bölgesinde ilan edilen 22.00 ila 06.00 
saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ise ge-
nişletilmedi. Flaman bölgesinde yasaklı 
zaman dilimi gece yarısı ile 05.00 arasında. 
Belçika hükümeti, seyahat kısıtlamasına da 
gitmedi. Sınırların açık tutulacağı, seyahatin 
engellenmeyeceği bildirildi. 
Hafta başında ara tatile girecek okulların ka-
patılmayacağı ancak bir haftalık tatilin şimdi-
lik iki haftaya çıkarılacağı açıklandı. 

Sıkı takip olacak 

Hükümet, sosyal temas konusunda da karar-
lar aldı. Buna göre, her aile en fazla bir kişiyle 
maskesiz ve sosyal mesafesiz yakın temas ku-
rabilecek ancak bir kişiden fazla kişinin eve 
davet edilmesine izin verilmeyecek. Açık ha-
vada bir araya gelebilecek kişi sayısı ise en 
fazla 4 olacak. Yalnız yaşayanların yakın te-
masla görüşebileceği kişi sayısı iki olabilecek. 
Daha önceki önlemler arasında yer alan 
mümkün olan işlerde evden çalışma devam 
edecek. Evden çalışmaya uyulup uyulmadığı 
sıkı şekilde takip edilecek. Açık ve kapalı tüm 
alanlarda maske zorunluluğu da sürecek.

ABD’li uzmanlar pandemiye karşı uyardı

Almanya’da işler durdu 
Almanya'da hızla yayılan koronavirüs nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren çeşitli 
sektörlerdeki işletmelerin ay sonuna kadar kapatılmasını kararlaştırmasının 

ardından ülkedeki Türk restoran işletmecileri karara isyan etti

IZMIR DEPREMI 
SAMOS’U DA YIKTI 

AZERBAYCAN’DA cephede yaralı 
askerleri güvenli bölgeye götüdür-
düğü sırada hayatını kaybeden 

Azerbaycan'ın ilk kadın şehidi Areste Bakhis-
hova toprağa verildi. Ermenistan ordusunun 
tahriki ile başlayan savaş 34. gününe girdi. 
Azerbaycan ordusu stratejik merkeze 5 kilo-
metreye kadar yaklaştı. Ermenistan'a karşı 
cephe hattında destan yazan Azerbaycan or-
dusunda görevli kadın asker Areste Bakhis-
hova, yaralı arkadaşlarını güvenli bölgeye 
götürdüğü sırada uğradığı hain saldırıda ha-
yatını kaybetti. Bakhishova'un savaşın başla-
dığı bugünden itibaren şehit düşen ilk kadın 
asker olduğu belirtildi.  
İki çocuk annesi Bakhishova'dan geriye son 
sözleri kaldı. Bakhishova'nın annesi, şehit kı-
zının son sözlerini gözyaşlarıyla ifade ederek, 
“Kızım bana, bana bir şey olursa çocuklarım 
sana emanet dedi" diye konuştu.Azerbay-
can'ın ilk kadın şehidi Areste Bakhishova'nın 
dün toprağa verildiği kaydedildi.ÇİN’İN Şangay kentinde 85 yıllık bir 

ilkokulun tamamı son teknoloji yürüme 
makinasıyla yerden kaldırıldı. Çin'in 
ikinci büyük kenti Şangay'da bulunan 
tarihi ilkokul, daha korunaklı bir 
yere son teknoloji "yürüme makinası" 
ile taşındı. Binanın yer değiştirilmesini 
sağlayan bu yeni teknoloji robot ba-
caklar, binayı yürüterek yerini değiş-
tirmeyi başardı. Projenin baş teknik 
süpervizörü Lan Wuji, kentin tarihi ya-
pılarını korumaya yönelik bu çalış-
mada mühendislerin, beş katlı binanın 
altına yaklaşık 200 mobil destek yer-
leştirdiğini açıkladı. İnsan bacağı gibi 
hareket eden robotik bacaklar, 5 katlı 
binayı başka bir yere taşıdı. Wuji, bu 
teknolojinin ilk defa 2018 yılında ge-
liştirildiğini ve tarihi binaları korumak 
için kullanıldığını ifade etti.

Bak sen  
şu Çin’e!

İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli depremde, Yunanistan'ın Samos adasında da pek çok bina hasar 
aldı. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden olurken, Yunanistan Jeoloji Enstitüsü Müdürü 

Akis Tselentis,” 6,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz” uyarısında bulundu

Azerbaycan yasta 
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T ürkiye’nin en çok izlenen dizilerin-
den bir tanesi Masumlar Apart-
manı, her yaşta yaşanabilecek 

idrar kaçırma problemiyle ilgili farkında-
lık yarattı. TRT 1’in reyting rekorları 
kıran Masumlar Apartmanı dizisinin 27 
Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan 
7’nci bölümünde Gülben (Merve Dizdar) 
karakterinin yaşadığı idrar kaçırma prob-
lemine dikkat çekildi. Dizide Gülben ka-
rakteri uykuda ve stres anında gündüz 
idrar kaçırma problemi yaşayan bir ka-
dını canlandırmasından dolayı, kardeşi 
rolündeki Neriman (Gizem Katmer) ona 
yetişkinler için emici külot vererek bu 
probleminden kurtulmasını tavsiye edi-
yor. Gülben (Merve Dizdar) karakteri ise 
yaşadığı idrar kaçırma sorunu dolayısıyla 
dizide birçok kez ablası rolünü oynayan 
Safiye (Ezgi Mola) tarafından sürekli 
eleştirilen bir rolü canlandırıyor. 
Türkiye’nin ilk hasta bezi markası olan ve 

aynı zamanda Türkiye’nin en çok tercih 
edilen hasta bezi markası Canped, idrar 
kaçırma konusuna dikkat çekmek için 
Masumlar Apartmanı dizisinde bu so-
runla ilgili farkındalık çalışması gerçek-
leştirdi. İdrar kaçırma konusunda 
farkındalık projeleri ile Canped 2017-
2018'de 7 milyon kadına ulaşırken, 2019-

2020 yılında ise 10 milyon kadına ulaştı. 
Canped, sektöründe gerçekleştirdiği ça-
lışmalarla adından sıkça söz ettirerek 
idrar kaçırmanın çözümleri hakkında bil-
gilendirme yapmaya devam ediyor. Ka-
dınların yüzde 87'si özgüven eksikliği, 
yüzde 75'i ise sokağa çıkma korkusu yaşı-
yor Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 ka-

dından biri (2,7 milyon kadın) idrar ka-
çırma sorunu ile karşılaşıyor. Türkiye'de 
idrar kaçıran kadınların yüzde 87'si özgü-
ven eksikliği, yüzde 75'i ise sokağa çıkma 
korkusu yaşıyor. İdrar kaçırma sorunu 
günden güne artış gösterirken özellikle bu 
sorun kadınların hayatlarını da kaçırma-
larına neden oluyor.

KÜLTÜR SANAT
PAZAR 1 KASIM 2020

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 
Başvurusu'nun lansmanı, ta-
rihi Maraş Kalesi'nde Ulaş-

tırma ve Altyapı Adil Karaismailoğlu, 
Kahramanmaraş Vali Vekili Mahmut 
Hersanlıoğlu, Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Kahramanmaraş Millet-
vekili Mahir Ünal, milletvekilleri, daire 
amirleri ve davetlilerin katıldığı törenle 
yapıldı. Törenin açılış konuşmasını 
yapan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hayrettin Güngör, kentlerinin edebiya-
tın başkenti olduğunu belirterek, "Bugün 
burada toplanma sebebimiz, 'edebiyatın 
başkenti' olarak isimlendirdiğimiz kenti-
mizin bu benzersiz mirasını en üst dü-
zeyde bir uluslararası organizasyona 
iştirak ederek bütün bir insanlık ailesinin 
hizmetine açma girişimimizdir. Sözü-
müzün oluşturduğu mirası insanlığın 
büyük mirasına ekleme niyetimizdir. 
Şehrimizin edebiyat alanında UNESCO 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na girmesini temin 
etmek bir yandan sözümüzü dünyaya 
duyurmamızı sağlayacak, diğer yandan 

bu mirasın sürdürülebilir olmasını 
temin edecektir. İnanıyorum ki, bugün 
burada ilan ettiğimiz UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı adaylığımız başarıyla so-
nuçlanacak ve Kahramanmaraş, bu 
önemli organizasyonun motor güçlerin-
den biri olarak ülkemizi ve sözümüzü 
temsil hakkı kazanacaktır" diye konuştu. 

Ülkemize bir ilki yaşatacak 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu ise, Kahramanmaraş'ın UNES-
CO'ya yaptığı başvurunun çok önemli 
olduğunu belirterek şunları söyledi: 
"Edebiyat ve sanat anlamında 7 Güzel 
Adam'ın şehri olarak bildiğimiz Kahra-
manmaraş'ın UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı'ndaki edebiyat şehirleri listesine dahil 
olma çalışmaları, sizler gibi bizleri de gu-
rurlandırmıştır. Kahramanmaraş'ın bu 
anlamda ülkemize bir ilki yaşatması en 
büyük temennimizdir. Nitekim her 3 ka-
pısının 2'sinde şairlerin olduğu şiirin ve 
edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, 
dünya edebiyat şehri unvanını çoktan 

hak etmiştir. Şehrimizin UNESCO yara-
tıcı şehirle ağına girebilmesi için çalışma-
larını yürüten Büyükşehir Belediye 
Başkanımızı tebrik ediyorum." 

Edebiyatın merkezi olacak 

Konuşmaların ardından soru cevaba ge-
çildi. Bir soru üzerine Ak Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Mahir Ünal, şöyle 

konuştu: "Bizim güçlü yanımız edebiyat. 
Edebiyat alanında biz özellikle Dublin'i 
kendimize örnek aldık. Yaratıcı şehirler 
ağına edebiyat alanında Kahramanma-
raş'ın katılması demek, uluslararası 
alanda şiir ve edebiyatın merkezlerinden 
birisi haline gelmesi demek. Bir şehrin en 
güçlü olduğu yönüyle öne çıkması, o şeh-
rin geleceğe taşınması anlamına geliyor."
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Kahramanmaraş UNESCO şehri oluyor

'HOBİ bahçeleri' Yasası-
nın, mevcut 'hobi bahçe-
leri'nin durumuna ilişkin 

belirsizlik içerdiğini belirten Hobi 
Bahçeleri Platformu Başkanı Neşe 
Kayık, “Cumhurbaşkanımız Sn. 
Recep Tayip Erdoğan’dan yasayı 
geri iade etmesini, yasanın mevcut 
hobi bahçeleri sahiplerini etkileme-
mesi için tarih eklenmesini ve yasa-
nın çözüm odaklı anlayış ile yeniden 
ele alınmasını talep ediyoruz” dedi. 
'Gıda, Tarım ve Orman Alanında 
Bazı Düzenlemeler' yapılması hak-
kında yasalaşan kanuna göre tarım 
arazilerini hobi bahçeleri aracılığıyla 
bölüp satan ve pazarlayanlara 1 yıl-
dan 3 yıla kadar hapis cezası geti-
rildi. Tarım arazilerinde plan ve 
projelere aykırı hareket edenlerin va-
liliklerce tespit edilerek sorumlu kişi 
ve kurumlara artık, 1000 liradan az 
olmamak üzere, bozulan arazinin 

metrekaresi hesaplanarak ve her 
metrekare başına 10 lira idari para 
cezası uygulanacak’ olan yasanın 
yüzbinlerce hobi bahçeleri sahiple-
rini kaygılandırdığını belirten Hobi 
Bahçeleri Platformu Başkanı Neşe 
Kayık, 'Yasanın belirsizlik içerme-
sinden ötürü, mevcut hobi bahçeleri 
sahipleri büyük bir belirsizlik içinde 
çözüm arayışı istemektedir. Yasanın 
mevcut hobi bahçeleri sahiplerini 
mağdur etmeyecek, tarımsal alan-
ları koruyacak, doğayla bütünleş-
mek isteyen vatandaşların 
taleplerinin karşılayacak şekilde ol-
ması için  mevcut yasanın yeniden 
ele alınması gerektiğini belirterek ’ 
önemli önerilerde bulundu. 

Yıkılmasını istemiyoruz 

Hobi Bahçeleri Platformu Başkanı 
Neşe Kayık, “Toplumsal bir ihtiyaç 
haline dönüşen 'hobi bahçeleri', 

beton yığınlar içinde  boğulan, artan 
kalabalık ve büyük bir şehrin içeri-
sinde stresten, gürültüden bunalan, 
apartman dairelerine sıkışıp komşu-
luk kültüründen uzaklaşan, teknolo-
jiden başka sosyal etkinliği olmayan 
çocukların doğa ile bütünleştiği, 
yaşlılar ve engelli bireylerin huzur 
içinde olduğu hobi bahçelerini yık-
mak ne toplumsal nede kamusal 
hiçbir fayda içermediği gibi hobi 
bahçeleri koronavirüs pandemi sü-
recinde insanların nefes aldığı alan-
lar olarak ne kadar gerekli ve 
önemli olduğunu kanıtladığı halde 
bugün çözüm odaklı bir yaklaşım 
yerine, basit ve sığ bir anlayış ile 
engellenmesi, yüzbinlerin mağdur 
edeceği gerçekliğine bakılmadan 
çıkarılan yasal çözüm odaklı bir 
anlayış ile ele alınarak bir an önce 
değiştirilmesi gerekmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

DAMLA Özsırkıntı, Begüm Ayde-
mir, Seda Sakarya, Burcu Şendir 
tarafından kurulan H.O.P, Ta-

rabya’da bulunuyor. Mekân hakkında bilgi 
veren Burcu Şendir, “Biz dört ortağız hepimi-
zin çeşitli yaş gruplarında çocuklarımız var. 
Ama tüm çocukların 14 yaşa kadar istekleri 
ortak. Daha özgür olabilecekleri alanlarda oy-
nayıp vakit geçirmek istiyorlar. Biz de bu yap-
tık. 1-14 yaş arasında çocuklar için hem 
hoplayıp, zıplayıp enerji atabilecekleri hem de 
sonrasında çeşitli workshoplar yapabilecekleri 
bir alan kurduk” dedi. 

Eğlenirken öğreniyorlar 

H.O.P’ta çocukların katılabileceği birçok et-
kinlik ve oyun parkı bulunuyor. Şendir, “0-3 
yaş grubu için kendine ait bir bahçe var. Üç 
yaş üstü için soft play parkurumuz var. Ayrıca 
çeşitli aktivelerin yapılabileceği workshop oda-
larımız var. Özellikle çocukların kendi hazırla-
yıp, pişireceği ve sonrasında da keyifli bir 
şekilde yiyebileceği yemek workshoplarına 
ağırlık veriyoruz” diye konuştu. 
Şendir, çocukların park, bahçeden çok 
AVM’ye gitmeyi tercih ettiklerini belirterek 
“Biz onlara daha temiz, bol oksijenli ama 
daha çok eğlenecekleri bir alan kurduk. On-
larla beraber gelen aileleri de koru manzaralı 
kafede vakit geçirebiliyorlar. Yani iki taraf için 
de çok cezbedici” ifadelerini kullandı. 

Korona döneminde ilgi arttı 

Nisan ayında açılması planlanan H.O.P’un 
açılışı koronavirüs nedeniyle gecikti. Ancak 
buna rağmen açıldıktan sonra çocuklar ve ai-
leleri tarafından büyük ilgi görmeye başladı. 
H.O.P, Özellikle koronavirüs korkusuyla kala-
balık parklara, AVM’lere gitmeye korkan aile-
ler tarafından sıkça tercih ediliyor. H.O.P’ta 
son dönemin yıldızı ise Cadılar Bayramı kon-
septli etkinlikler.

MASUMLAR APARTMANI 
BIR BASKA 

Çocuklar  
doğayı seviyor
Kendi çocuklarının isteklerinden yola  
çıkarak House of Play’i (H.O.P) kuran 

dört girişimci anne, 1-14 yaş arası  
çocuklar için farklı etkinlikler ve eğlenir-
ken öğrenebilecekleri bir ortam yarattı. 

Açık alanda, doğayla iç içe yapılan etkin-
liklerin gerçekleştirildiği H.O.P, özellikle 
koronavirüs korkusuyla kalabalık oyun 
parkları ve AVM’lere gitmeye korkan  
aileler tarafından büyük ilgi görüyor 

İNGİLTERE merkezli yükseköğretim 
derecelendirme kuruluşu Times 
Higher Education (THE) dünyanın 

en iyi üniversitelerini sıraladığı World Univer-
sity Rankings 2021 listesinden sonra, üniversi-
teleri 11 alanda derecelendirdiği World 
Rankings by Subject (Dünya Alan) sıralama-
sını açıkladı. World University Rankings 2021 
sıralamasına ilk girdiği senede 601 - 800 aralı-
ğında yer alarak önemli bir başarıya imza atan 
Özyeğin Üniversitesi, 28 Ekim’de açıklanan 
alan sıralamasında ise “Mühendislik ve Tek-
noloji” alanında da dünyanın en iyi üniversite-
leri arasına girme başarısı elde etti. 
Türkiye’den 29, dünyadan ise 1.098 üniversi-
tenin yer aldığı mühendislik ve teknoloji alanı 
genel sıralamasında Özyeğin Üniversitesi, 501 
– 600 bandında İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi 
ile 4. sırada yer aldı. Mühendislik programları 
özelinde ise Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği alanında Türkiye’nin en iyi vakıf 
üniversitesi oldu. Endüstri Mühendisliği prog-
ramı ile 3., Makina Mühendisliği ve Elektrik 
Elektronik Mühendisliği alanlarında ise en iyi 
4. üniversite olmayı başaran Özyeğin Üniver-
sitesi, THE’nın 2021 genel dünya sıralamaları 
ile mühendislik ve teknoloji alanındaki sırala-
mada yer alabilen Türkiye’nin en genç üniver-
sitesi olma özelliğine sahip oldu. 

Özyeğin Üniversitesi 
önemli bir başarı aldı 

Reyting rekorları kıran TRT 1’in 
Masumlar Apartmanı dizisinin 
7’nci bölümünde idrar kaçırma 

sorunu üzerine farkındalık çalış-
ması gerçekleştirildi. Çoğumuzun 

konuşmaktan dahi çekindiği 
idrar kaçırma konusunun işlen-
diği Masumlar Apartmanı dizi-
sinde Gülben (Merve Dizdar) ve 
Neriman (Gizem Katmer) karak-
terleri arasında geçen idrar ka-

çırma konuşması izleyiciler 
tarafından da tam not aldı 

Hobi Bahçeleri çözüm arıyor 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 'Edebiyat' alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvurdu. Lansmanı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  
Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılan başvuru kabul edilirse, Türkiye'den UNESCO'ya edebiyat alanında katılan ilk şehir olacak

Hobi Bahçeleri Platformu Başkanı Neşe Kayık, “Hobi Bahçeleri'nin yasal statüye kavuşması için yüzbinlerce 
Hobi Bahçesi sahibi olarak; Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan çözüm istiyoruz” dedi
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ANADOLU Efes Erkek Basketbol Takımı, 
THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 
konuk olduğu Yunan ekibi Olympiakos'u 
84-79 yendi. Bir maç eksiği bulunan 
Anadolu Efes, 2. galibiyetini, Olympia-
kos ise 3. mağlubiyetini aldı. Haziran 

ayında geçirdiği ameliyattan beri saha-
lardan uzak kalan Shane Larkin, bu 
sezon ilk kez Anadolu Efes formasını 
giydi. İlk çeyreğin bitimine 51 saniye kala 
oyuna giren Larkin, 20 dakika süre aldı 
ve 15 sayı kaydetti. Anadolu Efes pivotu 

Bryant Dunston, ilk çeyrekte Papaniko-
laou'ya yaptığı blokla bu alandaki Av-
rupa Ligi rekorunu kırdı. Dunston, 249 
bloğu bulunan İspanyol Fran Vazquez'i 
geçerek Avrupa Ligi tarihinin en fazla 
blok yapan oyuncusu oldu. 

UEFA Avrupa Ligi'nde 11 yıl aradan 
sonra tekrar boy gösteren kırmızı-be-
yazlılar, gruptaki ilk maçında İspanya 
temsilcisi Villarreal'e deplasmanda 5-3, 
ikinci maçında da sahasında Maccabi 
Tel-Aviv'e 2-1 yenilmekten kurtalamadı. 
Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol 
Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupa-
larında yoluna devam iki Türk temsilci-
sinden biri olan Sivasspor, ilk iki 
maçında hanesine puan yazdıramadı. 
Villarreal'in İstanbul deplasmanında 
Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-1 
mağlup ederek 6 puanla liderliğini ko-
ruduğu haftada, Sivas deplasmanın-
dan galibiyetle dönen Maccabi Tel-Aviv 
de averajla ikinci sırada yer aldı. Si-
vasspor ve Karabağ takımları ise 
grupta henüz puanla tanışamayan 
ekipler oldu. 

Sivas kalesini gole kapatamıyor 

Kırmızı-beyazlılar Avrupa sahnesinde 
çıktığı 2 maçta kalesinde 7 gole engel 
olamadı. Villarreal deplasmanında ka-
lesinde 5 gol gören Sivas temsilcisi, 2-1 
mağlup olduğu Maccabi Tel-Aviv kar-
şısında da kalesini gole kapatamadı. 
Demir Grup Sivasspor'da Olarenwaju 
Kayode 2 kez gol sevinci yaşarken, 
Mustapha Yatabare ve Max Gradel de 
UEFA Avrupa Ligi'nde gol atan isimler 
oldu. Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 
3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü 
Karabağ'ı konuk edecek.
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S üper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, 
deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 
yendi. 8. dakikada Kasımpaşa, öne 

geçti. Ceza yayı gerisinden Tirpan, sert ve 
düzgün bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Ça-
kır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1. 23. da-
kikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. 
Ceza alanı sol tarafında Nwakaeme'nin pa-
sında, sağ taraftaki Serkan Asan, yerden geli-
şine bir vuruşla topu kaleci Ramazan 
Köse'nin sol köşesinden filelerle buluşturdu: 
1-1. 25. dakikada sol taraftan ceza alanına 
sokulan Marlon'un şutunda, top kaleci Ra-
mazan Köse'de kaldı. 28. dakikada Nwakae-
me'nin vuruşunda savunmadan seken top 
ceza alanı hemen önündeki Kamil Ahmet 
Çörekçi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun 
sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti. 
31. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Abdül-
kadir Ömür'ün pasında ceza yayı son çizgisi 
üzerinde Nwakaeme, yerden bir vuruşla topu 
kaleci Ramazan Köse'nin solundan filelere 
gönderdi: 2-1. 35. dakikada Tirpan'ın ara pa-
sında bir anda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı 
karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, 
açıyı daraltan Uğurcan tehlikeyi önledi. 38. 
dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. 
Baker'in uzun pasında rakibinden kurtularak 
sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, 
plase bir vuruşla topu kaleci Ramazan Kö-
se'nin solundan filelere gönderdi: 3-1. 41. da-
kikada Uğurcan Çakır'ın ceza yayı çizgisi 
yakınına pasında Kamil Ahmet Çörekçi'den 
topu kapan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı 
düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 3-2. Karşı-
laşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 3-2 önde 
kapadı. 

İkinci yarı adeta nefes kesti 

55'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı 
sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan 
Çakır, iki hamlede topu kontrol etti. 56. daki-
kada soldan ceza alanına giren Hodzic, Ser-
kan Asan ile girdiği ikili mücadelede kendini 

yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Tugay 
Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gös-
terdi. 58. dakikada Aytaç Kara, kullandığı 
penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sol kö-
şesine doğru gelen topu çıkarmayı başardı. 
63. dakikada Tirpan'ın pasında ceza alanı sol 
çaprazında Uğurcan Çakır ile karşı karşıya 
kalan Hodzic'in sert şutunda, top üsten auta 
gitti. 
70'inci dakikada Hodzic'in ceza alanı sol 
çaprazından etkili vuruşunda kaleci Uğurcan 
Çakır, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. 74. 
dakikada Hadergjonaj'ın soldan ortasında, 
ceza alanı içinde Koita'nın kafa vuruşunda 
kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti. 79. 
dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, ceza 
alanı içinde topu kontrol eden Koita, kaleci 
Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu fut-
bolcunun şutunda, Uğurcan tehlikeyi güç-
lükle uzaklaştırdı. 87. dakikada Kasımpaşa, 
beraberliği sağladı. Hadergjonaj'ın sağdan 
ortasında, savunmada Edgar'ın ters vuru-
şunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahelesine 
karşın top filelerle buluştu: 3-3. 90+3. daki-
kada Kasımpaşa, öne geçti. Ahmet Oğuz'un 
pasında, ceza yayı üzerinde topu kontrol 
eden Koita, sert ve düzgün vuruşla topu file-
lere yolladı: 3-4. Kasımpaşa, karşılaşmadan 
4-3 galip ayrıldı. 

Gelinen nokta çok kötü 

Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie New-
ton, maçın ardından düzenlenen basın top-
lantısında, ligin ilk 7 haftası sonunda alınan 
5 puanın yeterli olmadığını belirtti. "Aynı ha-
taları yapmaya devam ederseniz başınıza 
hep bu geliyor." diyen İngiliz çalıştırıcı, "Bu 
şartlar altında insanların eleştirilerini de anlı-
yorum. Ancak bu olmaması gereken saçma 
hataları yapmaya devam edersek bu şekilde 
sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini 
kullandı. Newton, son oynanan Fenerbahçe 
ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar 
yaşandığını aktararak, "Çünkü ilk başta çok 

iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan 
sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz 
mağlubiyetleri maalesef aldık. Herhangi bir 
mücadeleden kaçmış, herhangi bir mücade-
leden kaçan biri değilim. Böyle de olacak 
zaten. Mücadeleye devam etmek isteyen, 
mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen 
biriyim her zaman. " şeklinde konuştu. 

Herkes çok kızgın 

Karşılaşmada yaptığı değişikliklere ilişkin 
eleştirilere yönelik bir soru üzerine de New-
ton, şunları söyledi: "60. dakikada Djaniny 
değişikliğini yaptık. 10 dakika sonra Abdul-
kadir Parmak oyuna dahil oldu. Son değişik-
liği daha önce yapacaktık ancak Abdülkadir 
Ömür'ün sakatlığı olunca kendisinin devam 
edip edemeyeceğini beklemek zorunda kal-
dık. Eleştirileri normal olarak karşılıyorum. 
Çünkü herkes çok kızgın, ben de çok kızgı-
nım. Oyuncularımız, taraftarlarımız da çok 
kızgın. Ama eğer bu basit hataları yapmaya 
devam edersek bu şekilde cezalandırılarak 
sonucunu ödüyoruz." 

Ciddi değişiklikler yapacağız 

İngiliz çalıştırıcı, oyuncuların performansına 
yönelik soruya da, "Performanslarından 
memnun olmadığımız arkadaşlar var. Onla-
rın yeterli süre aldıklarını da düşünüyorum. 
Ciddi değişiklikler de yapacağız. Tabii bu-
günkü maçın analizini daha detaylı yaptıktan 
sonra bu kararları alacağız. Kimlerin oldu-
ğunu tabii ki söyleyemem. Bu kararları kendi 
içimizde alacağız. Performansından mem-
nun olmadığım ve kesinlikle değişeceğimiz 
arkadaşlarımız olacak." yanıtını verdi. 
Newton, Stiven Plaza'yı yabancı kontenjanı 
nedeniyle kadroda değerlendirmediklerini de 
sözlerine ekledi. 

7 gol pozisyonumuz var 

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altı-
parmak ise kendi adlarına keyifli bir gece ge-

çirdiklerini belirtti. Türkiye'nin en zor deplas-
manlarından birinden alınan 3 puanın sevin-
dirici olduğunu ifade eden Altıparmak, 
"Maçın geneline baktığımızda 1. dakikadan 
90. dakikaya kadar hak eden, isteyen, sahada 
her şeyiyle mücadele eden Kasımpaşa vardı. 
İstediğimiz 3 puanı aldık. Kaleci Uğurcan'ı 
da tebrik etmek istiyorum. Farklı galibiyeti-
mizi tek başına önledi." diye konuştu. 
Altıparmak, kendileri için oyuncuların göster-
diği performansın önemli olduğunu kayde-
derek, şunları söyledi: "Bundan dolayı bütün 
oyuncularımı kutluyorum. Deplasmanda oy-
nadığımız 3 karşılaşmada en çok gol kaçıran 
takımız. Bugün 4 gol attık, 7 de yüzde yüz 
gol pozisyonumuz var. Deplasmanda alınan 
3 puan değerli oldu. Üst sıralara ve Avrupa 
kupalarına oynamak, 100. yılımızda kupa ge-
tirmek gibi bir hayalimiz var.  
Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam 
edeceğiz. İyi gidişatımız bunun yanında ek-
siklerimiz de var. Eksiklerimizi daha fazla ça-
lışarak gidermeye çalışacağız. Bu galibiyet 
yukarıyı ne kadar istediğimizin göstergesi. 
Bütün oyuncuları kutluyorum.  
Trabzonspor'a da başarılar diliyorum."

UEFA Avrupa Ligi I Grubu maçında 
dün konuk ettiği İsrail temsilcisi 
Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen 
Demir Grup Sivasspor, grupta 
henüz 3 puanla tanışamadı 

MESAJINDA "İslam'da teröre yer yok" 
yazan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 
Maide suresindeki "Kim bir kimseyi öl-
dürürse bütün insanları öldürmüş gibi 
olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün in-
sanların hayatını kurtarmış gibi olur." 
ayetine yer verdi. Mesut Özil'in payla-
şımı kısa sürede on binlerce sosyal 
medya kullanıcısından beğeni ve retweet 
aldı. Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Mu-
hammed'e hakaret içerikli karikatürleri 
derste öğrencilerine gösteren bir öğret-
menin öldürülmesinin ardından Fransa 
hükümeti İslam'ı ve Müslümanları 
hedef alan açıklamalarda bulunmuş, 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak 
nitelemişti. Montpellier ve Toulouse 
kentlerinde öğretmeni "anmak için" 
resmi binaların duvarlarına Fransız 
mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Haz-
reti Muhammed'e yönelik hakaret içe-
rikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron 
açıklamasında, Hazreti Muhammed'e 
yönelik karikatürleri yayınlamaktan vaz-
geçmeyeceklerini söylemişti.

MESUT’TAN İSLAM  
MESAJI GELDİ

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS’U EZDİ GEÇTİ

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 4-3 yendi. Bu mağlubiyetle birlikte üst üste aldığı  
yenilgilere devam eden bordo mavili ekibin Teknik Direktörü Newton'un ise dün sabah görevine son verildi

FIRTINA ARTIK 
ESMEZ OLDU

KASIMPAŞA maçında 3-1'lik galibi-
yetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 
haftası geride kalırken 5 puan topla-
yabilen Bordo-Mavili ekipte fatura 
Newton'a kesildi. Fenerbahçe yenilgi-
sinden sonra arayışlara giren ve bazı 
teknik adamlarla görüşen Trabzons-
por Yönetimi bir süre daha İngiliz 
hoca ile devam etme kararı almıştı. 
Son yenilginin ardından Eddie 
Newton ile yollar ayrıldı.  DHA

NEWTON KOVULDU 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden  
Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu 
Mesut Özil, son dönemde Avrupa'da 

artan İslam karşıtı açıklamalara yönelik 
sosyal medya aracılığıyla “İslam'da 

teröre yer yok” mesajı paylaştı
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T ürk ekipleri, 3 takımla temsil edil-
diği 1989-90 sezonunu galibiyet 
alamadan tamamlarken sadece 

0,333 puan toplamıştı. İçinde bulunduğu-
muz sezona 5 takımla dahil olan ancak 
elemeler sonucunda 2 takımla yola devam 
edebilen Türkiye, an itibarıyla 1,9 puan 
toplayabildi. Türkiye’nin Avrupa’ya 3 
takım gönderdiği 1989-90 sezonunda Ga-
latasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne 
aldı. O zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler 
Kupası’nda boy gösteren Fenerbahçe, ilk 
turda Sparta Prag’la eşleşti. Sarı-lacivertli-
ler Çek rakibi karşısında her iki maçı da 
kaybederek (3-1, 2-1) turnuvadan elendi. 
Kupa Galipleri Kupası’nda Alman ekibi 
Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş, 
rakibine 1-0 ve 2-1 skorlarla boyun eğerek 
ilk turda Avrupa’ya veda etti. UEFA Kupa-
sı’na katılan Galatasaray da Kızılyıldız ile 
eşleşti. Rakibiyle kendi evinde 1-1 berabere 

kalan sarı-kırmızılı ekip, rövanşı 2-0 kay-
betti ve Avrupa defterini ilk turda kapattı. 
Böylece Türk ekipleri oynadığı 6 maçta 5 
yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılarak sadece 
0,333 puan toplayabildi. 

90’lı yıllarda yükseliş başladı 

Türkiye sadece 0,333 puan topladığı 1989-
90 sezonunda, UEFA’ya üye 32 ülke ara-
sında 24. sırada yer aldı. 1990’lı yılların 
ortalarından itibaren biraz olsun toparla-
nan ve üst basamaklara tırmanan Türkiye, 
2000’li yılların başında 7. sıraya yerleşti. 
Son 13 sezondur 10 ile 12. sırada yer alan 
Türkiye, bu yıllarda ortalama 6,53 puan 
topladı. 

30 yıl önceye dönüş 

Sezona (2020-21) 5 takımla başlayan 
Türkiye’de 3 takım elemelerde Avrupa’ya 
veda etti. 

Galatasaray 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle Av-
rupa defterini kapatırken, Beşiktaş oynadığı 
2 maçı da kaybederek Avrupa’da havlu 
attı. Aytemiz Alanyaspor da tarihinde ilk 
kez çıktığı Avrupa arenasında ilk maçta 
elendi. Avrupa kupalarına direkt gruplar-
dan katılan Medipol Başakşehir ile Sivass-
por ise oynadıkları ikişer maçı da kaybetti. 
Türk ekipleri yaptığı toplam 10 müsabaka-
dan sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 8 
maçtan boynu bükük ayrıldı. Bu sonuç-
larla sadece 1,9 puan toplayabilen Türkiye 
son 30 yılın en kötü performansını sergili-
yor. Türkiye aynı zamanda bu sezonki per-
formans değerlendirmesinde Faroe 
Adaları, Slovenya, Azerbaycan, İsrail, Ma-
caristan, Arnavutluk, G.Kıbrıs Rum Ke-
simi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin 
gerisinde kalırken UEFA’ya üye 55 ülke ara-
sında 33. sırada kendisine yer bulabildi. 
Bu sezon 13. sıraya gerileyen Türkiye’yi ge-

lecek sezon daha kötü günler bekliyor. 
Ülke puanı sıralaması son 5 yılda toplanan 
puanlara göre belirleniyor. Bu çerçevede 
Türk ekiplerinin 2016-17 sezonunda topla-
dığı 9,7 puan devre dışı kalacak. 
Türkiye’nin ilk 15 ülke arasında yer alama-
ması, ülke futbolu adına bir çok olumsuz 
gelişmeyi de beraberinde getirecek. 
Türkiye , ülke puanı klasmanında ilk 15 dı-
şında kalırsa: 
1- Uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bu-
lunan Türkiye, Avrupa’ya 4 takım göndere-
bilecek. 
2- Sadece Süper Lig şampiyonu, Şampi-
yonlar Ligi yoluna katılacak ama o da ön 
eleme/elemeler oynamak zorunda kalacak. 
3- UEFA Avrupa Ligi’ne elemeler dahil 
takım gönderemeyecek. 
4- Diğer 3 takım, UEFA’nın gelecek sezon 
uygulamaya sokacağı Avrupa Konferans 
Ligi’nde mücadele edecek.

SÜPER Lig’de 5. haftayı 
bay geçen ve Milli aranın 
da eklenmesiyle yaklaşık 3 

haftayı maç yapmadan geçiren Siyah-
Beyazlılar, 6. haftada karşı karşıya gel-
diği Denizlispor’u 3-2 yenmişti. Ligde 

3 maç sonra alınan galibiyetin ardın-
dan takımın üzerinde dolaşan kara 
bulutları dağıtan teknik direktör Ser-
gen Yalçın, 7. hafta mücadelesinde 
yarın karşı karşıya gelecekleri Yeni 
Malatyaspor mücadelesinden de 

zaferle ayrılmayı amaçlıyor. Tüm 
planlarını galibiyet üzerine yapan Yal-
çın, 3 puana giden en kısa yolu dün 
oyuncularıyla paylaştı. İdmanın ardın-
dan yapılan taktik toplantısında erken 
bir gol bulmanın önemine değinen 
Sergen hoca, Vodafone Park’taki 
oyunda önce öne geçip ardından kar-
şılaşmanın sonuna kadar bulunacak 
diğer gollerle üst üste ikinci galibiyet-
lerini elde etmeyi planlıyor. 

İlk 15 dakika çok kritik 

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, kanat 
oyuncularının eksikliği sebebiyle yine 
sol açıkta forma vereceği Cyle Larin ve 
takımın forveti Vincent Aboubakar’a 
skor konusunda güveniyor. Hücum 
hattında forma giyecek diğer isimler-
den de bu 2’liye sık sık pozisyon yarat-
malarını isteyen Yalçın, rakibin 
direncini ilk 15 dakikalık bölümde kırıp 
ardından takımın 3 puanla buluştur-
mayı istiyor. 

Nerede kim oynayacak? 

Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde 
yarın Yeni Malatya’yı ağırlayacak olan 
Siyah-Beyazlılar’da peş peşe gelen sa-
katlıklar teknik ekipte moralleri boz-
muştu. Kevin N’Koudou’nun ardından 
Ajdin Hasic ve Atakan Üner’den prob-
lemlerinin devam etmesi sebebiyle ya-

rarlanamayan teknik direktör Sergen 
Yalçın tüm planları takımın bir diğer 
kanat oyuncusu Gökhan Töre’nin sa-
katlığı sonrasında bozuldu. Dünkü id-
manda Atakan’ın takıma katılmasına 
rağmen henüz hazır olmaması sebe-
biyle yarın için elinde tek kanat oyun-
cusu Rachid Ghazzel kalan Yalçın, bu 
negatif ortamda Cezayirli futbolcunun 
yükselen form grafiğine tutundu! 

Yüzde 60’tan daha yükseğe 

Beşiktaş formasıyla ilk maçına Deniz-
lispor karşısında çıkan ve ortaya koy-
duğu başarılı futbolla dikkat çeken 
tecrübeli oyuncuyla dünkü idman ön-
cesinde yardımcılarıyla beraber özel bir 
görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, 
28 yaşındaki isme güveninin tam oldu-
ğunu söyledi. Denizlispor mücadelesi 
öncesinde yaptığı açıklamada, “Ghez-
zal henüz yüzde 60 seviyesinde” açıkla-
masında bulunan Yalçın’ın, 
oyuncusunun formunu daha da yük-
seğe çekmesi sebebiyle memnun ol-
duğu belirtildi. Vodafone Park’ta 
oynanacak Yeni Malatya karşılaşma-
sında Cyle Larin’le beraber karşılıkla 
kanatlarda görev yapacak olan Ghez-
zal, takım çalışmalarındaki etkili gö-
rüntüsünü bu maça da yansıtıp 
takımına yapacağı katkıyla galibiyeti 
getirmeye çalışacak. 

DİEGO Perrotti sakatlığını atlattıktan 
sonra geçtiğimiz hafta idmanların ilk 
bölümünde takımla çalışıyordu. Yıl-

dız futbolcu, çarşamba günü başlayan Antalyas-
por hazırlıklarının tamamında arkadaşlarıyla 
antrenman yaptı. Tecrübeli kanat oyuncusu, 
dünkü çalışmada ise adeta resital sundu. Perotti, 
birbirinden güzel gollerinin yanı sıra asistleri ve 
arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla izleyenleri 
mest etti. Erol Bulut, çift kale maç sırasında 32 
yaşındaki öğrencisine bol bol övgüler yağdırdı. 

Kadroda olmak istiyor 

Başarılı teknik adam, Perotti’nin beklenenden çok 
daha önce bu seviyeye gelmesi nedeniyle son de-
rece mutlu. Arjantinli futbolcu, pazartesi günkü 
Antalyaspor maçında kadroda olmayı çok istiyor. 
Ancak Bulut, bu konuda aceleci davranmamaya 
kararlı. 45 yaşındaki teknik adam, sağlık kurulu-
nun görüşünü aldıktan sonra Diego Perotti ko-
nusunda nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecek. 

Tisserand idmana katılmadı 

Yıldız savunmacı, karın ağrıları nedeniyle dün ya-
pılan çalışmada yer almadı. Tisserand’ın ciddi bir 
sorunu olmadığı öğrenildi. Başarılı stoperin 
bugün antrenmanda yer alması ve Antalyaspor 
maçında da sahada olması bekleniyor. Sarı-Laci-
vertliler, dünkü idmanda iki grup halinde pas ça-
lışması yaptıktan sonra çift kale maç oynadı. 
Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla 
tamamlandı.

TURK FUTBOLU  
30 YIL GERI GITTI

Sergen’in galibiyet şifresi
Sergen Yalçın, bugünki Yeni Malatya maçında zafere giden en kısa yolu oyuncularıyla paylaştı. Yalçın, Vodafone Park’taki maçta 

birlikte görev vereceği Aboubakar ve Larin ikilisine pozisyon yaratıp bulunacak erken gollerle maçı koparmayı hedefliyor

Perrotti alkış aldı
Bu haftadan itibaren antrenman-

larda takımla çalışan Arjantinli yıldız, 
dünkü idmanda resital sundu. Perotti, 

birbirinden şık gollere imza atıp, 
asistler yaptı, Erol Bulut’tan alkış aldı

TÜRKİYE Curling Federasyonu tara-
fından Erzurum'da düzenlenen 2'nci 
lig yükselme müsabakaları başladı. 

Oldukça çekişmeli geçen maçlar, büyük bir heye-
can içinde devam ediyor. Merkez Yakutiye ilçesin-
deki Curling Arena'da düzenlenen maçlara 
Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Samsun'dan 3'ü 
kadın olmak üzere toplam 13 kulüp katılıyor. 65 
sporcunun buzda ter döktüğü ve 28 Ekim'de baş-
layan yükselme müsabakaları, 1 Kasım'da sona 
erecek. Maçlar sonunda Süper Lig'e çıkan 3 
kadın ve 3 erkek takımı belirlenecek. Maçların 
pandemi kuralları alınarak yapıldığını ifade eden 
Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, "Er-
zurum'a gelen 65 sporcu buzda büyük bir müca-
dele veriyor. Türkiye Curling Federasyonu'nun 
ülke genelinde 4 ligi var. 18 Ekim - 1 Kasım tari-
leri 2'inci lig yükselme müsabakalarını yapıyoruz. 
Maçlara katılan kulüplere süpürge, ayakkabı ve 
pantolon olmak üzere malzemelerini biz verdik. 
Yarı final cumartesi, final maçları ise 1 Ekim 
Pazar günü yapılacak. Maçlara tüm Erzurum 
halkını davet ediyoruz" diye konuştu. 

Herkes bu sporu yapabilir  

Turnuvanın çok renkli geçtiğini ifade eden beden 
eğitimi öğretmeni Zeyit Palabıyık, "Curling Fede-
rasyonu'nun 2020-2021 faaliyet prgramında ye-
ralan 2'nci lig yükselme maçlarında Eğitimgücü 
olarak mücadele ettik. İki rakibimizede yenilerek 
turnuvayı erken bıraktık. Çok güzeldi, emeği 
geçen herkese teşekkürler. Çok keyifli bir spor. İlk 
bakışta itici gelebiliyor ama içine girildiğiniz 
zaman adrenalini iyi, keyif verici. Bana göre sat-
rancın buzdaki hali. Stratejiler var, uygulanacak 
şeyler var. 7'den 70 herkesin yapabileceği bir spor" 
dedi. Curling sporuna hobi olarak başladığını ve 
buralara kadar geldiğini belirten ve turunvaya 
Ankara'dan katılan Avukat Gökhan Çiçek ise 
şunları söyledi: "Çok eğlenceli bir spor. Turnu-
vada şu ana kadar iki maç yaptık ikisini de kazan-
dık, önümüzdeki maçı da kazanırsak inşallah yarı 
finale çıkacağız. Curling çok eğlenceli, eğlenceli 
olmasının yanında stratejiye, akıla dayalı bir spor. 
Yaş sınırı olmadan oynanabilecek spor. Yani 7 
yaşındaki bir çocukla 70 yaşındaki birisi rahatlıkla 
bu sporu aynı performansı göstererek oynayabi-
lir. O yüzden burada yaş sınırı olmaksızın her 
yaştan rakiple karyılaşabiliyoruz. Geçen maçta 14 
yaşındaki genç arkadaşlarımızla, bugün 60 yaşın-
daki arkadaşlarımızla birlikte oynadık."  

Curling heyecanı

Futbolda Türk  
takımları, Avrupa kupalarında  
son 30 yılın en kötü sezonunu  
geçiriyor. Şampiyonlar Ligi ve  

UEFA Avrupa Ligi'nde alınan kötü  
sonuçlar, Türk takımlarının 

 Avrupa geleceği için büyük bir  
handikap oluşturuyor

GHEZZAL, kariyerinde hep top tekniği 
ve oyun vizyonu kalitesi ile fark yarat-
mış bir isim. Hiçbir zaman çok hızlı, 
topu alıp direkt kaleye giden klasik 
kanat forvetlerden olmadı, hep daha 
inceci bir oyun karakteriyle oyun ku-
rulumuna kanattan iştirak eden, atak-
ları olgunlaştıran teknik dokunuşu 
yapan bir tarzda oynadı. Ghezzal, 
Beşiktaş’taki ilk maçında da benzer 
profille, alışıldık oyun tarzıyla katkı 
yaparken yorulup çıkana kadar takı-
mın en iyilerinden birisiydi. Bir haf-
tada fizik kondisyonu aniden tavan 
yapmasa da Rosier ile ilk maçtan ya-
kaladıkları uyumu daha da gelişmiş 
seviyede sahaya yansıtırlarsa Beşik-
taş’ın daha da etkili bir kolektif sağ 
kanadı olabilir.

Kolektif bir sağ kanat 
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KENDİ alanlarında Türki-
ye'nin en önemli isimlerin-
den oluşan jüri üyeleri ile 
bu sene 33'üncü kez ger-
çekleştirilen Best Model of 
Turkey'de 25 kadın ve 25 
erkek yarıştı. Modellik yarı-
şının yanısıra en iyi yüz 
ödülünün kimin olacağı 
merak konusuydu ve 
Aleyna Deniz birinciliği ka-
zandı. Erkeklerde ise Kutay 
Koç ödülün sahibi oldu. En 
iyilerin seçildiği Best Mo-
delf Of Turkey'de töreni 
ünlü manken Ece Gürsel 
sundu. Emre Kaya ve Yıl-
maz Morgül'ün de katılım 
gösterdiği organizasyonda 
sosyal mesafe ve maske 
kurallarına uyulurken 

ilgi de yüksekti. 

Yönetmenler peşinde 

Bugün en iyi yüz olarak 
ödülünü alan Aleyna Deniz 
şimdiden adını magazin 
dünyasına duyurdu. Birçok 
yönetmenin de çalışmak 
için takip ettiği öğrenilen 
güzel model daha önce de 
ekran tecrübesine sahip bir 
isim. Deniz kendisine des-
tek veren herkese teşekkür 
ederek; 'Bugün çok özel ve 
güzel bir gündü. Hayatım ve 
kariyerim açısından önemli 
bir adım attım ve birincilik 
kazandım. Bundan sonra da 
hep zirveyi hedefleyerek 
yolumda yürümek istiyorum' 
dedi. BURAK ZİHNİ 

Uzaktan eğitim  
tavsiyesi 

KOVİD-19 salgını tüm dünyada etkisini 
sürdürürken sadece insanların yaşamı 
değil, sokak hayvanlarının da yaşamı 
olumsuz etkilendi. Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanları için besleme ça-
lışması yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, il 
genelinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanları için besleme çalışması yaptı. 
Şehrin muhtelif yerlerinde yapılan besleme 

çalışması ileriki zamanlarda da devam ede-
cek.  Konu ile ilgili açıklama yapan Tekir-
dağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 
sosyal belediyecilik anlayışı gereği hem 
çevreye hem de hayvan haklarına saygılı 
bir belediye olmuştur. Tüm dünya olarak 
zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde 
sokakta yaşayan dostlarımızın da bes-
lenme ihtiyacını göz önüne alarak besleme 
çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.” dedi.  

Hayvan dostu belediyecilik

UZAKTAN eğitimde öğrencilerin nasıl daha fazla 
başarılı olacağı konusunda çevrimiçi bir söyleşi 
gerçekleştiren Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Fakültesi Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog 
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, “Evden çalışmak daha 
konforlu fakat öğrenciler verimli çalışma konu-
sunda sıkıntı yaşayabilirler. Öğrenciler kendi öz 
disiplinlerini sağlayarak ve doğru organize ola-
rak zorlukları yenebilirler. Örneğin, dersten en 
az bir saat önce uyanmak, dışarı çıkacakmış gibi 
giyinmek, kendilerine ait özel bir çalışma ortamı 
oluşturmak, günlük ve haftalık ders programları 
yapmak, bilgisayardan dersleri ‘kamera açık bir 
şekilde’ düzenli takip etmek ve telefon gibi uya-
ranları ders sırasında kapatmak gibi başarıyı ar-
tıracak birçok faktör var” dedi. 

Başarının sırrı nedir? 

Pandemiyle birlikte ‘uzaktan eğitim’ kavramı ha-
yatımıza iyice girdi. İlköğretimden üniversiteye 
kadar eğitim ve öğretimin her kademesinde artık 
uzaktan eğitim olmazsa olmaz!.. Covid-19 sal-
gını bittiğinde bile eğitimde hibrit eğitim modeli-
nin devam etmesi bekleniyor. Ancak 
öğrencilerin uzaktan eğitime uyum sağlaması ve 
istenilen başarıyı yakalaması o kadar da kolay 
olmuyor. Özellikle üniversiteye yeni başlayan 
öğrencilerde uyum ve adaptasyon sorunları; 
bunlara ilişkin kaygı ve korkular ortaya çıkıyor. 
Yapılan araştırmalarda “Uzaktan Eğitim Süre-
cini En İyi Yöneten 2’nci Vakıf Üniversitesi” ola-
rak başarısı tescillenen Beykoz Üniversitesi’nde 
düzenlenen çevrimiçi söyleşide, öğrencilerin 
uzaktan eğitimde nasıl daha fazla başarılı ola-
bileceği konusu ele alındı. 

Adaptasyon becerisi gerekiyor 

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Klinik Psiko-
log Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, uzaktan eğitim 
olanaklarını kullanarak öğrencilerle yaptığı çev-
rimiçi söyleşide, “Öz düzenleme becerilerine en 
fazla ihtiyaç duyduğumuz zaman dilimlerinde-
yiz. Bu beceriler, kişilerin yaşamlarında benim-
sedikleri uzun vadeli hedefler doğrultusunda 
sergiledikleri davranışlar ve duygular üzerinde 
kontrol sağlama yetilerini oluşturuyor. Şu anda 
yaşadığımız durum, adaptasyon becerisi 
gerektiriyor” dedi.

İstanbul müziğe doydu
CEMAL Reşit Rey Konser Salonu’nda Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılı, Cumhu-
riyet’in müzikte getirdiği yeniliklere yakışır bir 
konserle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı Özel 
Konseri’nde; şef Orhun Orhon yönetimindeki 
Gedik Flarmoni Orkestrası, başarılı genç beste-
ciler Mahir Cetiz ve Cem Oslu’nun yeni bestele-
rinin dünya prömiyerleri ile Cumhuriyet’in ilk 
dönem bestecilerinden, ulusak müzik akımının 
önemli temsilcilerinden Ulvi Cemal Erkin’in 
“Sinfonietta” adlı yaylı orkestra eserini seslen-
dirdi. Geçmişle bugün arasında müzik köprüsü-
nün kurulduğu konserde Anadolu Nefesli 
Beşlisi’de solist olarak yer aldı. Saat 18.00 ve 
20.00 olmak üzere iki farklı saatte, pandemi ko-
şullarına uygun olarak gerçekleştirilen konserde 
müzikseverler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
coşkusunu bu anlamlı konserle yaşadılar.

Türkiye’nin en iyi yüzü Aleyna Deniz
Bu yıl 33'üncü kez düzenlenen Best Model Of Turkey'de birinciler belli 

olurken en kadınlarda en iyi yüz ödülü 'Best Face' ise Aleyna Deniz'e gitti

23-30 Ekim tarihleri arasında #HerŞeyeRağmen sloganıyla sinemaseverleri sosyal mesafe kurallarına uyarak sinema salonlarında  
ağırlayan 8. Boğaziçi Film Festivali’nin, 30 Ekim akşamı gerçekleştirilen ödül töreninde Altın Yunus ödülünü alan isimler belli oldu

ALTIN YUNUSLAR 
SAHIPLERINI BULDU

 
 

T .C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü’nün 
katkıları, Global İletişim Ortağı 

Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğa-
ziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 
23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenle-
nen 8. Boğaziçi Film Festivali, bu akşam 
(30 Ekim) Feriye’deki ödül töreniyle sona 
erdi. Törende Ferit Karol’un yönettiği 
“Kumbara”, Ulusal Uzun Metraj Film 
Yarışması’nda En İyi Film seçilerek 
100.000 TL değerindeki Altın Yunus 
Ödülü’nü kazandı. Festivalin Uluslar-
arası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 
ise Svetla Tsotsorkova’nın “Kız Kardeş / 
Sister” filmi En İyi Film seçilirken, Bosp-
horus Film Lab’ın destek vereceği proje-
ler de belli oldu. Törenin sunuculuğunu 
Elif Bereketli üstlendi. Son dönemin öne 
çıkan örneklerini İstanbullu sinemasever-
lerle buluşturan festival, bu yıl 30 ülkeden 
toplam 60 filmi sinemaseverlerle buluş-
turdu. Pandemi kurallarına uygun şekilde 
gerçekleştirilen ödül törenine film ekip-
leri, davetliler ve basın mensupları katılım 
gösterdi. Gecede törenin açılış konuşma-
sını Boğaziçi Film Festivali Artistik Di-
rektörü Emrah Kılıç yaptı. Konuşmasına 
“Siz olmasaydınız biz festivali yapama-
yacaktık” cümlesiyle başlayan Kılıç, festi-
vali fiziksel olarak yapmanın kendileri 
için çok önemli olduğunu ve bunu da ba-
şardıklarını ifade etti. Konuşmasında 
filmleri izleyip değerlendiren jüri üyeleri 
ve salonları dolduran sinemaseverlere te-
şekkürlerini sunan Kılıç, T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile TRT olmak üzere 
maddi ve manevi anlamda desteklerini 
esirgemeyen tüm sponsorlara teşekkür 
etti. “Festival ekibime de ayrıca teşekkür 
etmek istiyorum. Böylesine hassas koşul-
larda festivalin gerçekleşmesi için ellerin-
den geleni yapmaları bizler için çok 
değerli” diyen Kılıç, festival ve sinemalar 
için ellerinden gelen her türlü katkıyı ver-
meye devam edeceklerini belirtti. Festivali 
bu yıl çok zorlu şartlarda yaptıklarını ve 
pandeminin sinema sektörünü derinden 
etkilediğine de dikkat çeken Kılıç, en 
yakın zamanda sinema salonlarından 
filmleri daha özgürce izlendiği günlerde 
görüşme dileklerini iletti. 

Yılın En İyi Yerli Filmi “Kumbara” 

Başkanlığını edebiyatçı, senarist ve ya-
pımcı Tarık Tufan’ın yaptığı ve yönet-

men Ramin Matin, görüntü 
yönetmeni Taner Tokgöz, oyuncu İpek 
Türktan Kaynak ve oyuncu Ecem 
Uzun’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj 
Film Yarışması Jürisi Ferit Karol’un yö-
nettiği “Kumbara”yı yılın en iyi yerli filmi 
seçti. Ödülünü Tarık Tufan’dan teslim 
alan Ferit Karol; “Senaryoyu yazım süre-
cim sekiz yıl sürdü. Bu süreçte bana des-
tek olan herkese ekibim başta olmak 
üzere teşekkür ederim” dedi. 
100.000 TL değerindeki Altın Yunus 
Ödülü’nün sahibi olan “Kumbara”, aynı 
zamanda Ferit Karol’a En İyi Senaryo 
Ödülü’nü, Gülçin Kültür Şahin’e En İyi 
Kadın Oyuncu Ödülü’nü ve Murat 
Kılıç’a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü 
kazandırdı. Ödülünü alan Gülçin Kültür 
Şahin “Başta jüri üyeleri olmak üzere, 
yönetmenim Ferit Karol’a ve rol arkada-
şım Murat Kılıç’a çok teşekkür ederim” 
dedi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü 
alan Murat Kılıç da “Bu ödülü yalnızca 
kendi performansımla değil, Gülçin’le 

yaptığımız paslaşmayla kazandım. Tek 
başına olan bir şey değil. Hepimiz 
uzunca bir süre eve kapandık ve evde en 
çok yaptığımız şey film izlemekti. Bu dö-
nemde de sinemacılara çok ihtiyaç du-
yuldu” dedi. Yarışmada En İyi Yönetmen 
Ödülü “Gölgeler İçinde” filmiyle Erdem 
Tepegöz’ün oldu. Ödülünü alan Tepegöz, 
“Bu tarz ödüller iyi film yapma yönünde 
bana oldukça cesaret veriyor. Kararı 
veren tüm jüri üyelerine teşekkür ederim” 
dedi. En İyi Görüntü Yönetmeni 
Ödülü’nün sahibi de “Gölgeler İçinde” 
filmiyle Hayk Kirakosyan’ın oldu. Festi-
valde Jüri Özel Ödülü Fatih Özcan’ın yö-
netmenliğin yaptığı Mavzer’in oldu. 
Ödülü alan Fatih Özcan “Anne babamın 
uzun kış akşamlarında bana anlattığı hi-
kayeler olmasa bu film olmazdı. Başta 
onlar olmak üzere tüm ekibime en içten 
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. En İyi 
Kurgu Ödülü’nün sahibi ise “Gelincik” 
filminden Fırat Terzioğlu’nun oldu. 
10.000 TL değerindeki FİYAB Yapımcı 

Ödülü için ilk ya da ikinci filmini çekmiş 
yapımcılar değerlendirildi. Yapımcılar 
Alper Tunga Özdemir, Nazif Tunç ve 
Metin Tunçtürk’ten oluşan FİYAB (Film 
Yapımcıları Meslek Birliği) Jürisi “Mav-
zer” filmi ile Enes Erbay En İyi Yapımcı 
Ödülü’ne layık gördü. Ulusal Uzun Met-
raj Film Yarışması’nda yer alan Mavzer 
filminin yönetmeni Fatih Özcan da bu yıl 
Mehmet Eryılmaz, Melisa Önel ve Selim 
Evci’den oluşan Film Yönetmenleri Der-
neği Jürisi tarafından bu yıl ilk defa veri-
len FİLM-YÖN En İyi Yönetmen 
Ödülü’nün sahibi oldu. 

Kız Kardeş de ödül aldı 

Joanna Kos-Krauze’nin başkanlık ettiği; 
Ismet Sijarina, Nariman Aliyev, Anna 
Katchko ve Zlatko Vidackovic'den oluşan 
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması 
Jürisi ise 50.000 TL değerindeki Altın 
Yunus Ödülü’nün sahibini yönetmen 
Svetla Tsotsorkova’nın “Kız Kardeş / Sis-
ter” filmi olarak belirlendi. Film aynı za-
manda Monika Naydenova’ya En İyi 
Kadın Oyuncu, Asen Blatechky’ye de En 
İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandırdı Ya-
rışmada, “Adliye / Ordinary Justice” filmi 
ile Chiara Bellosi Uluslararası Uzun Met-
raj Film Yarışması Jürisi tarafından En İyi 
Yönetmen seçildi. Jüri Özel Ödülü ise “Ko-
dokushi” filmiyle Ensar Altay’a gitti. 

Kısa filmlere büyük destek  

8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal ve 
Uluslararası Kısa Film Yarışması ile Ulu-
sal ve Uluslararası Kısa Belgesel Yarış-
ması’nda toplam 70 bin TL değerinde 
ödüller dağıtıldı. Banu Sıvacı, Cihan 
Sağlam ve Murat Tolga Şen’den oluşan 
jüri üyeleri, Ulusal Yarışma’da Murat 
Uğurlu’nun “Tapınak”, Uluslararası Ya-
rışma’da ise Anthony Nti’nin “İyi Geceler 
/ Good Night” adlı filmleri En İyi Kısa 
Kurmaca Film seçti. Jüri üyeleri Kısa 
Belgesel Film Yarışmaları’nda ise, ulu-
salda Malaz Usta’nın “Sürgünde Bir 
Yıl”, uluslararasında ise Alex Evstigne-
ev’in “Altın Düğmeler / The Golden But-
tons”i En İyi Kısa Belgesel Film seçti. 
Francesca Canepa’nın “Nehrin Sessizliği 
/ The Slince of the River” filmi 25.000 
TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük 
Ödülü’nün sahibi olurken 5.000 TL para 
ödüllü İstanbul Medya Akademisi Genç 
Yetenek Ödülü’nün kazananı ise, Zeynep 
Dilan Süren’in “Büyük İstanbul Depres-
yonu” adlı kısa filmi oldu.

AYNUR CİHAN

TRT’NİN kurumsal iş ortaklığıyla dü-
zenlenen Bosphorus Film Lab’ın ka-
zananları da gecede belli oldu. 
Pitching kategorisinde Per Eirik Gils-
vik, Frederic Boyer ve Faruk Gü-
ven’den oluşan jüri üyeleri on iki 
projeyi değerlendirdiler. Pitching kate-
gorisinde TRT Ortak Yapım 
Ödülü yapımcılığını Müge Büyükta-
laş, yönetmenliğini Ali Aydın’ın 
yaptığı “Kuşlar Yasına Gider” adlı 
projeye giderken, Postbıyık Renk Dü-
zenleme Ödülü de yapımcılığını M. 
Tarık Ötgen, yönetmenliğini Bilal Pe-

tek’in yaptığı “Karine” projesine ve-
rildi. Work in Progress kategorisinde 
Bernd Buder, Anne Delseth ve Serdar 
Can’dan oluşan jüri üyeleri yedi pro-
jeyi değerlendiler. Work in Progress 
kategorisinde 25.000 TL değerindeki 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel 
Ödülü, yapımcılığını Nefes Polat ve 
Selcen Ergun, yönetmenliğini Selcen 
Ergun’un yaptığı “Kar ve Ayı” adlı 
projesinin olurken, CGV Mars Film 
Dağıtım Ödülü ise yapımcılığını ve yö-
netmenliğini Cüneyt Karakuş’un yap-
tığı “Eflatun” adlı projesine verildi.

Yerli sinemaya destek  


