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ALBAYRAK, KÖPRÜ AÇTI

Halk için her daim
kaliteyi tercih ederiz

Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi, yapımı tamamlanan

Küçükyoncalı Köprüsü’nün açılış
törenini gerçekleştirildi. Törende
konuşan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Kadir Albayrak, “Halkımızın
taleplerini değerlendiriyoruz. Hiz-
metlerimizi de bu doğrultu da şe-
killendiriyoruz. İl genelinde
olduğu gibi, Saray ilçemizde de
önemli hizmetleri hayata geçirdik.
Saray ilçemizde 115 milyonluk
hizmet ve yatı-
rımın altına
imzamızı attık. 
Görev süremi-
zin sonuna dek
halkımıza her
anlamda kali-
teli hizmet ver-
meye devam
edeceğiz” şek-
linde konuştu.
I SAYFA 4
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Kadir Albayrak

BİRLİKTE ÇALIŞMA SÖZÜ VERDİ

Çözümler ortak
akıl varsa olur

Selahaddin Eyyubi Mahalle
Muhtarı İlhan Aydemir'le bir

araya gelen Esenyurt Belediye Baş-
kanı Kemal Deniz Bozkurt, mahal-
lenin sorunlarını dinleme fırsatı
buldu. Mahalledeki sorunların çö-
zümüne yönelik belediye birimle-
rine gerekli talimatları verdiklerini
anlatan Bozkurt, “Biz Esenyurt'ta
bütün mahallerimizde muhtarları-
mızla, vatandaşlarımızla konuşarak
sorunların çö-
zümünü hedef-
liyoruz. Ortak
akılı her daim
önemsiyoruz.
Zira çözümle-
rin olabilmesi
için ortak akıl
şart. Biz de
bunu önemsi-
yor, buna göre
hareket ediyo-
ruz” dedi.
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Kemal Deniz Bozkurt

O HABERE ÇOK KIZDI

Cudi sağımızda
Çeşme solumuzda

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Hürriyet'te yayınlanan

Savaş Özbey'in yazdığı "Alaçatı
mafyaya nasıl teslim oldu?" başlıklı
köşe yazısına sert tepki gösterdi.
Soylu, Twitter hesabından şu pay-
laşımlarda bulundu: “Tam üç yıldır
Çeşme ve Alaçatılılar bilirler ki; bir
tek cinayet olayı yok. Son üç yılda
üç basit yaralama olayı var. Orada
kökleşmeye çalışan mafya bozun-
tuları defalarca itibarsızlaştırılarak

dersini aldı.
Bizim bakışı-
mızda, Cudi sağ
gözümüz ise
Çeşme sol gözü-
müzdür. Birta-
kım ricalarla,
sponsorlu yazılar
dönemi bittiğini
düşünmüştüm.
Yanılmışım”
dedi.
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SAYFA 4

Covid-19 tatil’e
mi çıktı?

Murat KAHRİMAN SAYFA 5

Covid-19'da
korkulanlar oluyor

Oktay APAYDIN

Dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgını tatil

alışkanlıklarını da değiştirdi. Sos-
yal mesafe, ateş ölçümü, maske
kullanımının hayatımıza girme-
siyle birlikte vatandaşlar hijyen

kurallarına daha fazla dikkat eder
hale geldi. Vatandaşın plajlarda
en fazla şikayet ettiği konu ise
şezlong ve duş yetersizliği sebe-
biyle yaşanan yoğunluk, sıra bek-
leme ve hijyen oldu. I SAYFA 9
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Ekonomideki gidişata ilişkin
açıklamalarda bulunan CHP

Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete
sert sözlerle yüklendi. Kılıçdaroğlu,
“Borçlanmadığınız yer kalmadı. Bu
kadar parayı saçıyorsanız, o parada
alın teriniz yoktur. Her taraftan borç
alıyorsunuz, ilerde sizi yönetmeye kal-
karlar. 83 milyonu Londra'daki bir te-

feciye teslim ettiniz. Borç alan emir
alır, diyordu, aynen öyle oldu. 178 mil-
yar dolar ödediler 18 yılda Lon-
dra'daki tefecilere. Bu ana para değil,
ödedikleri faiz. Bu parayla ikinci bir
Türkiye inşa edersiniz. Milyonlarca
insan 'geçinemiyoruz' diyor, geçine-
mezsin senin alın terinin yarısı Lon-
dra'daki tefecilere gidiyor” dedi.
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HER TARAFTAN BORÇ ALIYORLAR

Türkiye'de işsiz sayısının
10 milyonun üzerine çıktı-

ğını da vurgulayn CHP Li-
deri, “Kriz derinleşti, işsiz

sayımız 10 milyonu aştı.
Kriz Saray'da yok, lale

devrini yaşayanlarda
yok. Onların mutfa-
ğında adını bilmedi-
ğimiz yemekler var.
Saray'da yaşayanla-
rın cepleri dolar

dolu. Bu parayı 83 milyonun alın
terini sömürerek yaptılar. Pandemi
ile birlikte ekonomik kriz daha da
derinleşti. Son 2 gündür gördük ki
durumu kontrol edemiyorlar. Üre-
ten bir ülke olacaksınız ki paranız
değerli olsun. Üretmezseniz dolar
ve Avro'ya muhtaç olacaksınız.
Kendi canları yanmıyor, acımıyor,
kendileri uçuyor, zenginleşiyor ama
vatandaş fakirleşiyor, canı yanıyor”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7

İŞSİZ SAYISI 10 MİLYONU GEÇTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Toplantısı 
açılışında konuştu. Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “83 mil-

yonu Londra’daki bir tefeciye teslim ettiniz. ‘Borç alan emir alır’ diyordu, aynen
öyle oldu. 178 milyar dolar ödediler 18 yılda Londra’daki tefecilere. Bu ana
para değil, ödedikleri faiz. Bu parayla ikinci bir Türkiye inşa edersiniz” dedi

CHP'den ayrılarak, parti
kuracağı iddialarına "bir

yakını" aracılığıyla değil, ilk kez
kendi adıyla demeç veren Muhar-
rem İnce, "Parti kurmuyorum,
yola çıkıyorum" dedi. İnce,
"Halkla beraber yola çıkıyorum.
Harekete geçiyorum. Bir hareket
başlatıyorum. " ifadelerini kul-
landı. Oy hedefinin yüzde 51 ol-

duğunu da vurgulayan İnce, 
“Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde
9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde
49 için çıkmıyorum yola. Yüzde
51 için çıkıyorum” Bu yönde de o
kadar çok kararlıyım ki Erdoğan'a
oy veren insanların oyuna talip ol-
duğumu söylüyorum. Erdoğan'a
oy verenlerin oyunu alacağımı
söylüyorum” dedi. I SAYFA 9

PARTİSİZ LİDERLİK SİNYALİ

PARTI KURMUYORUM
YOLA CIKIYORUM!
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EKONOMİDEKİ GİDİŞATA İLİŞKİN KONUŞAN CHP LİDERİ HÜKÜMETE YÜKLENDİ

PARAYI TEFECILERE
TESLIM ETTILER!
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TAM 83
MİLYON
DOLAR

Cumhuriyet
Halk Partisi

Genel 
Başkanı

Kemal 
Kılıçdaroğlu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin ekonomik anlamda
geldiği noktanın adeta küçük bir kıyamet olduğunu ifade etti.

Süleyman Soylu

ALBAYRAK ELEŞTİRİSİ YAPTI

Bakanı değil
lirayı koruyun

Eski Başbakan ve Gelecek
Partisi Genel Başkanı Ahmet

Davutoğlu, sosyal medyada AKP'li
milletvekili ve bakanların Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak için
attıkları "yanındayız" tweetlerine
sert tepki gösterdi. Davutoğlu yap-
tığı konuşmada, "Neymiş efendim

emperyalistlere
karşı Hazine
Maliye Bakanı'nı
koruyacakmışız.
Emperyalizme
karşı bir müca-
dele varsa sizin
göreviniz bakanı
değil milli onu-
rumuz olan Türk
Lirasını koru-
maktır" dedi.
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Ahmet Davutoğlu

BU BÖYLE GİTMEZ

Yanlış kararların bedelini
vatandaşlarımız ödüyor

Sosyal medya kanalı üzerin-
den açıklamalarda bulunan

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Ba-
bacan, döviz ve altın fiyatlarındaki
artışa dikkat çekere, “Türkiye deyim
yerindeyse uçuruma sürükleniyor”
dedi. Mevcut ekonomi politikala-
rıyla sağlıklı bir düzenin sürdürüle-
meyeceğini de aktaran Babacan,
“Bu böyle gitmez dememiz gereken

bir yerdeyiz. Zira
alınan birçok
yanlış kararın be-
delini vatandaş-
larımız ödüyor. 
İnsanlarımız
borçlanıyor. Ay
sonunu getirmek
noktasında ciddi
sıkıntılar yaşıyor.
Bu sorunların bir
an önce ele alı-
nıp, çözülmesi
gerekiyor” diye
konuştu.

ç

Ali Babacan

Fenerbahçeli fut-
bolcu hasan ali Kal-
dırım, sarı-lacivertli
ekipten ayrıldığını
açıkladı. Sosyal
medya hesabın-
dan açıkalama
yapan hasan
ali Kaldırım,
2012 yılında
başyalan Fener-
bahçe macerasının
sona erdiğini ifade
ederken 8 yıl önce
kulübe transferini
sağlayan eski 
başkan aziz Yıldırım
ile kendisine zor 
zamanlarda gösterdiği
destekten dolayı 
başkan ali Koç'a 
teşekkür etti. I SaYFa 14

Hasan Ali 
veda etti

IYI KI ISTANBUL 
VARMIS YAHU!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul
İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel pi-

yasaların değerlendirildiği Ağustos 2020 Reel
Piyasalar İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayın-
ladı. Haziran ayında gerçekleşen işlemler, ra-
kamlara şöyle yansıdı: İhracat yıllık yüzde

12,9, aylık yüzde 33,4 artış göstererek 6 milyar
604 milyon 514 bin dolar oldu. Türkiye’deki
toplam ihracat yıllık yüzde 15,7 artarken, ihra-
catın yüzde 49’u İstanbul’dan gerçekleşti. İs-
tanbul’a yapılan ithalat, yıllık yüzde 19,9, aylık
yüzde 29,8 artarak 9 milyar 534 milyon 62 bin
dolara ulaştı. Türkiye ithalatı yıllık yüzde 8,3
artarken, İstanbul’un ithalattaki payı yüzde 58
olarak kaydedildi. I SAYFA 5

İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 58
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İSKİ kazısı isyan ettirdi

Esenler'de uzun süredir bitmeyen İSKİ ça-
lışması nedeniyle mağdur olduklarını be-

lirkten mahalle sakinleri tepki gösterdi.Mahalle
sakini Emre Yaşar, "Ortalama bir ay oldu burada
çalışma yapıyorlar. Çalışanlar normal çalışırken,
bir hafta sonra maaşlarını alamadıkları sebebiyle
işi bıraktılar. Mağduruz” dedi. I SAYFA 8
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Türkiye’nin ilk,
dünyanın ikinci

metrosu olan tarihi Tü-
nel’in önünde gerçekleşen
etkinlikle İETT 149’uncu
yaşını kutlandı. İETT
Genel Müdürü Alper Bil-
gili' “Çok mutlu bir günü-
müz, İETT 1 buçuk asra
giriş yaptı” dedi. I SAYFA 5
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İETT 149 yaşına girdi

Sayfa 2

Yunan takımı Olympia-
kos'ta forma giyen Nor-

veçli sol bek Omar Elabdellaoui,
Galatasaray'la anlaştığını açık-
ladı. Yeni sezonda sarı kırmızılı
formayı giymek için büyük bir
sabırsızlık yaşadığını anlatan
Elabdellaoui, “Olympiakos'tan
ayrılmak zor bir karardı. Beni
tutmaya çok çalıştılar ama Ga-

latasaray redde-
demeyeceğim
bir teklif
sundu ve
gitmeye
karar ver-
dim” dedi.

Cimbom’a
yıldız transfer
ç
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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

UZMANLAR güçlü bir bağışıklık sistemi-
nin olmazsa olmasında ilk sırada bes-
lenmenin geldiğine dikkat çekiyor. Güçlü

bir bağışıklık sistemi için besin çeşitliliği, taze
sebze ve meyve tüketimi gerektiğine vurgu yapan
uzmanlar bazı ürünlerin aşırı tüketiminin bağışık-
lığı zayıflatabileceğine işaret ediyor. Yeditepe Üni-
versitesi Bağdat Caddesi Polikliniği İç Hastalıkları
ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın,
şu bilgileri verdi: "Bağışıklık sistemi, bir canlıyı
hastalıklara karşı koruyan, zararlı organizmaları ve
tümör hücrelerini tanıyıp, onları yok eden işleyişle-
rin toplamıdır. Sistem, vücuda giren veya vücutla
temasta bulunan her yabancı maddeye tarama ya-
parak onlar, sağlıklı vücut hücre ve dokularından
ayırt eder. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudun dış
etmenlere karşı gelmesini ve hastalık gelişmesini
engeller. Buna karşın çevresel, psikolojik ve endo-
jen (vücut içinden gelen) birçok farklı durum bağı-
şıklık sisteminin etkilenmesine neden olabilir.
Bazen tükettiğimiz besinler, bazen kullandığımız
ilaçlar bağışıklık sistemini zayıflatabilir." Prof. Dr.
Hasan Aydın, Aşırı seviyede karbonhidrat, şeker ve
kırmızı et tüketiminin, düşük lifli rafine ürünlerin,
doymuş yağdan zengin gıdaların, paketlenmiş
ürünlerin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğine
dikkat çekti.

İlaçlar da etkiliyor

Hastalıkların tedavisinde zorunlu olarak kullanılan
bazı ilaçların bağışıklık sistemini zayıflatabildiğine
de dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Aydın, otoimmün
hastalıklar, organ nakli gibi durumlarda kullanılan
bu ilaçların tedavi edici etki sağlasa da, vücudun
enfeksiyonlara açık hale gelmesine neden oldu-
ğunu, dolayısıyla bu hastaların daha dikkatli dav-
ranmaları gerektiğini söyledi.

kasık fıtığının her 100 erkek bebekten 3’ünde görülebileceğini belirten Op. Dr. murat kılıç, “kasık fıtığı erkek bebeklerde
kızlara oranla daha fazla görülür. erkeklerde daha fazla bağırsaklar fıtıklaşırken kız bebeklerde özellikle yumurtalar
fıtıklaşabilir. Bu yüzden fıtık kesesindeki yumurta ya da bağırsaklar zarar görebilir hatta çürüyebilir” uyarısında bulundu

Fıtık organları cürütebilir

yaşam

Göğüs kafesi şekli bozuklukları arasında en sık görülen “pektus ekskavatum”, halk arasında da “kunduracı göğsü”
olarak bilinmektedir.  Göğüs Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Celalettin kocatürk, hastalığı tüm detaylarıyla anlattı

G öğüs kafesi şekil bozuklukları beş
ana grupta incelenebilir; pektus
ekskavatum (Kunduracı Göğsü),

pektus karinatum (Güvercin Göğsü),
Poland sendromu, sternal füzyon de-
fektleri, displazi ve distrofiler. En sık gö-
rüleni ise pektus ekskavatumdur.
(Kunduracı Göğsü) Pektus ekskavatum,
kaburgaların kıkırdak bölümünün anor-
mal gelişiminden kaynaklanan ve ster-
numun da (iman tahtası kemiği) buna
eşlik etmesi ile göğüs ön duvarının içe
doğru çökmesi sonucu gelişir. 300-400
canlı doğumda bir görülür. Erkeklerde
daha sıktır, asimetrik deformite sıktır, ge-
nelde sağ taraf daha çöküktür, ster-
numda rotasyon mevcut olabilir.

Sebebi bellirsiz

Nedeni halen belirsizdir. Doğuştan kalp
hastalıkları veya ortopedik hastalıklarla
birlikte de görülebilir. Ergenlik döne-
minde daha belirgin hale gelir. En sık
eşlik eden anomali skolyozdur ve olgula-
rın yaklaşık %25’inde görülür. Daha az
sıklıkta ise konjenital kardiyak anomali-
ler ve astım eşlik edebilir. Genetik geçiş
gösterilememiştir ancak hastaların
%40’da aile öyküsü vardır. Pektus ekska-
vatum belirgin bir semptom vermez, ge-
nellikle kozmetik ve psikososyal
sıkıntılara yol açar. Bu nedenle deformi-
tesi bulunan herkesin ameliyat olması
gerekmez.

Cerrahi müdahale düşünülebilir

Ameliyat konusunda daha objektif bir
karar verebilmek için geliştirilen pektus
indeksi hesaplanabilir. Çekilen toraks to-
mografisinde göğüs yan çapı, ön-arka
mesafe ölçümüne bölünür. Cerrahi en-
dikasyon için eşik değer 3.25 olarak
kabul edilir. Pektus indeksinin 3.25’ten
büyük olduğu olgularda cerrahi dü-

zeltme yapılmasını öneren yazarlar bu-
lunmakla birlikte indeks hesaplayarak
ameliyat endikasyonu koymak standart
uygulama değildir. Kalp veya akciğer
basısı ve kalbin aşırı yer değiştirmesi, so-
lunum kapasitesinde azalma, kalp kapak
bozukluğu, kalp ritim düzensizliği gibi
durumlar da ameliyat kararı alınmasına
yardımcı olabilir ancak bunlar nadir du-
rumlardır.

İdeal yaş aralığı ergenlik

Ameliyatın zamanlamasıyla ilgili değişik
görüşler vardır. En ideal yaş aralığı er-
genlik dönemi yani 10-15 yaş arası ola-

rak kabul edilir. Bu dönemde göğüs ka-
fesi hala esnektir ve iyileşme daha çabuk
olur. Daha erken yaşlarda da ameliyat
yapılabilse de çocuğun ergenlik döne-
minde vücut hızlı gelişirken nüks olası-
lığı artar. İleri yaşlarda da uygulanabilir,
ancak göğüs kafesi esnekliğini yitirdiğin-
den operasyon daha zordur ve kullanı-
lan bar sayısı daha fazla olabilmektedir.
En başarılı sonuçlar simetrik deformiteli
olgularda alınır.

Ravitch tekniği

Pektus ekskavatumda klasik düzeltme
ameliyatı “Ravitch” tekniği ile yapılan

açık cerrahidir. Bu teknikte göğüs ön du-
varına yapılan 10-20 cm’lik bir kesi ile
yapılır. Son zamanlarda daha çok kulla-
nılan ve kozmetik açıdan daha çok tercih
edilen yöntem ise “minimal invaziv pek-
tus ekskavatum onarımı”dır (MIRPE,
NUSS prosedürü). Bu teknik 1987 yılın-
dan beri kullanılmaktadır ve sonuçlar
güvenilirdir. Şekil verilen nikel-çelik ala-
şımı bir bar, videotorakoskopi yardı-
mıyla sternum kemiğinin arkasında
açılan plana yerleştirilir. Şekil verilmiş
olan barın kronik basısıyla deformite
düzelir, uygun süre sonunda (genellikle
3 yıl) bar çekilir. 

Aşırı seviyede karbonhidrat, şeker
ve kırmızı et tüketiminin, düşük lifli
rafine ürünlerin, doymuş yağdan
zengin gıdaların, paketlenmiş
ürünlerin bağışıklık sistemini
zayıflatabileceğine dikkat çeken 
İç Hastalıkları ve Endokrinoloji
Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın,
"Ekmeğin de fazla tüketilmesi
bağışıklığın zayıflamasına ve
dolayısıyla tehlikelere açık hale
gelinmesine neden olabiliyor" dedi

Pektus ekskavatum’un 
TEDAVISI MUMKUN

ÇOCUKLARDA sıkça görü-
len kasık fıtığına karşı aileleri
uyaran Pendik Medipol

Üniversitesi Hastanesinden Op. Dr.
Murat Kılıç, kasık fıtığının erkek be-
beklerde daha çok karşılaşıldığına dik-
kati çekerek “Erkek bebeklerin testisleri
anne karnında gelişirken ilk oluştukları
yer olan karnın içinden aşağıya kasığa
doğru ilerler. Karın içinden skrotuma
inerken karın ile kasık arasında bir
kanal oluşur. Bu kanal doğumdan
sonra kapanmazsa burada fıtığa
sebep olur” uyarısında bulundu. 

Kızlarda yumurtalık,erkeklerde
bağırsak

Fıtığın genellikle ağrısız kitle olarak
kasık bölgesinde görüldüğüne işaret
eden Dr. Kılıç, “Çocuklar ağladığı za-
manlarda daha fazla belli olur. Bu ke-
sesinin içinde sıvı olursa biz buna su
fıtığı (hidrosel) eğer içinde organlar-
dan biri olursa kasık fıtığı diyoruz.
Hidroselleri durumuna göre takip edi-
yoruz. Ancak kasık fıtığı varsa ve içine
herhangi bir organ giriyorsa mutlaka
ameliyat ediyoruz. Erkeklerde kızlara
oranla daha fazla görülür.”ifadelerini
kullandı.

100 erkekten 3'ünde var

Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Her
100 erkekten 3’ünde görülebilir. Erkek-
lerde daha fazla bağırsaklar fıtıklaşır-
ken kızlarda özellikle yumurtaları
fıtıklaşabilir. Bu yüzden fıtık kesesin-
deki yumurta zarar görebilir hatta çü-
rüyebilir. Eğer bağırsak girmişse fıtık
içerisine bağırsaklar çürüyüp daha
büyük ameliyatlara sebep olabilir. Bu

yüzden kasık fıtığını tanı koyulduktan
sonra en kısa sürede ameliyat öneriyo-
ruz. Çünkü fıtığın ne zaman sıkışaca-
ğını ve içerisine giren organın ne
zaman çürüyeceğini asla kimse tah-
min edemez. Eğer çocuğunuzda kasık
fıtığından şüpheleniyorsanız mutlaka
bir çocuk cerrahına başvurmalısınız.” 

Hemen taburcu olunmuyor

Dr. Kılıç, kasık fıtığı ameliyatlarını ka-
sıktan küçük bir kesi ile yaptıklarını
belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Kesi
izi iç çamaşırının içinde kalacak şe-
kilde ayarlıyoruz. Dolayısıyla ömür
boyu görünen kısımlarda iz olmuyor.
İzi azaltmak için krem öneriyoruz.

Yaptığımız kesi çok küçük olduğu için
zaman zaman aileler hocam çocuğu-
muz ne taraftan ameliyat olmuştu
diye bize sormaya dahi geliyorlar. Ço-
cukluk döneminde yapılan ameliyatlar
çocuk cerrahı hekimi tarafından yapı-
lırsa oldukça yüz güldürücüdür. Ge-
nelde hastalarımızın ameliyatlarını
günü birlik olarak, sabah gelip akşam
gidecek şekilde ayarlıyoruz. Ameliyat
öncesi 4 saat açlık gerekiyor ve tahlil-
lerini kontrol ediyoruz. Ameliyat son-
rası genelde ağrısı olmuyor ve ertesi
gün ameliyat olmamış gibi hayatlarına
devam ediyorlar. Herhangi bir ilaç
önermiyoruz. Çocuklarda kasık fıtığı
ameliyatı genellikle tekrarlamazlar."

Fazla karbonhidrat
bağışıklığı zayıflatıyor

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi
Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Yıldız Altan Aydın, “Yazın se-
rinlemek için girdiğiniz havuz ve denizin

temizliğini sorgulayın. Kirli suda havuz
sistitine yakalanma riski var. Kasık ağrı-
sıyla baş gösteren hastalığa müdaha-
lede geç kalınırsa enfeksiyon üst üriner

yollara ve böbreklere yayılarak çok daha
sıkıntı durumlar yaratabilir” dedi.
Havuz ve kirli denizlerden bulaşan has-
talıkların kadınlarda sık görülmesinin
nedenlerini anlatan Aydın, “Kadınlarda
idrar yolunun (üretranın) kısa oluşu bu
şekilde açıklanır.” dedi.

Kirli havuz sistit yapıyor



K aza saat 07.30 sıralarında Sua-
diye Mahallesi Bağdat Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Cem 

Kamacı'nın kullandığı otomobil iddiaya 
göre direksiyonun kilitlenmesi nedeniyle 
kontrolden çıktı. Otomobil demir bariyer-
leri ezdikten sonra kaldırıma çıkarak ay-
dınlatma direğine çarptı. Kazayı gören 
çevredeki vatandaşlar hemen yaralı sürü-
cünün yardımına koştu. İhbar üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Başından hafif şekilde yaralanan 
sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza yapan araçtan yakıt sızıntısı nede-
niyle kaza yerine  tedbir amaçlı itfaiye 
ekipleri çağrıldı. 

Allah'tan kimse yoktu 

Kazayı arkadaşının yaptığını söyleyen bir 
kişi, "Telefon açtı otomobil direksiyonu 
kilitlendi kaza yaptım diye. Başından ya-
ralanmış ambulansla hastaneye kaldırıl-
mış" diye konuştu. Kazayı görerek 
sürücünün otomobilden çıkarılması için 
yardıma gelen Abdullah Bayrak "İçeride 
temizlik yapıyordum gürültüyü duyup 
çıktığımda önce demir bariyerleri ezdikten 
sonra direği çarparak durabildi. Otomo-
bilden çıkardık, elini yüzünü yıkadık. Du-
rumu iyiydi. Allahtan kaldırımda  kimse 
yoktu. Birileri ezilebilirdi" diye konuştu. 
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik 
yoğunluğu yaşandı. Kumlama ekibi ve 
elektrik ekiplerinin çalışmasının ardından 
kazaya karışan otomobil çekici ile kaldı-
rıldı. Otomobilin kaldırılmasının ardın-
dan trafik normale döndü. 
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OLAY, Bağlarbaşı Mahallesi Sırma 
Sokak üzerinde 4 Ağustos'ta günü 
saat 07.00 sıralarında meydana 
geldi. Polisin kayıtlarına göre olay 
şöyle gelişti: Restoranda garson ola-
rak çalışan N.İ.(36) yanına müşteri 
olarak gelen kişi ile aynı arabaya bi-
nerek evinin önüne gitti. Arabadan 

inen N.İ.'ye şüphelinin sokakta saldı-
rıp tecavüz etmeye çalışarak telefo-
nunu gasp ettiği belirtildi. Boğuşma 
sırasında N.İ.'nin evine kaçtığı kayde-
dildi. Olayın ardından N.İ.'nin durumu 
polise ihbar etmesi üzerine şüpheli-
nin yakalanması için çalışma başlattı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro 

Amirliği'ne bağlı ekipler, N.İ.'nin şika-
yette bulunduğu Ramazan K.(29)' yı 
Maltepe'de yakaladı. Şüpheliye bir-
likte N.İ.'ye ait cep telefonu ele geçi-
rildi. Şubede işlemleri tamamlanan 
Ramazan K. adliyeye sevk edildi. 
Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi.  

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

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Maltepe’deki sapık kıskıvrak yakalandı 

OLAY geçtiğimiz Eski Habipler 
Mahallesi'nde bulunan bir kot yı-
kama fabrikasında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre bir araçla fabrikanın 
önüne gelen maskeli 5 kişi, geldikleri aracı 
fabrika önünde ki kot yüklü aracın arkasına 
yanaştırdı. Araçtan inen hırsızlar kot yüklü 
aracın arka camını kırarak, araçta bulunan 
yaklaşık 2500 adetten oluşan 35 paket kotu 
kendi araçlarına yüklemeye başladı. 4 dakika 
da hırsızlığı gerçekleştiren 5 kişi, araçlarına 
binerek olay yerinden kaçtı. Olay anı iş yeri-
nin güvenlik kamerasına saniye saniye yan-
sıdı. Polis kaçan hırsızları yakalamak için 
çalışma başlattı. 

200 bin lira zararım var 

İş yeri sahibi Faruk Taşkın, " Her sabah sev-
kiyatımız oluyor normalde. Aracımızı yaklaş-
tırdık. Paketlerimizi araca yükledik. 
Aracımızı dışarı çıkardık, kilitleyerek iş yerine 
döndük. O esnada 4 dakika içerisinde baktık 
ki bizim araç soyulmuş. Camları kırılmış, 
yani bu konuda mağduruz. Yaklaşık 2500 
kotun bana 150 - 200 bin TL zararı var. 
 Devletimizden bir an önce hırsızları yakala-
yıp, adalete teslim etmelerini istiyoruz. Ka-
merada yaklaşık 5 kişi olarak gördük. O an 
da fark edemedik çünkü içeride çalışıyorduk. 
Aracın camını kırarak paketleri içeriden alı-
yorlar.  Yanlarından insanlar da geçiyor, 
kimse fark etmiyor. Başka mağdur olan arka-
daşlarımız da var. Biz aynı kişilerden şüphe-
leniyoruz. Polise başvurduk aynı gün 
içerisinde olay yeri inceleme ekipleri geldi. 
Ben şu an sıkıntıdayım, pandemiden dolayı 
ülke olarak sıkıntıdayız. Çalışacak iş bulamı-
yoruz zaten birde bu başımıza geldi. Şu an 
çok zor durumdayız bunun bir an önce çö-
zülmesini istiyoruz " dedi. 

Saniye saniye izlendi 

Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin kamerasına 
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir 
araçla fabrika önüne gelen 5 kişi, kot yüklü 
bir aracın camını kırarak yaptığı görülüyor. 
Hırsızlar daha sonra geldikleri araca binerek 
olay yerinden uzaklaşıyor.   
 

Maskeli beşler 
soygunu!

SİLİVRİ'DE ailesiyle birlikte denize 
girmek için kıyıya gelen Suriye uy-
ruklu Jüdi Abdullah (16), denize gir-

dikten kısa bir süre sonra gözden kayboldu. 16 
yaşındaki kız çocuğu deniz kenarındaki kayalık-
ların arasında saatler sonra bir polis memuru 
tarafından baygın şekilde bulundu. Dün gece 
saat 22.30 sıralarında Marina Caddesi'ne aile-
siyle birlikte denize girmek için gelen 16 yaşın-
daki Suriye Uyruklu Jüdi Abdullah, denize 
girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailesinin ih-
barı üzerine olay yerine Silivri İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
sevk edildi. Arama çalışması başlatan ekipler, 
bölgeyi ve kıyı şeridini didik didik aradı. Gece 
karanlığı nedeniyle arama ve kurtarma çalışma-
ları güçlükle yapıldı. Aramalar sırasında Silivri 
İlçe Emniyet Müdür-
lüğü'ne bağlı polis 
memuru Kemal 
Bozkurt, deniz 
kenarındaki 
kayalıkların 
arasında Jüdi 
Abdullah'ı 
fark etti. Bay-
gın şekilde bulu-
nan kız çocuğu 
polis memurları tara-
fından karaya çıkarıldı. Ekipler, 
ambulanslar gelene kadar kız çocuğunun ba-
şında bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 
ilk müdahale sonrası Jüdi Abdullah'ı hastaneye 
kaldırıldı. Jüdi Abdullah'ın tedavisi sürüyor.

Kaybolan çocuğu  
polis buldu 

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görün-
tüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin 
hızla gelerek dubalara ezip aydınlatma dire-
ğine çarptığı görülüyor. DHA

Kaza anı kamerada 

BASIN Ekspres, TEM bağlantı 
yolunda arıza yaptığı iddia 
edilen otomobile aynı yönde 

ilerleyen otomobil arkadan çarptı. Ka-
zada her iki otomobilde sürücüsü yara-
landı. Kaza, Bahçelievler Basın Ekspres, 
TEM bağlantı yolunda saat 02.45 sırala-
rında meydana geldi. 34 LOJ 96 plakalı 
aracı kullanan Hüseyin Dağ, ikitelli isti-
kameti yönünde giderken Bahçelievler 
mevkiine geldiği sırada aracının arıza 
yapması nedeniyle yol kenarında durdu. 
34 MP 3744 plakalı cip ile aynı yönde 
ilerleyen Hamdi Jawarish ise Dağ'ın ara-
cına henüz bilinmeyen bir nedenle arka-
dan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki 
sürücü de yaralandı. Yoldan geçen diğer 
sürücüler bir yandan yaralanan sürücü-
lere yardıma koşarken bir yandan da du-
rumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Basın Ekspres  
yolunda kaza 

DUBALARI EZDI 
DIREGE CARPTI
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün dirersiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir dubaları ez-
dikten sonra kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü vatandaşlar tarafın-
dan otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kadını rehin alıp öldürmek istedi
Küçükçekmece'de kimliği belirsiz bir kişi, evdeki bir kadını silahla rehin aldı. Şüpheli, polis 

ekiplerince ikna edilerek kadını serbest bıraktı. Şüpheli gözaltına alındı
OLAY, Kanarya Mahallesi 
Florya Caddesi'nde bulunan 3 
katlı binanın giriş katında gece 

saatlerinde meydana geldi. İsmi öğrenile-
meyen şüpheli, henüz bilinmeyen bir ne-
denle evdeki bir kadını silahla rehin aldı. 
Daireden gelen sesler üzerine komşuları 
durumu polise haber verdi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. 
Bir süre dairede bulunan şüpheli ile ko-
nuşmaya çalışan polis ekipleri, herhangi 
bir olumsuzluğa karşı olay yerine hem 
müzakereci polis hem de özel harekat 
ekiplerini çağırdı. Müzakereci polis, dai-
rede kadını rehin alan kişi İle temas ku-
rarken, özel harekat polisleri de çevrede 
güvenlik önlemlerini arttırdı. Bir süre 
sonra polisin ikna çalışması sonuç verir-
ken, şüpheli rehin aldığı kadını serbest bı-
raktı. Şüpheli, polislere silahını vererek 
teslim oldu. 

O anlar kamerada 

Öte yandan, olay saniye saniye çevredeki 
vatandaşların cep telefonu kamerasına 
yansıdı. Görüntülerde kadının çığlık ses-
leri ve şüphelinin bağırması yer alıyor. 
Diğer görüntüde ise şüphelinin kafasına 
silah dayadığı anlar net şekilde gözleni-
yor. Görüntülerde ayrıca, şüphelinin 

polis kiplerince gözaltına alındığı anlar 
da bulunuyor. 

Kadın yalvardı 

Olayı gören bir mahalleli, "Olay mahalle-
mizde yaşandı. Biz de sese çıktık. Adam, 
kadını rehin almıştı. Kadın çığlıklarına 
çıktık zaten. Kadın 'beni öldürüyor' diye 
çığlıklar attı. Biz de mahalle sakinleri ola-
rak adama tepki gösterdik. Kadına şiddet 
uygulamaktan vazgeçti. Biz de kadını dı-
şarı bırakmasını söyledik ama mahalleli-

den korktuğu için bunu yapmadı. Sonra 
polisler geldi adam yine teslim olmadı. 
Adamın silahı varmış; kendi kafasına da-
yadı, intihar edeceğini söyledi. Polis ekip-
lerinin ikna etmesi sonrası şüpheli, kadını 
serbest bırakarak polislere teslim oldu. 
Olay yerine özel harekat polisleri de geldi. 
Ne olur ne olmaz diye beklediler. Adam, 
sanırım olayın heyecanı ile evin içinde tek 
bir kurşun sıktı. Kadının kim olduğunu 
bilmiyoruz. Adamın eşinin hastanede ol-
duğunu biliyoruz" dedi.

Sultangazi'de maskeli 5 kişi, kot 
yüklü bir aracın camını kırarak  

hırsızlık yaptı. O anlar fabrikanın  
kamerasına saniye saniye yansıdı

Maltepe'de bir kadına tecavüz girişiminde bulunarak cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen kişi yakalandı



 
 

G eçtiğimiz şubat ayında Büyükşehir 
Belediyesi Fen İşleri Dairesi Baş-
kanlığı tarafından yapımı tamamla-

narak vatandaşların hizmetine sunulan 
ancak pandemi süreci dolayısıyla açılış tö-
reni gerçekleştirilemeyen Küçükyoncalı 
Köprüsü’nün açılış töreni düzenlendi. Ya-
pımı tamamlanan köprü ile vatandaşlar 
rahat ve konforlu bir ulaşım imkânı bulmuş 
oldu. Düzenlenen açılış töreninde yapımı 
tamamlanan köprü hakkında teknik bilgiler 
paylaşan Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin 
Pakdil, “33 metre uzunluğunda, 6 metre 
taşıt genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde 
olan Küçükyoncalı Köy İçi Köprüsü, ikili 
kemer ayaklık ve tek açıklıktan oluşuyor. 
Köprünün yapımında ayrıca kazıklı temel 
sistem kullanıldı. Oto korkuluk, yaya kor-
kuluğu, taşıt yolu ve yaya yolu olmak üzere 
4 bölümden oluşan Köy İçi Köprüsü, va-
tandaşlara daha konforlu ve daha modern 
ulaşım hizmeti sunmuş oldu. Yapılan hiz-
metin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını te-
menni ediyorum” dedi.  

Herkese teşekkür etti 

Yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Bele-
diyesi’ne minnettar olduklarını belirten Kü-
çükyoncalı Mahallesi Muhtarı İrfan 
Gündüz, “Küçükyoncalı Mahalle Muhtarı 
olarak, mahalle halkı adına bu hizmetin ya-
pımında emeği geçen herkese teşekkür edi-
yorum. Mahallemizde yapılan 
yatırımlardan dolayı Saray Belediyesi’ne ve 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne minnet-
tarız” şeklinde konuştu.  
Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ise, 
“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın 

Kadir Albayrak gibi sıra dışı ve çalışkan bir 
belediye başkanıyla çalışmaktan dolayı ken-
dimi oldukça şanslı hissediyorum. Kadir 
Albayrak, Tekirdağ ve Saray’ımız için 
büyük bir şans.  
Büyükşehir Belediyesi, tarımdan eğitime, 
turizmden sanayiye kadar, çok geniş bir 
yelpazede Tekirdağ halkına hizmet veriyor. 
Hizmet ve yatırımlarımızı Büyükşehir Bele-
diyesi ile koordineli bir şekilde sürdürüyo-
ruz. Birlikte güzel hizmet ve projeleri 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı.   

Kaliteden şaşmak yok 

Vatandaşa hizmet yolunda, il genelinde 
önemli mesafeler kat ettiklerini söyleyen Te-
kirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak, “Değerli arkadaşlarım, Küçük-
yoncalı Köy İçi Köprüsü’nün açılış töreni 
için bir arada bulunuyoruz. Kıymetli Kü-
çükyoncalı halkı için ne yapsak, azdır. 
Bugün Sayın Saray Belediye Başkanımız 
Özgen Erkiş’le çalışmaya başlamamızın 
497’nci günü. Geçmişe dönüp baktığı-
mızda, neler yaptığımızı daha iyi görüyo-
ruz. Ben Küçükyoncanlı Mahallesi’nin 
heyecanını yakından biliyorum. Hizmet 
sürem içerisinde Küçükyoncalı’ya 68’inci 
gelişim. Halkımızın taleplerini değerlendiri-
yoruz. Hizmetlerimizi de bu doğrultu da 
şekillendiriyoruz. İl genelinde olduğu gibi, 
Saray ilçemizde de önemli hizmetleri ha-
yata geçirdik. İlk 5 yıllık hizmet süremizde 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ 
olarak, Saray ilçemizde 115 milyonluk hiz-
met ve yatırımın altına imzamızı attık. 
Görev süremizin sonuna dek halkımıza her 
anlamda kaliteli hizmet vermeye devam 
edeceğiz. 
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DEĞİŞEN dünya düzeni yeni yetkin-
likleri de beraberinde getiriyor. 10 
ülkede, 9 üniversite ve 4 dil oku-

lunu çatısı altında birleştiren BAU Global eğitim 
ağı, Türkiye'nin eğitim alanında dışarıya açılan 
kapısı olarak görülüyor. Bahçeşehir Üniversitesi 
tarafından yıllardır faaliyetlerini sürdürülen 
BAU Global eğitim ağında, dünyanın en iyi üni-
versiteleriyle iş birliğinden, teknolojinin kalbi 
olarak görülen Boston'da eğitime kadar bir çok 
imkan bulunmakta. BAU Global ağının sun-
duğu imkanlardan bazıları ise şu şekilde. 

İngiltere'den dünyaya eğitim merkezi 

BAU Global ağının önemli anlaşmalarından 
biri, Deniz Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji Ens-
titüsü (IMarEST) ile yapmış olduğu iş birliği. İş 
birliği ile uluslararası üyelik topluluğu olan 
IMarEST'in eğitim kolu olan Marine Learning Al-
liance Koleji (MLA), BAU Global'in eğitim ağına 
dahil oldu. BAU Global öğrencileri bu sayede, 
MLA Koleji'nde deniz mühendisliği, hidrografi, 
okyanus bilimi, meteoroloji, navigasyon ve sür-
dürülebilir deniz operasyonları gibi dersleri ala-
biliyor. Dersler, Lisans ve Lisansüstü programları 
için de geçerli olurken, herhangi bir MLA Koleji 
kursuna katılan öğrenci, ücretsiz IMarEST üyeli-
ğinden yararlanabilmekte.

Kartal’da korona toplantısı

Uluslararası  
öğrenci olma şansı 

KARTAL Belediyesi 
hizmet binasında ger-
çekleştirilen toplantıya 

Kartal Belediye Başkanı Gökhan 
Yüksel'i temsilen katılan Başkan 
Yardımcısı Adem Uçar'ın yanı 
sıra; Kartal Kuaförler Odası 
Başkanı Adem Etirli, Kartal Bak-
kallar Odası Başkanı Erol De-
mirci, Kartal Şoförler Odası 
Başkan Vekili Ali Osman Boran, 
Kartal Pazarcılar Odası Başkan 
Vekili Ali Kandemir, Kartal Oto 
Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin 
Demirhan, Kartal Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkan Vekili Mus-
tafa Ören ve Fırın İş Sendikası 
Kartal Temsilciliği Başkanı Yaşar 

Tüylüoğlu katıldı. 

Belediyeye teşekkür ettiler 

Toplantıda pandemi süresince alı-
nan önlemler ve ilerleyen dö-
nemde alınacak ek tedbirler 
konuşuldu. Esnaf odaları temsilci-
lerinin görüş ve önerilerinin de 
alındığı toplantıda, vatandaşların 
salgın sebebiyle olumsuzluk yaşa-
maması için alınabilecek yeni ön-
lemler üzerinde tartışıldı. Esnaf 
odaları temsilcileri de salgının ilk 
gününden itibaren halk sağlığını 
korumak adına birçok farklı 
alanda hizmetlerini artırarak çalış-
malarına devam eden Kartal Bele-
diyesine teşekkür etti.

Kartal Belediyesi, ilçede bulunan esnaf odası yöneticileri ile korona salgınına karşı alınan  
önlemlerin değerlendirildiği bir istişare toplantısı düzenledi 

Son 15 gündür birkaç spesifik konu 
üzerinde çalışıyorum. O çalışmaların 
detaylarını kısa süre içinde sizlerle 

paylaşacağım.  
Çalışan hakları ile ilgili güncelde birkaç 

konu var önce onları sizlerle paylaşayım; 
Küçük İşletmeler için İSG kanunu yü-

rürlüğüne uzatma teklifi geldi. 
Mecis tatile girmeden önce size 50’den 

az çalışanı olan firmaların İSG Uzmanı ve 
İşyeri Hekimi anlaşması zorunluluğunu 
01.07.2020 tarihinde uygulamaya girdiğini 
aktarmıştım ve o zaman henüz bir uzatma 
kararı da yoktu ama meclis tatile girmeden 
önce hükümet kanadından AK Parti İzmir 
Milletvekili Yaşar KIRKPINAR ve Düzce  
milletvekili Ayşe KEŞİR (ilk imza sahipleri 
) başta olmak üzere toplam 18 Ak Partili 
milletvekili, yasayı bu sefer pandemi koşul-
ları sebebiyle 31.12.2023’e kadar uzatma 
teklifi vermiş.  Bildiğim kadarıyla genel ku-
rulda henüz oylanmadı çünkü tatildeler 
zaten ama rapor Çalışma Bakanlığında ve 
Bakanlığa Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri 
Derneği tarafından bir ziyaret gerçekleşmiş, 

aldığım bilgiye göre 50 sayısını azaltıp 10, 
20 veya 30 çalışan üstü seviyelerine bari çe-
kelim demişler. Kabul görür mü hep birlikte 
izleyip göreceğiz. Ama hükümet bu konuda 
31.12.2023 diyerek zaten olayı 2023 se-
çim’inden bile sonrası’na atmış gözüküyor. 

Nihayet 2020 yılında iş güvenliği ile ilgili 
muhalefetten olumlu bir yasa teklifi geldi.  

Covid-19 Meslek hastalığı olsun yasa 
teklifi 

HDP’nin İzmir milletvekili Serpil Ke-
malbey PEKGÖZEGÜ; mayıs ayında tar-
tışmaya açılan ve benim de 24.05.2020’de 
sizin gündeminize getirdiğim COVİD-19 
meslek hastalığı neden olmalı ile ilgili uzun 
makalemde belirttiğim kanun maddelerini, 
yargıtayın da bu konu ile ilgili bir kararını 
da ek yaparak değişiklik önergesi vermiş. 
Daha net bir şekilde keskin bir dille salgın 
hastalıkları ve pandemiyi meslek hastalığı-
nın konusu haline getirin demiştir. Sayın 
vekili öncelikle tebrik ediyorum. Gerekçe-
lerini İSİG meclisinin verilerinden aldığını 
da farkettim. İSİG meclisi son günlerde bu 
konuda ciddi takip görevini üstlenmiş du-

rumda. Oradaki toplantılara 
ve atölye çalışmalarına da müsait oldukça 
katılıyorum; hepsi çok değerli hocalar, ba-
şarılar diliyorum. 

Sendikalı sayısı düşüyor 

Sendikalı sayısı, artan baskılar ve koşul-
lar nedeniyle her geçen gün yükselmesi ge-
rekirken düşüyor? Temmuz ayı verileri 
kötü gidişata işaret ediyor. Bunların sebep-
lerini iyi araştırmamız ve önlem alınması 
gerekli. Örgütlenme özgürlüğü anayasa’nın 
ve yasaların bizlere verdiği annemizin sütü 
kadar helal bir hak. Bu hakımızı kullan-
mamızdan dolayı birilerinin bu işten nema-
lanması ise hiç doğru değil.  

Covid-19’da yeni gelişmeler 
Gelinen son durum pek iç açıcı değil. 

Hafta içinde Hüseyin VODİNALI’nın 
“Covid-19 Bir Virüs’ten ötesi” adlı kita-
bını sabahtan akşam bitirip su gibi oku-

dum. Kendisini tebrik ediyorum çünkü 
iddia ettiği konularda kitabın sonuna da 
delilllerinin bir kopyasını da ek olarak koy-
muş. Kaynak deyip geçmemiş. Tek tek kay-
nakları okuyup görüyorsunuz. Bende de 
doğal olarak konuya karşı ilgi çoğaldı, 
gidip birkaç yeni kitap daha aldım. Bitirir 
bitirmez size özet bir yazı geçeceğim. Şim-
dilik o kitaplardan bağımsız şunu ifade 
edeyim; Covid-19 sebebiyle ölüm sayıla-
rında ilk günden beri bir şeffaflık sorunu 
vardı ama bu artık İran’da örneğin açığa 
çıktı. Ülkemizde de yakında açığa çıkaca-
ğına inanıyorum. Koca koca Profesörler bu 
konuda doğruların açıklanmadığını bağıra 
bağıra ifade ediyorlar. Hastaneler dolmuş, 
ülke zaten pandemi öncesi bir ekonomik 
krizle baş etmeye çalışıyordu. Eyyamcılık 
yapmayayım ama hükümet bu işi kıvıra-
maz demiştim zaten, sonunda duvara tos-
ladılar. TÜİK’deki gibi, soba borusundan 
enflasyon tespit etmeye benzemedi bu iş. 
Pandemi ciddi bir yönetim anlayışı gerekti-
rir. Dürüst ve şeffaf olun lütfen, çözümü 
bütün toplum hep birlikte bulalım. Kendi 
başınıza çözemediğiniz artık ortaya çıktı. 
Sanki Covid-19’da uzakta bir köşede tek 
başına yaz tatiline çıkmış gibi algı oluştu. 

Bir kendinize gelin… 5 bin ise 5 bin 
deyin… 10 bin ise 10 bin…  

#EvdeKalTürkiyem 
Şimdi bizdeki hükümetin şeffaflığını et-

kileyen bir husus var. Pandemi öncesinde 
istihdam’da ve ekonomide ilerleme yaşatan 
Amerikan Trump yönetimi, seçimleri ala-
cak gibi duruyordu ama pandemi sürecinde 
rakibinden 11 puan geriye düşmüş. Hükü-
metimiz oradaki hezimeti yaşamamak 
adına adımlar atıyor. Şeffaflık da bu adım-
lardan kaynaklanıyor. Gördüğüm kadarıyla 
günde 10 bin vaka’da görülse ekonomiyi tı-
kamamak için sokağa çıkma yasağı bir 
daha getirilmez. Uyarılar sertleşir ama ne 
Covid-19’lu rakamı artar, ne de ekonomiyi 
zora sokacak önleyici bir adım atılır. Hafta 
sonları belki o da belki… Hükümet epeyce 
bir gözünü karartmış durumda. Bunun be-
delini de vatandaş ödüyor ama uyarıları 
dinlemeyen de yine onlar. Herkes görevini 
şeffaf bir şekilde yaparsa ve toplum’da işi 
ciddiye alırsa başarı gelebilir ama iyi yetiş-
miş hekimlerimiz bu mücadelede ön safta 
hergün kayıp veriyor. Yazık etmeyelim bu 
değerlerimize ve evde kalmaya özen göste-
relim çünkü Covid-19 yaz-kış dinlemiyor, 
öldürmeye devam ediyor. 

Covid-19 tatil’e mi çıktı?
Murat KAHRİMAN

İRFAN DEMİR

Lisans, yüksek lisans ve doktora düze-
yinde akademik programları içinde 

barındıran BAU Global eğitim ağı, öğ-
rencilere yurt dışı eğitiminin önünü 

açıyor. Eğitim ağı sayesinde öğrenciler, 
projelerini kolaylıkla geliştirebilirken 

çift diploma sahibi de olabiliyor

İÇİŞLERİ Bakanlığının genelgesinin 
ardından, tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Bayrampaşa’da da “Sağlık 

İçin, Hepimiz İçin” sloganı ile korona virüs de-
netimi yapıldı. 
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından, 
tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayrampaşa'da da 
“Sağlık İçin, Hepimiz İçin” sloganı ile korona 
virüs denetimi yapıldı. Bayrampaşa Kaymakamı 
ve belediye başkan yardımcılarının da katıldığı 
denetimlerde kurallara uymayanlar uyarıldı. İç-
işleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği, ko-
rona virüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 
yeni önlemleri içeren “Korona virüs Denetim-
leri” konulu genelge kapsamında dün yurdun 
dört bir yanında “Sağlık İçin, Hepimiz İçin” slo-
ganıyla denetim yapıldı. Bayrampaşa'da da 
polis ve zabıtadan oluşan ekipler, pazar yerle-
rinden iş yerlerine, cadde ve sokaklardan park-
lara kadar hemen her yerde, sosyal mesafe, 
maske ve hijyen denetimi yaptı. Denetimlere 
Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile 
Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Tüfekçi de katıldı. Denetimlerin düzenli olarak 
sürdürüleceği öğrenildi.

Herkes için sağlık 

TEKIRDAG KOPRUSUNE 
KAVUSTU

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yapımı tamamlanan  
Küçükyoncalı Köprüsü’nün açılış törenini gerçekleştirildi.  

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir  
Albayrak, “Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz” dedi

SARAY ilçesinin Küçükyoncalı Mahal-
lesi’nde COVİD-19 önlemleri kapsamında 
sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı 
kuralları gözetilerek gerçekleştirilen açılış 
törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye 
Başkanı Özgen Erkiş, TESKİ Genel Mü-

dürü Dr. İbrahim İçöz, önceki dönem 
Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, 
Küçükyoncalı Mahallesi Muhtarı İrfan 
Gündüz, Başkan Danışmanı Neşat Erdo-
ğan, Büyükşehir Belediyesi daire başkan-
ları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Çok sayıda isim katıldı 

Kadir Albayrak



B ugün tabloyu paylaşmak içimden gel-
miyor. Aylardır yazıp çiziyoruz, geldi-
ğimiz nokta ortada. Rakamsal olarak 

düşüşe geçtiğimiz sürede hızlı bir anormal 
 normalleşme başlatıldı. Önce AVM'ler açıldı 
Ardından neredeyse tüm önlemler hızlıca kal-
dırıldı.Önce ucuz tatil kredileri ile sahil ve tu-
rizm pompalandı. Sonra Ayasofya  açıldı. Tüm 
dertler sıkıntılar sanki oymuş gibi herşey unut-
turulmak istendi. Her şey üst akılın yönlendi-
rilmesi ile gidince bilim geri plana atılınca 
ekonomi ve siyaset ile PANDEMİ yönetilmek 
istenince son yıllarda sıklıkla yaşadığımız gibi 
oradan oraya savrulmaya başladık. Son bir 
haftaya bakacak olursak 1. Ağustos günü 
 vaka sayısı 996, Vefat sayısı günlük 19, top-
lam ölüm 5710 ve  ağır hasta 586, hastalarda 
zatürre oranı %8.7 idi. Öncek akşam açıkla-
nan tabloda ise vaka sayısı 1185. Vefat  gün-
lük 15 toplam vefat ise 5813 oldu. Ağır hasta 
586, hastalarda zatürre oranı % 8.3 oldu. 
Toplam vaka sayısı ise  238.450 olarak ger-
çekleşti.Türkiye bu rakamlarla tek haneli oy-
namalarla Avrupa dsa vaka sayısında ilk 
beşteki yerini de pekiştirdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca elinden ge-
leni belki yapıyor yada yapmaya çalışıyor ama 
çokta başarılı olduğu söyelenemz. Bence "Üst 
akıl" kavramının altında ezildiğine dair top-
lumda genel bir kanı oluştu. Aslında şu anda 
ülkemizin hepimizin üst akıla değil bilimin ili-
min yol göstericiliğine gereksinmemiz var 
keşke bunu zaman geçmeden ölümler artma-
dan kavrama noktasına gelsek. 

Dünyada vaka sayısı 19 milyonu, vefat sa-
yısı 713 bini aştı. Salgın bir ülkede sönümlen-
meye başlarken, diğerinde alevlenmeye 
başlıyor. Tek başına bir ülkenin başarılı olması 
yetmiyor. 

Virüsün her gün yeni bir marifetini öğreni-
yoruz. Pıhtılaşma bozukluğundan miyokardite 
( kalp iltihabı), inmeden cilt döküntülerine, 
organ yetmezliğinden tiroid iltihabına geniş 
yelpazede patolojiler oluşturuyor. Sadece yaşlı-
ları ve kronik hastalığı olanları değil.Gençleri 
ve sağlıklı bireyleri yoğun bakımlık yapabili-
yor. Bağışıklık sisteminin sofistike yapısı nede-
niyle, kimde nasıl bir tabloya neden olacağını 
tam öngöremiyoruz. Ancak toplumda gençlere 
ve sağlıklı insanlara bir şey olmayacağı algısı 
oluşmuş durumda ( çok yanlış). Buna bu haf-
taya kadar devam eden eksik filyasyon, yaz re-
haveti, toplu düğün- cenaze merasimleri gibi 
durumlar da eklenince bu tablo kaçınılmaz 
oluyor. 

Peki tablodaki rakamları nasıl istediğimiz 
duruma getiririz? 

1. Filyasyon uygulaması devam etmeli. 
2. Sadece temaslılara değil; kurye, tezgah-

tar, taksi şöförü, hostes gibi insanlarla yoğun 
teması olan meslek gruplarına da test yapıl-
malı. 

3.Hastalığın yoğun olduğu yerlerde lokal 
tedbirlere başvurulmalı. 

4. Bize düşen tedbirler: 
- Özelikle kapalı mekanlarda kesinlikle 

maske 
- Kapalı ortamlar iyi havalandırılmalı 
- Açık alanlarda ortam kalabalıksa yine 

maske 
- El hijyenine dikkat etmek 
- Açık alanlarda en az 1-1.5 metre sosyal 

mesafe 
- Düğün- nişan gibi törenlere sadece tele-

fonla katılmak 
Son söz: hastalığın kapalı ortamlarda bu-

laşma ihtimali çok daha yüksektir( market, ti-
yatro, sinema, sınıf). Açık alanda ise daha 
düşüktür. Kapalı alanda maske ve sosyal me-
safeye dikkat edilmeli, ortam havalandırılmalı-
dır. Açık alanda sosyal mesafe maskeden 
önemlidir. 

Filyasyon ekibi ve hastane personeline peri-
yodik test yapılmalı, enfekte olmalarını engel-
leyecek tedbirler alınmalıdır. 

Uzayan salgın nedeniyle tükenmişlik du-
rumu yaşamamaları için üniversitelerin ilgili 
birimleri çalışma grupları oluşturmalı, gelecek 
perspektifi yapmalıdır. 

Eylül'de patlama olacak 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Saltık, Türkiye’nin salgınla mücadelede 
başarısız olduğunu ve verilerin gizlendiğini sa-
vundu. Prof. Dr. Saltık, koronavirüs savaşı-
mında Türkiye’nin toplam olgu sayısında 
dünyada 17. sırada olduğunu anımsattı. Prof. 
Dr. Ahmet Saltık, “Siyasal iktidar halkla ger-
çekleri paylaşmıyor. Bu durum güven bunalımı 
yaratıyor. Olasıdır ki eylül sonlarına doğru ka-
çındığımız, ötelediğimiz 14 günlük ‘tam ka-
patma’ya zorunlu kalacağız…” uyarısında 
bulundu. 

Test sayılarının yetersizliğine dikkat çeken 
Saltık, “Örneğin Rusya 198 bin, İngiltere 246 
bin test yapmış her 1 milyon nüfus için. Ölüm 
sayıları olarak bakıldığında ise Türkiye’nin 5 
bin 748’e ulaştığını görüyoruz. Açıklanan ra-
kamların Türkiye gerçeğini hiç yansıtmadığı 
gerçeği ile karşı karşıyayız. Çok değişik veri-

lerle, kanıtlarla ortaya kondu 
bu. Örneğin Erzurum Valiliği günlük 200, 
Malatya Valiliği ise günlük 100’ün altına in-
meyen olgu sayılarını açıkladı. Ancak Sağlık 
Bakanlığı verilerine baktığımızda, Erzurum ve 
Malatya’yı içine alan, her biri 6-7 ili içeren 2 
ayrı bölge için 45 dolayında olgu bildirildiğini 
gördük. Bu durum güven bunalımı yaratıyor.” 
dedi. 

Ekonomi durmasın diyorlar 
İktidar, ekonomiyi durdurmak istemiyor. 

Dolayısıyla salgın da durmuyor. Avrupa ülke-
leri ilk dalgada neredeyse %95’e varan oranda 
ekonomilerini durdurdular, özellikle İtalya. 
Salgını ancak öyle denetleyebildiler. ABD, 
%50 gibi ekonomisini durdurdu ve halen sal-
gın hızla sürüyor. İktidar, 14 günlük tam ka-
patmanın ekonomik maliyetinin çok yüksek 
olduğunu düşündü. Salgının tepe yaptığı Nisan 
ayı ortalarında 14 günlük tam kapatmayı ıs-
rarla önerdik. O zaman bu uygulamanın gün-
lük maliyeti yaklaşık 3.2 milyar $ idi. Yaklaşık 
50 milyar $ gibi bir kaynak gerektiriyordu. Ne 
yazık ki 18 yıldır korkunç kötü yönetilen Tür-
kiye ekonomisi, salgınla mücadelede elimizi 
kolumuzu bağlıyor. Türkiye’nin salgınla ilgili 
açık başarısızlığındaki temel neden ekonomik 
yetersizlikleridir. 

Mangal karantinaları ile yürümedi 

Saltık, yaptığı açıkalamada "2-3 günlük 
“piknik” ya da “bayram” karantinaları dene-
bilecek alaturka yöntemlerle iktidar bu müca-
deleyi götürmeye çalıştı, olmadı… Korkarım 
ki, eylül ortalarında ya da sonlarına doğru 
okullar da açılırsa, ayrıca 11 Mayıs’tan bu 
yana AVM’leri açarak geldiğimiz ölçüsüz açı-
lım – saçılım politikaları, Kurban Bayramı ve 
tatil yerlerinin açılması olgu sayılarında bir 
patlamayla yansıyacak. Belki eylül sonlarına 
doğru, kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük 
kapatmaya zorunlu kalacağız. Kaçındığımız 
50 milyar dolara yakın harcamayı da fazla-
sıyla yapmış olduk. Salgın ülkemizde 5. ayını 
bitiriyor. Maliyeti korkunç boyutlara ulaştı. 
Olgu ve ölüm sayılarını da en az 2-3 ile çarp-
mak gerekiyor." dedi.Bilim Kurulu bu tabloyu 
seyredemez. ‘Danışma kuruluyuz, iktidar ne 
derse yapar’ diyemezler. Bu meslektaşlarımı-
zın seslerini yükseltme zamanı geldi. 

Yüzbinler karantinada 

İçişleri Bakanlığı küresel corona virüsü sal-
gını nedeniyle Türkiye’de topyekun mücadele 
yürütüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan 
açıklamada ,"Ülkemizde koronavirüs salgını 
sürecinde, bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe 
(3 ilçe, 2 ilçe merkezi), 24 belde, 354 köy, 
352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 
788 yerleşim yerinde, 623 bin 766 kişi karan-
tina altına alınmıştır" denildi. 

Okullar nasıl açılacak 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan okulların 
açılmasının kesin kriterlere bağlanması 
gerektiğini vurguladı. 

Ceyhan, “(ABD örneği) Biz de hiç değilse 
okulları daha güvenli ortamda açabilmek için 
günde 100 bin test yapalım. Kesin bilgiler ve 
tarihler vermek durumundayız. Okulları aça-
lım, hangi durumda kapatırız bakarız, şek-
linde bir yaklaşım güven vermeyecektir” dedi. 

Farklı ülkelerdeki kriterleri örnek veren 
Ceyhan, “Bazı ülkeler bunu ‘R’ değeri olarak 
belirliyor. Bizde ‘R’ değeri 1’in üzerinde. Al-
manya böyle olunca kapatacağım diyor. 100 
binin üstüne çıktığı anda kapatacağız gibi 
kesin kriterler koymamız lazım” ifadelerini 
kullandı. 

Vaka sayıları hakkında tespitler yapan 
Ceyhan, şu ifadeleri kullandı: 

* Binden 900’e inmek ne kadar önemli 
değilse 900’den bine çıkmanın da çok bir 
önemi yok. 

* Görünen bir olay var, son zamanlarda 
Türkiye’de vakalar artış eğiliminde. Sürekli 
bin civarında vakalarla götüremeyiz bu işi 
demiştim. 

* Ne sağlık personeli bu kadar uzun süre bu 
yükü taşıyabilir ne ekonomi taşıyabilir ne de 
halk taşıyabilir. 

* Başka tedbirler almadığımz için, ki alma-
mız gerekirdi, vakaların azalmaması ve arada 
bin 500’lere çıkan dönemde ek tedbirler gere-
kirdi almadık. Bu virüsün ek tedbirler alma-
dan kendi kendine azalma şansı yok. 

* Yoksa ne ekonomi istediğimiz gibi yürür 
ne sosyal yaşam ne de sağlık sistemi 
yürütülebilir. 

* Bir şekilde uyum oranını artırmaya yöne-
lik önlemdir bu ama bu olayı çok değiştirecek 
bir durum değil. Kalıcı olmayacaktır. 

* Kalıcı olması için sokağa çıkma yasağı 
olmaksızın iş yeri kapatmaksızın uygulanabile-
cek bazı önlemler var. Yoksa biz bu tabloyu 
ciddi bir şekilde değiştiremeyeceğiz.  
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T ürkiye'nin ilk, dünyanın ikinci 
metrosu olan tarihi Tünel'in 
önünde gerçekleşen etkinlikle 

İETT 149'uncu yaşını kutlandı. Tünel'in 
Taksim İstasyonunda yapılan töreni ren-
kli görüntülere sahne oldu. İlk atlı tram-
vayın Azapkapı-Beşiktaş arasında sefer 
yaptığı 30 Temmuz 1871 günü İstanbul-
lulara hizmet vermeye başlayan İETT, 
149'uncu yaşını kutladı. Karaköy ve Be-
yoğlu tünel girişlerinde ve Nostaljik 
Tramvay'daki etkinliklerle küçük bir yaş 
günü kutlaması gerçekleştirilen tören, 
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'nin ko-
nuşmasa ile başladı. Ardından sergi gezil-
dikten sonra “İETT ile Her Şey Çok 
Güzel” filim gösterimi izlendi. Daha 
sonra etkinlik vagonu Tünel Meydanı'nda 
ilk şarkının çalınması ile müziklerle İstik-
lal Caddesi'ne uğurlandı ve etkinlik Tak-
sim Meydan'da son buldu. 

Türkiye'nin önder kuruluşu 

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili' “Çok 
mutlu bir günümüz, İETT 1 buçuk asra 

giriş yaptı. 149 yıl önce bugün İstanbul'da 
ilk atlı tramvay seferinin başlamasıyla bir-
likte İETT'nin toplu ulaşım yolculuğu 
başlamış oluyor. Toplu ulaşım konusunda 
Türkiye'nin önder kuruluşu diyebiliriz. 6 
binden fazla otobüs, 10 bine yakın çalı-
şan, 14 bin durak, 800 hatla yıllık 1 buçuk 
milyar yolculuk gerçekleştiriyoruz. İETT 
bugün Londra'dan sonra en büyük lastik 
tekerlekli ulaşım kurumudur” dedi. 

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.comCovid-19'da  
korkulanlar oluyor 
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Türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci metrosu olan tarihi Tünel’in önünde gerçekleşen 
etkinlikle İETT 149’uncu yaşını kutlandı

İÇİŞLERİ Bakanlığının yayınladığı ge-
nelgeyle 81 ilde bugüne kadarki en 
geniş kapsamlı korona virüs denetimi 

gerçekleştirildi. Başakşehir Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu da ilçedeki denetimlere bizzat 
katıldı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge 
ile 81 ilde “sağlık için, hepimiz için” sloganı ile 
korona virüs denetimi yapıldı. Başakşehir'de 
gerçekleştirilen denetimlere katılan Başakşehir 
Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hem denetim 
yaptı hem de esnafla sohbet etti. 

Başkan denetime çıktı 

EĞİTİME verdiği destekle öne çıkan 
Sultangazi Belediyesi, oluşturduğu 
YKS Tercih Noktaları'yla da öğrenci-
lere yol gösteriyor. Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğ-
rencilere tercih desteği, alanında 
uzman öğretmenler tarafından verili-
yor. Sultangazi Belediyesi Eğitime 
Destek Akademisi (SEDA), 5 şube-
siyle verdiği ücretsiz eğitimlerle öğ-
rencileri üniversite sınavına hazırladı. 
SEDA öğretmenleri şimdi de YKS'ye 
girip tercih yapmaya hak kazanan 
öğrencilere destek veriyor. 

Ücretsiz destek veriyor 

Sultangazi Belediyesi bünyesinde faa-
liyet gösteren SEDA, şubelerinin yanı 
sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehit-
ler Meydanı'na kurduğu Tercih Nok-
tası ile de öğrencilere rehberlik 
hizmeti veriyor. Rehber öğretmenler 
ve branş öğretmenleri, öğrencilere ye-
tenekleri ve hayalindeki meslekler 
doğrultusunda yol gösteriyor. Öğren-
ciler Esentepe, Uğur Mumcu, Sultan-
çiftliği, İsmetpaşa ve Habibler SEDA 
şubelerinden de ücretsiz tercih deste-
ğini alabiliyor. Haftanın her günü 
11.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet 
veren Tercih Noktası, 14 Ağustos 
2020 tarihine kadar açık kalacak.

Sultangazi 
yol gösteriyor

İyi ki İstanbul var!
İstanbul’da, Haziran’da ihracat, yıllık yüzde 12,9, aylık yüzde 33,4 

arttı. İthalattaki artış ise yıllık 19,9, aylık 29,8 oldu. Türkiye’de yıllık 
artış, ihracatta yüzde 15,7, ithalatta yüzde 8,3 kaydedildi; ihracatın 

yüzde 49’u, ithalatın yüzde 58’i İstanbul’da gerçekleşti

SERGİNİN küratörü Mustafa Kutluk-
han Perker, “Bizim için heyecanlı 
oldu ve bu hazırlığı yapmak uzun 
sürdü. Buradaki bazı çizimleri ben 
kendim hazırladım. Aynı zamanda 
bazı derlemeler yaptık. Bu konudaki 
karikatürleri, şiirleri ve romanlardan 
alıntıları bir araya getirdik. Şimdi 
bunun sonucunu görmekten de çok 
mutluyuz. 
Yaklaşık 1 ay 
gece gündüz 
bu çizimlere 
çalıştık. 
İETT'nin tari-
hinde çok kıy-
metli simalar 
olduğu için 
bizde özenle 
hazırladık” 
diye konuştu. 

 IETT 149  
YASINA GIRDI

Gece gündüz çalıştık 

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İstan-
bul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin reel 
piyasaların değerlendirildiği Ağustos 
2020 Reel Piyasalar İstanbul Ekonomi 
Bülteni’ni yayınladı. Haziran ayında ger-
çekleşen işlemler, rakamlara şöyle yan-
sıdı: İhracat yıllık yüzde 12,9, aylık 
yüzde 33,4 artış göstererek 6 milyar 
604 milyon 514 bin dolar oldu. Türki-
ye’deki toplam ihracat yıllık yüzde 15,7 
artarken, ihracatın yüzde 49’u İstan-
bul’dan gerçekleşti. İstanbul’a yapılan 
ithalat, yıllık yüzde 19,9, aylık yüzde 
29,8 artarak 9 milyar 534 milyon 62 bin 
dolara ulaştı. Türkiye ithalatı yıllık yüzde 
8,3 artarken, İstanbul’un ithalattaki payı 
yüzde 58 olarak kaydedildi. 

Dış ticaret hacmi arttı 

Dış ticaret hacmi yıllık yüzde 16,9, aylık 
yüzde 31,3 arttı.  
İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 
73,5’den yüzde 69,3’e düştü. Türkiye’nin 
dış ticaret hacmi yıllık yüzde 11,5 artar-
ken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

yüzde 77,2’den yüzde 82,6’ya yükseldi. 

En fazla ihracat Birleşik Krallık’a 

Toplam ihracatın yüzde 10,5’i Birleşik 
Krallık’a gerçekleşti. Birleşik Krallık’a 
693, Almanya’ya 608, Fransa’ya 373, 
İtalya’ya 294 ve Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne 288 milyon ihracat yapıldı. Birleşik 
Krallık, Almanya, İtalya ve ABD’ye yapı-
lan ihracatta yıllık yüzde 30’luk bir artış 
gerçekleşirken, Fransa’ya yapılan ihra-
catta yüzde 10’luk bir azalış oldu. 

İthalatın yüzde 13,4’ü Çin’den 

En yüksek ithalat yüzde 13,4 ile Çin’den 
gerçekleşti. 1,27 milyar dolar ithalat ger-
çekleştirilen Çin’i sırasıyla; Almanya 999, 
Irak 593, Rusya Federasyonu 508 ve Birle-
şik Arap Emirlikleri 472 milyon dolar ile 
takip etti. Bu beş ülke, İstanbul’a gerçekle-
şen toplam ithalatın yüzde 40,4’ünü oluş-
turdu. Türkiye ithalatında, Haziran ayında 
yüzde 13,4 ile ilk sırayı Çin aldı. Çin’i sıra-
sıyla Almanya, Irak, Rusya Federasyonu ve 
Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Eğitime verdiği destekle öne 
çıkan Sultangazi Belediyesi, oluş-
turduğu YKS Tercih Noktaları’yla 

da öğrencilere yol gösteriyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de
ilk defa kurulacak birimde sadece kurum bakımındakileri değil tüm öksüz
ve yetim çocuklarımızı kapsayacak politikalar geliştireceğiz" dedi

YETIMLER ICIN
BIRIM KURULDU

A ile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, Türkiye'de

25 milyon çocuk olduğunu, bunla-
rın 359 bin 797'sinin yetim ve
öksüz çocuklar olduğunu bildirdi.
Her yıl doğal afet, savaş, trafik ka-
zaları, hastalık gibi nedenlerle anne
veya babasını kaybeden çocuklar
olduğuna dikkat çeken Bakan Sel-
çuk, "Ülkemizdeki yetim ve öksüz
çocuktan 78 bin 412'si doğrudan
bakanlığımız sosyal hizmet ve sos-
yal yardımlarından yararlanmakta.
Bakanlığımızın çocuklarımıza yö-
nelik Sosyal ve Ekonomik Destek
Hizmeti'nden (SED) yararlananla-
rın sayısı 144 bin 262 iken, bu hiz-
metteki çocuk nüfusunun 14 bin
923'ü yetim ve öksüzdür. Her bir

çocuğumuz için ortalama 1023 TL
ödeme yapıyoruz" dedi. SED
Programı kapsamındaki yetim
programından 57 bin 470 çocuğun
faydalandığını kaydeden Bakan
Selçuk, öksüz ve yetim programın-
dan her çocuğa destek verildiğini
bildirdi. Çocuk hizmetlerine bağlı
kuruluşlarda hizmet sağlanan 14
bin çocuktan 2 bin 410'unun anne
veya babasından birisi ya da anne-
babası olmayan çocuklar olduğu-
nun altını çizen Selçuk, "Ebeveyn
kaybı yaşayan çocuklardan evlat
edinme şartlarını taşıyanlar evlat
edindirilmektedir. Bugüne kadar 17
bin 612 çocuğumuzu yeni aile ile
buluşturduk. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi
Emine Erdoğan hanımefendinin

himayesinde Türkiye genelinde
başlatılan koruyucu aile hizmetini
yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kul-
landı.

Türkiye'de bir ilk

Bakan Selçuk, Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü bünyesinde
öksüz ve yetimlere daha kaliteli
hizmet sunmak için ilk defa bir
birim kurulacağının müjdesini de
verdi. Bakan Selçuk, “Kuracağımız
birim ile ihtiyaç sahibi yetim ve ök-
süzlere götürülecek hizmetleri ve
bu hizmet çatısı altında faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşları-
nın faaliyetlerini daha sistematik ve
işbirliği içinde gerçekleştirme, iz-
leme imkanına sahip olacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Orman köylülerini
sevindiren haber

ORMAN Genel Müdürlü-
ğünün, "Orman Köylüleri-
nin Kalkındırılmalarının

Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gaze-
te'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yönetmelikte belirtilen her
türlü kredi başvurusu dilekçe, e-Dev-
let veya kurumun resmi elektronik or-
tamı üzerinden yapılabilecek. Söz
konusu krediler verilirken, konuyla il-
gili eğitim görmüş veya o konuda ça-
lışanlar tercih edilecek. Ayrıca şehidin
dul ve yetimleri ile anne, baba, kar-
deşleri ve gaziler öncelikli olarak ku-
raya tabi tutulmadan kredilerden
yararlandırılacak.

1 yıl erteleme

Orman köylülerine kullandırılan
ferdi, kooperatif ve kooperatif üst ku-
ruluşları kredilerinden faiz alınmaya-
cak. Dış kaynaklı projeler
kapsamında özel amaçlı kredi sağla-
yan kuruluşlardan kaynak temin edil-
mesi halinde, söz konusu kaynaklar

ve bunun karşılığı bütçeye konulacak
tutar, kaynak sağlayan kuruluşun ön-
gördüğü faiz oranı ve diğer şartlara
uygun kullandırılacak. Borçlular,
borçlarını taksitin vade tarihinden
önce diledikleri tarihte kapatabilecek.
Deprem, sel, doğal afet, salgın hasta-

lık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi
desteği verilen orman köylüleri ve
kooperatiflerin 45 gün içerisinde talep
etmeleri ve bölge müdürlüğünce dü-
zenlenecek raporun uygun görülmesi
halinde, kredi taksitleri 1 yıla kadar
faizsiz olarak ertelenebilecek.

Orman köylülerinin kalkınması için kullandırılan kredilerde
düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda ferdi, kooperatif ve 
kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmayacak
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a)Niteliği, türü ve miktarı :2020 YILI 46 KALEM GENEL TIBBİ SARF VE TEMİZLİK 

MALZEMELERİ ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yerleri :8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 46. Sıra Nolu Kalemler Ayniyat Depo (D 
Blok Ayniyat Birimi) , Diğer Kalemler ise Tıbbi Sarf Deposu (A Blok
Eczane Birimi)

c)Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; idarenin/ilgili depoların 
yazılı talebi/siparişi (EKAP,faks, posta, e-posta) doğrultusunda 
sipariş geçildiği tarihten itibaren belirtilen malzemeler 10 (on) 
takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Acil sipariş 
durumlarında 3 (üç) iş günü içerisinde veya en kısa sürede teslim 
edilecektir. İdarenin isteği doğrultusunda peyderpey veya tek 
seferde teslim edilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu 
huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler 
teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.

3-İhalenin
a)Yapılacağı yer :Bayrampaşa Devlet Hastanesi Yemekhanesi
b)Tarihi ve saati :25.08.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1.Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1.İhalede teklif edilen malzemelerin güncel  TİTUBB ve /veya ÜTS  ile SUT eşleştirme tanımı yapılması
zorunlu olup, bu tanımlama ihale tarihi veya daha önceki bir tarih itibariyle olması gerekmektedir.
2.İstekliler ihale tarihi itibariyle, firmaların ve teklif etmiş oldukları ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulu-
sal Bilgi Bankası (TİTUBB)'na ve/veya ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından
onaylı olduğunu, Üretici veya ithalatçı bir firmanın bayisi olarak teklif vermeleri halinde; teklif etmiş ol-
dukları ürünün TİTUBB ve/veya ÜTS kaydı ile birlikte bu ürünün/cihazın üreticisinin veya ithalatçısının
TİTUBB ve/veya ÜTS'ye kayıtlı olduğunu ve kayıtlı bu üretici ve ithalatçının bayisi olduklarını, Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ait internet sayfasından alacakları çıktıları ihale teklif dosyasında
sunmak suretiyle belgelendireceklerdir.
3.Yetkili bayi olarak teklif veren firmaların sunduğu Yerli Malı Belgesinde yer alan firma adı ile Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıtlı Üretici veya ithalatçı firmaların isimleri karşılaştırılacak olup,
bu karşılaştırmada farklılık olması durumunda isteklinin teklif ettiği ürün yerli malı olarak değerlendirilme-
yecektir. İstekliler, UBB kapsam dışı olan malzemeler için de ayrıca yetkili bayilik belgesi sunacaklardır.     
4.İlgili yönetmeliklere göre TİTUBB ve/veya ÜTS kaydı bulunması zorunlu olmayan malzemeler için TİTUBB
ve/veya ÜTS kaydı bulunması gerekmediğine dair yazılı beyanı teklif ekinde ihale dosyasında sunulacaktır.
5.Yerli malı teklif eden istekliler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yayınlanan Orta ve Yüksek Tek-
nolojili Sanayi Ürünleri listesinde bulunan ürünler için ilgili kurumca düzenlenen teşvik edici belge suna-
caklardır. Sunulan Yerli Malı Belgelerinin üzerine yerli malı olarak teklif verdiği ürünün ihale sıra
numarasını yazacaklardır. 
6.Biyosidal ürün kapsamına giren malzemeler izinli ürünler listesinde olmalı ve istekli tarafından "Biyosi-
dal Ürün Ruhsatnamesi" teklif dosyasında sunulacaktır.
7.Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımları 2017/1 sayılı genelgesi kapsamındaki
ürünler için "TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ" teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.1.2.Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhalede SGK tarafından bedeli karşılanan tıbbi malzemelere ait isteklilerce teklif edilen ürünlerin TİTUBB
kayıt numarası MEDULA sistemine kayıtlı olmalıdır. Teklif mektubu veya eki belgelere “ürün numarası
(barkodu) yazılmalıdır.
4.3.2.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen her bir kaleme ait numune teklif ile birlikte tutanakla idareye teslim edilecektir (Numunelerin
her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak koliye/poşete vs. konarak bir
liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir). Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından
teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek
olup değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu
üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan isteklilerin, numune de-
ğerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten sonra (sözleş-
meler tamamlandıktan sonra) talep edilmesi halinde 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde
geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Kullanılan numuneler için bedel
ödenmeyecek olup, ilgili firma herhangi bir hak iddia etmeyecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin nu-
muneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak ilgili depoda/idarede tutulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7.İhale dokümanının görülmesi: 
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayrampaşa Devlet Hastanesi-İdari Birimler Binası (D Blok) Satınalma
Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1204806)

GENEL TIBBİ SARF VE TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ-BAYRAMPAŞA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Adalar kendi elektriğini üretecek
MARMARA Adalar Bele-
diyesinden yapılan yazılı
açıklamaya göre, Ekinlik

Adası'nda yaklaşık 20 dönümlük
alana yapılacak santralin ihalesini
alan Göktekin Enerji ile sözleşme
imzalandı. Trabzon'da dalga, rüz-
gar ve güneş enerjisiyle elektrik
üretilmesi için '3'lü temiz ve yenile-
nebilir enerji' projesi hazırlandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) tarafından geliştirilen proje
ile hem temiz enerji elde edilmesi
hem de enerjide dışa bağımlılığın

azaltılması hedefleniyor. Açıkla-
mada, "1.140.48 kwp kapasiteli 4
milyon 750 bin KDV maliyete
sahip güneş enerji santralinin 4
yılda kendini amorti edeceği öngö-
rülmekte. Çevre dostu yenilenebi-
lir enerji kaynaklarının hayata
entegre edilmesi, enerji verimliliği
ve belediye gelirlerinin arttırılması
amacıyla geliştirilmiş, tamamı
Marmara Adalar Belediyesi büt-
çesine ait olan bu yatırım projesi
ile kendi elektriğimizi üreteceğiz."
ifadelerine yer verildi.
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PARAYI TEFECILERE 
EMANET ETTINIZ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi Toplantısı açılışında konuştu. 
Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "83 milyonu Londra’daki bir tefeciye teslim  

ettiniz. ‘Borç alan emir alır’ diyordu, aynen öyle oldu. 178 milyar dolar ödediler 18 yılda Londra’daki 
tefecilere. Bu ana para değil, ödedikleri faiz. Bu parayla ikinci bir Türkiye inşa edersiniz" dedi

C umhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu'nun açıklama-

larından satır başları: 
“Her birimize tek tek sorumluluk 
yükledi. O ilk sorumluluk benim, 
ikincisi ise siz parti üyelerisiniz. 
Parti meclisimiz 60 kişiden oluşu-
yor. 39'u erkek 21'i kadın. PM’nin 
yüzde 41.6’sı yenilendi. Yaş orta-
lamamızda 48 oldu. Bizi televiz-
yon başında izleyen saygıdeğer 
yurttaşlarımıza, gençlerimize ses-
lenmek isterim. Biz kapsayıcı bir 
siyaseti yaşama geçirmek istiyo-
ruz. Sorun ortaksa, o sorunu çöz-
mek için birileri talip olmalı. 
Türkiye'nin 18 yıldır, belki de 
daha uzun zamandır çözüleme-
yen sorunlarını çözmeye talibiz. 
Onlar siyaseti zenginleşmek için, 
biz halka hizmet olarak görüyo-
ruz. Biz mal varlığımızı açıklıyo-
ruz, onlar mal varlığını bile 
açıklayamıyor. Herhangi bir ülke 
lideri bile çıkıp bazen 'Mal varlı-
ğını açıklarız' diye tehdit ediyor, 
ancak yine de açıklayamıyorlar. 

Siyaset geleceği 
görme sanatı 

Sorunları 83 milyon olarak yaşı-
yoruz, bu sorunlar kiminle çözü-
lecek. Hükümet dediğiniz organ 
kimden oluşuyor, 1 kişiden mi? 1 
kişi bütün bu yetkileri toplama-
sına karşın neden sorunları çöze-
miyor? İktidar partisini 
destekleyen vatandaşlarımıza ses-
lenmek isterim, 18 yıldır hangi so-
runu çözdüler? Siyaset geleceği 
öngörme sanatıdır. Biz çağdaş 
dünyaya ulaşıyor muyuz, yoksa 
daha ileriye gitmeye çalışıyor 
muyuz? Siyaset yapan arkadaşla-
rımızın aile hayatları bile yoktur, 
oteller evleri olur yeri geldiğinde. 
Sorunu yaşayanları dinliyor, kay-
nağına gidiyorsan, o zaman sen 
gerçekten temiz, düzgün bir siya-
setçisin. Sen ayak ayak üstüne 
atıp tatile gidiyorsan sen siyaset 
yapamazsın. Bir vatandaş sana 
ulaşıp derdini anlatabiliyorsa, çö-
zebil ya da çözeme sen iyi bir si-
yasetçisindir. CHP'ye oy 
vermeyen hatta kapısının önün-
den geçmeyen bir vatandaşı dinli-
yorsam, herkese değer verdiğim, 
ayırmadığım, onları kazanmak is-
tediğim içindir. Yetkin, işini bilen 
kadrolarla çalışmak zorundasınız. 
21. yüzyılda 'her şeyi ben biliyo-
rum' diyemez. Gelişmişliğin ta-
nımı, küçük ayrıntılarda 
işbirliğine giden ülke, gelişmiş ül-
kedir. Sürekli itiraz eden, eleştiren 
değil, tam tersine eleştiren ama 
mutlaka çözümünü de ortaya 
koyan bir siyaset ortaya koyuyo-
ruz. Çözüm beğenilir, beğenilmez 
ama bir sorun var saptamışız, bu 
nasıl çözülür dile getirmişiz. Bu 
herkesten önce iktidar partisine 
yarar. İktidar partisi, soruna bakış 
açımızı görür, eleştirir bizi, doğru 
değil de diyebilir. Toplumun ay-
dınları da oturur bakar, eksiğimizi 
tamamlayabilir, yeni öneriler geti-
rebilir.  

İşsizlik bütün 
kötülüklerin anasıdır 

18 yıldır bir kişi, Türkiye'nin 
hemen her yerine egemen. Valisi, 
kaymakamı kendi emrinde. Eğer 

18 yıldır ülkeyi yönetiyor, on bin-
lerce çocuk yatağa aç giriyorsa, 
bir sorun var demektir. Bir çocuk 
yatağa aç giriyorsa, bunun vebali 
ona oy verenlerdedir. İşsizlik 
bütün kötülüklerin anasıdır. Özel-
likle fakir aile çocuklarını buluyor, 
uyuşturucuya alıştırıyor, torbacı 
yapıyorlar. Nasıl oldu da uyuştu-
rucu, fuhuş, kadınlara şiddet bu 
kadar arttı? Kimin vebali var, kim 
bu ülkeyi yönetiyor? Bir çocuk ya-
tağa aç giriyorsa, sorumlusu Lale 
Devri'ni yaşayanlardır. Adana'da 
bir baba intihar etmek istiyor, po-
lisler yalvar yakar vazgeçiriyor. Bu 
baba polislere, 'Senin iki çocuğun 
var, biri Sena, biri Nisanur, bir 
manavın yanından geçerken 
meyve görüp isterler diye mon-
tunu açıp görmesinler diye yapa-
tıyor musunuz?' diyor. Size 
gerçek bir örneği anlattım. Vatan-
daştan oy aldınız, kim oy aldıysa 
o yönetecek. Devleti adaletle 
yönet dedik. Devletin dini adalet-
tir, evet. Mülkün temeli adalettir. 
Adalet kutup yıldızı gibidir, ye-
rinde durur, dünya döner. Devleti 
niye adaletle yönetmiyorsunuz? 
Adaleti bu hale kim getirdi? Oy 
veren vatandaşların oturup dü-
şünsün. Atamaları yapan onlar, 
beğenmediği hakimi sürenler 
onlar, sonra adalete güven var di-
yorlar. Hayır bütün anketler, an-
kete güven olmadığını ortaya 
koyuyor. Dünyanın hiçbir ülke-
sinde 'Adalet isteyen birisinin 
hapse atıldığı' bir ülke yok. 

Tefecilere faiz ödediler 

Bu kadar parayı saçıyorsanız, o 
parada alın teriniz yoktur. Her ta-
raftan borç alıyorsunuz, ilerde 
sizi yönetmeye kalkarlar. 83 mil-
yonu Londra'daki bir tefeciye tes-
lim ettiniz. Borç alan emir alır, 
diyordu, aynen öyle oldu. 178 

milyar dolar ödediler 18 yılda 
Londra'daki tefecilere. Bu ana 
para değil, ödedikleri faiz. Bu pa-
rayla ikinci bir Türkiye inşa eder-
siniz. Milyonlarca insan 
'geçinemiyoruz' diyor, geçinemez-
sin senin alın terinin yarısı Lon-
dra'daki tefecilere gidiyor.  
Bu meclis yüzde 1.2 itibarı olan 
bir kuruma nasıl dönüştü? Rüşvet 
alan adamı milletvekili, bakan ya-
parsan, bu meclis bu konuma 
gelir. Devlet dediğiniz kurum liya-
katle yönetilir. İşi ehline verecek-
sin. Bie vekil güreşçiden vekil 
olmaz diyor, AK Partili, bunu gö-
rüyor, dillendiriyor, ama partiden 
atılıyor. Dürüst, ahlaklı insanların 
dışlandığı bir parti niteliği mi 
kazandı orası?  

Vatandaş nasıl geçinecek? 

Bir pandemi süreci yaşadık, bu 
süreçten nasıl çıkarız diye nelerin 

yapılması gerektiğini madde 
madde saydık, büyük bir kısmını 
yapmadılar. İş yeri kapananlara 
siz iş yerinizi kapatın, size kısa ça-
lışma ödeneği, 1168 lira verece-
ğiz. Diyelim ki 10 bin lira 
kazanıyor, hayır 1168 lira verece-
ğiz diyor. 3.5 milyon insan günde 
şu an da 39 lirayla geçinmek zo-
runda. Vicdanı olan herkese sesle-
niyorum, kim 39 lirayla 
geçinebilir? Verdikleri para da ki-
şinin kendi parası, işsizlik para-
sından veriyorlar. 

Damattan bakan 
olursa böyle olur 

Siyaseti kirlilikten arındıralım 
dedik. Gelin bir siyasi ahlak ka-
nunu çıkaralım, kabul etmediler. 
Geçen bir arkadaşım bir anket ge-
tirdi. Vatandaşların TBMM’ye 
güveni yüzde 1,2. Çok acı bir 
tablo. Bu meclis Cumhuriyeti 
kuran meclisti. Bunun sorumlusu 
kim?Eğer rüşvet alan adamı mil-
letvekili yaparsan, bakan yapar-
san, yolsuzluklar alır başını 
giderse bu meclis bu konuma 
gelir. Devlet, liyakatle yönetilir. İşi 
ehline vereceksin. Konunun uz-
manı bir sürü insan var. Neden 
bunları devletin kadrolarında ye-
tiştirmiyorsun? Damattan Ha-
zime ve Maliye Bakanı, 
rüşvetçiden büyükelçi yaparsan 
siyasete gücen olmaz tabi. Dış 
politikada iflas ettik çünkü Dışiş-
leri işlemiyor. Büyükelçi olmak 
üniversitede akademisyen olmak 
kolay mı? Bir Kızılay yöneticisi 
'güreşçiden banka yöneticisi 
olmaz' diyor, Kendisi Ak Parti 
üyesi. Hemen AK Parti'den atı-
yorlar. O zaman siyaset sadece 
rüşvetçilerin, iş takipçilerinin ya-
pacağı bir şey mi?” 

Dolarla ihaleden vazgeçin 

Dolar üzerinden ihaleye girilme-
mesi gerektiğini de anlatan Kılıç-
daroğlu, “Bu, kendi aylığından 
kesilip işsizlik sigortasına yatan 
para. Bunlara asgari ücret dahi 
vermiyorlar ama kendi yandaşları 
3-4 yerden maaş alıyor. Ahlakı 
olan bunu kabul eder mi?10 mil-
yon işsizin olacak. Beyler bir eli 
yağda bir eli balda. Altında lüks 
arabalar şatafatlı yurt dışı seya-
hatler. Bunlar ahlakı nerede kay-
bettiler. Bütün bunlar olurken hep 
yapmayın dedik. Siyaset öç alına-
cak kin duyulacak bir alan değil-
dir. Yanlış yapıyorsa 
söyleyeceksin. Ama batsınlar de-
medik. Çünkü batan devlet.İkti-
dara yol gösterdik bunlar 
bildikerlini okudular. Ekonomik 
krizin başlangıcı, 13 Ağustos 
2018. MYK üyeleri ve ekonomi 
kurmaylarıyla birlikte oturup tar-
tıştık. Ve 13 madde halinde kriz-
den nasıl aşılacağını açıkladık. 
Maddelerin birincisi sorun var, 
sorunları yaşayanlar var. Bir çağır 
bu insanları sor, biz buradan 
nasıl çıkabiliriz diye. İkincisi do-
larla ihaleden vazgeç. Ya biz niye 
dolarla ihale yapıyoruz. Bir de 
çözümsüzlük durumunda adres 
olarak Londra’daki mahkemeyi 
gösteriyorlar. Biz bunları söyledik 
ama yapmadılar, kendi bildiklerini 
okudular. Sonuçta bu noktaya 
geldik” dedi. 

ÜRETMEYEN herkesin muhtaç hale 
düşeceğini de aktran CHP Lideri, 
“Kriz derinleşti, işsiz sayımız 10 mil-
yonu aştı. Kriz Saray'da yok, lale 
devrini yaşayanlarda yok. Onların 
mutfağında adını bilmediğimiz ye-

mekler var. Saray'da yaşayanların 
cepleri dolar dolu. Bu parayı 83 mil-
yonun alın terini sömürerek yaptı-
lar.Pandemi ile birlikte ekonomik 
kriz daha da derinleşti. Son 2 gün-
dür gördük ki durumu kontrol ede-

miyorlar. Üreten bir ülke olacaksınız 
ki paranız değerli olsun. Üretmezse-
niz dolar ve Avro'ya muhtaç olacak-
sınız. Müteahhit Türk, ihaleyi yapan 
Türk, ihaleyi niye dolar üzerinden 
yapıyorsunuz?” diye sordu. 

Üretmezseniz muhtaç olursunuz 

KILIÇDAROĞLU, “2019’da 
buhrandan çıkış toplantısı dü-
zenledik. Kimseyi eleştirme-
dim, çözüm önerilerini 
sıraladım. Dedim ki bu öneri-
lerle ilgili yasa değişikliği gere-
kiyorsa her türlü katkıyı 
vermeye hazırız dedim, kabul 
etmediler. 18 yılın sonunda iki 
katmanlı bir topluma geldik. 
Biri lale devrini yaşayanlar, di-

ğeri ekmek kavgasında olanlar. 
Lale devrini yaşayanlar alın te-
rini sömürerek yaşıyorlar. 
Öbürleri alın teriyle mücadele 
ediyor. Sosyal sigorta primi 
yatmıyor. Eşi ya da çocuğu 
hastalandığında doktor da 
bakmayacak onlara çünkü 
primi yatmıyor. Bir grup ay ba-
şını nasıl getireceğim diye dü-
şünüyor” ifadelerini kullandı. 

Alınterini sömürüyorlar 

“178 milyar  
dolar ödediler  

18 yılda  
Londra'daki  
tefecilere.”

Kemal 
Kılıçdaroğlu



PAZAR 9 AĞUSTOS 2020

İSTANBUL8

BEYoĞlU Taksim Meydanı'nda uyu-
yan evsiz kadının yanında sırtüstü yata-
rak ilginç halde uyuyan sokak köpeği

vatandaşların ilgi odağı oldu. Uzun yıllardır Tak-
sim Meydanı'nda olan evsiz bir kadın çevresin-
deki sokak köpekleri ile dikkat çekiyor. Adeta
kendini sokak köpeklerine adayan kadın köpekle-
rin beslenme ve bakımları ile ilgileniyor. Çevre-
deki köpekleri besledikten sonra yorgun düşen ve
kaldırımda uyuyan kadını yıllardır beslediği bir
sokak köpeği yalnız bırakmadı. Kaldırımda uyu-
yan kadının yanına yatarak uyuyan ve adeta sa-
dakat gösteren sokak köpeği vatandaşların ilgisini
çekti. Köpeğin ilginç şekilde sırtüstü yattığını
gören kişiler cep telefonları ile fotoğraf çekti.  U zmanlar ambalaj atıkların do-

ğada tamamen çözülmesi için
bin yıl gerektiğini söylüyor. Tüm

bu uyarılara rağmen atık sayılarındaki
artış dikkat çekiyor. Tuzla Belediyesi ise
geri dönüşüm konusunda farkındalığı art-
tırmak için saha çalışmaları ile eş zamanlı
olarak bilgilendirme çalışmalarına da hız
kesmeden devam ediyor.Tuzla Belediyesi
bu çalışma ile plastik, eldiven, pil, metal,
ev tekstil ürünleri, ev eşyası, kâğıt, karton,
cam, kullanılmış yağ ve yeşil atıkları geri
dönüşüme kazandırarak doğal yaşamı
desteklemeyi, aynı zamanda ekonomiye

de katkı sağlamayı amaçlıyor. Yılda 230
bin litre bitkisel yağ atığı, 11 bin ton am-
balaj atığı, 5 ton ömrünü tamamlamış atık
lastik topladıklarını belirten Çevre Mü-
hendisi Erkan Ervuz şunları söyledi: “Geri
dönüşüm olarak ambalaj atığı, bitkisel
atık yağlar, atık piller, elektronik atıklar
topluyoruz. Bunlar için vatandaşlarımız-
dan belediyemize talepler geliyor. Bizlerde
hemen ertesi gün atıkların alımlarını ger-
çekleştiriyoruz. 230 bin litre bitkisel atık
yağ, 11 bin ton ambalaj atığı, 5 ton öm-
rünü tamamlamış atık lastik topluyoruz.
3,5 tonda atık pil topluyoruz. Vatandaş-

lara öncelikli önerim evinde kullanabildiği
kadar malzemeleri kullanmaları.”

Günde 1 buçuk ton ekmek topluyoruz

Tuzla Belediyesi Temizlik İşleri Atölye So-
rumlusu Adem Ordukaya, günde 1,5 ton
ekmek topladıklarını değinerek ekledi:
“Ekibim ile ekmek, moloz, kesilen dalları
topluyoruz. Her gün güneş doğmadan ça-
lışmalarımız yapıyoruz. Bu süreçte benim
en çok üzerinde durduğum konu ekmek
hususu. Günde bir buçuk ton ekmek top-
luyoruz. Topladığımız ekmekleri hayvan-
lara veriyoruz. Bu şekilde atılmamasını

sağlıyoruz. Vatandaşlarımdan isteğim şu
ki çöp kenarlarına ekmek atılmasın.” Evin-
deki elektronik atıklar için belediye ekiple-
rine haber veren Hüseyin Güzelöz ise
“Evimizde biriken birçok elektronik atık-
tan kurtulmanın yollarını arıyorduk. Fakat
bunların emin ellere ulaşması ve geri dö-
nüşüme kazandırılmasını istiyorduk. Etra-
fımızda yapmış olduğumuz araştırma
neticesinde Tuzla Belediyesi'nin böyle bir
hizmeti olduğunu öğrendik. Ve bu hizmet-
ten faydalanmak için Belediyeyi aradık.
Hemen ertesi gün belediye gelip atıkları-
mızı aldı” dedi.

Taksim’de 
ilginç bir an

covid-19 salgınının tehlikesinin yüksek
olması nedeniyle bir süredir uzaktan eği-
tim sistemine dönen universite ve yük-

sekokulların yeniden örgün eğitime dönüp
dönmeyeceği bile belirsizken, özel üniversiteler
açıklamaya başladıkları fiyatlarla hız kesmediğini
gösterdi. Bu süreçte 6 bin kişiye yakın can kaybının
yaşandığı ve hala binlerce kişinin yoğun bakım üni-
telerinde yaşam savaşı verdiği, milyonlarca kişinin
işsiz kaldığı günümüz şartlarında özel okulların fi-
yatları velileri ve öğrencileri düşündürmeye başladı.
Bugün Türkiye’de 63 özel üniversitede 600 bini
aşkın öğrenci öğrenim görüyor. Yani bu demek ki,
bütün üniversite öğrencilerinin yüzde 8’i özel üni-
versitelerde okuyor ve 600 bin aile gidilemeyen oku-
lun parasını ödemek zorunda. Patronlar ise, sanki
ekonomi çok normalmiş gibi bu ailelerden normal
taksitlerini ödemelerini yükümlü kılıyor. 

Tercih sebepleri

Kendi yaşadığı ilde bir üniversite kazanamayan öğ-
renciler, başka bir ilde yerleşeceği devlet okulunun
maliyetleri ile karşılaştırdığında genelde yaşadıkları
ildeki özel üniversiteler tercih ediyor. Salgın koşulla-
rında verilemeyen eğitimi bile satan üniversite ve
özel okulların sahipleri taksitlerini ödetmekten geri
kalmıyor. 

Fiyatlar belli gibi

2020-2021 eğitim öğretim yılı için birçok üniversite
geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 ila yüzde 15 arası
zam yaparken, bazı özel üniversitelerde bu oranın
yüzde 33 lere kadar çıktığı görüldü. 
Ücretleri belli olan bazı üniversiteler;
Acıbadem Üniversitesi : Tıp Fakültesi 120 bin TL
, Eczacılık Fakültesi 70 bin TL,  Bahçeşehir Üniver-
sitesi : Mühendislik , Mimarlık ve Hukuk Fakülte-
leri 60 bin 400 TL, Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri:
91 bin 500 TL 
Kadir Has Üniversitesi   : Mühendislik Fakülteleri
72 bin TL,  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 72 bin
TL, Hukuk Fakültesi 72 bin TL, İletişim Fakültesi
72 bin TL 
Sabancı Üniversitesi : Temel geliştirme yılı ve lisans
programları (2020 girişli) Burssuz 108 bin 500 TL 

Eğitim fırsatçılığı!

Ambalaj atıkların doğada tamamen 
çözülmesinin bin yıl sürdüğü uyarısına
rağmen, tüketimi engellenemiyor. 267

bin 400 nüfuslu Tuzla’da ise her yıl
yaklaşık 11 bin ton ambalaj atık topla-
nıyor. Ambalaj atığın yanı sıra, 230 bin
litre bitkisel yağ atığı ve 5 ton ömrünü

tamamlamış lastik atıkları da ilçede
toplananlar atıklar arasında bulunuyor 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaş-
tırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun
satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dos-
yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 05/08/2020
1.İhale Tarihi : 09/09/2020 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.
2.İhale Tarihi : 24/09/2020 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.
İhale Yeri : FULYA MAHALLESİ PROF.DR.BÜLENT TARCAN CADDESİ N:48 ŞİŞLİ İSTANBUL 
OTİM YEDİEMİN OTOPARKI - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 130.000,00 1 %18 34TN0883 Plakalı , 2014 Model , VOLKSWAGEN 

Marka , 2EKE2 Tipli , CKV057932 Motor No'lu , 
WV12222E276006457 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 
34TN0883 PLAKALI BEYAZ RENK WOLKSVAGEN 
OTOBÜS MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT 
ANAHTAR RUHSAT YOK 2014 MODEL CRAFTER 
OKUL SERVİSİ 22+1 MİDLİNE

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1204654)
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Aferin sana Enis
İstanbul’da intörn doktor olarak tıp eğitimine devam eden Enis Çağatay Yılmaz’ın,
24 yaşında olmasına rağmen, geliştirilmesinde emek verdiği bir su kaynağının
kullanılabilirliğini normal metotların aksine yapay zekayı kullanarak çok daha
hızlı ve ucuz değerlendiren yöntem, İngiltere’de yayınlanan “Nature Light: Sci-
ence & Application” adlı dünyaca ünlü bilim dergisinde makale olarak yer aldı

Yalnızca en üst düzey
bilimsel çalışmaların ya-
yınlandığı dergiye

girmeyi başaran Yılmaz, “Geliştir-
diğimiz yöntem, dünyada halk sağ-
lığı için çok önemli bir çalışma. Bir
su kaynağının ne kadar temiz oldu-
ğunu yapay zekayı kullanarak kısa
sürede ortaya çıkarıyoruz. Korona-
virüs riski yaşadığımız şu günlerde
ve benzer süreçlerde insan sağlı-
ğına katkıda bulunacak önemli bir
çalışmaya imza atmanın mutlulu-
ğunu yaşıyorum” dedi. 1996 yı-
lında İzmir’de doğan Enis Çağatay
Yılmaz, kentteki Fen Lisesinden
mezun olduktan sonra girdiği 2014
yılı LYS MF-3 alanında Türkiye
üçüncüsü oldu. Araştırma merakı
nedeniyle önceleri mühendis olmak
isteyen sonraları rotasını tıp ala-
nına çeviren Yılmaz, hayallerine

ulaşmak için Bahçeşehir Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinin yolunu tuttu.
Daha hazırlık yılında ABD’ye
giden Yılmaz, dokuz ay boyunca
ABD’de dil eğitimi aldı.

Kardiyoloji de staj yaptı

Tıp eğitiminin birinci yılında okul
içinde ve dışında sosyal aktiviteler-
den kopmayıp öğrenci kongreleri
düzenleyen Yılmaz, ikinci sene-
sinde Harvard’da laboratuvarı bu-
lunan Dr. Teng’in laboratuvarında
yaz stajı için kabul aldı. Nörodeje-
neratif hastalıklar ve travmatik
beyin hasarıyla ilgilenen laboratu-
varda konfokal mikroskopla ça-
lışma imkanı bulan Yılmaz,
üçüncü sınıfta, Dünya Tıp Öğren-
cileri Federasyonunun bir üyesi
olan TURKMSIC’in düzenlemiş
olduğu Türkiye geneli sınav sonu-

cunda İtalya’da bir ay boyunca
kardiyoloji bölümünde staj yapma
hakkı kazandı.

Tek tıp öğrencisi oldu

Cenova’daki eğitimin ardından Yıl-
maz, diğer üyeleri çoğunlukla mü-
hendis olan, mikroskoplar ve yapay
zeka üzerine odaklanan Prof. Dr.
Aydoğan Özcan’ın rehberliğinde
University of California Los Ange-
les’taki laboratuvarda tek tıp öğ-
rencisi olarak üç ay geçirdi.
Dördüncü sınıfın yaz döneminde,
Prof. Dr. Özcan’ın laboratuvarı
UCLA’da proje çalışması ve Tay-
van’daki Kulak-Burun-Boğaz ve
Dermatoloji bölümlerinde staj ya-
parak geçiren Yılmaz, şimdilerde
ise intörn doktor olarak hedeflediği
Radyoloji uzmanlığı yolunda emin
adımlarla ilerliyor.

Örnek No: 25*
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Esenler’de İSKİ isyanı

Esenler'de uzun süredir bitmeyen İSKİ çalışması nedeniyle
mağdur olduklarını belirten mahalle sakinleri tepki gösterdi

EsEnlEr Tuna Ma-
hallesi 721 Sokak'ta
yaklaşık 1 ay önce ka-

nalizasyon borusu döşemek için
başlayan çalışmalar bir türlü bit-
medi. Çalışmaların aralıklarla
yapıldığını belirten mahalle sa-
kinleri, İSKİ tarafından kazılıp
kapatılan yerlerin bir daha kazı-
lacağının sölendiğini iddia etti.
Kazı yapılan sokaktaki binalarda
çatlaklar olduğu da görüldü. Ka-
zılan noktaların önlem alınma-

dan açık bırakıldığı sokakta, ço-
cukların oyun oynarken çukura
düştüğü iddia edildi. Mahalle sa-
kinleri, çalışanların İSKİ'den ma-
aşlarını alamaması sebebiyle
kazı çalışmasının uzun sürdü-
ğünü ileri sürdü.

Maaşlarını alamadılar

Mahalle sakini Emre Yaşar, "Or-
talama bir ay oldu burada ça-
lışma yapıyorlar. Çalışanlar
normal çalışırken, bir hafta sonra

maaşlarını alamadıkları sebe-
biyle işi bıraktılar. Bir iki gün ça-
lışmadılar ondan sonra tekrar
başladılar. Dün de bir haber
geldi. Sol taraftaki binaların hiç-
birinin kanalizasyonu olmadığın-
dan dolayı tekrardan
kazacaklarmış. Bir daha yeniden
iş çıkartacaklar. Daha önce kaz-
dıkları binaların kanalizasyon
borularını döşememişler. Bu
yüzden tekrar kazacaklar." diye
konuştu. DHA

Yalnızca en üst düzey bilimsel çalışmaların yayınlandığı
dergiye girmeyi başaran Yılmaz, “Geliştirdiğimiz yön-
tem, dünyada halk sağlığı için çok önemli bir çalışma.
Bir su kaynağının ne kadar temiz olduğunu yapay ze-
kayı kullanarak kısa sürede ortaya çıkarıyoruz” dedi.



C HP'nin 2018 yılındaki seçim-
lerde Cumhurbaşkanı Adayı 
olan Muharrem İnce, yeni parti 

kuracağı iddiaları ve gelen değerlendir-
melere ilişkin Habertürk'ten Fatih 
Altaylı'ya konuştu. 
"Oyları böldüğü" eleştirilerine yanıt 
veren Muharrem İnce, “Yahu bugünkü 
sistemde bölmek mümkün değil ki! Ben 
bir parti kurup gidip bunu Cumhur İtti-
fakı’na mı eklemleyeceğim. Mümkün 
mü?” dedi. İnce, "bölen" olmadığı yö-
nündeki savunmasını şu sözlerle sür-
dürdü: "Bu sistemde bir bölen olmak 
mümkün değil. Yüzde 51 lazım. Ben 
gidip AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na 
katılmayacağıma göre demek ki bir şeyi 
bölmüyorum. Zaten akıl var, izan var. 
De ki ben gittim Cumhur İttifakı’na. 
Yahu 1 tek taraftarımı, bir tek kişiyi 
oraya götürebilir miyim? Ben AK Parti 
karşıtı olarak bir anlam ifade ediyorum. 
AK Parti’ye bir kişi bile götüremem ki.” 

Erdoğan'a oy verenlerin oyuna talibim 

Fatih Altaylı'nın “Ama AK Parti’ye yakın 
medya ve kalemler çok destekliyor sizi." 
hatırlatması yapması üzerine de İnce 
“Vallahi o onların hatası. Bence tedirgin 
olmaları lazım. Çünkü ben Tayyip Er-
doğan’ın oyundan da alacağım belki de. 
Belki onların da umudu olacağım. Asıl 
onlar tedirgin olmalı.” diye konuştu.  
Bu yanıt üzerine Altaylı'nın “Yani bir 
parti kuruyorsunuz!” dediği İnce, 
“Bakın ben parti kuruyorum falan de-
medim hiç. Anket şirketlerinin patronları 
arıyor. Yüzde 9 şimdiden var diyorlar. 
Dün arayan biri yüzde 12 olduğumu 
söylüyor. Bakın bunların hiçbir önemi 
yok. Ya yüzde 50 artı 1 olacaksın ya da 
olmayacaksın. Artık bu iş futbol maçı 
değil, basketbol maçı. Beraberlik yok. 
Bir taraftan biri kazanacak.  
Bu sistemde bölücülük mümkün değil.” 
ifadelerini kullandı. 

İnce, “Beştepe’ye Cumhurbaşkanlığı Sa-
rayına giden bir CHP’li var ama o ben 
değilim. Gidenin kim olduğunu da bili-
yorum. Bir genel başkan yardımcısı gitti 
Saray’a, Tayyip Erdoğan’a. Görüştü.” 
diye konuştu. İnce “Niye adını açıklamı-
yorsunuz o zaman” sorusunu “Yüzde 
100 emin olsam açıklayacağım ama 
yüzde 99 eminim ve vicdanım o yüzde 
1’den ötürü açıklamamı engelliyor. Ama 
söylüyorum işte bir genel başkan yar-
dımcısı” diye yanıtladı. İnce, sözünü et-
tiği kişinin artık genel başkan yardımcısı 
olmadığını da söyledi. 

Parti kurmuyorum yola çıkıyorum 

İnce parti iddialarına ilişkin sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Ben bir parti  
kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. 
Yüzde 31’le bıraktım. Şimdi onu yüzde 
51’e çıkarmak için yola çıkıyorum.” 
“Nereye, yeni bir partiye doğru mu bu 
yol?” sorusuna ise,   
“Bu yol Diyarbakır’da karpuz tarlasına 
gidiyor. Diyarbakır’da kardeşlerimle  
karpuz toplayacağım, Sümbül Dere-
si’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay 
toplayacağım. Yollara çıkıyorum,  
halka emanet edeceğim kendimi. Parti 
kurmuyorum. Halkla beraber yola  
çıkıyorum. Harekete geçiyorum.  
Bir hareket başlatıyorum. Halkla  
beraber" şeklinde yanıt verdi. 

Macron gibi diyebiliriz 

Altaylı'nın “Anladığım kadarı ile 
Fransa’da Macron örneği gibi. Partisiz 
bir liderlik...” sözleriyle Macron benzet-
mesi yaptığı İnce, “Evet. Niye olmasın. 
Macron gibi de diyebiliriz.  
Bu hareket yarın bir partiye dönüşür 
mü, yoksa partiler o hareketin arkasına 
mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. 
Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da 
yüzde 49 için çıkmıyorum yola.  
Yüzde 51 için çıkıyorum" dedi. 
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GÜNDEM

CHP'den ayrılarak, parti kuracağı iddialarına “bir yakını” aracılığıyla değil, 
ilk kez kendi adıyla demeç veren Muharrem İnce, “Parti kurmuyorum, yola 
çıkıyorum” dedi. İnce, “Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. 
Bir hareket başlatıyorum. Halkla beraber” ifadelerini kullandı

CUMHURBAŞKANLIĞI İleti-
şim Başkanı Fahrettin Altun, 
İbn Haldun Üniversitesi, İs-

tanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bi-
limleri Üniversitesi işbirliğiyle online 
düzenlenen üniversite tercih etkinliği 
TercihFest'in açılış konuşmasını yaptı. 
Altun, Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı'nda başarı gösteren gençleri tebrik 
ederek, TercihFest'in yol gösterici ol-
ması temennisinde bulundu. Bugünün 
dünyasının 20 yıl öncesinden çok farklı 
olduğunu belirten Altun, dünyanın ge-
çirdiği değişim ve dönüşümün, top-
lumsal dünyaya olduğu gibi sosyal 
bilimlerin uygulama alanları ve teorile-
rine de yansıdığını ifade ederek, "19. 
yüzyılda zirveye çıktığı haliyle kendisi 
dışındaki toplumların sömürülmesi, 
fiili olarak işgali anlayışından beslenen 
Batıcı paradigma, çok ciddi bir mey-
dan okumayla karşı karşıya bugün. 
Değerli madenlerden tutun da nitelikli 
insan kaynağına kadar Batı'nın, Batı 
dışı toplumları sömürdüğü o 200 yıllık 
düzenin bugün artık değişmeye başla-
dığını görüyoruz ve bu artık gündelik 
hayatımıza da farklı şekillerde yansıyor. 
1990'lı yıllarda Soğuk Savaş bittiğinde, 
artık dünyada savaşların son bulduğu, 
iktidar mücadelesinin söz konusu ol-
mayacağı, onun yerine görünmeyen 
bir kültürel hegemonya olarak küresel-
leşmenin hakim olacağı görüşü dile ge-
tiriliyordu. Burada 'liberal 
küreselleşme' dediğimiz paradigma, 
aslında bize ABD önderliğindeki Batı 
egemenliğini evrensel, tartışılmaz, ezeli 
ve ebedi bir durum olarak yansıtı-
yordu.1990'lardan farklı olarak bu gö-
rünmeyen hegemonya 2000'lerin 
sonlarında görünmeye, bugün ise çok 
ciddi şekilde sorgulanmaya başlandı. 
Artık dünya siyaset sahnesi, Batılı öz-

nenin hegemonya arzusunu, tahak-
küm arzusunu gizleyebildiği ve bu ar-
zunun Batı-dışı dünya tarafından bir 
kader olarak algılandığı bir sahne değil. 
İyi ki de değil. Batı dünyasında da Batı 
dışı dünyada da herkes aslında sert bir 
mücadelenin yaşandığını ve bu müca-
delenin arkasında hangi aktörlerin ol-
duğunu biliyor. Dahası aktörler 
arasında yaşanan çekişme ve çatışma, 
her alanda kendini hissettiriyor" şek-
linde konuştu.  

Üniversitelerimiz bilim üretiyor 

Dünyanın değiştiğini ve buna uygun 
şekilde bilimin de değişerek yeni döne-
min bilgisini inşa etmesi gerektiğini 
vurgulayan Altun, "İdeolojik söylem-
leri, bilimsel hakikat olarak yansıtan 
teorilerin ve bunların pratikteki yansı-
malarının ifşa edilmesi, kuşkusuz bu 
noktada büyük bir önem arz ediyor. 
Esasında bütün tarih boyunca hakikat 
mücadelesi her daim varola gelmiş bir 
mücadeledir. Bunun için verilecek mü-
cadelenin merkezinde sahici bilgi için 
verilecek mücadele vardır. Üniversitele-
rimiz bu anlamda son derece kritik 
bilgi, sahici bilgi üretme, sahici bilim 
üretme merkezleridir. Çerçevesini çiz-
meye çalıştığım yeni ve belki de bir o 
kadar da kaotik dünya siyaset orta-
mında ülkemiz kendisini bir aktör ola-
rak, kurucu bir özne olarak 
konumlandırma arayışı içindedir. Tür-
kiye, son 20 yılda bölgesel ve küresel 
gelişmelere, meydan okumalara, iniş 
çıkışlara ve çalkantılara rağmen, bütün 
bu zor süreçlere rağmen kendi adına ve 
hesabına hareket etme imkanını yaka-
lamıştır. Bu bağlamda ulusal, bölgesel 
ve küresel alanda ortaya çıkan fırsatları 
değerlendirmiş ve gün sonunda bölge-
sel bir güç halini almıştır. Dahası, ülke-

miz bir bölgesel güç olmakla da kal-
mamış, küresel bir aktör olmak için 
ciddi bir mücadele süreci içerisine gir-
miştir. Bu mücadele süreci gerçek an-
lamda bir özgürleşme ve büyüme 
mücadelesi olarak kendisini göstermiş-
tir. Dış politika, ekonomi ve güvenlik 
alanlarında verilen özgürleşme ve 
özerkleşme mücadelesi, Türkiye'yi 
önce bir bölgesel güce, ardından bir 
küresel aktöre dönüştürmüştür. Bu 
bağlamda bizim mücadelemiz, ülke-
mizi ve bölgemizi iki yüz yıl boyunca 
etkisi altına almış Batılılaşma  politika-
larının ürettiği ağır maliyetlerden ve ne 
yazık ki Batıcı elitlerin yıllar yılı önü-
müze kader diye koyduğu bağımlılık 
tuzağından kurtulmaktır" ifadelerini 
kullandı. DHA 

KORONAVİRÜSÜN en 
çok etkilediği sektörler-
den biri turizm oldu.Ka-

rantinada geçirilen günlerin 
ardından bu yıl tatil yapılıp yapıl-
mayacağı merak konusuydu.Nor-
malleşmeyle birlikte sosyal mesafe 
ve hijyen kuralları çerçevesinde tu-
rizm işletmeleri de çalışmalarına 
başladı. Şikayetvar, plajlarda en 
çok şikayet edilen konular üzerine 
bir çalışma hazırladı. Şikayetvar’ın 
verilerine göre şezlong ve duş yeter-
sizliği sebebiyle yaşanan yoğunluk, 
sıra bekleme ve hijyen sıkıntısı en 
çok şikayet edilen konuların ba-
şında geldi. Bunu plajlara giriş, şez-
long, şemsiye, yiyecek, içecek 
(özellikle su), otopark ücretlerinin 
yüksek olması takip etti.

Plajlardaki şikayetin 
sebebi hijyen

Türkiye artık daha güçlü 

INCE: HAREKETE 
GECIYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, üniversite tercih etkinliğinde yaptığı konuşmada, 
"Bugün Türkiye, sağlıktan ulaşıma, eğitimden emniyete kadar birçok alanda Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın liderliğinde çok ciddi bir mesafe kat etmiş, itibarlı bir çekim merkezine dönüşmüştür" dedi

‘HALKLA 
YOLA 

ÇIKIYORUM’

Dünyayı etkisi altına alan korona-
virüs salgını tatil alışkanlıklarını 
da değiştirdi. Sosyal mesafe, ateş 

ölçümü, maske kullanımının haya-
tımıza girmesiyle birlikte vatan-
daşlar hijyen kurallarına daha 

fazla dikkat eder hale geldi. Va-
tandaşın plajlarda en fazla şikayet 
ettiği konu ise şezlong ve duş ye-

tersizliği sebebiyle yaşanan yoğun-
luk, sıra bekleme ve hijyen oldu

Bülent Gedik'in kaleminden çıkan ve Gece Kitaplığı 
tarafından yayınlanan Talita Kumi “Cebrail'in 
Şehri” soluksuz okuyacağınız bir kitap. Polisiye ya-
zınına yeni bir soluk katan bu kitabı okumadan 
geçmeyin. 

Talita Kumi "Cebrail'in Şehri" 

Şehrin dışında gözlerden uzak evsizlerin meskeni 
haline gelmiş terk edilmiş fabrika, bu zamana 
kadar kimsenin şahitlik etmediği bir cinayete tanık 
olmuştu. 
Olay yeri incelemeden Sinan tespit ettikleri ilk bul-
guları anlatırken Komiser Cebrail onu dinlemi-
yordu. "Bunu nasıl 
bir insan yapmış 
olabilir" diye fısılda-
yıp duruyordu. 
Karşısında ki, du-
varda elleri ve ayak-
larından ters şekilde 
bağlanmış ters haça 
özenle yerleştirilmiş 
kolejli genç bir kız, 
kızın ayak bilekle-
rinden basenlerine 
kadar on bir tane 
roma rakamlarıyla 
kazınmış mesajla 
birlikte bir ceset 
vardı...

Bambaşka bir kitap

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

Güncellik için bazı dip notlar 

Ekonomik krizi durdurmak, yavaşlatmak 
veya yenmek  ya da tümden ekonomik ola-
rak iflas etmemek için, karantinasız hayata 

dönüşte ısrar etmek, diğer bir deyimle yeni normale 
can simidi gibi sarılmak, bütün devlet ve hükümet-
leri, samimiyetsiz bir pozisyona itiyor. Ekonomik 
ihtiyaçlar için pandemi sürecinin katı kuralları gev-
şetmek, her iktidarı güvenilmez kılıyor. Sağlık baka-
nın açıkladığı günlük rutin Corona verilerine şüphe 
ile yaklaşmak, sırf bu nedenle hiç de haksız ve mes-
netsiz bir tavır değil. Ya pandemi ciddi bir sorundur 
ve bu sorunla en ciddi disiplinle mücadele edilir ya 
da pandemi önemsiz bir şeydir, herkes günlük haya-
tına kaldığı yerden devam edebilir. Öyle ‘’hem 
ağlarım hem de giderim” olmaz.  

 Bugün itibarıyla henüz Corona Virüs aşısı bulun-
muş değil; aşının bulunmamış olması, istisnasız 
bütün devletleri töhmet altında bırakır. Bırakıyor 
da. Her dünya vatandaşı haklı olarak sağlık bakan-
lığı bütçeleriyle neler yapıldığını merak ediyor. 
Ölümcül bir tehdit gelip kapıyı çalıyor ve hükümeti-
miz ya da devletiniz, elimde ilaç yok diyor. Nükleer 
silaha, enerjiye para ve çare var. Uzay teknolojisine 
para ve çare var. Bilişim sistemlerinin bütününe 
para ve çare var ama Corona Virüs için basit bir aşı 
icat edilmemiş. Doğrulanmayan gayri resmi rakam-
lara göre şimdiye kadar 1 milyondan fazla can 
almış. Bir milyon insan, bu çağda ve bu teknolojik 
gelişmişlik seviyesinde.  

 Bunun anlamı şudur: Küresel düzeyde bütün 
dünyada siyaset aslında genel olarak halka yabancı-
laşmış. Halk sağlığı için koruyucu önlemler 
tasarlanmamış. Buralara para ve mesai hiç harcan-
mamış. Corona bütün dünya devletleri ve hükümet-
lerini aslında bir tür suçüstü yakaladı. Aynı şekilde 
çaresiz olan devletler ve hükümetler, ekonomik çö-
küşleri bahane ederek, günlük hayatı özgürleştirme, 
diğer bir deyimle karantinasız hayata dönme kararı 
aldılar. Bu karar bile, aslında halkı hiç umursama-
dıklarını açıkça ortaya çıkardı.  

 Şimdi basit bir soru sormanın tam sırası; bütün 
dünyayı ilgilendiren ve bütün toplumu tehdit edip 
can almaya devam eden bu meselede, siyaset toptan 
sınıfta kalmışken, biz neden onlara güven duymaya 
devam etmeliyiz? Corona savaş açmış ve hükümet-
ler bu savaşta kendi halklarını koruyamıyor. Kendi 
halkını büyük bir kararlılıkla koruyamayan 
hükümetlere güven duymak mümkün mü?  

Ben bu soruyu hayır diyerek yanıtlıyorum. 
Corona sürecinde hiçbir siyasi söylem ya da öner-
meye itibar etmemeye çalışıyorum. Corona’nın iklim 
koşullarından etkilenmediği çok açık. Kimileri, 
sıcaklar ile birlikte etkisinin düşeceğini iddia 
ediyordu. Öyle olmadığı ortaya çıktı. Son günlerde 
özellikle de Güneydoğu Anadolu şehirlerinde şahla-
nan Corona, sadece kış virüsü değil yaz virüsü de ol-
duğunu kanıtlıyor. Demek ki mesele yaz ya da kış 
değil, mesele mesafe ve temastır. Mesafe ve temasın 
en etkili çözümü karantinalara geri dönmektir.  

 Cumhurbaşkanlığı hükümet rejimi ne yapıyor? 
Rakamlarla oynuyor. Sanki rakamlar gerçekleri 
değiştirebilecekmiş gibi davranıyor. Corona Virüsle 
mücadelede sıkı önlemler siyasetini devam ettirmek 
yerine, Ayasofya’nın cami olarak yeniden açılışında 
toplu teması adeta körüklüyor. İstanbul sözleşmesini 
sert bir biçimde tartışmaya açıyor ve bundan medet 
umuyor. Kadınlar ve erkekler olarak İstanbul sözleş-
mesini tartıştığımızda sanki Corona da tatil 
yapacakmış, ya da can almaktan vazgeçecekmiş 
gibi endişesiz bir ortam hazırlanıyor.  

Kim ne derse desin Corona Virüsle mücadele 
bizim ana gündemimiz olmalıdır. Karantina günle-
rine geri dönmeliyiz. Maske ve sosyal mesafe 
kuralları için daha ağır yaptırımları göze almalıyız.  

Eğer bugünkü zihniyet ve rehavetle okulları 
açmaya kalkarsak, ikinci dalganın alasını yaşarız. 
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik verilerin 
çok iyi olduğunu söylüyor. Eğer ekonomimiz çok 
iyiyse, bu iyi ekonomik koşullarla insanlarımız 
korumalıyız.   

Aslolan insanların hayatıdır. İnsanları sağlıklı 
olarak hayatta tutmak asıl başarıdır.  Bugün için 
herkesin gurur duyabileceği en büyük hikaye, Coro-
na’ya karşı kazanılmış başarıdır. Gerisi lafû güzaf.. 

İnce: “Bu sistemde bir 
bölen olmak mümkün 
değil. Yüzde 51 lazım. 
Ben gidip AK Parti’ye, 
Cumhur İttifakı’na  
katılmayacağıma göre 
demek ki bir şeyi  
bölmüyorum” dedi.
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ABD Başkanı Donald Trump, rakibi Joe Biden'ı işaret ederek, "Din yok, hiçbir şey yok,
İncil'e zarar veriyor, Tanrı'ya zarar veriyor. Tanrı'ya karşı, silahlara karşı, bizim her tür
enerjimize karşı olan radikal solun Ohio'da başarılı olacağını sanmıyorum" dedi 

BIDEN’A TANRI VE
INCIL GONDERMESI

A BD Başkanı Donald
Trump, 3 Kasım Başkanlık
seçim çalışmaları kapsa-

mında Ohio eyaletine gerçekleştir-
diği ziyarette rakibi Demokrat
Parti'nin başkan adayı Joe Biden'a
yönelik ağır eleştirilerde bulundu.
Her iki aday arasında seçim kam-
panyalarının önümüzdeki aylarda
ne kadar çekişmeli olabileceğinin
sinyalini veren Başkan Trump, "Ra-
dikal sol gündemi takip ediyor, si-
lahlarınızı alıyor. 2'nci defa
değişikliğinizi yok etmeye çalışıyor.
Din yok, hiçbir şey yok, İncil'e zarar
veriyor, Tanrı'ya zarar veriyor. Tan-
rı'ya karşı, silahlara karşı, bizim her

tür enerjimize karşı olan radikal
solun Ohio'da başarılı olacağını
sanmıyorum" dedi. ABD Başkanı
Trump, Kanada'dan ithal edilen
alüminyuma yüzde 10 gümrük ver-
gisi uygulanması için bir kararname
imzaladı. Trump, yeni Kuzey Ame-
rika Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe
girmesinden bir ay sonra Kana-
da'dan ithal edilen alüminyuma
yüzde 10'luk yeni gümrük vergisi
için bir kararname imzaladığını du-
yurdu. Trump konuşmasında ay-
rıca, "Kanada her zamanki gibi
bizden faydalanıyordu" ifadelerini
kullanarak Kanada'ya daha önce
uygulanan yüzde 10'luk gümrük

vergisini geçen yıl kaldırdıklarını ha-
tırlattı. 

Kanada bizden
faydalanıyordu

Trump, "Yönetimim Kanada hükü-
metinden alüminyum endüstrileri-
nin bizim ülkemize akarak iş
alanlarımızı eritmeyeceğine yönelik
aldığı sözün ardından gümrük ver-
gisini kaldırmıştı. Çünkü bunu yapı-
yorlardı" şeklinde konuştu. Trump'ın
Ohio ziyaretine eşlik etmesi bekle-
nen 73 yaşındaki Ohio Valisi Mike
DeWine ise yeni tip koronavirüs
(Covid-19) testinin pozitif çıkması-
nın ardından programa katılmadı.

Sokak baskınına
boyun eğmeyiz

Bulgaristan'da göstericiler 29
gündür Başbakan Boyko Borisov hü-
kümeti ve Cumhuriyet Başsavcısı

İvan Geşev’in istifası için sokaktalar. Koalisyon
hükümeti oluşturan Bulgaristan Ulusal Kurtu-
luş Cephesi partisi lideri Valeri Simeonov ve
başbakan Boyko Borisov, başkent Sofya’da bir
araya gelerek 29 gündür devam eden sokak pro-
testolarını değerlendirdi. Toplantıda, hükümetin
istifa etmemesi ve parlamento seçimlerinin 2021
ilkbaharında yapılması kararı alındı. Koalisyon
ortağı Bulgaristan Ulusal Kurtuluş Cephesi
(NFSB) partisi lideri Valeri Simeonov, yaptığı
açıklamada, "Hükümet görev başında kalıyor ve
görevini gelecek ilkbaharda düzenlenecek ola-
ğan parlamento seçimlerine dek sürdürecek.
Boyko Borisov başbakan olarak çalışma süre-
sini tamamlayacak. Önümüzde başka bir alter-
natif yok. Hükümet sokak baskısına boyun
eğmez." diye konuştu. Başbakan Borisov, yaptığı
açıklamada, görevinden çekilebileceğini, Başba-
kan Yardımcısı Tomislav Donçev da hükümetin
eylülde istifa edebileceğini söylemişti. Ülkede,
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar
(GERB) partisi ile Bulgaristan Ulusal Kurtuluş
Cephesi (NFSB) partisinin oluşturduğu 
koalisyon hükümeti bulunuyor.

Hükümetin istifa etmesi için sokak protestolarının 29 gündür devam
ettiği Bulgaristan’da koalisyon hükümeti, istifa etmeme kararı aldı.
Parlamento seçimlerinin 2021 ilkbaharında yapılması kararlaştırıldı

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 110 öğrencilik 184 iş günü 4 çeşit malzemeli öğlen yemeği pişirme ve son-
rası dağıtımı hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/398018
1-İdarenin
a) Adresi :merdivenköy mahallesi Ressam Salih Ermez -Molla Sokak 8

GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165652548 - 2165652375
c) Elektronik Posta Adresi :747467@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2020-2021 Eğitim Ve Öğretim Yılı İçin 184 İş Günü 110 Öğrencilik 4

Çeşit Malzemeli Öğlen Yemeği Pişirme Ve Sonrası Dağıtımı 
Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Yüklenici mutfak ve yemekhanesi
c) Süresi :İşe başlama tarihi 31.08.2020, işin bitiş tarihi 18.06.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Ressam Salih Ermez cad. Molla Sok. No:8-10 Merdivenköy-KADIKÖY
b) Tarihi ve saati :24.08.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel ola-
rak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İşletme Kayıt Belgesi, İş Bitirme Belgesi ve Hizmet Yeterlilik Belgesini  teklifleri ekinde sunmak zorundadır. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Malzemeli Yemek Pişirme, servis etme ve servis sonrası hizmeti işi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uy-
gulama Merkezi İdaresi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1204817)

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MER.(ÖZ.E.REH.D.)-HAMİT İBRAHİMİYE MİLLİ EĞİTİM

BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ruhani'den yaptırıma sert tepki
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüs (corona virüs) ve ABD
yaptırımları nedeniyle ülkesinin zor günler geçirdiğini belirterek,
“İtiraf etmeliyim ki düşmanların üzerimizdeki baskısı çok ağır.” dedi
İran'ın Buşehr eyaletinde 3 petrokimya
tesisinin açılış törenine video konferans
yöntemi ile katılan Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, burada yaptığı konuş-
mada adeta isyan etti.  Ülke olarak çok
zor günlerden geçtiklerini belirten Ru-
hani  "İtiraf etmeliyim ki düşmanların
üzerimizdeki baskısı çok ağır. Koronavi-
rüsün yanında yaptırımlara maruz kalı-
yoruz. Yaptırımların yanında

çarpıtmalara maruz kalıyoruz.

Tehditlerle karşı karşıyayız

Çarpıtmaların yanında da tehditlerle
karşı karşıya kalıyoruz. Tüm bunların
yanında, yabancı basında halkın cesare-
tini kırmayı isteyen düşmanlarımız var."
ifadelerini kullandı. Ruhani, ihtiyaç du-
yulan ürünlerin iç piyasadaki üretimini
artırarak bu sorunu aşacaklarını söyledi.

İngiltere’de kaçak göçmen krizi
Fransa’dan İngiltere’ye kaçak
göçmen geçişinde patlama yaşa-
nıyor. Bir günde yüzlerce kaçak
göçmeni denizde yakalayan İn-
giltere, önlemleri sertleştirme ka-
rarı aldı. Bir hafta önce bir
günde Fransa’dan İngilte-
re’ye Manş Denizi yoluyla
girmeye çalışan 200’den
fazla göçmen yakalandı.
2018'de 297 olan kaçak bot
geçişi 2019'da bin 890'a çıktı.
2020’de bu sayı 3 bin 700’ü
buldu. Bu şimdiye kadar ya-
pılan bir operasyonda yaka-
lanan en büyük kaçak

göçmen sayısı oldu. Uzmanlar
yıl sonuna kadar bu sayının kat-
lanarak artacağı konusunda uya-
rıda bulundu. Yaz ayında hava
şartlarının uygunluğu ve korona-
virüs salgını deniz yoluyla ülkeye

gelişleri artırdı. İngiliz Hükümeti
tablo karşısında adımlarını hız-
landırdı. İçişleri Bakanı Priti
Patel  İngiliz Kraliyet Donanma-
sını’nın bölgede görev alabilece-
ğini açıkladı. İngiltere yeterli

önlem almadığı gerek-
çesiyle Fransa’nın
daha sert adımlar at-
masını istiyor. İki ülke
2018 yılında kaçak
geçişleri önlemek üzere
bir anlaşmaya imza
attı. Ancak bu anlaşma
kaçak geçişleri durdu-
ramadı. 

Suikast timi göndermekle suçlandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan dava
dosyasında yer alan ifadeye göre, 50 kişilik
infaz timi Kanada'nın Toronto kentinde, Saad
El-Cebri isimli Suudi Arabistan vatandaşını
hedef alacaktı. İddiaya göre suikast planı,
Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesin-
den 13 gün sonrasına rastlaması ile de dikkat
çekiyor.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mu-
hammed bin Selman’ın rakibi olarak bilinen
Prens Nayif’in emrinde çalışan Saad El Cebri
adlı eski istihbaratçı, Prens Selman’ın kendi-
sini öldürmek için yaşadığı yer olan Kana-
da’ya bir suikast timi gönderdiğini iddia etti. 
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bİtlİs'İn Ahlat ilçesinde bulunan dün-
yanın en büyük Türk İslam mezarlığı
olma özelliğini taşıyan Selçuklu Mey-

dan Mezarlığı'ndaki tarihi taşların temizlik ve
okuma çalışmaları devam ediyor. Birleşmiş Mil-
letler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Mi-
rası Geçici Listesinde yer alan ve üzerindeki yazı
ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan
mezar taşlarının temizlik ve restorasyon çalışma-
ları sonrası dilleri çözülüyor. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında 2011 yı-
lından itibaren yürütülen çalışmalarda; liken te-
mizliği, taş düzeltme, akıt mezar çıkarma ve
çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor. 2011 yı-
lından şu ana kadar yapılan çalışmalarda öde-
nekler doğrultusunda mezarlıkta bulunan 8
binden fazla mezar taşından 1050 tanesinin liken
temizliği yapılarak bu taşlarının çoğunluğunun
epigrafik çözümlemeleri yapılarak okunma çalış-
maları tamamlandı. 

1050 mezar
taşı temizlendi

İstanbul Antik Sanat tarafından "Hat,
Resim ve Tesbih Müzayedesi", yeni tip
koronavirüs tedbirleri kapsamında on-

line olarak düzenlenecek.Parçaların çevrim içi in-
celenmesi imkanını sağlayan ve 9 Ağustos'ta açık
arttırma usulüyle satışa sunulacak müzayedede
değerli ve seçkin eserler, sanatseverlerin ve kolek-
siyonerlerin beğenisine sunulacak.256 parçanın
yer aldığı müzayede, özellikle Hat Sanatı ve
Çağdaş Hilye-i Şerifler ile ilgili oluşturulan ko-
leksiyonları sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
Çevrim içi gerçekleşecek müzayede için hazırla-
nan web sitesinde eserlere ait detaylı görüntü,
sertifika ve bilgiler yer alıyor.Talipliler eserlere si-
teden bakarak önceden pey (teklif) verebilecekler
ancak önceden belirtilen tarih ve saatte canlı ola-
rak eserleri almak için yarışacak ve satın almayı
gerçekleştirebilecekler.Farklı dönemlere ait resim,
hat, ebru ve tespihlerin sergilendiği müzayedede,
Meryem Nevruzi, Cevad Huran, Fuad Başar,
Prof. Dr. Fevzi Günüç, Said Abuzeroğlu, Hasan
Çelebi, Ali Toy, Prof. Dr. Ali Alparslan, Ahmet
Bursalı, Avni Nakkaş, Meysem Haduman, Fer-
din Velizade, Abdülfettah Efendi gibi önemli sa-
natçıların eserleri görücüye çıkıyor.

Antik Sanat’tan
çevrimiçi müzayede

Bosna Hersek'te 14-21 Ağustos'ta düzenlenecek 26. Saraybosna Film Festivali'nde
'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen'a verilecek

MADS MIKKELSEN’A
ONUR ODULU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaş-
tırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artır-
mada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun
satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dos-
yasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/07/2020
1.İhale Tarihi : 31/08/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 15/09/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : GALERİ 2000 OTOPARKI BARBAROS MH NUHKUSUYU CAD. N.10 ÜSKÜDAR 
İSTANBUL - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 60.000,00 1 %18 17GL190 Plakalı , 2013 Model , VOLKSWAGEN 

Marka , CAA527853 Motor No'lu , 
WV1ZZZ7HZDH109940 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , Aracın anahtarı ve 
ruhsatı yok, arka tampon sağ ve sol kısmı, arka bagaj
kapağı ve sağ arka çamurlukta hafif hasar, sol yan 
bordo sacında hafif hasar, komple gövdede muhtelif 
küçük boya çizikleri, sağ arka lastik havası inik, 4 
lastiği %10 oranında yıpranmış durumda. Görünürde 
eksik parçası yok. Anahtarı olmadığından çalışıp 
çalışmadığı ve km'si tespit edilemedi. 1 adet hasar 
kaydı mevcut. Araç klimalı, 2 ön cam otomatik, 
sürücü hava yastığı var, koltuk sayısı 6, yandan 
camlı, kumaş döşemeli.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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SANAT DÜNYASI
İÇİN ANLAMLI

BİR ÖDÜL

26 . Saraybosna Film Festivali'nin
organizatörleri tarafından ya-
pılan açıklamada, ödülün, bu

yıl sinemaya verdiği büyük katkıdan dolayı
Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen'a verile-
ceği kaydedildi. Ünlü yönetmen Nicolas
Winding Refn'in 3 filmden oluşan suç-geri-
lim serisi Pusher‘ın ilk iki filminde canlan-
dırdığı Tony karakteri ile ün kazanan 54
yaşındaki başarılı aktör, ikinci Pusher fil-
minde gösterdiği performans ile En İyi
Erkek Oyuncu Bodil Ödülü, En İyi Erkek
Oyuncu Robert Ödülü ve En İyi Erkek
Oyuncu Zulu Ödülü’ne layık görüldü.

Cannes'te ödül almıştı

Mikkelsen, 1999 yılında, yönetmen koltu-
ğunda Refn’in oturduğu Bleeder adlı filmde,
2004 yılında ise Jerry Bruckheimer‘ın King
Arthur filminde yer aldı. 2006 yılında göste-
rime giren bir James Bond filmi olan Casino
Royale filminde uluslararası terör örgütle-
rine muhasebecilik yapan Le Chiffre rolünü
canlandıran Mikkelsen, 2012 yılında yer al-
dığı Danimarka yapımı Jagten (The Hunt)
adlı filmde canlandırdığı Lucas karakteri ile
Cannes Film Festivali’nde en iyi aktör ödü-
lünü kazandı.

Jüri üyeliği yaptı

Oscar adayı A Royal Affairs‘de başrolde yer
alan Mikkelsen, 2013 yılında Hannibal adlı
televizyon dizisinde, Dr. Hannibal Lecter ka-
rakterine hayat verdi. 2016'da Marvel'ın
Doktor Strange adlı filminde başrolde yer
alan Mikkelsen, 2016'da 69. Cannes Film

Festivali'nde jüri üyeliği yaptı.

Festival online gerçekleşecek

Bu arada, SFF'den dün yapılan açıklamada,
Bosna Hersek'te son günlerde artan yeni tip
corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle
festivalin online olarak yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, festivalin, Covid-19 vakaları-
nın artması sebebiyle insanların bir araya
geleceği açık alanda gerçekleştirilmemesi-
nin kararlaştırıldığı belirtildi. Film göste-
rimlerinin SFF'nin resmi internet sitesi
üzerinden olacağı ifade edilen açıklamada,
yönetmenlerle planlanan sohbetlerin de in-
ternet ortamında yapılacağı kaydedildi.

Mavzer filmi yarışacak

Türk yönetmen Fatih Özcan'ın yönettiği
"Mavzer" filminin ana kategoride yarışa-
cağı festivalin jüri başkanlığını Oscar
ödüllü Fransız yönetmen, yapımcı ve sena-
rist Michel Hazanavicius üstlendi.Bos-
na'daki savaşın (1992-1995) izlerini silmek
ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve
sanatın merkezi haline getirmek amacıyla
düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film
Festivali, çeyrek asırlık tarihi boyunca dün-
yaca ünlü birçok ismi ağırladı.

Ünlü isimler yer aldı

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan
Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando
Bloom'a, Daniel Craig'den John Malko-
vich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge
Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda
isim katıldı.

Filarmoni Festival’de

sahne alacak
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında sahne
alıyor. Dijital ortamda hayata geçecek 48. İstanbul Müzik Festivali kapsamında, festi-
valin dijital programına ek olarak, izleyicilerin de katılımıyla gerçekleşecek bir kon-
serde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) müzikseverlerle buluşuyor

İstanbul Kültür Sanat
Vakfı (İKSV) tarafın-
dan, T.C. Kültür ve Tu-

rizm Bakanlığı’nın desteğiyle
düzenlenen 48. İstanbul Müzik
Festivali, 18 Eylül - 5 Ekim 2020
tarihleri arasında dijital olarak ha-
yata geçiriliyor. Festivalin dijital
programına ek olarak, Covid-19
önlemleri altında, izleyicilerin de
katılımıyla gerçekleşecek bir kon-
serde Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası (BİFO) müzikseverlerle
buluşuyor. Yıldız şef Patrick Hahn
yönetimindeki topluluğun sahnede
İzlandalı piyanist Vikingur Ólafs-
son’a eşlik edeceği konser, 19
Ağustos Çarşamba saat 19.00’da,
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava
Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Boru-
san Holding sponsorluğunda ve
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
iştiraklerinden Kültür AŞ deste-
ğiyle gerçekleşecek konserde pan-
demi önlemleri sebebiyle sınırlı
sayıda izleyici yer alacak.  

Başarılarıyla dikkat çekiyor

2019 Gramophone Klasik Müzik

Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen
Vikingur Ólafsson, özgünlüğü ve
müzikal ikna gücüyle son yıllarda
müzik dünyasının dikkat çeken
isimlerinden biri. Gramophone za-
feri, Vikingur Ólafsson’un Johann
Sebastian Bach albümü ile 2019
boyunca İzlanda Müzik Ödülleri
Yılın İcracısı ve Yılın Albümü, BBC
Music Magazine Ödülleri En İyi
Enstrümantal Albüm ve Yılın Al-
bümü, Opus Klasik En İyi Solo Re-
sital ödülleriyle kazandığı başarıyı
taçlandırdı. Mart ayında Deutsche
Grammophon etiketiyle piyasaya
çıkan son albümü Debussy–Ra-
meau, İngiltere ve Almanya klasik
müzik listelerinde birinci sıraya yer-
leşirken pop müzik listelerinde 11.
sıraya kadar yükseldi. 2003-2018
yılları arasında İstanbul Kültür
Sanat Vakfı’nın sürekli orkestrası
olan, ülkemizin önde gelen senfo-
nik topluluklarından Borusan İs-
tanbul Filarmoni Orkestrası ise
günümüzde Avrupa’nın en iyi or-
kestralarından biri olma yolunda
ilerliyor. 2010 Salzburg Festivali’nin
açılış etkinlikleri kapsamında kon-

ser veren, 2014’te BBC Proms’a
Türkiye’den davet edilen ilk toplu-
luk olan BİFO, 2017’de Hong
Kong Sanat Festivali’ne konuk
oldu. 2016-2018 arasında Daniel
Hope, Vadim Repin, Nemanja
Radulović gibi sanatçılarla Avrupa
turneleri gerçekleştiren topluluk,
uluslararası basında olumlu eleştiri-
lerle yer buldu. 

Klasik müzik dünyasını
ağırladı

2000 yılından bu yana Renée Fle-
ming’den Murray Perahia’ya,
Maxim Vengerov’dan Lang Lang’a
klasik müzik dünyasının yıldızlarını
ağırladı. Onyx etiketi altında Res-
pighi, Hindemith, Schmitt (2010),
Music from the Machine Age
(2012), Rimsky-Korsakov, Balaki-
rev, Erkin ve Ippolitov-Ivanov’un
eserleri (2014) ile Turnage & Ber-
lioz (2018) albümlerini kaydeden
BİFO’nun Deutsche Grammophon
etiketinde yayınlanan Ksenija Sido-
rova ile Carmen (2016), Nemanja
Radulović ile Çaykovski (2017) ve
Baïka (2018) albümleri bulunuyor.

Anjelika Akbar yılın piyanisti
Dünyaca ünlü bes-
teci ve piyanist An-
jelika Akbar'ın

başarılarla dolu hayatı,
ABD'de yayımlanan, Marjorie
Lerner'ın kaleme aldığı ‘Dün-
yanın En İyi ve En Ünlüleri'
kitabının beşinci bölümünde

yer aldı. Beş kitaplık bir serinin
sonuncusu olan kitapta
Akbar, ‘’2019 Yılına Damga
Vurmuş En Etkili Kadınlar ve
Erkekler Kategorisi’nde ‘Yılın
Bestecisi ve Piyanisti’ olarak
anıldı. Akbar’ın fotoğrafı kitap
kapağında da yer aldı. 
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FENERBAHÇE Beko'nun 48 yaşındaki başantre-
nörü Igor Kokoskov, sezon öncesi sağlık kontro-
lünden geçti. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor 
Kokoskov'a, kulübün yeni sağlık sponsoru olan 

Acıbadem Sağlık Grubu'nun Altunizade'deki has-
tanesinde sezon öncesi rutin sağlık kontrolü ya-
pıldı. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sırp çalıştırıcı, 
ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, 

genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde mua-
yene edildi. Kokoskov'un sağlık kontrolleri, akci-
ğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin 
yapılmasıyla tamamlandı.  

FENERBAHÇELİ futbolcu 
Hasan Ali Kaldırım, sarı-
lacivertli ekipten ayrıldı-

ğını açıkladı. Sosyal medya 
hesabından açıkalama yapan Hasan 
Ali Kaldırım, 2012 yılında başyalan 
Fenerbahçe macerasının sona erdi-
ğini ifade ederken 8 yıl önce kulübe 
transferini sağlayan eski Başkan Aziz 
Yıldırım ile kendisine zor zaman-
larda gösterdiği destekten dolayı 
Başkan Ali Koç'a teşekkür etti. 

Şükranlarımı sunuyorum 

Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı açkıl-
mala şu şekilde: "2012 yılında başla-
yan Fenerbahçe maceram 8 yılın 
ardından sona erdi. Kayserispor'dan 
toy ve heyecanlı bir şekilde geldiğim 
bu kapıdan kaptanlık mertebesine 
erişmiş bir tecrübeli oyuncu olarak 
çıkıyorum. Artık bambaşka bir yol-
culuğa başlıyor ve zihnimde hep iyi 
anılarla ayrılıyorum Fenerbahçe'den. 
Benim bu kulübe transferini sağla-
yan ve ömür boyu unutamayacağım 
bir şeref madalyasına sahip olma ve-
sile olan eski başkanımız Aziz Yıldı-
rım ve yönetimini teşekkür 
ediyorum. Bununla birlikte, bana zor 
zamanlarımda göstermiş oldukları 
destekten destekten ötürü mevcut 
başkanımız Ali Koç yönetimine, 8 yıl 
boyunca uyum içinde çalıştığım ho-
calarıma ve teknik personele, her 
zaman biz futbolcuların tüm dertle-
riyle ilgilenen idari personele ve 
kulüp emekçilerine şükranlarımı su-
nuyorum. Son olarak büyük Fener-
bahçe taraftarlarına şunları 
söylemek istiyorum; Oynadığım süre 
boyunca kimilerini mutlu kimilerini 
mutsuz etmiş olabilirim. Ancak emin 
olduğum bir şey var ki 3 numaralı 
çubuklu giymek için her zaman hazır 
olmak için tüm gayreti gösterdim oy-
nadığım ve oynamadığım her an 
motivasyonumu yüksek, iş ahlakımı 
ve disiplinimi en üst seviyede tutarak 
bu formaya; arkamızdaki milyon-
larca taraftarı layık olmaya çalıştım. 
Şimdi 3 numaralı çubukluyu, bu for-
manın kıymetini ve sorumluluğunu 
her zaman bilmenin huzuruyla so-
yunma odasında bırakıyorum." 

T rabzonspor’un altyapısından yeti-
şen ve özellikle bu sezon sergile-
diği performans ile birçok Avrupa 

kulübünün dikkatini çekmeyi başaran 24 
yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır, Sheffield 
United yolunda. Bordo mavili kulübe 
daha önce Uğurcan Çakır için yaptığı tek-
lifi yükselten ve 20 milyon Euro ile Trab-
zonspor’un kapısını çalan İngiliz ekibi ile 
prensip anlaşmasına varıldı. Tarafların 20 
milyon Euro bonservis bedeli konusunda 
el sıkıştığı ancak bordo mavili yönetimin 
sonraki satışından da yüzde 15 pay talep 
ettiği öğrenilirken, bu konuda da görüşme-

lerin devam ettiği kaydedildi. Yapılacak 
son görüşmenin ardından transferin res-
miyet kazanması bekleniyor. Bu arada bir 
başka İngiliz ekibi Brighton da oyuncuyla 
ilgileniyor. 

43 maçta forma giydi 

Bu sezon Trabzonspor forması ile ligde 
33, Avrupa Ligi’nde 7 ve Ziraat Türkiye 
Kupası’nda da 3 karşılaşmada forma 
giyen Uğurcan, sergilediği performansla 
dikkat çekerken, nisan ayında 9.5 milyon 
Euro olan piyasa değerini de 16 milyon 
Euro civarlarına yükseltmeyi başardı. 

 

Hasan Ali  
veda etti

MERSİN'DE düzenlenen 
Olimpik Deneme Yarışla-
rı'nda mücadele eden 

Sinan Ören, 400m engelli koşuda 
50.23'lük derecesiyle U23 Türkiye re-
korunu kırdı. 13 yıllık rekoru kıran 
Ören, 50.70 ile Tuncay Örs'e ait olan 
Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. 

Rekorların 
adamı Sinan 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ın transferi konusunda  
İngiltere Premier Lig takımlarından Sheffield United ile bordo mavili ekibin  
prensip anlaşmasına vardığı ve sonraki satışından alınacak pay maddesinde de 
uzlaşmanın sağlanması durumunda bu transferin gerçekleşebileceği öğrenildi

Igor Kokoskov sağlık kontrollerinden geçti 

Atletic Bilbao hayali
İSPANYOl ekibinin sadece kendi top-
raklarının çocuklarına forma vererek 
her yıl Avrupa kupalarında mücadele 
ettiğini ve La Liga tarihinde küme düş-
meyen üç takımdan biri olduğunu be-
lirten Başkan Özkan, "Birinci hedefimiz 
Athletic Bilbao gibi bir kulüp düzeyine 
ulaşmak. Bu toprakların çocuklarını 
yetiştirmek, onlara A takımda forma 
giydirmek ve takım fotoğrafını üç yılda 
bir tamamen değiştirmek.  
Sırası gelen her genci A takıma çı-
karma hayalim var" dedi. 

Hep zoru seçtim 

Hayatı boyunca hep zor olanı seçtiğini 
ifade eden ve bunu artık bir yaşam 

felsefesi haline getirdiğini vurgulayan 
Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Üç tane 
yabancı alıp şampiyonluğa oynamak 
kolay. Parası olan herkes yapabilir. 
Fakat biz Altınordu arması al-
tındaki herkes ile bir başarı 
hikayesi yazmaya çalışıyoruz. 
Bu hikaye, şampiyonluklar-
dan çok daha önemli. Bu top-
raklarda doğdum, bu 
topraklarda büyüdüm ve yine 
burada toprak olacağım. Bu 
gök kubbede hoş bir sada bı-
rakabilirsem ne mutlu bana. 
Bu toprakların çocukları için 
bir şeyler yapmak mutluluk-
ların en güzeli" diye konuştu. 

Pandemi nedeniyle çok zorlu bir se-
zonu geride bıraktıklarını da kaydeden 
Özkan, yeni sezonda çok daha başarılı 
olacaklarını dile getirdi.

UGURCAN  
ADA’YA  
GIDEBILIR 

OLAĞAN genel kurul sonrasında 
basın mensuplarının sorularını ya-
nıtlayan Güven Öten, yönetim ku-

rulunun seçilmesiyle çalışmalara hızla 
başlanacağına işaret ederek şöyle konuştu: 
"Pazartesi günü çalışmalara başlayacağız. 
Hemen arkasından planlanmış şekilde 
transferler, yeni yapılanma, bunları çok ivedi 
bir şekilde yapacağız. Zaten önceden plan-
lamaları vardı ama 'yeni yönetim olur, baş-
kası gelir' diye biz bunların her birini askıya 
almıştık. Hiç vakit kaybetmeden bir an önce 
Konyaspor'umuzu lige hazır hale getirip ho-
camızın görüşlerini alarak inşallah hemen 
nokta transferlerle elimizden gelen bütün 
gayreti göstereceğiz." 

Korkmaz ile devam edeceğiz 

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile 
devam edeceklerini de belirten Güven 
Öten, "Bülent hocayla 1,5 yıllık anlaşma-
mız var. Yarım sezonu bitmiş oldu. Önü-
müzdeki sezon inşallah hocamızla devam 
edeceğiz. Normal şartlarda da devam 
edecektik" dedi. 

Sözleşmesi bitenler ne olacak? 

Sözleşmesi biten oyuncuların durumuyla 
ilgili de açıklamalarda bulunan Güven 
Öten, "Onlar da bu kongreyi bekliyorlar. 
Hocamızın vermiş olduğu raporlar var. 
Dediğim gibi hiç vakit geçirmeden pazar-
tesiden itibaren oyuncularımızdan kala-
cak olanlarla hemen anlaşma yoluna 
gidip bir an önce onların kafasındaki soru 
işaretlerini giderip takımın ana iskeletini 
oluşturmak için elimizden geleni  
yapacağız" diye konuştu.

SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV 
Antalyaspor, 31 yaşındaki milli fut-
bolcu Nuri Şahin'i transfer etmek için 

görüşmelere başladı. Almanya Bundesliga ekiple-
rinden Werder Bremen ile olan kontratı sona eren 
ve yeni kulüp arayışlarına başlayan Nuri Şahin, 
Süper Lig'e transfer oluyor. Fraport TAV Antal-
yaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, milli orta sa-

hayı kırmızı beyazlı takıma kazandırmak için gö-
rüşmelere başladı. Nuri Şahin ile görüşen Başkan 
Öztürk, deneyimli futbolcunun Antalyaspor for-
masını giymesini istediğini belirtti. Görüşmenin 
ardından Nuri Şahin ile Öztürk, sosyal medya 
hesaplarından birbirini takip etmeye başladı. 
Nuri Şahin ile Antalyaspor yönetiminin görüş-
melerinin devam ettiği öğrenildi.  

Bülent Korkmaz’la 
yola devam kararı 

İttifak Holding Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Güven 
Öten, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yola devam edeceklerini 
belirterek, Korkmaz'ın raporu doğrultusunda transferleri gerçek-

leştirip lige hazır şekilde girmek istediklerini söyledi

Başkan Öten,  
“Bülent  
hocayla  
1,5 yıllık  
anlaşmamız 
var“ dedi.

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu yeni sezon hazırlıklarına dün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlarken, ilk idmanda  
futbolcularla bir araya gelen Başkan Seyit Mehmet Özkan, hayalinin Athletic Bilbao gibi bir kulüp düzeyine ulaşmak olduğunu vurguladı

Nuri Şahin, Antalya yolunda

Uğurcan Çakır için 
yaptığı teklifi yükselten 
ve 20 milyon Euro ile 
Trabzonspor’un  
kapısını çalan İngiliz 
ekibi ile prensip  
anlaşmasına varıldı. 



F enerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
2020-2021 sezonu için belirlenen 
takım harcama limitleri nedeniyle 

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) eleşti-
ride bulundu. Başkan Koç, Fenerbahçe Üni-
versitesine yaptığı ziyarette basın 
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk 
futbolunun büyük mali sıkıntı içinde oldu-
ğunu belirten Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: 
"İçinde bulunduğumuz durum, sürdürülebi-
lir bir ortam değil. Türk futbolu birkaç 
kulüp dışında batak durumda. Büyük ku-
lüpler sıkıntıda. 'Deniz bitti' tarifini hak eden 
bir durumdayız. Herkes mali sıkıntıları ko-
nuşuyor. Finansal Fair Play (FFP) Türki-
ye'de netice vermedi. Biz de yerel Finansal 
Fair Play'imizi geliştirdik. Buradaki amaç 
kulüplerin finansal yapılarını sağlıklı hale 
getirecek süreci yönetmek ve gerektiği 
zaman müdahale etmek. Bunun çözümü bir 
sezondan bir sezona olmayacak. Fener-
bahçe olarak 92 milyon avro olarak aldığı-
mız maaş bütçesini 64'e indirdik. Doğru 
istikametteyiz. Yeni borç almadık. Belli 
banka borçlarını indirmişiz. Kulübün üret-
tiği gelirin yüzde 80'inin kulübe girmediği 
bir ortamda kendi imkanlarımızla gemiyi bir 
yere kadar yüzdürmüşüz. Maaş bütçesini 64 
milyondan 18 milyon avroya düşürmemiz 
bekleniyor. Bunun gerçekçi ve mümkün ol-
madığını azıcık kafası çalışan herkes görür. 
Böyle bir beklenti içinde olunması bizleri 
farklı düşüncelere itiyor" 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 
mali sıkıntıları arttırdığına dikkati çeken 
başkan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir 
kuruş borcu olmayan kulüpler var. 200 mil-
yonluk transfer geliri sağlıyor. Hesaplamada 
bunun 3'te biri yazılıyor. Diğer 3'te 2'si 
banka borcunu ödemek için. Ancak kulübün 
banka borcu yok. Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF), kulüplerle çok yüzeysel sevi-
yede istişare ediyor. 'Geçen seneki sistemi 
uygulayacağım' diyor. Geçen seneden bu 
yana pandemi oldu. Zaten önce sıkıntılıy-
dık. Yayıncı kuruluşun yaptığı teklifler önce-
kine göre çok az. Stat gelirleri belli değil. 
Hal böyleyken aynı sistemi uygulamak ger-
çek dışı bir yaklaşım. UEFA bile Finansal 
Fair Play'ini gevşetti. Bunu anlamak müm-
kün değil. Bu sistemin uygulanamayacağını 
iddia ediyoruz." 

Böyle bir harcama limit olamaz 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılan-
dırma anlaşması yapmadıklarını hatırlatan 
Ali Koç, şöyle konuştu: "Yapılandırma yap-
mış kulüplerin ana parası hesaptan çıkarılı-
yor. Biz yapamadığımız için hesaba 
ekleniyor. Normalde geçen seneki sistemi 
uygulasalar eksi 440-450 milyon lira olması 
lazım. Böyle bir harcama limiti de olamaz. 
İki sene sonra yapılandırma yapmış kulüp-
ler ana paralarını ödemeye başlayınca yine 
eksi limitler olacak. Yapılandırmayı imzala-
yamadık. Yapamayacağımız için imzalaya-
madık. İmza attığımızda temerrüte 
düşüyoruz. Bunun ağır cezaları var. Beş se-
nede bu iş dönmez. Bu 10 senede ödenir. 

Başından doğru kurgulanması gerekir. 
Büyük kulüpler 10 yıllık süreçte bu borçları 
ödeyecek ekonomiye sahip. 2-3 sene ana-
para faiz ödemesiz, 10 yıllık bir sürede bu iş 
döner. Ama ne hikmetse başında doğru kur-
gulayamıyorlar." 

Burada bir oyun oynanıyor 

Fenerbahçe Kulübünün TFF tarafından 
açıklanan harcama limitine inemeyeceğinin 
altını çizen Koç, şöyle devam etti: "Döviz 
borcumuzu bile Türk lirasına çevirmemize 
imkan vermediler. Fenerbahçe olduğumuz 
için mi imkan tanınmıyor? Bankacı olsam 
Fenerbahçe yönetimini pamuklara sarıp ko-
rurdum. Ama garip bir durumla karşı karşı-
yayız. 64'den 18'e inmek için bırak transferi 
oyuncuları bile karşılayamıyoruz. Böyle bir 
durumda sırtınız duvarda. Aklıselimin galip 
geleceğine inanıyoruz. Burada bir oyun oy-
nanıyor. Oyunun parçaları ve hedeflerinin 
kim olduğu ufak ufak çıkmaya başladı. 6-7 
kulüp daha bu durumdan sıkıntılı. TFF bir 
açıklama yapıyor. Açıklama yapmadan 2-3 
kulübü arıyor. Onlar da soru soruyor. Ku-

lüpler de 'normal' diyor. Tek anormal gören 
Fenerbahçe sanki. Biz 64'den 18'e ineme-
yiz. Orta yol bulunmak zorunda. Diğer ku-
lüpler ana paralarını ödemeye 
başladıklarında 2 sene sonra bizden daha 
çok yaygara çıkaracak." 

Bizi yalnızlığa itemezler 

Fenerbahçe Kulübünü, büyük mali sıkıntı-
lara rağmen kısıtlı gelirlerle yönetmeye çalış-
tıklarını ifade eden Ali Koç, şunları kaydetti: 
"Ne yapmamız isteniyor anlayamıyorum. 
Varsa TFF'nin bir yöntemi bize göstersin. 
Önemli olan benim total bütçemi nereden 
nereye çektiğim. Kimi alacağımı, kimi sata-
cağımı, hangi maaşları vereceğimi bilmiyor-
sun ki. Biz geçen sene de masaya 
oturduğumuz da 'Çok transfer yapıyorsu-
nuz' diyorlardı. 14 oyuncunun kontratı bitti, 
ne yapayım? Yerini doldurmayayım mı? 26 
Temmuz'da bitmiş ligin 16 Ağustos'ta başla-
yacağını kim düşünebilir? Bunu da düşün-
düler, değiştirdik. Fenerbahçe'yi yalnızlığa 
itip bu işi yönetemezler. Devre arasındaki 
bir tutum olmaz. Orta yol bulunsun. Finan-
sal açıdan gelirlerin yüzde 80'i bize gelme-
mesine rağmen buraya kadar geldik. Artık 
destek gerekiyor. Bunları yakaladık derlerse 
iş başka yerlere gider. Daha kulüp kılını kı-
pırdatmadan, dernekler ayağa kalktılar. Fe-
nerbahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha 
gördük. İçinde bulunduğumuz ruh hali 

Türk futboluna yarar sağlamaz. Daha ger-
çekçi, daha faydalı ve sürdürülebilir bir dü-
zene geçmeliyiz." 

Kombine almak isteyen taraftar var 

Sarı-lacivertli taraftarlara bu süreçte kulübe 
verdikleri destekten dolayı teşekkür eden 
başkan Koç, şu görüşleri paylaştı: "Taraftar-
larımıza teşekkür ederim, 'Maça çıkmasak 
da kombine alacağız' diyorlar. Passolig'e ta-
limat gelmiş, 'Kombine satamazsınız' diye. 
Maça gitmese de kombine almak isteyen ta-
raftarlar var, gerekirse madde koy. Formala-
rımıza müthiş bir ilgi var. Keşke daha erken 
çıkarsaydınız diye. Fenerbahçe'nin kenetlen-
mesi gerekiyor. BMW 520'si varmış bir ar-
kadaşın, satıp Fenerbahçe'ye vereceğim 
diyor. Böyle şeyler var. Bu sistem hileye hur-
daya götürür işi. Geçmişte bin 900'lü ra-
kamlar yapan kulüpler oldu. Gerekirse biz 
de yaparız. Geçmişte yaptılar hiç kimse ağ-
zını açmadı. Bu iş böyle gitmez. Harcama 
limitleri ve yapılandırmayla ilgili ilerleyen 
dönemde çok daha fazla sesimizi duyacak-
sınız. Pazartesi günü bir toplantı var 
TFF'de, bakalım ne çıkacak. Bu sadece Fe-
nerbahçe'nin problemiymiş gibi bizi yalnız-
laştırmak istiyorlar. Sesini çıkaran 
kulüplerin başkanlarını arayıp 'Merak etme-
yin sizi halledeceğiz' diyorlar. Bizi arayan 
yok. Burada bir oyun oynanıyor. Haydi ba-
kalım nereye gidecek göreceğiz."
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ALANYASPOR'UN, Süper 
Lig'e ilk kez çıktığı 2016-
2017 sezonunda Fransa 1. 

Futbol Lig (Ligue 1) ekiplerinden Mo-
naco'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı 
golcü Vagner Love, 2017-2018 sezo-
nunda Beşiktaş'a transfer oldu. Tu-
runcu-yeşilli kulüp, 2019-2020 sezonu 
öncesi Merih Demiral'ın İtalya 1. Fut-
bol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sassuo-
lo'ya, Arjantinli futbolcu Lucas 
Villafanes'in de Meksika 1. Futbol Ligi 
(Liga MX) ekiplerinden Monarcas 
Morelia'ya transferinden kazançlı çıktı. 

Oyuncuları başka kulüplerin markajında 

2019-2020 sezonunda da Süper Lig'i 
5. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa 
Ligi'nde ön eleme oynama hakkını ka-
zanan Akdeniz temsilcisinde, başarıda 
önemli katkısı olan oyuncular, diğer 
kulüplerin de dikkatini çekti.Alanyas-
por'da forma giyen Papiss Cisse, Ju-
nior Fernandes, Fabrice N'Sakala, 
Welinton, Steven Caulker, Anastasios 
Bakesatas gibi oyuncuların adları, yurt 
içi ve yurt dışındaki başka kulüplerin 
transfer listelerinde geçiyor. 
Geçmişi geride bırakmak lazım 
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan 
Çavuşoğlu, futbolcu satışlarının kendi-
lerini ayakta tutuğunu söyledi. Bütçede 
sıkı denetim uyguladıklarını vurgula-
yan Çavuşoğlu, Merih Demiral'ı getir-
dikten sonra İtalya'ya sattıklarını, 
herkesin Alanya'yı konuştuğunu dile 
getirdi. Vagner Love'u da kadrolarına 
kattıktan bir yıl sonra Beşiktaş'a sattık-
larını hatırlatan Çavuşoğlu, Vagner 
Love'un yerine aldıkları Cisse'nin de 
gol krallığında önemli noktaya geldi-
ğine değindi. Çavuşoğlu, geçen sene iki 
futbolcuya toplam 1 milyon avro bon-
servis parası ödediklerini belirterek, 
"Geçen sene Lukas'ı 2 milyon dolara 
sattık. Oradan aldığımız paralarla Sio-
pis'i ve Bakasetas'ı kadromuza kattık. 
Kasamızdan bonservis parası çıkma-
dan, kupada finale çıktık, ligde de ilk 
5'e girdik." diye konuştu. Futbolda hep 
ileriye bakmanın gerekliliğine vurgu 
yapan Çavuşoğlu, "Geçmişi geride bı-
rakmak lazım. Futbolun buna ihtiyacı 
var." değerlendirmesinde bulundu.

GAZİANTEP Futbol Kulü-
bü'nün devre arasında Al-
manya'nın Mainz 05 

takımından kiraladığı Alexandru 
Maxim, ligin ikinci yarısında göster-
diği performansla takımının yıldızla-
şan isimlerinden biri oldu. Süper Lig 
ekiplerinden Gaziantep FK, devre 
arasında orta sahayı güçlendirmek 
için Maxim'i kiralık olarak kadrosuna 
kattı. Gaziantep'e geldiği ilk hafta for-
mayı sırtına geçiren Rumen oyuncu, 
hemen hemen her maçta takımın ileri 
uçta etkili ataklar geliştirmesine öncü-
lük etti. Sezonun ikinci yarısında 15 
maça çıkıp bin 293 dakika sahada 
kalan Maxim, skor anlamında da takı-
mına katkılar sağladı. 15 maça 7 gol 
sığdıran Maxim, pandemi sonrasında 
da takımının yenilmezlik serisi elde 
etmesinde etkili oldu.

Alanya adından 
söz ettiriyor 
Tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye  

Kupası'nda finale yükselme başarısını 
da 2019-2020 sezonunda gösteren 

 turuncu-yeşilli kulüp, sportif başarısı-
nın yanı sıra transfer dönemlerinde de 

adından sıkça söz ettiriyor

ÖZSOY, Fenerbahçe Televizyo-
nu'na yaptığı açıklamada, 
NBA'in yüzünü transfer ettikle-

rini belirterek, "Fenerbahçe NBA'de ses ge-
tirdi. Bu seviyelerde hocanın az olduğu 
Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da böyle bir ho-
cayı getirmek bizim için iyiydi." dedi. Deği-
şen teknik heyet ve kadroya rağmen 
Fenerbahçe Beko'nun hedeflerinin hep 
aynı olduğunu vurgulayan Özsoy, "Bu, 
başarı ve şampiyonluktur. Dolayısıyla in-
şallah iyi bir sezon olacak." ifadelerini kul-
landı. Uzun yıllar takımın başında görev 
aldıktan sonra ayrılan Zeljko Obradovic 
ile her zaman beraber olduklarını kayde-
den Özsoy, "Şu anda da hala Türkiye’de. 
Hep beraberiz. Yine konuşuyoruz, görü-
şüyoruz fakat dinlenme teklifine saygı 
duymaktan başka bir şey yoktu. Bir gün 
mutlaka yolumuz kesişecektir." değerlen-
dirmesinde bulundu. 

Ne hedef ne kalite küçüldü 

Takımın bütçesinin düşmesine değinen 

Özsoy, şunları söyledi: "Bütçe matematik-
sel olarak düşürüldü ama bu takımın kali-
tesi düştü anlamına gelmesin. Daha iyi 
pazarlıklar, şartlar değerlendirildi. Esa-
sında bu, 2 yıllık süreç içerisinde kadın 
basketbolda da yapıldı. Kadın basketbolda 
da bırakın yeni oyuncuyu biz geldikten 
sonra aynı oyuncumuzu 3'te 1 fiyatına oy-
natıyoruz. Bütçe küçüldü ama ne hedef ne 
de kalite küçüldü. Bu takım da çok büyük 
işler çıkartır ama bütçeyi matematiksel 
oranda söylersek yarıya yakın düşürdük." 
Transfere de değinen Özsoy, "Hala küçük 
bir hakkımız var. Onu da hocalar baktık-
tan sonra ocak ayı gibi ara transferlerde 
değerlendirmeyi düşünüyorlar." diye ko-
nuştu. Eski NBA oyuncusu Mehmet 
Okur'un takımda görev alıp almayacağı 
sorusunu yanıtlayan Özsoy, "Mehmet 
Okur da iyi bir Fenerbahçeli. Kendisini de 
biliyoruz. Her ne kadar bizde oynamamış 
olsa da Fenerbahçeliliğini biliyoruz. Uzun 
yıllar NBA’de oynadı. Detroit’te oyuncuy-
ken bizim Igor Hoca ile bir tanışıklığı var. 

Dolayısıyla Mehmet Okur bizim kalbimiz-
dedir. Önümüzdeki dönemlerde mutlaka 
katkı sağlayacaktır ama şu an öğretmekten 
çok öğrenmeye açık bir dönemde olduğu-
muz için önümüzdeki dönemlerde değer-
lendireceğimizi düşünüyorum." şeklinde 
konuştu. 

Hala haber bekliyoruz 

Kombine kartların satışına da değinen 
Özsoy, "Herkes gibi Avrupa Ligi organi-
zasyonu da pandemiyi nasıl yöneteceğini 
bilemedi. Taraftarlarımızdan büyük bir 
talep var. 'Kombineleri çıkarın. Gidemesek 
de alalım' diyorlar. Bununla ilgili Avrupa 
Ligi'nden hala haber bekliyoruz." ifadele-
rini kullandı. Futbol takımındaki transfer 
hareketliliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan 
Özsoy, "Futbol tarafı hakikaten çok iyi bir 
iş yaptı. Devamı da gelecek. Bu sene Emre 
Belözoğlu ile birlikte Ali başkan hızlı gidi-
yor. Taraftarımızın içine su serpecek birkaç 
aksiyon daha olacak. Çok da sürprizi boz-
mayalım." diyerek sözlerini tamamladı.

Fenerbahçe ses getirdi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı 
Koç, "İçinde bulunduğumuz 
durum, sürdürülebilir bir 
ortam değil. Türk futbolu 
birkaç kulüp dışında batak 
durumda” dedi

Her şey  
memnuniyet verici

GEÇEN sene öğretime başlanan Fener-
bahçe Üniversitesi ile ilgili görüşlerini ak-
taran Ali Koç, şunları söyledi: "2018 Eylül 
ayında eğitime başlamayı arzu ediyorduk 
ama bizim aldığımız tabloda böyle bir şeyin 
olması söz konusu değildi. İlk icraatları-
mızdan biri olarak YÖK Başkanı ile görüş-
tük ve süre uzatımı istedik. YÖK'e teşekkür 
ediyoruz. Bir sene daha müddet verdiler. İş 
birliği modelini tercih ettik. Medicana 
Grubu ile çalışmalara başladık. İyi bir ter-
cih yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci yılımız 
olacak. İlk yılda 380-390 talebe ile başla-
mak başarıdır. 400 talebeye yüzde 100 
burs verilecek. Eğitim kadrosunun kalitesi 
bir üniversitede en önemli şey. İyi bir üni-
versite olacaksa en az 4-5 yıl büyük mali 
yüklere katlanılmak durumunda. Medi-
cana bu işe girerken çok uzun bir yol oldu-
ğunu görüyordu. YÖK önümüzü açtı. 
İnşallah onların beklentilerini yerine getiri-
riz. Birinci yılda geldiğimiz nokta son de-
rece memnuniyet verici. Bizim kulüp 
olarak yüzde 2 burs hakkımız var. 150 tale-
beyi geçmemek kaydıyla. Bu üniversitede 
topluma ve memlekete faydalı insanlar ye-
tiştirilmesini diliyorum." DHA 
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, erkek basketbol takımın başına NBA'de görev  
almış Igor Kokoskov gibi çok önemli bir ismi getirdiklerini söyledi

Maxim fark yarattı

Koç,: “İçinde bulunduğu-
muz durum, sürdürülebi-
lir bir ortam değil. Türk 
futbolu birkaç kulüp  
dışında batak durumda. 
Büyük kulüpler sıkıntıda. 
'Deniz bitti' tarifini hak 
eden bir durumdayız. 
Herkes mali sıkıntıları  
konuşuyor” dedi.



 
 

‘S osyal ve mesafeli festival’ sloganı 
ile düzenlenen ‘Sanat Parkta’ et-
kinliği açılışını, Genco Erkal ile 

Tülay Günal’ın sahne aldığı, Nâzım Hik-
met uyarlaması olan “Yaşamaya Dair” 
oyunuyla yaptı. İzleyicilerin maskeleri ile 
mesafeli olarak oturduğu oyun sonrasında 
sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı. Fes-
tival için, amfi tiyatro kapasitesi yüzde 60 
oranında düşürülerek sosyal mesafe kural-
larına uygun yeniden düzenlendi. İzleyiciler 
2 beyaz 1 mavi olarak düzenlenen koltuk-
lardan sadece mavi renkli olanlarına 
oturdu. İzleyiciler alana girerken ve etkinlik 
sırasında maske taktı. Etkinlik öncesinde 
festival alanı dezenfekte edildi, etkinlik alanı 
girişlerine dezenfektanlar yerleştirildi. 
‘Sanat Parkta’ etkinliğinin açılışında konu-

şan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara 
Odabaşı, “Yaşadığımız zor günler nedeniyle 
özel bir etkinlik yapmak istedik. İstedik ki 
sizler evlerinizden güvenle çıkın ve sanatçı 
dostlarımız da alkışlarınızdan mahrum kal-
masın. Buraya gelmek için aldığınız biletler 
her zamankinden daha değerli, çünkü festi-
valin bütün gelirleri sanatçı dostlarımıza 
kalacak. Bu sefer bir oyuna bilet alırken, da-
yanışmaya da destek oldunuz. Burada aldı-
ğımız bütün tedbirler sizlerin daha güvenli 
zaman geçirmeniz için. Zor zamanlardan 
geçiyoruz, ama ne sanattan ne de sanatçı-
nın yanında olmaktan hiçbir zaman vaz-
geçmedik, vazgeçmeyeceğiz.” diye konuştu. 

27 Eylül'e kadar sürecek 

27 Eylül’e kadar sürecek festival kapsa-
mında Onur Saylak (Evlat) , Mert Fırat 
(Joseph K), Füsun Demirel (Şişman Gü-

zeldir), Levent Üzümcü (Aziz Nesin Ka-
bare), Rutkay Aziz (Güneyli Bayan), Çağ-
lar Çorumlu (Übü Hep Übü), Serkan 
Keskin (Cimri), Berna Laçin (Hayal Satı-
cısı) gibi başarılı oyuncuların tiyatro oyun-
ları sahnelenirken, Moğollar, Ahmet Aslan, 

Feryal Öney, Erdal Erzincan, Eda Baba, 
Aylin Aslım, Mazlum Çimen, Baba Zula, 
Melek Mosso, Ozbi&Gülce Duru, REDD, 
Simge Pınar, İmer Demirer, Lara Dilara, 
Sibel Köse, Şakalı Akustik gibi birçok ses 
sanatçısı ve grup, izleyiciyle buluşacak.

Email Adresi 
info@stopgrup.com 

Sabit Telefon 
0 212 868 08 90 

Faks Numarası 
0 212 868 08 87 

GSM 
0 545 868 08 90

ADRES:  

Güzelce Mah.  
İskenderun Cad. 
No:6 E-5 Üzeri 
Büyükçekmece  
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UFUK ÇOBAN

Park ve yeşil alan çalışmaları sürüyor 

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sanat dünyasına 
destek olabilmek amacıyla Kadıköy Özgürlük Parkı Amfi 

Tiyatro’da başlayan “Sanat Parkta” etkinlikleri, usta  
sanatçı Genco Erkal’ın “Yaşamaya Dair” oyunu ile başladı

PANDEMİDE bir yandan sanatseverlere nefes al-
dırmak, bir yandan da sanat emekçilerine destek 
olmayı hedefleyen etkinlikler ücretli gerçekleştiri-
lecek. Tüm etkinlikler 25 TL sabit bilet fiyatıyla 
internetten satışa sunulacak ve elde edilen tüm 
gelir sanatçı ve festivale katılan ekiplere verilecek. 
Haftalık olarak satışa sunulacak 
biletler https://www.mobilet.com/bucket-
event/kadikoy-beled... adresinden alınabilir.

Biletler internet üzerinden alınabilir 

SÖZÜ kendisine bestesi İran’lı müzisyen 
Morteza Pashaei’ye ait “Kayıp Hece” adlı 
şarkının düzenlemesini Cihan Sezer gerçek-
leştirdi. Tüm müzik platformlarında göste-
rime giren klibin yönetmenliğini Kerem 
Yükseloğlu yaparken sanat yönetmenliğini 
Serap Çiftçi üstlendi. Dünyanın birçok ülke-
sinde konserler vermiş olan Çiftçi, şarkısının 
dinleyicisi ile buluşması üzerine şunları söy-
ledi: “Devlet Opera ve Balesi sanatçısıyım. 
Şarkıyı ilk duyduğumda bu şarkıya söz yazıp 
söylemek istedim, bu şarkıyla beraber kendi 
söz ve bestelerimi artık dinleyicilerle paylaş-
mak istediğime karar verdim. Bundan sonra 
kendi söz ve müziklerimi dinleyicilerle buluş-
turmayı düşünüyorum.” 

Önce geleneksel olmalıyız 

New York, Washington, Viyana, Ekvador, Ve-
nezuela, Ürdün, Moğolistan, Afrika ülkeleri; 
Uganda, Namibia, Zambiya, Botswana ve 
Moskova’da çok büyük etki uyandıran kon-
serler veren Çiftçi başarısının sırrı ile ilgili ise 
"Konserlerimde dünya repertuarının yanı sıra 
Türk müziği eserlerini batı müziği düzenle-
meleri ile seslendirdim. Türküm ve bu top-
raklarda doğdum. Geleneksel olmadan 
evrensel olunmaz inancını taşıyorum." dedi.

Kayıp Hece artık sizinle 
Uzun yıllar birçok müzikal ve operada başrol  
oynayan ve konserler veren Serap Çiftçi’nin 

“Kayıp Hece” adlı şarkısı DMC etiketiyle 
yayınlandı. Sanatçı ”Dünya Çingene 

Şarkıları” “Türkülerimle Türkiye” ve “Yunus 
Emre Aşka Yolculuk” proje konseptlerini  

sahnelemesi ile tanınıyor 

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü, ilçe genelinde bulu-
nan parklarda ağaçlandırma ve 
bakım çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor. Yaz aylarının vazgeçilmez me-
kanları olan park ve bahçelerde, 
vatandaşların rahatça vakit geçire-

bilmesi için çalışmalar hızlandırıldı. 
Vatandaşların en büyük sosyal faali-
yet alanlarından olan parkları daha 
kullanılabilir hale getirmek için çalı-
şan ekipler, bahçe ve yeşil alanların 
bakıma alınmasının yanı sıra ağaç 
dikimi ve toprak tasfiyesi de yapıyor.  


