
Muharrem İnce, MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli’nin

başlattığı 'askıda ekmek' kampanyası
için “Bu ülkede ekmeğe muhtaç çok
insan var. Yaptığı iş doğrudur” der-
ken, MHP liderine “Sayın Bahçeli’ye
de bir hatırlatma yapmak istiyorum.
Desteklediği hü-
kümet, ülkenin
uçtuğunu söylü-
yor Bahçeli ise
ekmeğe muhtaç
insanların oldu-
ğunu. Bir karar
versin. Türkiye
uçuyor mu ek-
meğe muhtaç
mı?” diye sordu. 
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Bahçeli, artık
bir karar versin

İNCE’DEN SERT ELEŞTİRİÇALIŞMA YAPILIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili
Mehmet Muş, “Vergi ve

SGK prim borçlarının yapılandırıl-
ması ile alakalı bir çalışmamız 
şu an var. Bu çalışmamızın teknik

kısımlarını
tamamlamaya
çalışıyoruz. Ta-
mamladığımız
takdirde kanun
teklifinin görüş-
meleri sırasında
Plan Bütçe Ko-
misyonuna su-
nacağız” dedi.
I SAYFA 7
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Vergi borçları
yapılandırılacak
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Büyükçekmece Belediyesi'ne ait Albat-
ros bölgesindeki arsanın 'park' olarak

düzenlemesi İBB Meclisi'nde tartışıldı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden görü-
şülmek üzere meclise iade ettiği 3 dosya, 
AK Parti-MHP grubunun oyları ile “ısrar 
kararı” olarak değiştirilmeden aynen kabul
edildi. AK Partili meclis üyesi Hasan Bacıoğlu,
“Albatros Park alanı, Büyükçekmece'nin geçmi-
şidir, hafızasıdır. Bu alanın yeşil alana kalması
doğru ve isabetli bir karardır” dedi. 
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iMAR PLANLARINA 
PARK OLARAK iŞLENDi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün ise “Demokrasi oy çoğunluğu

demek değildir. Demokrasi adaletli davranmak
demektir. Demokrasi hukuk demektir. Bu arazi
hiçbir zaman için yeşil veya park alanı ol-
mamıştır. 1 santimetre park alanı olduğunu
ispatlayan olursa bugün bu saatte bu kür-
süde belediye başkanlığından istifa ettiğimi
açıklayacağım. Bu arazi asla vatandaşa bir
yerlerden gelen bir yer değildir belediyenin
parasıyla alınmıştır” tepkisini gösterdi. 
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HiÇBiR ZAMAN YEŞiL 
ALAN VE PARK OLMADI

Yıllardan beri Albatros'un park olmasını 
isteyen Albatros Direnişi isimli grup da

Hasan Akgün'ün konuşmasının ardından, “Restini
görüyoruz” diyerek, “Albatros’un 26.06. 1979 yı-

lına ait Bayındırlık ve İskan bakanlığı onaylı
tahrif edilmemiş 1/1000 ölçekli imar planına
dikkatli bakarsanız, arazinin turizm rekreas-
yon alanı olarak tescillendiğini; içinde park
ve otopark olduğunu görebilirsiniz. Hasan
Akgün ister istifa et, istersen de etme” 
açıklamasını yaptı. I SAYFA 9
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1979 PLANLARINDA 
PARK VE OTOPARK VAR!

YIL: 15      SAYI: 4765     17 EKİM 2020 CUMARTESİ  www.gazetedamga.com.tr               FİYAT: 75 Krş

Yıllardır tartışma konusu olan Albatros'taki arsa, İBB Meclisi'nde imar planlarına park olarak işlendi. Belediye
Başkanı Hasan Akgün, “Bu arazi hiçbir zaman yeşil veya park alanı olmamıştır. 1 santimetre park alanı olduğunu 
ispatlayan olursa belediye başkanlığından istifa edeceğim” çıkışını yaptı. Çoğunluğu CHP'lilerden oluşan Albatros
Direnişi isimli grup ise Albatros’un 1979 yılına ait planlarında içinde park ve otopark olduğunu açıkladı

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Adım Adım İktidara

Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplan-
tısı'nda konuştu. Erken seçim tar-

tışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, 
“Niye seçimden korkuyolar çünkü
gideceklerini biliyorlar. Erken seçim 
Kılıçdaroğlu'nun değil, esnafın, işçinin,
sanayicinin talebilidir” dedi. Konuşma-
sında çok tartışılan Enis Berberoğlu 
kararını da değerlendiren Kılıçdaroğlu,
“Parlamentonun, anayasanın askıya 
alındığı bir süreçten geçiyoruz. Bir ül-
kede yasama yargı ve yürütme bir kişinin
kontrolü altına girerse o ülkede felaket
olur” ifadelerini kullandı.  I SAYFA 7
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

ALBATROS 
RESTLESMESI

NiYE SEÇiMDEN
KORKUYORLAR?
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NiYE SEÇiMDEN
KORKUYORLAR?

Mehmet Muş

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı
Yarbay Şebnem Aktop, son 1 ayda
PKK/KCK terör örgütü mensupla-
rına yönelik gerçekleştirilen 21 
operasyonda yurt içinde 46, yurt 

dışında 61
olmak üzere
toplam 107 
teröristin etkisiz
hale getirildiğini
açıkladı. Aktop,
sınır güvenliği
konusunda da
tedbirlerin 
artırıldığını du-
yurdu. I SAYFA 7
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107 terörist 
etkisiz halde

şebnem Aktop

İNCELEMEDE BULUNDU

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, ilçe

genelinde yapımına devam edilen
çalışmaları yerinde inceleyerek ekip-
lerden bilgi aldı. Afet Koordinasyon
Merkezi’nde bulunan bin 100 met-
rekarelik mutfak alanındaki çalışma-
ları yakından takip eden Çalık,
“Yarın bu kentte olası sıkıntılarda
biz burada çorbamızı kaynatacağız.
Beylikdüzü’nde zor dönemleri daya-
nışmayla atlatabileceğimize inancım
tam” ifadelerini kullandı. I SAYFA 4
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Burada çorba
kaynatacağız

Muharrem ince

Silivri Belediyesinin 2021 yılı
için oluşturulan 338 Milyon

TL tahmini bütçesi, okunan komis-
yon raporunun ardından oy çokluğu
ile kabul edildi. Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “2021 yılı Mali 
Performans Programı ve Bütçe 
bizlere bir yol
haritası olacak-
tır. Kaynakları-
mızı etkin,
verimli şekilde
kullanarak, 
çalışmalarımızı,
hızlı ve kaliteli
olarak gerçekleş-
tireceğiz” dedi.
I SAYFA 8
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2021 bütçesi yol 
haritası olacak

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Volkan yılmaz

İstanbul Büyükçekmece’de
geçtiğimiz günlerde görüntüle-

nen yavru boz ayıyı arama çalışma-
ları devam ediyor. Sağlık İşleri
Müdürlüğü Veteriner Şefliği ve Za-
bıta Müdürlüğü ekipleri boz ayının
görüntülendiği Kemerdere Vadisi’nin
eteklerinde Cumartesi günleri kuru-
lan ve halkın yoğun olarak bir arada
bulunduğu semt pazarı kurulan böl-
gedeki arazide kapsamlı bir arama
tarama gerçekleştirdi. I SAYFA 8
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Günlerden beri 
ayı arıyorlar!

EKİPLER SEFERBER OLDU

Otizmli çocuğu
kelepçelediler!

Pendik'te bulunan İstanbul Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi'nin bahçesinde otizmli bir gencin

kolları arkadan bağlı şekilde bankta oturduğu görüntüler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete
geçirdi. Yetkililer, bu olayın, hangi gerekçeyle gerçekleş-
miş olursa olsun kabul edilemez olduğunu, 3 gün önce
müfettiş görevlendirilerek kapsamlı soruşturma başlatıl-
dığını bildirdi. Ağustos ayında kaydedilen rahatsız edici
görüntü, öfke nöbeti geçiren otizimli genci kontrol 
edemeyen görevli personelin, kendisine ve başkasına
zarar vermemesi için kollarını bir bezle arkadan bağla-
ması sonucu ortaya çıktı.  I SAYFA 5

NE OLURSA OLSUN KABUL EDİLEMEZ
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Pendik'te otistik çocukların bakım ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkezde bir gencin
kolları arkadan bağlı olarak bahçede oturduğu görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı

SAYFA 5Ali İbrahim ÖNSOY

Ekonomi 
tıkırında...

300 YIL DAHA
YAŞAYACAK

Dünyada başka bir örneği
bulunmayan Türkiye Deniz

Canlıları Müzesi’ne Onur ödülü
verildi. Ödülü alan İstanbul’un
ünlü balıkçısı Kenan Balcı, “Büyük
emek olan müzemizde bu ödülü
almak bizleri onurlandırdı. Bugün
çocukken fotoğraf çektiren gençler
şimdi çocuklarıyla fotoğraf çektir-
meye geliyor. Umuyorum müze
300 yıl daha varlığını sürdürecek”
açıklamasını yaptı. I SAYFA 8
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Yüzsüz oyunu İtalya'yı anlatıyor, 
devletimiz oyundan ‘PKK 
propagandası’ çıkartıveriyor!
Üç yılda 100 kez Kürtçe sergilenen
"Yüzsüz" oyunu, İBB’nin özel tiyatro-
lara desteği kapsamında Şehir 
Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahne-
si'nde sergilenecekken, PKK terör
propagandası yaptığı külyutmaz
devletimiz tarafından keşfediliverdi.
Fo yaşasaydı, kendisine PKK 
propagandası yaptığı 
gerekçesiyle oyunu-
nun yasaklandığı
söylenseydi ne
derdi acaba? 
Tebessüm ederek
"gerçek mi?" diye
sorardı galiba...

Devletten akıl ve izan 
beklemek nafile mi?

ALi TARAKCI’NIN KöşE yAzISI SAyfA 9’dA 

Kemal Kılıçdaroğlu
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iSPAT EDiN 
HEMEN iSTiFA

EDECEĞiM!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

HABER

Tedbir
kaldırıldı

SBK Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Sezgin

Baran Korkmaz ile 13 kişinin
şirketlerine ve mal varlıkla-
rına el el koyma koyma kararı
aldıran İstanbul Cumhuriyet

Başsavcı-
lığı, resen
verdiği kararla 14 şüpheli ve
şirketlerinin banka hesapları
üzerindeki tedbirlerin kaldırıl-
masına karar verdi.
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İSTİHDAMA ARACILIK
Bağcılar Belediyesi Kari-
yer Merkezi, yeni açılacak
bir et restoranında istih-
dam edilmesi için ilçe sa-

kinlerine
aracılık
etti. Bağcı-
lar’da iş
arayanlar
ile işveren
bir araya
geldi.
I SAYFA 4
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HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE

NiYE SEÇiMDEN
KORKUYORLAR?

Josef
artık
Kartal 

Sezgin Baran
Korkmaz

Mehmet
Murat Çalık

Hasan Akgün



A ylardır dünyayı olduğu gibi ülkemizi
de kasıp kavuran Covid-19 pandemi
hastalığının gölgesinde girdiğimiz

sonbaharda özellikle alerjik bünyeye sahip
çocuğu olan anne babalar ayrı bir endişe
yaşıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk
Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gülbin Bingöl, sonba-
harla beraber sıcak havalar yerini serin ha-
valara bırakırken, mevsimin değişmesiyle
birlikte, doğada ve sosyal hayatta yaşanan
farklılıkların çocukların sağlığını da yakın-
dan etkilediğini belirtiyor. Özellikle alerjik
bünyeli çocukların ve ailelerinin sonba-
harda artışa geçen alerjik reaksiyonlar ne-
deniyle büyük sıkıntılar çekebildiğini
vurgulayan Prof. Dr. Gülbin Bingöl, anne ba-
balara çocuklarını sonbahar alerjisinden
korumanın 7 etkili yolunu anlattı, önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu. Bu yıl Covid-
19 pandemi hastalığının endişesiyle girdiği-
miz sonbahar, özellikle alerjik hastalar için

başlı başına zor bir dönem. Sonbaharla be-
raber bazı alerjenlerde dolayısıyla da alerjik
bulgularda artış yaşandığını belirten Acıba-
dem Maslak Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı
Prof. Dr. Gülbin Bingöl, Amerikan nezle otu
poleni gibi bazı polenlerin sonbaharda arttı-
ğını ve alerjik duyarlılığı olan kişilerde
burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı ile
gözlerde kızarıklık gibi bulgulara neden ola-
bildiğini söylüyor. Bunun dışında özellikle
mantar sporlarının nemli havalarda ve yağ-
murlu günlerde havada uzun süre kalabildi-
ğini ve alerjik bulguların ortaya çıkmasına
yol açabildiğini kaydeden Prof. Dr. Gülbin
Bingöl “Ev dışı ve ev içi küf mantarlarına
alerjisi olan çocuklar bu durumdan olumsuz
etkileniyor. Yine ev tozu alerjisi olan çocuk-
larda da alerjik bulgularda alevlenme görü-
lebiliyor” diyor.

Bulgular karışabilir

Alerji geliştiğinde üst ve alt solunum yolları
ile ilgili bulgular görülebiliyor. Burun akın-

tısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun ka-
şıntısı, genizde kaşıntı hissi, gözlerde kıza-
rıklık, sulanma gibi sorunlar yaşanıyor.
Bunların dışında düzelmeyen kuru öksürük,
hışıltı, nefes darlığı gibi alt solunum yolları
ile ilgili bulgular da gözlenebiliyor. Prof. Dr.
Gülbin Bingöl, sonbaharla beraber en
önemli sorunlardan birinin viral enfeksiyon-
lar olduğuna dikkat çekerek şöyle diyor:
“Bu yıl Covid-19 enfeksiyonunun da tedir-
ginliği 7’den 70’e herkesi fazlasıyla tedirgin
ederken, çocuklu aileler de çocuklarındaki
alerjik reaksiyonlara karşı ayrı bir endişe
yaşıyor. Sonbaharda özellikle grip gibi vi-
rüsler çok fazla görünüyor. Bu virüslere
bağlı grip, nezle gibi bulgularla öksürük ve
hırıltı sık yaşanan sorunlar arasında yer alı-
yor. Tüm bu belirtiler alerjide de görünüyor.
O nedenle de bu iki hastalığın ayrımına
doğru bir şekilde vararak olması gereken
tedaviyi uygulamak gerekiyor. Aksi takdirde
çocuğa yanlış ilaçlar verilerek zaman kaybı
yaşanıyor!”
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Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KIlIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel abone Fiyatı (aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIlDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUl
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOğlU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
Netprint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. ltd. şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAl
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöğEN
Osman KöSE

Murat pAlAvAR
Müge YüCETüRK

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİlTEpE

Asker AvşAR

Bağcılar Koordinatörü
Elizan Altunufağı 1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Müge Yücetürk
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

yaşam

Prof. Dr. Gülbin Bingöl, anne babalara çocuklarını sonbahar alerjisinden
korumanın 7 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu 
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Evin nemini azaltın
Özellikle evde alerjik çocuk varsa mutlaka evin
içinde nem oranını azaltmaya yönelik önlemler
alınmalı. Evde, duvarlarda ve özellikle banyoda
akan, kabaran yerlerin olmamasına, ev içinde
çiçek varsa çiçek diplerinde küf olup olmadığına
dikkat edilmeli.

Tozlu ortamdan uzak tutun
Ev tozu alerjisi olan çocuklarda yatak odasında
halı olmamasına, çok fazla eşya, büyük giysi do-
labı ve yüklü bir kitaplık olmamasına dikkat edil-
meli. Çünkü bu tip eşyalar ister istemez toz
barındırıyor ve alerjileri tetikleyebiliyor. Evin dü-
zenli olarak temizlenmesi ve havalandırılması
gerekli. Temizleyicilerin tozu iyi emmesi sağlan-
malı, kokulu malzemelerden kaçınılmalı. Hay-
vanlara karşı, hayvan tüylerine karşı alerjisi olan
çocuklar, alerjisi saptanan hayvandan uzak dur-
malı, eve yeni evcil hayvan alınmamalı.
Evde daha önceden evcil hayvan varsa
yatak odasından uzak tutulmalı.

Dışarıda mutlaka maske 
kullandırın
Çocuk Alerji Uzmanı Prof. Dr. Gül-
bin Bingöl “Polen alerjisi varlı-
ğında alerjik bulgular artabilir.
Bu nedenle çocuğun hem
Covid-19 enfeksiyonundan
hem de polenlerden korunması
için maske kullanması şart. Dı-
şarıdan geldikten sonra el ve
yüzün yıkanması çok önemlidir”
diyor.

Ev yemekleri tüketin
Çocukların katkı maddeli yiyecekleri
ve fast food tarzındaki yiyecekleri tüket-
melerine izin verilmemeli. Yine çocuğunu-

zun besin alerjisi olup olmadığını mutlaka göz-
lemleyin. Alerjik besinlerden uzak tutun. Hazır
gıdalar yerine çocukları ev yemekleri ile besle-
meye özen gösterin.

Sigaralı ortamda bulundurmayın
Çocuğunuzu kesinlikle sigara dumanına maruz
bırakmayın. Çocuğunuzun yanında sigara içme-
yin, hatta o sırada başka odada olsa bile çocu-
ğunuzun girme ihtimali olan hiçbir alanda sigara
içilmesine izin vermeyin.

Grip aşısı yaptırın
Prof. Dr. Gülbin Bingöl “Özellikle astım tanısı
olanların grip aşısı yaptırmaları birçok etkenden
korunmada etkili oluyor. Grip aşısının kreşe gi-
denlere

ya da evde bakılıp kreşe, okula giden kardeşi
olan çocuklara, anne babanın kalabalık işyerle-
rinde (restoran, kuaför, hastane, market gibi) ça-
lışması durumlarında, okula gidecek çocuklara,
kronik kalp, akciğer ve diyabet hastalarına, bağı-
şıklık sisteminde yetersizlik veya baskılanma
durumu olanlara, kan hastalıkları tedavisi gö-
renlere yapılması gerekiyor. Ayrıca hastanede
tedavi görenlere de öneriliyor. Bunların dışında
sağlık personeli ve hastane çalışanlarının da
grip aşısı yaptırmaları yararlı oluyor. 6 aydan
küçük bebeklere ve yumurta alerjisi olan çocuk-
lara grip aşısı yapılmamalı. Aşının etkinliği; virü-
sün antijenik yapısını hızlı değiştirmesi
nedeniyle ancak yüzde 70-90 düzeyinde. Aşı,
hastalığın ağır geçmesini ve komplikasyonlarını
önlüyor. Grip virüsü solunum yollarında “silia”
dediğimiz mikropların ve alerjenlerin uzaklaştı-

rılmasını sağlayan titrek tüylerin hareketini
azaltmakta, böylece Korona virüsü dahil

diğer enfeksiyonların yerleşmesini ko-
laylaştırmaktadır. Bu nedenle özellikle

risk grubunun ve dış ortamla te-
ması yüksek grubun aşılanması
önemlidir” diyor.

Alerji uzmanına danışın
Çocuğunuzun alerjik reaksi-
yonları varsa ‘nasılsa geçer’
diye beklemeyin. Alerjik has-
talıklar ihmale gelmeyeceği
gibi, çözümü basit olabilecek-
ken teşhis ve tedavinin gecik-
mesiyle ileride çok daha zorlu

bir sürece girmenize neden ola-
bilir! Sonbaharda görülen aler-

jenlere duyarlılığı olan çocuklarda
ilaç dozlarının ayarlanması da çok

önemli. Mutlaka alerji uzmanına
danışın.

AYNUR CİHAN

Alerjiye karşı etkili önlemler!
El yıkamak derde deva

Yorulmaz, "Dünya El
Yıkama Günü" dolayı-
sıyla yaptığı açıklamada,

salgınla birlikte el yıkamanın öne-
minin daha fazla anlaşıldığını söy-
ledi. Dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de el yıkama konusunda
sorunlar bulunduğunu dile getiren
Yorulmaz, el yıkamanın bulaşıcı
hastalıklardan korunmada son de-
rece önemli olduğunu ifade etti.
Gün içerisinde farkına varmadan
dokunulan her yerin mikroplarla
dolu olduğuna dikkati çeken Yorul-
maz, "Dokunduğumuz her yerden
ellerimize çok sayıda mikrop bula-
şıyor. Bu mikropları da günde orta-
lama 25 defa dokunarak
yüzümüze, oradan da vücudumuza bulaştırıyo-
ruz. Dokunduğumuz yerdeki kimyasal maddeler
gibi başka kirleticiler de sağlımızı etkiliyor." dedi.
Yorulmaz, el yıkamada temel olarak su ve sabun
kullanılması gerektiğini aktardı.

Hava yoluna dikkat

Yapılan çalışmaların, su ve sabunun etkisini el de-
zenfektanıyla elde etmenin mümkün olmadığını
gösterdiğini vurgulayan Yorulmaz, şöyle devam
etti: "Eğer erişebiliyorsak mutlaka su ve sabunla el
yıkamamız doğru olacaktır. El yıkamak bütün bu-
laşıcı hastalıklardan korunmada önemli. El dezen-
feksiyonu, ellerin yıkanması koronavirüsten
korunmada da son derece önemli. Koronavirüs
hastalığının girmekte olduğumuz mevsimle birlikte
başımıza daha çok dert açacağını biliyoruz.
Hava yoluyla bulaşan hastalıkların da yaygınlaşa-
cağı bir dönem. El yıkama bu tür hastalıkların
tümü için koruma sağlıyor. Bunun dışında gıda-
larla bulaşan hastalıklar, sindirim sistemiyle bula-
şan ishal gibi hastalıklardan da korunmada el
yıkama son derece önemli. Bulaşıcı hastalıkların
azalmasında yapılan çalışmalara göre ilaçlardan
çok daha etkili el yıkama. El yıkandığında bulaşıcı
hastalıkların en az üçte birini önlemek mümkün. "
Yorulmaz, tuvalete girmeden, diş fırçalamadan ve
yemek hazırlamadan önce de ellerin yıkanması ge-
rektiğine işaret etti.

El yıkama alışkanlığı şart

Vatandaşlardan Serpil Şinikçi de koronavirüs sal-
gınıyla birlikte el yıkama alışkanlığının da değişti-
ğini söyledi. Salgın döneminde el yıkamanın ne
kadar önemli olduğunu anladıklarının altını çizen

Şinikçi, "Bizler gerek mesleğimiz gerekse ailemiz ve
kendimiz için ellerimizi sık sık sabunla yıkıyoruz.
El yıkamanın da tabii ki bazı püf noktalarını öğ-
rendik. Uzmanların verdiği tavsiyeler doğrultu-
sunda ellerimi sık sık yıkıyorum." diye konuştu.
Levent Yaçi de Türk halkı olarak çok zor bir süreç-
ten geçtiklerini, her zamankinden daha çok hijyen
ve temizliğe önem verdiklerini anlattı.
Yaçi, koronavirüsle birlikte günlük el yıkama sayısı-
nın arttığını belirterek, "Eskiden bir veya iki kez eli-
mizi yıkıyorsak şimdi en az 10 defa yıkıyoruz.
Lütfen kurallara uyalım. Koronavirüsten kurtul-
mak istiyorsak temizliğimize dikkat edelim." ifade-
lerini kullandı. Yuşa Yılmaz ise pandemi
döneminde hijyenin ne kadar önemli olduğunu
gördüklerini, temizliğin de el yıkama ile başladığını
vurguladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, doğru el yıkamayla bulaşıcı
hastalıkların en az üçte birini önlemenin mümkün olduğunu belirtti

hemşirelerin zorlu günleri
Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesinde yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde görevli hemşireler, yaşadıkları zorlu süreci anlattı

Kovid-19 ile mücadelede
en ön safta yer alan sağlık
emekçilerinden hemşireler

Perihan Fidan, Ayşe Burak ve Mustafa
Derimer ile Başhemşire Mürşide Bel-
gin Nacitarhan, görevlerini sevdiklerin-
den uzakta özveriyle sürdürüyor.
Başhemşire Nacitarhan, yaklaşık 7
aydır hastanede Kovid-19 hastalarının
tedavisini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Mesai saati gözetmeksizin hastalara
umut olabilmek için görev yaptıklarını
dile getiren Nacitarhan, bu mücade-
lede sevdiklerinden ayrı kalarak büyük
özveride bulunduklarını anlattı. Naci-
tarhan, bütün hemşireleri dönüşümlü
olarak yoğun bakım ünitesinde görev-
lendirdiklerine işaret ederek, "En kı-
demli, 30 yıllık hemşirelerimiz bile
burada gönüllü şekilde hastalarımıza
hizmet vermek istiyor. Bu
bizi çok mutlu ediyor."
dedi. Zorlu sürecin devam
ettiğini, koruyucu ekip-
manlar içerisinde saatlerce
çalışarak hastaları hayata
bağlayabilmek için çabala-
dıklarını aktaran Nacitar-
han, maske, sosyal mesafe
ve hijyen konusunda her-
kesten biraz daha dikkatli
olmalarını beklediklerini
vurguladı. Nacitarhan, dı-

şarıda insanların kurallara uymadığını
gördükçe çok üzüldüğünü, bunun mü-
cadele sürecini zorlaştırdığını ve daha
da uzattığını kaydederek, "Bizler de
çok yıprandık ve yorulduk. Hastaları-
mıza hizmet vermekten hiçbir zaman
usanmadık ama onların da bize destek
olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Annemi kaybettim

Hemşirelerden Perihan Fidan ise 15
yıldır görev yaptığını belirterek, zorlu
süreçte bütün sağlık çalışanları gibi
büyük mücadele verdiklerini dile ge-
tirdi. Yoğun bakımdaki hastaları gör-
dükçe üzüldüğünü anlatan Fidan,
şöyle konuştu: "Gelen her hastada bir
panik var. 'Tek kalacağım, ne olacak,
yoğun bakıma alacaklar mı?' endişesi
var. Refakatçi kimseyi alamıyoruz. Psi-

kolojik olarak kötü durumdalar. On-
lara destek olmaya çalışıyoruz. An-
nemi iki ay önce Kovid-19 nedeniyle
kaybettim. Babam iki aydır yoğun ba-
kımda entübe durumda. Onlarda bire-
bir yaşadığım için buradaki hastalar da
benim için aynı. Zor bir süreç. Allah
hepimizin yardımcısı olsun."

Çocuklarımıza sarılamıyoruz
Fidan, 9 ve 6 yaşında iki kızı olduğunu,
pandemi sürecinde onlarla yeterince il-
gilenemediğini ifade ederek, "Evde hep
ayrı odalardayız. Onlar salondaysa
ben mutfaktayım. Aynı sofraya otura-
mıyoruz. Onlarla temasımız olmuyor.
Mart ayından beri çocuklarımıza sarı-
lıp, öpemiyoruz. Boğazımız biraz ağrı-
sın hemen endişelenip 'Acaba biz de
mi hasta olduk?' diyoruz. Bu kıyafet-

lerle çalışmak çok zor." şek-
linde konuştu. İyileşen
hastaların kendileriyle ileti-
şimi kesmediğini, sık sık
aradıklarını ve immün
plazma bağışında bulun-
mak istediklerini ilettiklerini
aktaran Fidan "Bize 'Saye-
nizde atlattık.' deyip, her
şey için teşekkür ediyorlar.
Onlar mutlu olunca mutlu
oluyoruz. Yeniden doğmuş
gibi oluyorlar." dedi.

Sonbahar alerjiSi 
Sizi yipratmaSin









CUMARTESİ 17 EKİM 20206 EKONOMİ

Z iraat Bankası Genel Müdürü Hüse-
yin Aydın, 2012 sonunda 18 milyar
lira olan tarım kredileri bakiyesinin

30 Eylül 2020 itibarıyla 76 milyar liraya
ulaştığını, sektördeki tarım kredisi payları-
nın da yüzde 65'ler seviyesine yükseldiğini
söyledi. Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı
himayesinde Turkuvaz Medya Grubu ve
Para Dergisi tarafından İzmir'de düzenle-
nen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi'nin
özel oturumunda konuştu. Tarım ve gıda
sektörlerinin durumuna ve bankanın bu
sektörlere sağladığı desteklere ilişkin bilgi
veren Aydın, ülkenin farklı bölgelerindeki
yangınlarda zarar gören alanlarda yeniden
orman oluşturulması için Tarım ve Orman
Bakanlığının yürüttüğü çalışmalara destek
vereceklerini bildirdi. Aydın, gıda ve tarımın
stratejik öneminin pandemi döneminde or-
taya çıktığına dikkat çekti. Ürün fiyatlarını
mevsimsellikten mümkün olduğu ölçüde
arındırılabilmek için örtü altı tarım, lisanslı
depoculuk ve soğuk hava depoculuğu gibi
faaliyetleri teşvik ettiklerini anlatan Aydın,
"Son birkaç yıl içinde özellikle jeotermal
enerji kaynaklarının kullanılabildiği yerler-
deki sera yatırımlarında ve lisanslı depocu-
lukta geldiğimiz noktayı yabana
atmayalım. Ancak girdi maliyetlerini yönet-
meden, piyasa dinamikleri içinde üretici ve
tüketici fiyatlarını yönetmemiz mümkün
görünmüyor." dedi. Gübrenin, tohumun,
yemin, yakıtın fiyatı artarken domatesin
etin ya da sütün de fiyatının artacağını be-
lirten Aydın, şöyle devam etti: "Üretim için
ihtiyaç duyulan girdilerin mümkün olduğu
ölçüde yurt içinde üretilmesine ve maliyet-
lerinin mümkün olduğu ölçüde düşürülme-
sine yönelik teşvik ve destek
mekanizmalarını devreye almalıyız. Banka
olarak, bunun gibi dış ticaret açığının azal-
tılmasına ve üretimi yurt içine taşımaya yö-
nelik yatırımları desteklemek, kredi
politikamızın ana hedeflerinden bir tanesi-
dir. Bir yandan geleneksel üretim yapan
küçük tarım işletmelerini güçlendirip bir
yandan da uluslararası rekabetin gerekle-
rini yerine getirebilecek modern tarım tek-
niklerini ülkemize getirip sektöre öncülük

yapabilecek, teknoloji yoğun üretim yapan
büyük işletmeleri oluşturmalıyız."

Ortalaması 110 bin lira

Aydın, Ziraat Bankasının çalışmalarına iliş-
kin bilgi verirken şunları söyledi: "Bizim şu
anda tarım kredilerimizin ortalaması 110
bin lira. Bu da yaklaşık 8-9 inek parası eder.
Tarım kredisi kullandırdığımız üreticilerin
yarısı 50 bin liradan, yüzde 92'si 250 bin li-
radan daha az kredi kullananlardan oluşu-
yor. Yani tamamına yakını perakende
bankacılık tarafında. Kredi portföyümüzün
büyük kısmı küçük ölçekli işletmelerden
oluşsa da büyük ve çok büyük işletmelere
sahip tarım müşterilerimiz de var. Banka
olarak katma değeri yüksek, büyük endüs-
triyel yatırımların finansmanı konusunda
iştahlı olduğumuzu ifade etmek isterim."
Tarımın uçtan uca finansmanı için iş mo-
dellerini geliştirmeyi sürdürdüklerini, 10 yıl
öncesine göre tarım bankacılığı yapış şek-
lini önemli ölçüde değiştirdiklerini dile geti-

ren Aydın, şöyle devam etti: "Ziraat Banka-
sında bundan 10 yıl önce aynı üreticiye,
aynı tarladaki buğday için bir şubedeki
müdür '5 lira', diğer şubedeki müdür '15
lira kredi olur' diyordu. Hangi üreticiye,
hangi ürünü ürettiği için kredi verdiğimizi
bilmiyorduk, kredi verdiğimiz müşteri üret-
tiği ürünü kime satıyor ne yapıyor bilmi-
yorduk, tarlada üretilen buğdaydan
haberimiz vardı, fabrikadaki undan ve ma-
karnadan habersizdik, ahırı yaptırıp, ineği
aldırıp yem için kredi vermiyorduk. Hem
tarımda hem diğer alanlarda müşterileri-
mize daha iyi hizmet verebilmek, ülkemize
daha büyük katkı sağlamak amacıyla ban-
kadaki iş modelimizi geliştirirken tarım
bankacılığını yapış şeklimizi de geliştirdik."
Aydın, birçok kesimden eleştiri aldıklarını
ancak üreticiyi, çiftçiyi ve asli vazifeyi hiç
unutmadıklarını, değişim ve dönüşümü ya-
parken çiftçilerin finansman ihtiyaçlarını
karşılamayı hiç ihmal etmediklerini 
vurguladı. DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK) tarafın-
dan yayımlanan haftalık bültene

göre, sektörün kredi hacmi 9 Ekim ile biten
haftada 29 milyar 127 milyon lira artış gös-
terdi. Söz konusu dönemde toplam kredi
hacmi 3 trilyon 544 milyar 885 milyon lira-
dan 3 trilyon 574 milyar 12 milyon liraya
yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam
mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta
46 milyar 662 milyon lira arttı. Söz konusu
haftada yüzde 1,4 yükselen bankacılık sek-
törü toplam mevduatı, 3 trilyon 489 milyar
63 milyon lira oldu. Verilere göre, tüketici
kredileri tutarı, 9 Ekim ile biten haftada 1
milyar 450 milyon lira yükselerek 665 mil-
yar 928 milyon liraya çıktı. Söz konusu kre-
dilerin 277 milyar 965 milyon lirası konut,
10 milyar 695 milyon lirası taşıt ve 377 mil-
yar 269 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden
oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari
kredilerin tutarı 4 milyar 340 milyon lira ar-
tarak 586 milyar 907 milyon liraya ulaştı.
Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da
yüzde 0,2 düşerek 133 milyar 551 milyon li-
raya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının
60 milyar 611 milyon lirası taksitli, 72 mil-
yar 940 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık
sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ekim iti-
barıyla bir önceki haftaya göre 898 milyon
lira artarak 151 milyar 280 milyon lira oldu.
Söz konusu takipteki alacakların 111 milyar
470 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal
öz kaynakları 4 milyon lira artarak 737 mil-
yar 425 milyon lira oldu. Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası tarafından Haftalık
Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam
mevduat (bankalar arası dahil) 9 Ekim ile
biten haftada 63 milyar 742 milyon 692 bin
lira artarak 3 trilyon 537 milyar 740 milyon
750 bin liradan, 3 trilyon 601 milyar 483
milyon 442 bin liraya yükseldi. Bu dö-
nemde bankalardaki TL cinsi mevduat
yüzde 0,44 artışla 1 trilyon 573 milyar 827
milyon 911 bin lira, yabancı para (YP) cin-
sinden mevduat ise yüzde 2,87 yükselişle 1
trilyon 891 milyar 401 milyon 202 bin lira
oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mev-
duatı, geçen hafta 836 milyon dolar artarak
247 milyar 319 milyon dolara çıktı. Yurt
içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı
218 milyar 297 milyon dolar olurken,
bunun 136 milyar 150 milyon dolarını yurt
içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar
147 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik
tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı
Bektaş köyünde 49 yıl önce Ab-
dulkadir Yiğit'in diktiği fidanla

başlayan fıstık üretimi, bugün köy halkının
geçimini sağlıyor. Abdulkadir Yiğit (83),
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalış-
tığı yıllarda hemşehrilerinin tüm engelleme
çabaları ve tepkilerine rağmen köyüne 375 fıs-
tık fidanı dikti. Bir süre sonra ağaçların yarı-
sından fazlasının meyve vermeye başladığını
gören köylüler, daha önce güldükleri Yiğit'i
örnek alarak arazilerine fıstık fidanı dikti. Za-
manla ağaç sayısının 160 bine ulaştığı köyde
bu yıl 500 ton ürün toplanması bekleniyor.

Bana gülüyorlardı

Bektaş köyünde fıstık üretiminin öncüsü olan
Abdulkadir Yiğit, yaptığı açıklamada, 1971 yı-
lında köylerinde fıstık yetişebileceğini öğrendi-
ğini ve bu işe yöneldiğini söyledi. İlk etapta
375 fidanı toprakla buluşturduğunu, bunlar-
dan 90'ının kuruduğunu ancak diğer fidanla-
rın tuttuğunu anlatan Yiğit, bu fidanların bir
süre sonra meyve vermeye başladığını belirtti.
Köydekilerin önceleri kendisinin fıstık üretebi-
leceğine inanmadığını dile getiren Yiğit, "Bana
gülüyorlardı. Sonra tutunca onlar da fidan
dikmek için çukur kazmaya başladı. Bu kez de
hem çukur kazıp hem kendilerine gülüyor-
lardı." dedi. Yiğit, Mardin Ovası'nın bereketli
topraklarına ekilen bütün ürünlerin çok kali-
teli olduğunu ve iyi verim alındığını kaydetti.

Fıstık ekonomiyi canlandırdı

Köylülerden Musa Yiğit de geçmişte geçim
kaynaklarının mısır ve buğday olduğunu ama
artık büyük çoğunluğun geçimini fıstıkla sağ-
ladığını söyledi. Yiğit, "Abdulkadir amca fıstık
fidanı getirdiği zaman herkes alay etmişti.
Şimdi altın değerinde olduğunu herkes fark
etti. Fıstık ekonomiyi daha da canlandırdı. Ve
büyük katkı sğaladı” dedi.

TARIM KREDILERINDE
PAYIMIZ YUZDE 65
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın, "2012 sonunda 18 milyar lira olan tarım kredilerimizin bakiyesi 30 Eylül
2020 itibarıyla 76 milyar liraya ulaştı. Böylece tarım kredilerindeki payımız da yüzde 65 oldu" diye konuştu

Bu yılın ocak-eylül döneminde
ülke genelinde satılan konut sa-
yısı 1 milyon 161 bini aştığını

belirten sektör temsilcileri, faiz artışına rağ-
men eylülde talebin canlılığını koruduğunu
bildirdi. TÜİK konut satış istatistiklerine
göre, ülke genelinde eylülde satılan konut
sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9
azaldı. Ocak-eylül döneminde ise satışlar
yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e
ulaştı. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları
Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konuya
ilişkin yaptığı açıklamada, ağustos başın-
dan itibaren konut kredi faizlerinin yüzde
1'in üzerine çıkmasıyla bu rakamları bekle-
diklerini söyledi. Kamunun sağladığı teş-
viklerin bitmesi ve faizlerin yükselmesine
rağmen konutta talebin sürdüğünü dile ge-
tiren Elmas, "En büyük kayıp ipotekli satış-
larda yaşandı; ipotekli satışlar yüzde 38,5
azalışla 35 bin 576 olarak gerçekleşti. Top-
lam konut satışları içinde ipotekli satışların
payı ise yüzde 26 oldu. Buradaki kayıp fa-
izdeki artıştan kaynaklanıyor." dedi. Elmas,
konutta tüm dikkatlerin ipotekli satışlara
çevrildiğini ancak peşin alan önemli bir kit-
lenin bulunduğunu kaydederek, bu alanda
yüzde 13,6 artış yaşandığını bildirdi. Altan
Elmas, "Satışlarda düşüş var ancak bu se-
viyedeki satış rakamları piyasada hala talep
olduğunu gösteriyor. Satın alma iştahını en
iyi sahadan ölçüyoruz. Sahadan aldığımız
verilerle istatistikleri yan yana koyduğu-
muzda talebin devam ettiğini görüyoruz."
diye konuştu. Son bir yılda hem birinci
hem de ikinci elde ciddi stok erimesi yaşan-
dığını aktaran Elmas, "Şimdi bundan sonra
önümüzdeki dönemde arz eksikliğini, yeni
başlayacak projeleri konuşmaya başlayabi-
liriz." ifadesini kullandı. Elmas, inşaatın is-
tihdama katkısının arttığını, temmuzda
inşaat sektöründeki istihdam sayısının
geçen yılın aynı dönemine göre 114 bin kişi
artarak 1 milyon 669 bine yükseldiğini söz-
lerine ekledi.

Faiz cephesinde yalnız kaldı

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yö-
netim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım

ise konut ihtiyacı olan vatandaşların faiz
yükü altında ezilmesini istemeyen devletin
kamu bankaları öncülüğünde başlattığı
olumlu sürecin, özel finans kurumlarının
destek vermemesi nedeniyle etkisini yitir-
meye başladığını söyledi. Durbakayım,
"Kamu bankalarının yalnız kalmasına ve
faizlerinin tekrar yükselme eğilimi göster-
mesine bağlı olarak eylülde yaşanan yüzde
6,9 daralma, beklentimizin çok altında
kaldı. Bunun temel nedeni, birçok kurum-
sal konut üreticilerinin özsermayelerinden
destek vererek faiz yükünün büyük bir kıs-
mını üstlenmesidir." dedi. Konutta kullanı-
lan kredinin 250 alt sektörü besleyen
inşaata direkt reel katkı sunduğunu vurgu-
layan Durbakayım, "Türkiye ekonomisinin
tekrar eski gücüne kavuşması ve çarkların
dönmesi için kamu bankaları vasıtasıyla
devletin yaktığı kıvılcıma özel bankalar ve
firmalar da destek vermeli." diye konuştu.

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı
Abdülkadir Akkuş da yılın 9 ayında 1 mil-
yon 161 bin 278 konut satıldığını belirte-
rek, faiz oranlarındaki artışın son
dönemdeki agresif yükselişi durdurdu-
ğunu söyledi. Türkiye'de konuta talebin
hız kesmeden devam ettiğini, faizlerin art-
masına rağmen aylık bazda 100 binin üze-
rinde satış gerçekleştiğini dile getiren
Akkuş, "Yıl sonunda başta pandemi
olmak üzere tüm olumsuz gelişmelere
rağmen 1,4 milyon adet konut satışı bekli-
yoruz." dedi. Bahaş Holding Üst Yöneti-
cisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, ey-
lülde satışlar bir miktar düşse de 9 aylık
artışın yüzde 34,2 olarak gerçekleştiğini
söyledi. Yeni bir düşük kredi sayesinde sa-
tışların tekrar agresif artışa geçeceğini dile
getiren Bahadır, yeni kampanya olmasa
dahi faizlerin yüzde 1'in altında olması ge-

rektiğini vurguladı. Bahadır, 9 aylık yüksek
satışın stokları erittiğini kaydederek, şir-
ketlerin gündeminde yeni projelerin yer al-
maya başladığını, gelecek yılı yeni
projelerle karşılayacaklarını anlattı.

Faizler çok etkiledi 

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan
Çulhalık da hazirandan bu yana geçen 3
ayda rekor kıran satışların, eylülde artışa
geçen faiz oranından etkilendiğini belirte-
rek, yılın geride kalan döneminde konut
satışında mevcut rakamların korunacağını
düşündüklerini söyledi. Faizlerin yüzde
1'in altında olmasının çok önemli oldu-
ğunu vurgulayan Çulhalık, "Vatandaş,
kredi maliyeti nedeniyle ev almaktan çeki-
niyor. Burada her zaman dediğimiz gibi
faiz oranları yüzde 1'in altında olmalı. Fi-
nans sektörünü bu konuda elini taşın al-
tına koyması gerekiyor." dedi.

Konut satış adeti uçuyor
Ocak-eylül döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı

Her zaman
destek
vereceğiz
"2012-2020 döneminde doğrudan
çiftçilerimize kullandırdığımız
tarım kredileri 239 milyar lirayı,
kredi kullanan üretici sayımız ise
3,5 milyon kişiyi aştı." diyen
Aydın, şunları kaydetti: "2012 so-
nunda 18 milyar lira olan tarım
kredilerimizin bakiyesi 30 Eylül
2020 itibarıyla 76 milyar liraya
ulaştı. Kredili üretici sayımız 500
bin kişiden yaklaşık 700 bine
kadar çıktı. Buna paralel olarak
sektördeki tarım kredisi payımız
da yüzde 65'ler seviyesine yük-
seldi. Ana misyonu tarımın finans-
manı olmakla birlikte Ziraat
Bankası bugün, herkesin bankası
olma vizyonuyla evrensel banka-
cılık yaparak 1 trilyon liraya yak-
laşan aktifi, 575 milyar lira kredi
hacmi, 85 milyar lira öz kaynak
büyüklüğü, 30 milyonu aşan müş-
teri sayısıyla yurt içinde 1734 şu-
bede, yurt dışında 18 ülkede 111
noktada hizmet veren ülkemizin
en büyük bankasıdır. 156 yıldır ol-
duğu gibi ülke tarımını çok daha
güçlü ve uygun koşullarla destek-
lemeye devam edeceğiz." Zirve
kapsamında Ege Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Dekanı Nedim
Koşum başkanlığında "Türkiye Ta-
rımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi"
başlıklı bir oturum düzenlendi. 

TÜİK konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde eylülde satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı.
Ocak-eylül döneminde ise satışlar yüzde 34,2 artarak 1 milyon 161 bin 278'e ulaştı. 

Kredi hacmi
yükselişe geçti

Abdullah amca
örnek oldu

Ziraat Bankası
Genel Müdürü
Hüseyin Aydın
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C HP İstanbul İl Başkanlığı'nın
"Adım Adım İktidara" başlıklı top-
lantısı Yenikapı Avrasya Gösteri

Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve  milletve-
killeri katıldı. Toplantıda konuşan ve "Ge-
nelde CHP'ye şu eleştiri yapılır: 'CHP hiç
öneri getirmiyor hep eleştiriyor' Onlara şu
soruyu sorun, hangi soruna çözüm getir-
medi?" diye soran Kemal Kılıçdaroğlu,
"Bizim siyaset tarihimizde son 10 yılda en
büyük değişimi yaşayan partilerden biri
CHP'dir. Her soruna yetkin kadrolarıyla
çözüm üreten tek parti CHP'dir. Biz Tür-
kiye'ye karşı en ağır sorumluluğu üstlen-
mesi gereken partiyiz. Çünkü biz
kadrolarımızla, varolan sorunları çözme
konusunda azimli kararlı ve özgüveni yük-
sek bir duruş sergilemek zorundayız" dedi. 

Ders çıkarmalıyız

"İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinin önce
felsefesini çok iyi bilmek gerekiyor" diyen
Kemal Kılıçdaroğlu, "Bitirdiğimiz bir yüz-
yıl, ikinci yüzyılın başlangıcında 5 temel
sorunla 83 milyonu karşı karşıya bıraktı.
Geçmişten ders çıkaramazsanız sağlıklı bir
gelecek inşa edemezsiniz. Bu çağrı beyan-
namesi Türkiye'de hiçbir toplumsal sınıfı
dışlamayan beyannamedir. Bir CHP be-
yannamesinin ötesinde Türkiye'yi ikinci
yüzyıla güçlü bir şekilde sokacak, güçlü bir
Türkiye inşa edecek, birlikteliği koruyacak
bir söylemdir. İnanç, etnik kimlik üzerine
siyaset tarihin tozlu raflarında kalmak zo-
rundadır. Kutuplaşan bir Türkiye bize göz
diken egemen güçlerin arzu ettiği bir Tür-
kiye'dir. Bu beyanname, birlikte yaşama
iradesini en güçlü şekilde ortaya koyan bir
metindir. Farklılıklarımızı zenginlik görüp
bu zenginliği büyütme iradesini ortaya
koyan bir beyannamedir. Bu beyanname
Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak yol
haritasıdır" ifadelerini kullandı.

Tehlikeyi görüyor musunuz?

Eğitim sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu,
"Eğitimli, gelişmiş ciddi bir genç kuşağı-
mız var. Mayıs ayında 'İmkanınız olsa
yurtdışında yaşamak ister misiniz?' diye
soruluyor gençlere. Gençlerin yüzde 62,5'i
'evet' diyor. AK Partili gençlerin de yüzde
47,3'ü 'evet' diyor. Önümüzdeki ciddi tehli-
keyi görüyor musunuz? Bir ülkenin gen-
çliği, ben bu ülkede değil başka bir ülkede
yaşamak istiyorum diyor. Eylül'de 'kalıcı
olarak başka bir ülke vatandaşlığı verilirse
Türkiye'yi terk edip o ülkeye yerleşmeyi
düşünür müsünüz? diye soruluyor. Evet
diyenlerin oranı yüzde 64. Yüzde 14'ü
'hayır kalırım' diyor. Türkiye'nin gerçek an-
lamda beka sorunu ne? Bir ülke kendi gen-
çliğini kaybederse Türkiye'nin beka sorunu

nedir o zaman? Başka hangi beka soru-
nundan söz edeceksiniz, işte beka sorunu
budur! İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi
bütün bu gençleri Türkiye'de tutma be-
yannamesidir ayrıca" açıklamasında bu-
lundu. 

Kadın örgütlerine çağrı

Siyasetin erkek egemen bir alan olmaktan
çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kılıçda-
roğlu, "Ülke nüfusunun yarısı kadın. Niye
palamentonun yarısı kadın değil? Siyasi
Partiler Yasası bu yönde değişirse, partiler
mecbur kalır. Bütün kadın örgütlerine çağ-
rım; yüzde 50 kadın barajı olmayan par-
tiye oy vermeyin? Bunu kim yaptı?
Darbeciler yaptı. Kim değiştirmek istiyor?
Biz değiştirmek istiyoruz? Toplum nefes
alamıyor. Bunun değişmesi lazım" uyarı-
sını yaptı. 

Türkiye’ye hayır gelmez

"Önümüzdeki seçimler bir siyasi parti se-
çimi değildir. Hala bunu anlamak isteme-
yen belli çevreler var" diyen Kılıçdaroğlu,

"Önümüzdeki seçimler demokratlar ile
diktatörler arasındaki seçimlerdir. Bir sağ-
sol seçimi değil, kendi ülkesinde düşünce-
sini özgürce ifade etmek isteyen
demokratlarla, hayır bir kişi konuşsun
diyen otoriter rejim yanlıları arasındaki se-
çimdir. Bu çerçeveden olaya bakamazsa-
nız otoriter rejimlerin tutsağı haline
gelirsiniz. Niye seçimden korkuyolar
çünkü gideceklerini biliyorlar. Erken seçim
Kılıçdaroğlu'nun değil. esnafın, işçinin, sa-
nayicinin talebilidir.  Evet kardeşim, cesur-
san eğer...  Ülkenin sorunlarını çözemedin
18 yılda batağın içine soktun, Londra’daki
bir avuç tefeciye hizmet eder noktaya gel-
din.  Faize karşız diyenler tefeciye hizmet
eder hale geldi. Emir alıyorlar, dilencilik
yapıyorlar, medyanın önünde de kahra-
manlık yapıyorlar.  Kahraman olarak ken-
dilerini tanıtanlar bir telefonla papazı
serbest bırakıyor. Allah bilir telefon aldığı
zaman ayağa kalkıp önünü iliklemiştir.
Türkiye’nin onurunu, tarihini ayaklar 
altına alan kişiden Türkiye’ye hayır 
gelmez" ifadelerini kullandı. 

NIYE SECIMDEN
KORKUYORLAR?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı'nda
konuştu. Erken seçim tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, “Niye seçimden korkuyolar çünkü gidecek-
lerini biliyorlar. Erken seçim Kılıçdaroğlu'nun değil. esnafın, işçinin, sanayicinin talebidir” dedi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve
Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Tanıtım Subayı Yarbay Şebnem

Aktop tarafından yapılan bilgilendirmeye
göre; son 1 ay içinde PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak,
yurt içinde ve dışında barınmasını engelle-
mek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla
yurt içinde 5'i büyük çaplı, 8'i orta çaplı, yurt
dışında 2 büyük, 6 orta çaplı olmak üzere
toplam 21 operasyon gerçekleştirildi. Ope-
rasyonlarda yurt içinde 46, yurt dışında 61
olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale
getirildi. Teröristler tarafından kullanılan 139
adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve
depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.
Ayrıca Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi arasında 9 Ekim’de imza-
lanan ve PKK’nın Sincar’daki varlığını son-

landırmayı amaçlayan anlaşmanın destek-
lendiği belirtildi. 

Emniyet tedbirleri artırıldı

Hudut güvenliğinin, tedbirler artırılarak 7
gün 24 saat esasına göre sağlandığına dikkat
çekilerek, "Hudut birliklerimize yönelik her
türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çer-
çevesinde tereddütsüz olarak karşılık veril-
mektedir. PKK/PYD-YPG terör örgütünün
finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuştu-
rucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında
alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar
neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve
yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir. Sınır
kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alın-
maya devam edilmektedir. Ayrıca, 2020 yılı
içerisinde Suriye hudut hattında 14 tünel
tespit edilerek, bir daha kullanılamayacak şe-

kilde imha edilmiştir. Sınır Fiziki Güvenlik
Tedbirleri kapsamında; Suriye sınırında 832
kilometre, İran sınırında ise 139 kilometre
olmak üzere toplam 971 kilometre Modüler
Beton Duvar (MBD) inşa edilerek hudut
emniyet tedbirleri artırılmıştır" denildi.

Suriye'de faaliyetler sürüyor

Fırat Kalkanı, Zeytin Burnu ve Barış Pınarı
Harekat alanlarında TSK'nın faaliyetlerinin
büyük bir özveri ile sürdürüldüğü belirtile-
rek, "Türkiye İdlib'de barış ve istikrarın sağ-
lanmasına yönelik 5 Mart 2020’de yapılan
mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini ye-
rine getirmekte, ateşkesin muhafazası,
masum insanların gönüllü, güvenli ve saygın
şekilde evlerine dönebilmeleri ve yeni bir in-
sanlık dramının yaşanmaması için gereken
gayreti göstermeye devam etmektedir. Bu

kapsamda, Rusya Federasyonu ile koordi-
nasyon ve işbirliği de sürdürülmektedir" ifa-
deleri kullanıldı.  

Teröristleri eğitiyorlar

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın, 27 Eylül
2020’de başlattığı acımasız saldırılarına, 10
Ekim’de ilan edilen ateşkese rağmen, doğru-
dan sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alarak
devam ettiğine işaret edilen bilgilendirmede
şöyle denildi: "Ermenistan’ın anlaşmalarla
yasaklanmış silah ve mühimmat kullanarak,
masum sivilleri, sivil yerleşim yerleri ile kamu
binalarını hedef alması aleni olarak savaş ve
insanlık suçudur. Hedef gözetmeyen bu sal-
dırılar esnasında, şu ana kadar 50’ye yakın

Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 300’e
yakın sivil yaralanmış, binlerce ev ve kamu
binası kullanılamaz hale gelmiştir. Ermenis-
tan, bu saldırılarıyla bir kez daha bölgede
barış ve istikrarın önündeki en büyük engel
olduğunu göstermiştir. Diğer yandan, Erme-
nistan’da PKK/YPG’lilerin varlığına ilave
olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
(GKRY) bir korgeneralinin bölgede olduğu
ve Ermeni milisleri, PKK/YPG terör örgütü
mensuplarını ve farklı ülkelerden paralı as-
kerleri eğittiği bilgileri mevcuttur. Bölgede
barış ve istikrar için, Ermenistan bu terörist
ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırıla-
rına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız
işgaline son vermelidir." DHA

Vergi borçları
yapılandırılacak

AK PArti Grup Başkanvekili Mehmet
Muş, "Vergi ve SGK prim borçlarının ya-
pılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu

an var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamla-
maya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde kanun
teklifinin görüşmeleri sırasında Plan Bütçe Komis-
yonuna sunacağız" dedi. AK Parti, 'İşsizlik Sigortası
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na
sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,
TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 43 mad-
delik teklifin, kısa çalışmanın sona ermesini takiben
sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürenin
Cumhurbaşkanı kararıyla 30 Haziran 2021'e kadar
uzatılabilmesi, 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 ara-
sında en düşük sigortalı sayısına ek ilave istihdam
yapılması durumunda çalışanların SGK prim deste-
ğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve
yeni istihdam artışı sağlamak üzere kısmi zamanlı
çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir ve
damga vergisi istisnası getirilmesini öngördüğünü
söyledi. Muş, "Komisyona sevkinden sonra ümit
ediyorum komisyon teklifimizi kabul eder ve genel
kurul çalışmalarına devam ederiz" dedi.

Çalışmamız şu an var

Soruları da yanıtlayan Muş, "Vergi affı gündemi-
nizde mi?" sorusuna, "Vergi ve SGK prim borçları-
nın yapılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu an
var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamla-
maya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde bu
kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan Bütçe
Komisyonumuza sunacağız" diye konuştu. Bu çalış-
mayı daha önce de yaptıklarını hatırlatan Muş, "On-
lara benzer olacak. Ama teknik kısımlar çalışmaları
devam ettiği için onları komisyon aşamasında bu
teklifimizi vereceğimiz zaman daha net bir şekilde
sizlerle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması
üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Muş, soru
üzerine, sicil affı ile ilgili bir çalışmanın söz konusu
olmadığını belirtti.

Çalışmalar netleşecek

Muş, "Türk Tabipleri Birliği ile ilgili çalışma başlattı-
nız mı?" sorusu üzerine ise şu anda önlerinde bütçe
sürecinin bulunduğunu söyledi. Muş, "Bu meslek
kuruluşlarının sadece Türk Tabipleri Birliği değil, ya-
pıları antidemokratik. Yani orada bir kere yönetime
gelen, bir kere orayı ele geçiren, başka bir anlayışa,
fikre müsaade etmiyor. Dolayısıyla bizim amacımız,
bunları demokratik ve temsilin daha sağlıklı hale gel-
mesi ve farklı fikirlerin de temsil edileceği hale gelme-
sini teşvik etmek. Ondan sonra kararı yine o meslek
kuruluşlarının mensupları verecektir. Bununla ala-
kalı, sadece Türk Tabipleri Birliği değil diğerleri ile
alakalı da bir çalışmamız olacaktır. Ama şu anda
gündemimiz bütçeyle meşgul. Bütçenin sonrasında
çalışmalarımızı netleştirmiş oluruz" dedi. Muş, Enis
Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadı-
ğına ilişkin mahkeme kararıyla ilgili de "Bir hukuki
tartışmadır bu mesele. Dolayısıyla siyasi tartışma-
dan ziyade hukuki bir tartışmadır. Hukuk içerisinde
bunun neticeleri ortaya çıkar ve neticeleri alınır. Bu
tartışmayı siyasi zemine taşımayı doğru bulmuyo-
ruz" değerlendirmesinde bulundu. Muş, eski HDP
Milletvekili Altan Tan'ın HDP-PKK ilişkisine ilişkin
açıklamasının sorulması üzerine de "Altan Tan,
HDP'den 2 dönem milletvekilliği yapmış birisi. Do-
layısıyla bugün, bu artık gizlenemez bir noktaya gel-
miştir” ifadelerini kullandı. 

YARGI SİSTEMİ 
İFLAS ETMİŞTİR
Konuşmasında çok tartışılan Enis
Berberoğlu kararını da değerlendi-
ren Kemal Kılıçdaroğlu, "Parla-
mentonun, anayasanın askıya
alındığı bir süreçten geçiyoruz. Bir
ülkede yasama yargı ve yürütme
bir kişinin kontrolü altına girerse o
ülkede felaket olur. Bunu anlatma-
mız gerekiyor,
bizim böyle bir
tarihi sorumlulu-
ğumuz var. İflas
eden bir yargı sis-
temiyle karşı kar-
şıyayız. Her şey
aklıma gelirdi de
yargı sisteminin
bu kadar çökeceği
aklıma gelmezdi.
Bu kadan körel-
mez, bu kadar
çürümez diyor-
dum. Yargının kendi içinde bir iç
dinamiği var. AİHM’e kadar uza-
nan bir zincirimiz var. Ama alt
mahkeme en üst mankemenin ver-
diği karar beni bağlamaz diyorsa
çürüme ordan başlıyor. Adaletsiz-
lik, hukuksuzluk oradan başlıyor.
Nasıl bir felakatle karşı karşıya ol-
duğumuzun bilinmesi lazım" dedi. 

Devletin dini adalettir

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme-
si'n kararıyla, "Biz hukukun üstün-
lüğüne ve vicdani kanaatine göre
karar veren mahkeme değiliz. Öyle
olmadığımız için de anayasa va
yasalar bizi bağlamaz" mesajını
verdiğini belirten Kılıçdaroğlu,
"Biz gücümüzü anaasayadan değil
saraydan alıyoruz. Millitvekilinin
yeniden dokunulmazlık kazanması
da bizi bağlamaz, biz yargılayıp
mahkum ederiz. Bizi TBMM baş-
kanı dahi eleştiremez Bizim anaya-
sayı ihlal etmemiz, AYM'nin
kararlarına uymamamız HSK ta-
rafınca sorgulanamaz. HSK da ta-
limatı saraydan alır. Biz hukuk
devletinin değil şahsım devletinin
hakimleriyiz. Dolayısıyla saraya
yaptığımız hizmetlerle üst makam-
lara atanmayı bekliyoruz demek
istiyorlar. Adaletin olmadığı yerde
devlet yoktur. Devletin dini adalet-
tir. Adaleti yok ederseniz devleti,
insanlığı, ekosistemi yok edersiniz"
açıklamasında bulundu. 

Bir ayda 107 terörist 
etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, son 1 ayda PKK/KCK terör örgütü mensuplarına
yönelik gerçekleştirilen 21 operasyonda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak

üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı

Milli Savunma Ba-
kanlığı Basın ve
Halkla İlişkiler Dai-
resi Başkanlığı Tanı-
tım Subayı Yarbay
Şebnem Aktop, 
bilgilendirme yaptı. 

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve  milletvekilleri katıldı. 
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Y üzsüz oyunu İtalya'yı anlatıyor, 
devletimiz oyundan ‘PKK propagandası’
çıkartıveriyor!

Üç yılda 100 kez Kürtçe sergilenen 
"Yüzsüz" oyunu, İBB’nin özel tiyatrolara des-
teği kapsamında Şehir Tiyatroları Gaziosman-
paşa Sahnesi'nde sergilenecekken, PKK terör
propagandası yaptığı külyutmaz devletimiz 
tarafından keşfediliverdi.

Oyunu yazan, Nobel Edebiyat 
Ödülü kazanan İtalyan Dario Fo.

İtalya'da Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılan
Aldo Maro'nun yerine bir sanayici kaçırılırsa,
devletin ne yapacağını sorgulayan oyun, 
yazıldıktan tam 29 yıl sonra Türkiye'de PKK
propagandası yapmaktan dolayı yasaklandı.

Ve bu yasak kararını da devletin aklı ba-
şında yöneticileri, oyunu izleyen emniyet men-
suplarının tuttuğu
rapor üzerinden sa-
vundu. Tam 100 yıl bo-
yunca komünizm
propagandası yapmak-
tan dolayı yasaklanan
kitaplar, yasaklanan
oyunlar, yasaklanan si-
nema filmleri, ya-
saklanan etkinlikler,
hayatları karartılan 
yazarlar, oyuncular, si-
yasetçiler, gençlerden
sonra artık yasaklama-
nın ana konusu terör
propagandası oldu.

Sormaya bile gerek
yok. Çünkü terör
propagandası deyince
sorgulamaya bile gerek
yok. Devletin yasakladığını sorgulamak kimin
haddineydi... Yasak yasaktı kardeşim.

Dario Fo, 1926 yılında İtalya'da doğdu. 13
Ekim 2015'te ise öldü. Ünlü İtalyan oyun ya-
zarı, tiyatro yönetmeni ve oyuncusu Fo, 1997
yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazandı.

1981 yılında yazdığı ve ölümünden dört yıl
sonra Türkiye'de oynanan "Klaksonlar, Bora-
zanlar ve Bırtlar" yani "YÜZSÜZ" oyununu 
izleyen emniyet mensuplarının yazdığı rapor
üzerine, PKK propagandası yaptığı 
gerekçesiyle oyun yasaklandı.

Fo yaşasaydı, kendisine PKK propagandası
yaptığı gerekçesiyle oyununun yasaklandığı
söylenseydi ne derdi acaba? Tebessüm ederek
"gerçek mi?" diye sorardı galiba...

Oyunun konusunu merak edenler için...

Ne anlatılıyor?

"1978 yılında İtalya'da Kızıl Tugaylar, Hıris-
tiyan Demokrat Partisine mensup politikacı
Aldo Moro'yu kaçırdı. Merkez sağın en etkin
kişilerinden birinin yaşamına karşılık 12 hasta
siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını istedi-
ler. Hükümet araya Moro'nun ailesi, arkadaş-
ları ve Papa VI. Paul'un girmesine rağmen
pazarlığı kabul etmedi. Hatta Papa, Moro'ya
karşılık kendisinin rehin alınmasını talep etti.
Kaçırılmasından 55 gün sonra görüşmelerden
sonuç alınamaması nedeniyle Moro'nun cesedi
bir parkta bulundu.

Bunun üzerine Dario Fo, “Yüzsüz: Klakson,
Borazanlar ve Bırtlar” adlı eserinde bu ko-
nuyu ele aldı, ama bir farkla: Kaçırılan Aldo
Moro değil, FIAT'ın başkanıydı. Kaçırılan bir
siyasi değil de, bir sanayici olursa acaba 
devlet bu kez ne yapardı?

FIAT’ın patronu Agnelli Kızıl Tugay tarafın-

dan kaçırılır. Kızıl Tugay militanlarının kullan-
dığı arabanın kaza yapması sonucu Agnelli,
olay yerinde tesadüfen bulunan FIAT’ın teknis-
yenlerinden Antonio tarafından kurtarılır.
Ancak Antonio tanınmayacak haldeki ağır ya-
ralı Agnelli'nin üzerinde kendi kimliğini unutur.

Doktorların yaptığı bir dizi estetik ameli-
yatla Angelli hayata dönerken, cebindeki kim-
liğin sahibi Antonio'nun da yüzünü alır. Artık
ülkenin en önde gelen işadamlarından birinin
suratında bir işçinin yüzü vardır. Üstüne üstlük
Angelli'nin artık bir karısı ve sevgilisi de ol-
muştur bu yeni yüzü ve kimliği sayesinde!"

Teatra Jiyana Nü oyunu ilk kez 2017
yılında sergilenmiş

İşte bu oyun İstanbul
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından özel tiyatroları
destek kapsamında Gazi-
osmanpaşa Sahnesi'nde
gösterime girecekken, 
Gaziosmanpaşa Kayma-
kamlığı tarafından terör
propagandası yaptığı 
gerekçesiyle yasaklandı.

Teatra Jiyana Nû tara-
fından Kürtçeye “Berû:
Klakson Borîzan û Birt”
olarak çevrilerek sahnele-
nen oyunun Türkiye'de ilk
olarak, prömiyeri 3. Kürt
Kültür ve Sanat Günle-
ri’nde 29 Ekim 2017 
tarihinde Kenter Tiyatro-

su’nda yapılmış.
Oyun, 2014 yılında Devlet Tiyatroları tarafın-

dan sergilenmiş, Kürtçe olarak Türkiye'nin deği-
şik yerlerinde 100'den fazla gösterim yapılmış.

İBB, özel tiyatrolara pandemi nedeniyle
Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde
sergileme kararı almasa "Yüzsüz" oyunundan
çoğumuz haberdar olmayacaktık.

Devletten akıl ve izan beklemek nafile bir
çaba mı?

Toplumun bir kesimi şimdi araştırmadan,
sormadan, her zamanki gibi kendisine sunul-
duğu gibi, Ekrem İmamoğlu'nun PKK propa-
gandası yapan bir oyunu oynatmak istediğine
iman etmeye devam edecekler.

Devletin her zaman vatandaşa doğruyu 
söylediğine inanacak olanlar da yazdıklarımızı
okuma gereği bile duymayacaklar. Çünkü,
onlar devletin yalan söyleyemeyeceğini düşünü-
yorlar. Halbuki, devletin yasakçı zihniyeti
devam ediyor. Komünizm propagandasından,
terör propagandasına dönüşen yasakçı zihni-
yeti sorgulamak yerine, kendilerine söylenen
yasakları sorgulamadan gerçek diye kabul 
etmeye devam ediyorlar.

Son söz: “Berû: Klakson Borîzan û Birt”
oyunun Kürtçe ismi. İnanın oyunu izleyen gü-
venlik güçleri mensupları oyunu kimin yazdı-
ğını ve Kürtçe de bilmedikleri için, konusunu
da bilmiyorlardı. Ve İçişleri Bakanlığı ve İs-
tanbul Valisi de tutulan rapora dayanarak oyu-
nun PKK terör örgütü propagandası yaptığına
inanarak açıklama yapıyorlar. Devletten biraz-
cık akıl ve izan beklemek nafile bir çaba mı?

Bu yazı https://www.tukenmezhaber.com
adresinden alınmıştır. 

Devletten birazcık akıl ve izan 
beklemek nafile bir çaba mı? Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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ALBATROS 
RESTLESMESI
Yıllardır tartışma konusu olan Büyükçekmece Belediyesi'ne ait Albatros bölgesindeki
arsa, İBB Meclisi'nde imar planlarına park olarak işlendi. Belediye Başkanı Hasan Akgün,
“Bu arazi hiçbir zaman için yeşil veya park alanı olmamıştır. 1 santimetre park alanı
olduğunu ispatlayan olursa belediye başkanlığından istifa ettiğimi açıklayacağım"
çıkışını yaptı. Çoğunluğu CHP'lilerden oluşan Albatros Direnişi isimli grup ise Albatros’un
1979 yılına ait planlarında içinde park ve otopark olduğunu açıkladı

İ BB Meclisi'nin Ekim ayı oturumları-
nın üçüncü bileşimi 2. Başkanvekili
Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında

toplanarak, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yıllardır tar-
tışma konusu olan Büyükçekmece Beledi-
yesi'ne ait Albatros bölgesindeki arsanın
'park' olarak düzenlemesi tartışma yarattı.
Oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun yeniden görüşülmek üzere meclise
iade ettiği 3 dosya, AK Parti-MHP grubu-
nun oyları ile "ısrar kararı" olarak değiştiril-
meden aynen kabul edildi.

Albatros hafızadır

AK Parti Komisyon Başkanı Yüksel Akyol
"Albatros Parkı'nın park olarak kazandırıl-
ması bu bölgenin ihtiyacı ve vatandaşın da
talebi bu yönde. Halkın park ihtiyacını gi-
derecek bir park yapılması en büyük te-
mennimiz. Ekrem başkan da buranın
imara kapatılmasına razı değil. Yani bura-
nın park olmasına razı değil. Bu da dikkat
çekici bir şey, doğru iş yaptığımızın kanaa-
tindeyim" dedi. AK Partili meclis üyesi
Hasan Bacıoğlu toplanma alanının eksikli-
ğine dikkat çekerek, "Albatros Park alanı,
Büyükçekmece'nin geçmişidir, hafızasıdır.
Bu alanın yeşil alana kalması doğru ve isa-
betli bir karardır. Büyükşehir Belediyesi'nin
internet sitesine baktığımız zaman, deprem
anında toplanma alanı dediğimiz alanda
bulunmamaktadır. Bu alanın yeşil alana
çevrilmesiyle ve deprem toplanma alanına
çevrilmesiyle, insanların toplanma alanı
olarak kullanabileceği bir alandır. 40 bin
nüfuslu iki mahallede böyle bir toplanma
alanı olmaması da bir ciddi eksikliktir" ifa-
delerini kullandı. 

Demokrasi adalettir

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün ise Ak Partili meclis üyesi Hasan
Bacıoğlu'na cevap vererek "Kişi başına 120
metre kare yeşil alan düşen tek ilçe Büyük-
çekmece'dir, İstanbul'un merkezinde. Top-
lanma yeri sorunu olmayan tek ilçedir ve
kat yüksekliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın
ifade ettiği gibi 2,5 katı geçmeyen yatay ya-
pılaşmayı şiar edinmiş tek ilçe Büyükçek-
mece'dir" diye konuştu. Akgün,
"Demokrasi oy çoğunluğu demek değildir.
Demokrasi adaletli davranmak demektir.
Demokrasi hukuk demektir. Demokrasi
hepimize lazım olan çok ulvi bir kavramdır.
Bu meclis 16 milyon İstanbul halkına eşit
hizmet yapmak için halkın oylarıyla görev-
lendirilmiş yüce bir meclistir. Türkiye’nin
ikinci meclisidir" ifadelerini kullandı. 

İspatlayın istifa edeceğim

Tartışmalı Albatros arazisi hakkında da de-

ğerlendirmede bulunan Başkan Dr. Hasan
Akgün, “Albatros’taki Büyükçekmece Bele-
diyesi’nin turizm arsası 1965 ile 1987 yılları
arasında istimlak yoluyla Büyükçekmece
Belediyesi’nin malı olmuştur. Bu arazi hiç-
bir zaman için yeşil veya park alanı olma-
mıştır. 1 santimetre park alanı olduğunu
ispatlayan olursa bugün bu saatte bu kür-
süde belediye başkanlığından istifa ettiğimi
açıklayacağım” dedi.

Sayın Topbaş’a da anlattık

1979 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından hazırlanan imar planlarıyla tu-
rizm alanı ilan edilen Albatros Parkı hak-
kında bilgi veren Başkan Dr. Hasan Akgün
sözlerine şu şekilde devam etti: “Büyükşe-
hir’e dedik ki meclisimize bu arsada istedi-
ğimiz kadar inşaat yapmak istemiyoruz.
Yani fazla inşaat yapımını engellemek iste-
dik meclis olarak. Büyükşehir Meclisi’ne
geldik o dönem Sayın Kadir Topbaş’a an-
lattık, o günkü İmar Komisyonu’na anlat-
tık. Büyükşehir Belediyesi de 2011 yılında 3
emsalle yine turizm alanı olarak aynı pro-
jeyi alanda bir değişiklik yok emsali 3 ola-
rak sınırladı. 1968’den beri o köyde, o
şehirde yazlıkçı olarak yaşayan 36 yıldan
beri görev yapan bir kişi olarak 3 emsal
bizim işimize gelmez, çok yoğun bir inşaat
yapmamız gerekiyor dedim. 2016’da tekrar
Büyükşehir Meclisi’ne geldim. Dedim ki; 3
emsal de istemiyoruz. 1.5, 1.75 emsal tu-
rizm, ticaret, konut verildi. 60’a 40 oranla
1.5 emsale indirildi. Seçim başladı Plancı-
lar Odası dava açtı. Bizim aleyhimize da-
vanın bittiğini gördük plan döndü tekrar 3
emsale döndü. Geldik Büyükşehir’imize 2
ay önce sayın meclisimize dedik ki bu yer 3
emsale tekrar döndü bunu 1.75 emsal tu-
rizm, ticaret, konut yapın yapalım. Büyük-
çekmece bölgesinin turizm açısından
gelişmekte olduğunu biliyorsunuz Büyük-
çekmece Belediyesi de buraya ortak veya
kendi imkanlarıyla bu yatırımı yapsın. Bu
arazi istimlak yoluyla şartlı olarak alınmış-
tır. Ticaret ve turizm yapılmak üzere alın-
mıştır. Asla vatandaşa bir yerlerden gelen
bir yer değildir belediyenin parasıyla alın-
mıştır.”

Çekmeköy'ü örnek verdi

Albatros’u yeşil alan ilan ettik diye yapılan
paylaşımları da hatırlatan Başkan Akgün,
"Buraya getirmiş olduğumuz dosyada biz
burayı yeşil saha ilan ettik diyoruz o zaman
şimdi sorum şu; Çekmeköy’de park alanını
dün akaryakıt istasyonuna çevirdiniz. Çek-
meköy Belediyesi’ne, oradaki insanlara,
hizmet bekleyen insanlarımıza bir imkan
sağladınız teşekkür ederim. Doğru yap-
tınız ama yeşil sahadan akaryakıta
dönmesi de pek doğru değildir ama
diyeceksiniz ki kardeşim bak sen

hakkını savunuyorsun o belediyeye de
imkan sağladık. Bugün gündemimizin
160’ıncı maddesinde Şile’de daha önce gü-
nübirlik alanı önce turizme açıyor İstanbul
Büyükşehir Meclisi. Şimdide 46 bin metre-
karelik yeri komisyon raporunda geçtiğine
göre turizm artı konutu açarak Şile beledi-
yemize imkan sağlıyorsunuz. Peki hiçbir
defa yeşile, parka konu olmayan, tırnakları-
mızla zor bulduğumuz paralarla istimlak
ederek 30 kilometre sahili olan Büyükçek-
mece ilçesinin tek turizm yeri olan bu yeri
biz yeşil saha yaptık demekle bu verdiğim
iki örnek nasıl değerlendirilir? Örtüşüyor
mu? Geliniz İstanbul’da birlik ve beraberlik
içerisinde İstanbul’u biraz sonra olacak,
yarın olacak, 3 ay sonra olacak o büyük
depreme hazırlayalım. Gelin İstanbul’un
ulaşımını konuşalım. Gelin İstanbul halkı-
nın bizden beklediklerini konuşalım."

Akgün'ün restini görüyoruz

Yıllardan beri Albatros'un park olmasını is-
teyen ve çoğunlu CHP'lilerden oluşan Al-
batros Direnişi isimli grup da Hasan
Akgün'ün konuşmasının ardından bir açık-
lama yayımladı. Akgün'ün "1 santimetre
park alanı olduğunu ispatlayan olursa
bugün bu saatte bu kürsüde belediye baş-
kanlığından istifa ettiğimi açıklayacağım"
sözüne itiraz edilen açıklamda, "Belediye
başkanı bugüne kadar hep yalan söyledi;
kendisine oy verenleri, partililerini, hemşeri-
lerini kandırmaya çalıştı. Gördük ki İBB
meclis salonundaki kürsüde kendisini kap-
tırıp, en sevdiği şeyi yani koltuğunu ortaya
koymuş. Restini görüyoruz. Bundan sonra
sözünde durup durmaması Hasan
Akgün’ün sorunu" denildi. 

Bizi PKK'lı diye anlattı

Açıklamanın devamında Albatros, "Satıp
betonlaştırmak rant devşirmek için ağaçla-
rını kesip kuruttuğu, zeminine mıcır-moloz
döktürüp etrafını basit bir arsa-özel mülk
gibi dikenli tel örgülerle çevirdiği Albatros.
Bizim olan Albatros. Çocukluğumuzun-
gençliğimizin içinde geçtiği, okul piknikleri-
nin vazgeçilmez yeri, ağaçlarıın
gölgesinden güneşin görülmediği, 99 dep-
reminde  sığındığımız yer" şeklinde anlatı-
larak, "Onun içindir ki 7 yıldır tekrar yeşil
alan-park olsun diye ağaçları için nöbet
tuttuğumuz, zabıtayla-polisle karşı karşıya
kaldığımız yer. Hasan Akgün Albatros’u
halktan çalmaya çalıştı biz ise korumaya.
Bizi CHP’lilerle konuşurken AKP’li,
MHP’lilerle-AKP’lilerle konuşurken de
PKK’lı diye anlattı. Yeri geldi Büyükçekme-
cespor’un hiç bir şeyden haberi olmayan
taraftarını üzerimize saldırtmaya çalıştı,

yeri geldi “benim koltuğumda gözleri var”
dedi. Oysa biz sadece kapımızın önünü;

Albatros’u savunduk" ifadeleri yer aldı. 

EKREM HACIHASANOĞLU

ISTER ISTIFA ET ISTERSEN ETME
Grup, Albatros’un 26.06. 1979 yılına ait Bayın-
dırlık ve İskan bakanlığı onaylı tahrif edilmemiş
1/1000 ölçekli imar plan paftasını yayınlayarak,
"Planlara dikkatli bakarsanız; söylediği sınırsız
imarın olmadığını, Albatros’un turizm rekreas-
yon alanı olarak tescillendiğini; içinde park ve
otopark olduğunu görebilirsiniz. Belediye baş-
kanı Hasan Akgün! İster istifa et, istersen de
etme. Sen bilirsin. Ama Albatros halkındır; do-
kunmaya kalkma. Belediye Başkanı Hasan Ak-

gün’ün iddiasını dayandırdığı meşhur 79 plan-
ları bunlardır. Büyükçekmece Belediyesinde 79
Albatros’un planlarını görmek isterseniz alaca-
ğınız cevap; taşınma veya başka bir gerekçeyle
kayıp olduğudur. 7 yıllık Albatros mücadele-
sinde sadece alanda veya sosyal medyada ol-
madık. Kamuoyu desteği için elimizden ne
geldiyse yaptık. Mücadelenin bir çok ayağı
oldu.  Hukuk ayağı için kamu kurumlarında
belge avcılığından ilgili meslek odalarıyla gö-

rüşmelere; belediye meclis üyeleri, parti ilçe-il-
genel başkanlıklarına kadar görüşülmedik kişi
veya kurum bırakmadık. Elimizdeki Bilgi ve
belgeleri inceleyip de bugüne kadar siz haksızsı-
nız diyen bir kişi bile olmadı. Fakat ne hikmetse
Albatros konusunda Hasan Akgün’e kendi 
partisinden dokunan, ya da dur diyen birkaç
onurlu meclis üyesi ve milletvekili dışında 
kimse olmadı. Bu ayıp da Hasan Akgün’le 
birlikte onların olsun" eleştirisinde bulundu. 
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VAN'IN Erciş ilçesinde yaşayan 12
yaşındaki İsranur İşleyen, tablet
almak için biriktirdiği kumbarasın-

daki 36 lirasını posta yoluyla Azerbaycan'a
gönderdi. Bakü'de yaşayan iş insanı Zahid
Nesir, İsranur'un bu davranışı karşısında ona
bir laptop bilgisayar hediye etti. DHA'ya ko-
nuşan Zahid Nesir, “İsranur bugünkü Türk
gençliğinin simgelerinden biridir. Yani İsranur
bununla bütün dünyaya gösterdi ki biz bir
Türk halkı olarak, kız erkek, 10 yaş, 5 yaş, 50
yaş fark etmez söz vatan konusu olduğunda
her bir işimizi kenara bırakıp topyekûn sefer-
ber oluruz" dedi.

Beni çok duygulandırdı

İsranur'un bu davranışı karşısında çok duygu-
landığını belirten Zahid Nesir, "Bir akşam
vakti sosyal medyaya bakıyordum. Orada
Türkiye'den küçük bir kız çocuğunun, 11 ya-
şında İsranur balamız (kızımız), kendisiyle de
konuştum. Derslerini çalışmak için laptop ala-

bilmek için biriktirdiği 36-40 lirayı bizim ordu-
muza yardım olarak göndermiş. Bu beni çok
duygulandırdı. Burada Türk milleti olarak
küçük bir kız çocuğumuzdan tutun en yaşlı-
mıza kadar herkesin vatanı için seferber olma-
sının duygularını yaşadım. Ve sonra
Türkiye'de yaşayan yakın bir arkadaşımı ara-
dım. Dedim ki, 'lütfen bu aileyi bulmamda
yardımcı ol' Kendisi sağ olsun 1 gün içinde
aileyi buldu. Ve buradan İstanbul'dan kızımı-
zın küçük hediyesini aldık. Ve gönderdik 
kendisine" açıklamasını yaptı. DHA
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türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıkla-
maya göre, Macaristan'da 23-25 Ekim'de gerçek-
leştirilecek organizasyonda 15 milli judocu
tatamiye çıkacak. IJF tarafından Şubat 2020'de
başlatılan pandemi arası başkent Budapeşte'deki
Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandı-

ran müsabakalarla sona erecek. Budapeşte'ye 19
Ekim'de gidecek milli takımda şu sporcular yer
alacak: Kadınlar: Gülkader Şentürk (48 kilo),
İrem Korkmaz (52 kilo), Şeyma Özerler ve Hasret
Bozkurt (57 kilo), Minel Akdeniz (63 kilo), Kayra
Sayit (+78 kilo) 

yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat
Oyunları için kota müsabakalarına hazırla-
nan 51 kilodaki Buse Naz Çakıroğlu, açık-
lamalarda bulundu. 2019 yılının kendisi
için çok iyi geçtiğini ancak 2020 hedeflerini
pandemi nedeniyle 1 yıl ertelemek zorunda
kaldığını vurgulayan başarılı boksör, "Şu an
kendimi sıkletimde olimpiyat şampiyonu
olarak görebiliyorum. Şu anki formumla
olimpiyatta altın madalyanın en büyük
adayıyım. İnsanlar yanlış anlamasın, bu
duruma yüksek egoyla yaklaşmıyorum.
Kendimi biliyorum, geçen sene yaşadığım
başarılardaki performansımdan daha iyi
durumdayım. Ekstra bir durum olmazsa
ben bunu başarabilirim." ifadelerini kul-
landı. Dünya Şampiyonası'nda finalde mü-
cadele ettiğini hatırlatan Buse Naz,
"Olimpiyat başarısı çok önemli ama dünya
şampiyonasında ikinci olan biri olarak stre-
sim azalıyor. Dünya şampiyonasında bunu
başardıysam olimpiyatta da yapabilirim.
Şu an kilomda Avrupa'da birinci, dünyada
ise ikinci sıradayım. Güzel şeyler olacağına
inanıyorum, umutluyum." diye konuştu.

Seribaşı olmak istiyoruz

Buse Naz Çakıroğlu, pandemi nedeniyle
İngiltere'nin başkenti Londra'da yarıda
kalan Avrupa kota müsabakalarında şam-
piyonluğu elde ederek Tokyo'ya seribaşı
olarak gitmek istediğini dile getirdi. Kendi
kilosunda elemelerde 6 kotanın verildiğini
belirten milli boksör, "Benim olimpiyat ko-
tasını almak için tek maçım kaldı. Ancak
hedefim sadece bu değil, olimpiyatta seri-
başı olabilmek için Avrupa elemelerinde
şampiyonluğa ulaşmalıyım. Belaruslu raki-
bimi yenerek vizeyi alacağım ancak hedef
sadece kota almak değil seribaşı olmak."
ifadelerini kullandı.

SP  R
naz’ın 
gözü kara

B JK Nevzat Demir Tesisle-
ri'nde düzenlenen basın top-
lantısında konuşan De

Souza, Siyah-beyazlı takımda kendi-
sine gösterilen ilgiden memnun oldu-
ğunu belirterek, "Artık çalışma
zamanı. Bana Beşiktaş'ta gösterilen
sevgiyi, ilgiyi sahada bir şekilde karşı-
lamam lazım. Onun için de çalışma-
larımız devam ediyor" şeklinde
konuştu. Geçen sezon formasını giy-
diği Suudi Arabistan'ın El Ahli Kulü-
bünün lisansını vermemesi
konusundaki soruya ise Brezilyalı fut-
bolcu, "Bir kulüple FIFA'lık oldu-
ğunda yaşanan normal bir süreç.
Aslında transfer olduğunuz takıma
kendisi lisansı göndermek istemiyor.
Burada da FIFA devreye giriyor. El
Ahli lisansı vermek istemedi, FIFA
verdi. Sonuç olarak buradayım" şek-
linde yanıt verdi.

Şampiyonluk istiyoruz

De Souza, Beşiktaş'ın kendisine daha
ciddi bir teklifle geldiğini ifade ederek,
"Bütün kulüplerden sözlü teklifler
geldi. Beşiktaş'ın teklifi daha ciddiydi
ve bu teklifi değerlendirdik" diye ko-
nuştu. Fenerbahçe'de de forma giyen
Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş'taki bek-
lenti ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi;
"Ülkemde de büyük kulüplerde oyna-
dım. Bunun için kendimi şanslı ve
özel hissediyorum. Brezilya'da ve bu-
rada büyük kulüplerde oynadım.
Büyük kulüplerde beklenti aynı, şam-
piyon olmak istiyorlar. Bu çok fazla
bir şey değişmiyor."

Gücümüzü göstereceğiz

De Souza, Suudi Arabistan ile Tür-
kiye arasında antrenman metotların
farklı olduğunu vurgulayarak, "Orada
oynarken fizik gücümü korumak için
özel çalışmalar yapıyordum. Burada
da bunu sürdürüyorum. İki haftalık
çalışmadan sonra 90 dakika oynaya-
bildim. Bu da iyi durumda olduğumu
gösteriyor" şeklinde konuştu. Teknik
direktör Sergen Yalçın ile de iyi bir ile-
tişim kurduklarını sözlerine ekleyen

De Souza, "Tecrübeli bir antrenör. Be-
şiktaş için neler yapabiliriz diye konu-
şuyoruz. Takımı bu durumdan nasıl
çıkarıp zirveye taşırız ve zirve yarışı
içinde tutabiliriz konuşmaları yapıyo-
ruz. Bütün konuşmalarımız bu yönde.
Çok iyi takımız ama iyi bir başlangıç
yapamadık. Önemli olan nasıl başla-
dığınız değil, nasıl bitirdiğiniz. Fut-
bolda şampiyonluklar hatırlanıyor"
dedi.

Taraftarımızı biliyorum

Tecrübeli oyuncu, Siyah-beyazlı taraf-
tarlarla ilgili olarak da, "Beşiktaş'a
karşı stadında çok fazla oynadım.
Mükemmel taraftarıyla çok büyük
fark yaratıyorlar. Onların olmaması
beni çok üzüyor. Onların takıma gös-
terdiği katkıyı yeni oyuncular içinde
en iyi bilenlerden biriyim" ifadelerini
kullandı. De Souza, sözlerine şöyle
devam etti; "Taraftar Beşiktaş'ın
büyük gücüdür. Taraftarlar tribüne
dönerse Beşiktaş'ı ileri itecektir. Başka
takımlara karşı oynarken Beşiktaş'ı iz-
ledim. 1-0, 2-0, 3-0 geride olsalar da
Beşiktaş'ı desteklemeye devam ettikle-
rini gördüm. Geride olan takımlarını
bu kadar desteklemeleri inanılmazdı.
Eğer yeniden tribünler açılırsa taraf-
tar, Beşiktaş'ın gücü olacaktır." 

8 ay sonra ilk defa judo yapılacak

Josef
arTık
karTaL 

Beşiktaş'ın yeni transferi
Brezilyalı Josef de Souza,

Siyah-beyazlı formayı giydiği ve
yeniden Türkiye'ye döndüğü

için mutlu olduğunu belirterek,
"Beşiktaş'ın teklifi daha 

ciddiydi ve bu teklifi
değerlendirdik" dedi

Uluslar Ligi serüveni
A Milli Futbol Takımı, Sırbistan'la berabere kalarak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında da 
galibiyetle tanışamadı ve lider Rusya'nın 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Milli takımın grubunda Rusya 8
puanla lider, Macaristan 7 puanla ikinci, Türkiye 3 puanla üçüncü ve Sırbistan 2 puanla son sırada yer alıyor

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha
Akgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ne-
deniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın erte-
lenmesinin tedavi süreci için Allah'ın bir
lütfu olduğunu belirterek, artık güreşebile-
cek seviyeye geldiğini ve hedefinin ikinci
olimpiyat altın madalyası olduğunu söy-
ledi. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampi-
yonu milli güreşçi Taha Akgül, 9 ay önce
milli takım kampında sakatlanmasını ve te-
davisinin ardından yeniden mindere çıka-
rak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık
çalışmalarını değerlendirdi. 2016 Rio Olim-
piyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı
kazandıran Taha Akgül, "Yaşar Doğu kam-
pında çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Om-
zumdan köprücük kemiği çıktı, çok ciddi bir
operasyon geçirdim. Bu şekilde 6 aylık bir
zamanda olimpiyatlara yetişmem çok
zordu. Çok üzülmüştüm tabii olimpiyatları
kaçırma riskim var diye, yani nasip bu pan-
demi salgını olimpiyatların ertelenmesine
sebep oldu. Tarihte ilk kez ertelenme olayı
oldu, o da bize denk geldi. Benim için bu
çok büyük bir lütuf oldu; çünkü olimpiyat-
lar 4 senede bir geliyor, bir daha şansımız
olur mu olmaz mı, yakalayabilir miyiz? Al-
lah'ın bir lütfu oldu." diye konuştu. 

Taha'nın 
hedefi büyük

Gruplarda son iki maç öncesinde liderlik
şansını çok zora sokan ay-yıldızlı ekip, kalan
iki karşılaşmasını 15 Kasım Pazar günü İs-
tanbul'da Rusya ve 18 Kasım Çarşamba
günü Budapeşte'de Macaristan ile oynaya-
cak.  Grupta dört maç sonunda galibiyeti bu-
lunmayan milli takımın, liderlik şansı da çok
zor gözüküyor. Ay-yıldızlı ekip, liderlik için iki
maçını da kazanıp, zirve yolundaki rakipleri
Rusya ve Macaristan'ın Sırbistan ile oynaya-
cakları maçlarda puan kaybetmelerini bekle-
yecek. Türkiye, grubunu lider bitirmesi
halinde UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yük-
selecek. Milli takım, kalan iki maçta Sırbis-
tan'a geçilmesi halinde ise C Ligi'ne düşecek. 
UEFA Uluslar Ligi'nin 2022 Dünya Kupası
Elemeleri bağlantısı UEFA Uluslar Ligi, UE-
FA'nın milli takımların oynadıkları hazırlık
maçlarını daha düzenli ve ciddi bir atmosfere
kavuşturmak için oluşturduğu bir format. Bu
formatta elde edilecek bir başarının Dünya
Kupası'na doğrudan katılım gibi bir karşılığı
ise bulunmuyor. Uluslar Ligi karşılaşmaları
bittikten sonra milli takımların FIFA sırala-

ması göz önünde bulundurularak kura çekimi
için torbalar oluşturulacak. Türkiye, UEFA
Uluslar Ligi'nde maçların bitmesine iki maç
kala, FIFA sıralamasındaki yerine göre
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup kura-
ları için ikinci torbada yer alıyor. Torbaların
son şekli kasım ayında UEFA Uluslar Li-
gi'nde oynanacak son karşılaşmaların ardın-
dan netlik kazanacak.
İsviçre'nin Zürih şehrinde 29 Kasım'da ger-
çekleştirilecek Dünya Kupası Elemeleri grup-
larının kura çekimi formatında da büyük
çapta bir değişiklik yaşanmadı. Dünya Kupa-
sı'na Avrupa'dan katılacak takımların belirlen-
mesi için UEFA'ya bağlı 55 ülkenin milli
takımı 10 gruba ayrılacak. Bu gruplardan 5
tane 5'erli 5 tane de 6'şarlı 10 grup oluşturula-
cak. UEFA Uluslar Ligi Finalleri'ne katılan 4

takım beşerli gruplarda yer alacak.

Final şansı var

Dünya Kupası Eleme gruplarını ilk sırada ta-
mamlayan 10 takım, doğrudan Katar'da dü-
zenlenecek finallere yükselecek. Play-off
maçlarının formatında ise bazı değişikliklere
gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak
play-off maçları sonrasında 3 takım daha fi-
naller için vize alacak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım
ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla
lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası
eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki
takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda müca-
dele edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde A Li-
gi'nden bakılmaya başlanmak üzere, Dünya
Kupası'na katılım hakkı alamamış takımlar

içerisinde gruplarını lider bitiren iki ekip, play-
off oynama hakkı kazanacak. A Ligi'ndeki 4
grupta lider takımlar Dünya Kupası'na katı-
lım hakkı elde ettiyse, ikincilere, onların da
hepsi katılım hakkını kazandıysa, üçüncülere
ve daha sonra dördüncülere bakılmak üzere
play-off etabına katılım hakkı elde edecek iki
takım belirlenecek. Eğer A Ligi'ndeki 16 takım
da Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı
elde ettiyse, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ta-
kımların durumlarına bakılabilecek. Play-off
aşamasında 12 takım dörderli 3 yola ayrıla-
cak ve tek ayaklı yarı finaller ve final sonu-
cunda her yoldan birer olmak üzere 3 takım
daha Avrupa'dan 2022 FIFA Dünya Kupası
finallerine katılma hakkı kazanacak. Dünya
Kupası grup eleme maçları Mart 2021'de 
başlayacak.
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EuroLeague'de sezona 2 mağlubiyetle
başlayan ve sonrasında Alba Berlin kar-
şısında farklı kazanarak sezonun ilk ga-
libiyetini alan Anadolu Efes, 4'üncü
hafta karşılaşmasında Zalgirio Are-
na'da Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın
konuğu oldu. Önceki maçlarda olduğu
gibi Shane Larkin'in yokluğunda par-
keye çıkan İstanbul ekibi, savunmada
kötü başladığı maçın ilk çeyreğini 25-16

geride kapattı. İkinci yarıda vites yüksel-
ten Anadolu Efes, farkı 6'ya indirerek
soyunma odasına 41-35 geride gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında savun-
mada Litvanya temsilcisini durdur-
makta güçlük geçen Anadolu Efes,
3'üncü çeyreği 11 sayı farkla 66-55 ge-
ride kapatırken, son çeyrekte de rakibine
karşı direnç gösteremedi ve parkeden
89-73'lük skorla mağlup ayrıldı. Maçın

en skorer ismi 20 sayıyla Anadolu
Efes'ten Bryant Dunston olurken, Zal-
giris Kaunas'ta 17 sayı üreten Nigel
Hayes, takımının galibiyetinde başrol
oynadı. Anadolu Efes, EuroLeague'in
5'inci haftasında Fransa temsilcisi AS-
VEL'i konuk edecek. 23 Ekim Cuma
günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda
oynanacak müsabaka, saat 20.30'da
başlayacak.

İmzalar
Mesut için
İngiliz ekibi Arsenal kadrosunda yer alan ancak
maçlarda görev verilemeyen yıldız futbolcu
Mesut Özil için Arsenal taraftarı imza kampan-
yası başlattı. 5 bin imza hedefiyle
başlatılan kampanyaya destek hızla büyüdü.
Atılan imzalarla Arsenal taraftarı kısa sürede
binlerce kişiye ulaşırken, taraftarlar Mesut
Özil'in yeniden hem lig hem de Avrupa Ligi
maçlarında forma giymesini istiyor. Bugün
doğum günü olan Mesut Özil için Arsenal ta-
raftarın başlattığı resmi imza kampanyasını
Özil için de doğum günü hediyesi oldu. Her da-
kika artan imza sayısı ile Arsenal taraftarı
Mesut Özil'i Arsenal kadrosuna görmek istedi-
ğinin yeniledi. Başlatılan imza kampanyasıyla
birlikte büyük destek gören Mesut Özil için de
bu imza kampanyası doğum günü hediyesi
olmuş oldu.

Wenger övgüler dizdi

Mesut Özil'e bir destek de Arsenal'in eski hocası
Arsene Wenger'den geldi. Mesut'un kadroya alın-
maması nedeniyle Arsenal'in büyük bir yetenek-
ten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, "Onun
gibi kaliteli oyuncular, bu yaşlarda en üretken dö-
nemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten
yararlanamıyor. Üçüncü bölgede böylesine yara-
tıcı bir oyuncunun oynamaması iki taraf için de
kayıp. Bütün takımlar daha hızlı kontratak ve
daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Herkes aynı
şeyi oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kulüpler
Mesut gibi yaratıcı oyuncuları dışladı. Ancak ku-
lüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım
disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadro-
nuzda yer açabilirsiniz" dedi. 

HalkBank kazandı
2021 CEV Challenge Kupası erkekler kategori-
sinde mücadele eden Halkbank, ikinci tur rö-
vanş maçında sahasında konuk ettiği
Avusturya’nın UVC Holding Graz takımını 25-
17, 25-16, 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek
adını son 32 turuna yazdırdı. Halkbank, geçtiği-
miz hafta Avusturya'da oynanan ilk karşılaşma-
dan da 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Halkbank'ın
CEV Challenge Kupası son 32 turundaki rakibi
İsrail’in Hapoel Kfar Saba takımı olacak. 

Beşiktaş çalışıyor
Beşiktaş, Süper Lig’de Yukatel Denizlispor ile oy-
nayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı
çalışmayla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesis-
leri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde
yapılan idman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalış-
masıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma ko-
şuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile
başladı. Denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı
istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. İdman, 5’e 2
ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Yukatel
Denizlispor ile oynayacağı Süper Lig maçının ha-
zırlıklarını, yarın saat 11.30 ve 17.00’de basına ka-
palı yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

Turkish Airlines EuroLeague'in 4'üncü hafta maçında Anadolu Efes, deplas-
manda Zalgiris Kaunas'a 89-73 mağlup oldu ve 3'üncü mağlubiyetini aldı

Anadolu Efes
Kaunas’ta kayıp

G
alatasaray'da 2021 Mayıs Olağan
Seçimli Genel Kurulu'nda başkan-
lığa aday olacağını çok önceden

belirten GSYİAD eski başkanı Metin Öz-
türk, 'Daha Güçlü Galatasaray' sloganıyla
yola çıktı. Asistanaliz Genel Yayın Yönet-
meni Arda Ün'ün özel haberine göre, Baş-
kan Mustafa Cengiz'in sağlık
sorunlarından bir yıl önce çalışmalarına
başlayan Metin Öztürk, mayıs veya daha
öncesinde olabilecek seçime şimdiden
hazır. Aylardır profesyonel ekibiyle toplan-
tılar düzenleyen ve bu toplantılarda proje-
lerini tek tek açıklayan Öztürk'ün
kulüpteki sorunları çözmek için yoğun
mesai harcadığı ifade edildi.

Kulübe nefes aldıracağız
Kulübün mali yapısı da göz önünde bulun-
durulduğunda en önemli gelir kaynağı
sponsorluk anlaşmaları. Metin Öztürk'ün
sponsor konusunda kulübe kesin çözümler
getireceği öğrenilirken, birçok sponsorla
şimdiden masaya oturduğu ve görüşmeleri

tamamladığı belirtildi.

Metin Oktay ruhu
Adını Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi
Metin Oktay'dan alan 'Metin' Öztürk'ün
camia içinde beklenen huzur ortamını da
yeniden oluşturarak birlik ve beraberliği
sağlaması bekleniyor. Kutuplaşmaya son
vermek isteyen Öztürk'ün barış ortamını
hazırladığı kulislerde konuşulmaya baş-
landı.

Galatasaray sevgisi
Metin Öztürk'ün rahmetli babası Süleyman
Öztürk'ün 30 yıl Galatasaray Adası'nın mü-
dürlüğünü yapmış olması da sarı kırmızıya
adanmış bir hayattan geldiğini gözler önüne
seriyor. Öztürk'ün seçim ateşi henüz başla-
madan evvel projelerini ekibiyle beraber
masaya yatırıp disiplinli bir şekilde uzun sü-
redir çalıştığı, genç isimlerden oluşan özel
bir araştırma ekibi kurduğu ve dakika da-
kika Galatasaray'la ilgili her konuyu takip
ettiği öğrenildi. DHA

GALATASARAY’A
BASKAN ADAYI!

Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak
için yola çıktığını belirten Galatasaray Yönetici ve

İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin
Öztürk, seçim için hazır olduğunu söyledi

Şifo Mehmet'in
hayalleri var
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Tek-
nik Direktörü Mehmet Özdilek, seyircili
futbol müsabakalarına dönmeyi istedik-
lerini belirterek, "İlk etapta yüzde 10 ya
da 15 gibi rakamlarla seyircili futbol mü-
sabakasına dönmek en büyük hayalimiz.
Çünkü bizim için iç saha avantajı çok
önemli. İç saha avantajını güçlü kılmak
için de seyirci olmalı" dedi. BB. Erzu-
rumspor, 18 Ekim Pazar günü deplas-
manda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor
maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli ta-
kımından henüz dönemeyen Noviko-
vas'ın katılmadığı çalışmalarda
mavi-beyazlı futbolcuların hayli moralli
olduğu gözlendi. Kulüp tesislerindeki
antrenman öncesi basın toplantısı
yapan teknik direktör Mehmet Özdilek,
"Milli maçlardan sonra tekrar hafta
sonu itibariyle ligler başlayacak. Arada
iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bir tane
de hazırlık maçı oynadık, hem dakika
bulamayan oyuncuları görmek hem de
maç oynamadan geçmeme adına iyi bir
hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum.
Hafta sonu deplasmanda Hatayspor'a
karşı oynayacağız. Onlar da bizim gibi
maça yine çıkan bir takım. İlk 4 haftalık
periyotta iyi bir performans gösteren ta-
kıma karşı oynayacağız. Milli takıma
giden oyuncular vardı, Farnolle döndü,
Novikovas yarın öğleden sonra Erzu-
rum'da olacak. 7 günde 3 tane yüksek
tempolu maç oynadı. Sakatlanmadan
dönmesi bizim için sevindirici. Ufak
tefek sakatlığı olanlar var. Ayak bileğinde
sıkıntı olan Petrus bizimle olamayacak.
Kaan'ın arka adalesinde problem var.
Biz bütün takım olarak hafta sonu mü-
sabakaya hazırlıklıyız" diye konuştu.

Trabzonspor, Süper Lig’in 5’inci hafta-
sında bugün sahasında konuk edeceği
Medipol Başakşehir karşısından 3 pu-
anla ayrılarak üst sıralara doğru yükse-
lişe geçmek istiyor. Ligde geride kalan 4
haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraber-
lik ve 1 mağlubiyet ile hanesine 5 puan

yazdırabilen bordo-mavililer, yarın sa-
hasında 1 puanla ligin son sırasında
yer alan Medipol Başakşehir’i ağırlaya-
cak. Trabzonspor, bu maçtan galibi-
yetle ayrılarak üst sıralara doğru
yükselişe geçmeyi hedefliyor. Medical
Park Stadı’nda saat 19.00’da başlaya-

cak karşılaşmada hakem Bahattin Şim-
şek düdük çalacak. Trabzonspor’da
Flavio kart cezası nedeniyle bu maçta
forma giyemeyecek. Ayrıca bordo-ma-
vililerde Abdulkadir Parmak, Ekuban
ve Nwakaeme’nin durumları yapılacak
son kontrollerden sonra belli olacak.
Teknik direktör Eddie Newton, son oy-
nanan Gaziantep FK maçına göre kad-
roda bazı değişiklikler yapacak.

Trabzonspor’un hedefi 3 puan 




