
TUTUKLUYUM ÇÜNKÜ...

Erdoğan benden
bir hayli korkuyor

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tu-
tuklu bulunan eski HDP Eş

Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
"kendisinden çekindiğini" söyledi.
T24’ten Şirin Payzın’ın haberine
göre “Neden hâlâ tutuklusunuz?
Sizce Erdoğan sizden korkuyor mu?
Ve ne kadar daha sürecek diye düşü-

nüyorsunuz?”
sorusunu yanıtla-
yan Demirtaş,
“Erdoğan'ın ben-
den bir hayli
korktuğunu, çe-
kindiğini net bili-
yorum. Zaten o
nedenle beni bu-
rada tutuyor”
dedi.
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BEYLİKDÜZÜ BAMBAŞKA

Gençlerimize
çok iş düşüyor
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Yamalı bohça
pandemisi!

Oktay APAYDIN
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Avrupa’nın
gündemi...

Halit ÇELİKBUDAK

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, CHP

Beylikdüzü Gençlik Kolları’nın proje
sunumu için gençlerle bir araya
geldi. Gençlerin, Beylikdüzü için
ürettiği birbirinden önemli projeyi
can kulağı ile dinleyen Başkan Çalık,
“Beylikdüzü’nün farklı bir enerjisi
var. Bu enerjiyi Türkiye’nin gelece-
ğine katkı sağlamak için kullanmalı-
yız. Başta siz gençlere çok görev
düşüyor. Beylik-
düzü'ndeki bu
güzel atmosferi
tüm İstanbul'a
tüm Türkiye'ye
yaymak için biz
de gençlerimize
inanıyoruz, gü-
veniyoruz” ifade-
lerini kullandı. 
I SAYFA 9
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Selahattin Demirtaş

HER KAPI AÇILIR

İnce: Bizim için
kale male yok

CHP Yalova eski milletvekili
Muharrem İnce, 'Bin Günde

Memleket Hareketi' kapsamında
Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu. İnce,
milyonlarca insanla göz teması
kurup, selamlaşacaklarını, dertlerini
dinleyeceklerine vurgu yaparak, "Bu-
rası AK Parti'nin kalesiymiş, burası
bilmem başka bir partinin kalesiymiş
hiç öyle bir şey yok. Bizim felsefe-
mizde açılamayacak kapı yoktur, ka-
palı kapı yoktur, yanlış anahtar
vardır. Doğru anahtar bulunursa her

kapı açılır. Onun
için memleketin
her bir köşesi
bizim, karış karış
memleketi dola-
şacağız. Tirajları
da onların olsun,
zaten insanlar
televizyonları
seyretmiyor. On-
lara inanmıyor”
dedi. I SAYFA 7
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Muharrem İnce

DÜNYA SESSİZ KALMAMALI

Azerbaycan’a
destek mesajı

BBP lideri Mustafa Destici,
partisinin 11'inci Olağan Ku-

rultayı öncesi açıklamalarda bu-
lundu. Destici, öncelikle saldırgan ve
faşist Ermenistan Devletinin sivillere
yönelik saldırılarını şiddetle kınadık-
larını ve lanetlediklerini söyledi. Er-
menistan'ın sivillere yönelik yaptığı
saldırılara uluslararası çevrelerden
ciddi bir tepkinin olmadığını belirten
Destici, "Bunu anlamakta güçlük çe-
kiyoruz. Şayet Azerbaycan böyle bir

saldırı gerçekleş-
tirseydi, dünya-
nın tepkisi ne 
olurdu? Şuan ta-
mamı sessiz; bu
sessizlik ile Er-
menistan’ın yap-
tığı saldırılara da
bir nevi ortak
olmuş oluyorlar”
diye konuştu.
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Mustafa Destici

Her gün yeni bir
şey öğreniyoruz

İYİ Parti'deki liste krizi
sürüyor. Bazı milletve-

killeri kurultay sonrası parti
grubuna katılmamaya başla-
mıştı. İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener konuya ilişkin
konuştu. “Ben çarşaf liste
yaptım, blok yapsaydım bu
tartışmalar olmayacaktı.
Ondan evvel tam çarşaf yap-
tım. Bunları öğrene öğrene gi-
diyoruz, her gün yeni şeyler
öğreniyoruz" ifadelerini kul-
landı. Üstü çizildiği söylenen
isimlerle ilgili konuştu. "Kim
olmuş olsa sorumluluk bana
ait. Arkadaşlarımızın kırgınlığı
da bana olması gerekiyor. İki

arkadaşımız
'Biz istemiyo-
ruz' demişler.
O listenin
içinde var.

Ben geri ze-
kâlı mıyım
bunları çizin

diyeyim”
dedi.
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Mehmet Murat Çalık

BÜYÜKÇEKMECE YASTA

Kanlı, virüse
yenik düştü

Uzun yıllar Büyükçekmece
Sağlık Grup Başkanlığı gör-

evini yürüten Dr. Salih Kanlı, koro-
navirüse karşı verdiği mücadeleyi
kaybetti. Beylikdüzü'nde tedavi gör-
düğü özel bir hastanede yoğun ba-
kımda olan Kanlı'nın ölümü, başta
sağlık camiası olmak üzere Büyük-
çekmecelileri
yasa boğdu. 
66 yaşında 
yaşamını yitiren
Kanlı'nın cenaze
namazı ise
bugün öğle 
namazına 
müteakiben
Büyükçekmece
Kuba Cami'nde
kılınacak. 
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Salih Kanlı

BAŞKAN KARANTİNADA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara-
deniz’de bulunan doğalgaz re-

zerviyle ilgili ‘müjde’yi güncelledi. Fatih
Sondaj Gemisi’nde açıklamalarda bulu-
nan Erdoğan şöyle konuştu: “Yapılan
çalışmalar sonucunda ilk iki katmanda
320 milyar metreküplük doğalgaz re-
zervi bulduğumuzu 21 Ağustos’ta du-
yurmuştuk. Çalışmaların sonunda 4 bin

445 metre derinlikte 85 milyar metreküp
daha ek rezerve ulaştık. Böylece Sakarya
Sahası’nın Tuna-1 bölgesindeki bulu-
nan toplam gaz miktarı 405 milyar met-
reküp oldu. Karadeniz’de keşfettiğimiz
rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en
büyük hidrokarbon kaynağıdır. Hedefi-
miz 2023 yılında bu gazı milletimizin
kullanımına sunmaktır.”
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2023’DE KULLANIMA SUNULACAK

DOGALGAZ REZERV
MIKTARI YUKSELDI

Sayfa 6

Salgın nedeniyle zorlu bir kış dönemine
hazırlanan vatandaşlar, ikinci bir ka-

panma dönemi beklenmese de ekonomik krizin
yarattığı endişe ile hastalanma korkusu arasına
sıkıştı. Toplumsal eşitsizliklerin derinleştiğine dair
araştırmaların da ortaya konulduğu bu dönemde,
her 10 kişiden 4'ü, salgın nedeni ile toplumsal 
sınıflar arasındaki eşitsizliğin arttığını düşünüyor.
Toplumun yüzde 59'u kendilerini daha kötü 
günlerin beklediği kanısında. Ekonomiye dair 
endişeler de yükselirken insanlar, işsiz kalmak 
ile hastalanma riski arasında sıkışmış durumda.
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Corona virüsüyle birlikte alt gelir grubunun ekonomik eşitsizlik korkusu zirveye ulaşırken, eşitsiz-
liklerin derinleştiğine işaret eden vatandaşlar hastalanmakla işsiz kalma korkusu arasında kaldı

VATANDAS NE YAPSIN!

Ermenistan ordusu Azerbay-
can'ın Gence ve Mingeçevir

kentlerine füze saldırısı düzenledi.
Konu ile ilgili açıklama yapan CHP 
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenis-
tan'ı kınadı. Sosyal medya hesabından
paylaşım yapan Kılıçdaroğlu açıklama-
sında, "Azerbaycan'ın Gence ve Min-
geçevir şehirlerine gerçekleştirdiği
saldırılarla savaş ve insanlık suçu işle-
yen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum.
Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş
olsun dileklerimi iletiyor, haklı davala-
rında yanlarında olduğumuzu bir kez
daha tekrarlıyorum." ifadesini kullandı.
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Ermenistan’a
sert kınama
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VALI KENDINI
SORUSTURSUN

Tiyatro sanatçısı Ece Dizdar ve Ser-
dar Orçin'in sorularını yanıtlayan İs-

tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu; İstanbul'daki kültür-sanat takvi-
mini ve bu alanda yapılacak yeni projeleri
açıkladı. Geçtiğimiz günlerde oyunun oy-
nanmasına saatler kala iptal edilen Kürtçe
oyun ile ilgili Serdar Orçin'in sorusunu da

yanıtlayan İmamoğlu, “Devlet aklı, devlet
yöneticiliği çok hassas bir iş. Ne söylediğini
bilecek. Bugün de söyledim bir yerde. Bu ül-
kenin bakan yardımcısı, 16 milyon insanın
valisi; içi bomboş bir laf. Terör örgütlerine
destek amaçlı diye bir iftirada bulunarak ‘ya-
saklanmıştır’ diye soruşturma açılacakmış.
Kendi hakkınızda soruşturma açın” dedi.

İÇİ BOŞ BOMBOŞ LAFLAR EDİYORLAR
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Valiliği ve bakanlığı eleştirmeyi
sürdüren İmamoğlu, “Ortaya

koyacağınız gerekçe; uydurma,
gerekçesiz, hiçbir mesneti ol-

mayan bir şey olamaz, ol-
mamalı. Hukuka, kanuna,
vicdana, ahlaka uygun ol-
malı. O kadar saçma bir
durum ki. Ben araştırın
dedim. Mutlaka Nobel
ödülü almış adamın bir

oyunu devlet tiyatrolarında oynanmıştır.
Daha acısını söyleyeyim mi? Bu yasaklanan
oyun da oynanmış, defalarca. Kürtçe olarak
da yasaklanan grup bugüne kadar 4 yıldır
20-30 defa gösterim yapmışlar. Akıl tutul-
ması. Biz bu işten geri adam atacağız, bizi
köşeye sıkıştıracaklar; başka bir atmosfer
var ya. Biz iki adım ileri adım atarız karde-
şim, doğruyu yapıyorsak iki adım ileri adım
atarız. Geri adım atmayız. Onlara geri adım
attıracağız ama” ifadelerini kullandı.

ONLARA GERİ ADIM ATTIRACAĞIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tiyatrocuların
sorularını yanıtladı. Valilik tarafından yasaklanan Kürtçe oyuna ilişkin
konuşan İmamoğlu, “Terör örgütlerine destek amaçlı diye bir iftirada 
bulunarak ‘oyun yasaklanmıştır’ diye soruşturma açılacakmış. 16 milyon
insanın valisi için boş, bomboş bir laf. Kendinize soruşturma açın” dedi
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Yasaklanan Kürtçe tiyatro oyunu nedeniyle Valilik ve Bakanlığı eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu tiyatro oyununun 
terör örgütlerine destek verdiği gerekçesinin büyük bir uydurma gerçeklik olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Uydurma gerçeklik olamaz” dedi.

UYDURMA GERÇEKLİK OLAMAZ

Kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, eşi Sibel

Yüksel'in koronavirüs testinin po-
zitif çıktığını açıkladı. Bir süre ka-
rantinada kalacaklarını anlatan
Yüksel, “Değerli komşularım, eşim
Sibel'e Covid-19 tanısı kondu. Bu
durumu atlatana kadar bir süreli-
ğine evimizde karantinadayız.
Sağlık durumumuz gayet iyi, bu
süreci birlikte aşacağız. Bizim için
dualarını eksik etmeyen ve geçmiş
olsun dileklerini paylaşan herkese
teşekkür ederiz” dedi. Yüksel’in
sosyal medyada paylaştığı bu açık-
lama sonrası kendisine geçmiş
olsun mesajları iletildi.
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HERKESİ KÖTÜ GÜNLER BEKLİYOR

Polis whatsapp grubu!
İstanbul'un en çok turist
çeken noktalarından birisi

olan Fatih'te son zamanlarda turist-
leri rahatsız eden hanutçu, sahte
parfüm satıcısı ve dilenciler artış
gösterdi. Bu durumdan şikayetçi

olan esnaf, durumu Fatih İlçe Em-
niyet Müdürlüğü’ne taşıdı. Yapılan
toplantının ardından Fatih İlçe Em-
niyet Müdürlüğü içerisinde bir ko-
miser yardımcısı ve esnafın olduğu
WhatsApp grubu kuruldu. I SAYFA 9
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Sahte savcılar
yakalandı

Beşiktaş'ta 85 yaşındaki
emekli öğretmeni telefonla

arayarak kendilerini savcı olarak tanı-
tan "FETÖ adınıza hat tanımladı'"
diyerek 250 bin lira değerinde döviz,
ziynet eşyası ve 8 adet altın diş çalan
2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli-
ler işlemlerinin tamamlanmasının ar-
dından adliyeye sevk edildi. I SAYFA 3
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CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu

Meral 
Akşener

Recep Tayyip Erdoğan

Sibel Yüksel’de
koronavirüs çıktı
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Türkiye’de sağlık kaygıları sebebiyle
binek otomobillere ilgi devam ederken,
ÖTV artışına rağmen Eylül ayında otomo-

bil satışları tüm tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. 90
bin adetin üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında,
kompakt SUV sınıfının yaratıcısı olan ve hem bireysel
hem aile kullanımına da uygunluğuyla son 10 yılı
aşkın süredir segmentinin gözdesi Nissan Qashqai,
rekor kırılan Eylül ayında SUV sınıfında en çok satan
otomobil oldu. Akıllı sürüşün öncüsü Nissan Tür-
kiye’nin ayrıcalıklı satış ve satış sonrası hizmetiyle su-
nulan Nissan Qashqai, güçlü performansı ile olduğu
kadar sportif, dinamik ve sofistike tasarımıyla da çok
beğeniliyor. Dünyanın ilk crossover’ı olan Qashqai,
otomotiv sektöründe yeni bir çığır açmış, diğer marka-
ları da peşinden sürüklemişti. Nissan Qashqai, akıllı
park asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı
arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı yorgunluk algı-
lama sistemi gibi birçok Nissan Intelligent Mobility
özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi
sunuyor.

Çok büyük emek verdik

Nissan Qashqai’nin yenilenen SUV lideriliği ile ilgili
konuşan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel
Müdürü Emre Doğueri, Nissan Qashqai’nin çok
güçlü ve prestijli bir imajı olduğunu ve 10 yıldan uzun
süredir Türkiye’de tercih edilmeye devam edildiğini
belirtti. Doğueri, “Nissan Qashqai’nin Eylül ayındaki
başarısına vurgu yaparak, bunun için hem bizi tercih
eden müşterilerimize hem de bu başarıda emeği geçen
tüm Nissan ailemize teşekkür ederim” diye konuştu.

“MeMe Kanserini Tanıyoruz” sosyal so-
rumluluk projesi için oluşturulan ve kanseri
riskini azaltıcı sebzelerle yapılan çekimlere

yine sebzelerle perküsyon düzenlenmesi yapılmış Mo-
zart’ın klasik bir eseri eşlik etti. Zorlu Center AVM’de
yapılan serginin açılışına projeye destek veren Kültür
ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Fer-
yal Gülman, Demet Sabancı, Revna Demirören,
Metin Hara, Neşe Gönül, Monik
İpekel, Meri İstiroti, Özlem Yıl-
maz Küçük, Simay Bülbül, Suzan
Toplusoy Gülseren Topuz, Belma
Satır, Gülnur Kamaşak, Betül
Gülbahar, Liv Hospital Genel
Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Levhi
Akın ve Doç. Dr. Beyza Özçınar,
İstinye Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erdal Karaöz, Herkese Kitap
Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Anne
Meclisi Derneği Başkanı Oya Ka-
lender gibi isimler katıldı. Sanat ve
cemiyet dünyasından pek çok gö-
nüllünün katıldığı sergide meme kanserine dikkat çeki-
lerek senede bir kere çekilen mamografinin erken
teşhis için önemi vurgulandı.
AYNUR CİHAN

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KIlIÇ
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Barış KIş
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Tekirdağ 
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K adıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe
Sağlık Polikliniği Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Nil-

gün Tandoğan ve diyetisyen Figen
Fişekçi Üvez yaşam tarzında yapılacak
birkaç değişiklikle bu dönemi daha rahat
geçirmenin mümkün olduğunu anlattı.
Menopoz yumurtalık fonksiyonlarının
kaybı sonucu adetlerin sona ermesi anla-
mına geliyor. 45-55 yaş arası kadınlarda
ateş basması, uyku sorunları, regl düzen-
sizlikleri, sık idrara çıkma gibi belirtilerle
kendini gösteren menopoz dönemini
yaşam tarzında yapılacak birkaç değişik-
liklerle rahat geçirmek mümkün. Kemik
erimesinin hızlandığı bu süreçte, kadınla-
rın beslenme düzeni, düzenli egzersiz ve
doktor kontrollerine özen göstermesi ge-
rekiyor.

Kadınların en verimli çağı

Kadınların daha rahat bir menopoz dö-
nemi geçirmesi için önerilerde bulunan
Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık
Polikliniği Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Nilgün Tandoğan, “Bu süreçte
periyodik jinekolojik muayene çok
önemli. Meme muayenesi ve rahim ağzı
kanser testi rutin olarak yapılmalı. Biz
tanı koymak için hormon düzeylerini de-
ğerlendiriyoruz ve menopoz geçiş dö-
nemi ise – gerekiyorsa - tedaviye
geçiyoruz.” dedi. Menopozun ‘hastalık
değil doğal bir süreç’ olduğunun altını
çizen Tandoğan “İnsan hayatının uza-
ması nedeniyle kadınların menopozda
geçirdiği süre uzamaya başladı. Eskiden
kadınlar menopoza girdiğinde yaşlandı-
ğını düşünüyordu ama şimdi yaşam sü-
resi uzadı. Vücutta çok fazla değişiklik
söz konusu değil.” Dikkat edilmesi gere-

ken konularda uyarılarda bulunan Tan-
doğan “Beslenme şekli, kilo, sigara, alkol,
kafein tüketimi önemli. Düzenli egzersiz
yapmayı öneriyoruz. Günlük yarım saat-
lik ya da haftada 3 gün birer saatlik yürü-
yüş ve bisiklet gibi egzersizlerin yapılması
gerekir. Kas ve kemikleri kuvvetlendiren
ağırlık kaldırma ve germe egzersizleri de

ileriki süreçte kemik erimesine karşı koru-
yucu olacaktır.” dedi. Menopozun kor-
kulacak bir durum olmadığını, doğal bir
süreç olduğunu vurgulayan Tandoğan,
“Kadınlar aktivitelerine dikkat ederek,
yaşam tarzlarını değiştirerek, bunun ol-
ması gereken bir süreç olduğunu bilerek
daha rahat menopoz geçireceklerdir.

Toplumsal açıdan üretkenlik devam edi-
yor. Aile ve toplum açısından kadının
rolü, tecrübesi ve bilgisi de eklenince
daha da önem kazanıyor. Hatta en ve-
rimli, kadının deneyim ve tecrübesinin en
yoğun olduğu, aile ve toplum açısından
en değerli dönem olduğunu söyleyebili-
riz.” dedi. ZEYNEP VURAL

Kadınların hayatlarının önemli bir dönemini ifade eden, pek çok kadının kaygıyla
beklediği menopoz dönemi 18 Ekim Dünya Menopoz Günü’nde kutlanıyor

Son yıllarda yaşanan ani
hava olayları, kuraklık ve tüm
dünyayı etkili altına alan pan-

demi süreçleri iklim değişikliğinin sebep
olan konuların daha çok tartışılmasına
neden oluyor. Bu sebeplerin başında ise
tüm dünya genelinde artan sera gazı sa-
lınımları geliyor. Orman Genel Müdür-
lüğü bünyesinde 2006 yılından beri
Ulusal Sera Gazı Envanteri oluşturuldu-
ğundan bahseden Orman Genel Mü-
dürü Bekir Karacabey, Arazi Kullanımı,
Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancı-
lık (AKAKDO) sektörünün ormancılık
bölümlerinin hazırlanmasından sorumlu
olan AKAKDO Çalışma Grubu’nun ha-
zırladığı raporunda Türkiye ormanları-
nın sera gazı emisyonlarının yüzde
16’sını tuttuğunu belirtiyor. Türkiye'deki
ormanlarının, 2018 yılında 84,8 milyon
ton CO2 eşdeğeri, işlenmiş odun ürünle-
rinde 12 milyon ton CO2 eşdeğeri ve
AKAKDO sektörünün toplamda 94.7
milyon ton CO2 eşdeğeri karbonu at-

mosferden uzaklaştırdığı hazırlanan
rapor ile ortaya konuluyor.

Sera gazını azaltıyor

2018 yılında atmosfere 520 milyon ton
CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonu salımı
yapılırken, bunun 84,8 milyon ton CO2
(yüzde 16) eşdeğeri ormanlar tarafından
tutulduğuna dikkat çeken Karacabey,
sürdürülebilir orman yönetimi ile or-
mansızlaştırılmanın önüne geçildiğini ve
rehabilitasyon faaliyetleri ile orman yan-
gınları ve orman zararlılarıyla mücadele
etmelerinin sera gazı salınımının azaltıl-
masında büyük bir etken olduğunu kay-
detti. Türkiye ormanlarının yıllık karbon
tutumunu BM İklim Değişikliği Sekre-
taryasına raporlayan OGM-AKAKDO
Çalışma Grubu, bu raporun daha ulaşı-
labilir olmasını ve gelecekte yapılacak
olan bilimsel çalışmalara kaynak olarak
hizmet etmesini sağlamak amacıyla ra-
porun Türkçe özetini de hazırladı.
MÜGE CESUR ÖZMEN

BUGUN DUNYA
MENOPOZ GUNU Zirvede Qashqai var

Kansere karşı güç birliği

YazılımTest ve Kalite Derneği tara-
fından bu yıl 11’inci kez gerçekleştiri-
len Uluslararası TestIstanbul
Konferansı tamamlandı. Pandemi
nedeniyle bu kez online olarak ha-
yata geçirilen konferans, 8 Ekim
2020 tarihinde sektörün önde gelen
profesyonellerini ağırladı. Buyılki
sloganı “Yapay Zeka İle Geleceğin

Yazılım Testine Hazırlan!” olankon-
feransta ana tema olarak Test ve Test
Otomasyonunda Robotik Süreç
Otomasyonu(RPA) işlendi. Alt tema
olarak Sürekli Test, Sürekli Entegras-
yon ve DevOpskonuları ele alındı.
Dünyanın dört bir yanından katılan
6 keynote ve 30konuşmacı 25’in üze-
rinde oturumda sektör profesyonel-

leriyle buluştu. Güney Doğu Avrupa
ve Orta Doğu’nun en büyük yazılım
test etkinliği olan Uluslararası Tes-
tIstanbul Konferansı, Yazılım Test ve
Kalite Derneği Başkanı Koray Yit-
men’in “Sihire Karşı Test: Test
Odaklı Geliştirme (TDD) Kodunuz-
daki İllüzyonu Nasıl Bozacak?” baş-
lıklı açılış konuşmasıyla başladı. 

Test İstanbul test etti

Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’nde
diyetisyen Figen Fişekçi Üvez ise “Me-
nopoz dönemi ergenlik dönemi kadar
doğal bir süreçtir. Ergenlik döneminde

ostrojen hormonunun azalmasıyla or-
taya çıkan yumurtlamanın sonlandığı
dönemdir menopoz. Bu dönemde ka-
dınların en büyük şikayeti, göbek böl-

gesinde yağlanma ve kilo almadır
çünkü ostrojen hormonunun metabo-
lizmanın hızı üzerinde önemli bir etkisi
vardır. Bunun dışında kemik erimesiyle
ilgili şikayetler artabilir. Onun dışında
kolestrol seviyelerinde artış söz konusu
olabiliyor. Bu dönemde kadınların kalp

sağlığıyla ilgili daha dikkatli olmaları
gerekiyor. Beslenme konusunda şekerli
ve unlu ürünlerden uzak durmak, ye-
teri kadar su içmekgerekir. Kolestrol
seviyesini dengede tutmak için hayvan-
sal kaynaklı gıdalardan uzak durmak
gerekir.” diye konuştu

Menopoz doğal bir süreç

Ormanlarımız
sifa dağıtıyor

İnsani faaliyetler neticesinde doğaya
salınan sera gazları, son yıllarda tüm
dünyayı etkisi altına alan iklim deği-
şikliğini hızlandıran en önemli etken

olarak görülüyor. Ormanların sera gazı
tutumunda çok önemli bir yeri oldu-
ğuna dikkat çeken Orman Genel Mü-

dürü Bekir Karacabey, “Ormanlarımız
bu anlamde adeta şifa dağıtıyor” dedi

Otomotiv satışlarının tüm zamanların en
yüksek düzeyine ulaştığı Eylül ayında, SUV
sınıfında zirveye Nissan Qashqai yerleşti
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OLAY geçtiğimiz günlerde Osmanağa 
Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre 
pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek 
isteyen kişiyle taksiciler arasında tar-
tışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya 
dönüştü. Pitbull cinsi köpeğin sahibi ve 
babası ile taksiciler arasındaki kav-
gada tekme ve yumruklar havada 
uçuştu. Kavga sırasında köpekli genç 
ve babası aldığı darbelerle yere düştü. 

Bu sırada bir taksici kemerle köpekli 
gence ve babasına vurmaya başladı. 
Kavgayı çevredeki kimse ayıramadı. 
Bir süre devam eden kavga tarafların 
olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi. 
Durakta taksicilik yapan İbrahim De-
mirbaş "Taksiye köpek ile binmeye ça-
lışmış. Köpeği arkadaşların üzerine 
saldırtmış. Sorunlu biri. Daha önce 
benim paramı vermedi. Arabama bin-

diyse ücretini vermek zorunda. Diğer 
şoför arkadaşlarla da sorun yaşamış. 
Kavga bu nedenle çıkmış" diye ko-
nuştu. Adem Küçük isimli bir vatandaş 
"Pazar günü yoktum burada. Köpekle 
gelmiş buraya, taksicilerle arasında 
kavga çıkmış. Birbirlerine girmişler. 
Kemerle vurmuş taksicilerden biri. 
Kavgaya köpekler de karışmış" diye 
konuştu. DHA 

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

Tekme tokat kavga ettiler 

SAHTE SAVCILAR  
YAKAYI ELE VERDI

KAZA, Şirinevler D-100 yan yolda 
perşembe günü saat 12.30 sırala-
rında meydana geldi. Yolda hızlı 

şekilde ilerlediği ileri sürülen motosiklet, 
yolun karşısına geçmeye çalışan Özgür 
Burgu (34)'ya çarptı. Minibüs durağında 
çaycılık yapan Burgu, çarpmanın etkisiyle 
kaldırma savrularak, başını demir dubalara 
çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından 
ağır yaralanan Burgu'yu hastaneye kaldırdı. 
İki çocuk babası olan ve bir çocuğunun 
down sendromlu olduğu öğrenilen Burgu, 
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak, hayatını kaybetti. Motosiklet sürü-
cüsü polis ekipleri tarafından gözaltına 
alarak polis merkezine götürüldü. Görgü ta-
nıklarından Asım Sekmen "Ben olayı sonra-
dan gördüm ve çok üzüldüm. Muhtemelen 
motosikleti kullanan hızlıydı. Ölmüş duyduk, 
çok üzüldük" diye konuştu. 

Kaza anı kamerada 

Kaza anı arkadan gelen araç kamerasına sa-
niye saniye yansıdı. Özgür Burgu'dan geriye 
sosyal medyada çocukları ile paylaştığı 
videolar kaldı. DHA 

Kazada hayatını 
kaybetti

Fatih'te Güven Timleri Şube Mü-
dürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri 
şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. 

Şüpheli kendisini polise Cezayir uyruklu 
Crubain W. (35) olarak tanıtırken, polisin in-
celemelerinde yabancı uyruklu şüphelinin 
farklı konulardan işlem görmüş 42 yaşındaki 
Chebbine T. olduğu tespit edildi. Yine yapı-
lan araştırmalarda 42 yaşındaki adamın aynı 
gün Fatih 'te bulunan ayakkabı mağazası içe-
risinden cep telefonu çalınması olayının faili 
olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan şüpheli "Açıktan Hırsızlık" suçun-
dan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Mağazada yaşanan 
hırsızlık olayı ise saniye saniye işyerinin gü-
venlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 
ayakkabı deneyen kadın müşterinin yanına 
yaklaşan hırsız kadının cep telefonunu 
çalarak mağazadan çıkıyor.  

Telefonu çalıp kaçtı

Öte yandan emniyete ifade ver-
meye gelen Sevda D.'nin polis 
ekiplerine inanmadığı, dolandı-
rıldığına zor ikna edildiği öğre-

nildi. 85 yaşındaki emekli öğret-
menin ziynet eşyalarının ve 
paralarının kendisine teslim 
edildiği belirtildi. DHA 

KORONAVİRÜS salgınıyla 
mücadele kapsamında İç-
işleri Bakanlığı'nca 81 ilde 

başlatılan denetimler, Arnavutköy'de 

de gerçekleştirildi. Kafe, restoran, 
pazar yeri ve toplu taşıma araçlarına 
yönelik denetimlere Arnavutköy 
Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arna-

vutköy İlçe Emniyet Müdürü Murat 
Sevgi, ilçe sağlık müdürlüğüne bağlı 
ekipleri ve belediye zabıta ekipleri de 
katıldı. Pazar Yeri ve kafe denetimle-
rine bizzat katılan Kaymakam Oda-
baş, vatandaşları kurallara uyma 
noktasında uyarırken, kurallara uy-
mayan bazı işletmelere cezai işlem 
uygulandı. Denetimler sırasında yol-
dan geçen bir minibüsü fark eden 
Kaymakam Ahmet Odabaş, ayakta 
yolcu taşıyan dolmuşu durdurdu ve 
ayakta seyahat eden yolcuların inme-
sini istedi. Ayakta tam 16 yolcunun 
indirildiği dolmuşun sürücüsü Kay-
makam Odabaş'ın talimatıyla ceza 
kesildi. Yolcuları ve dolmuş şoförünü 
uyaran Odabaş, koronavirüs önlem-
lerine toplu taşıma araçlarında daha 
fazla dikkat edilmesi gerektiği uyarı-
sında bulundu.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, koronavirüs denetimlerine katılarak vatandaşları tedbirlere uyulması 
konusunda uyardı. Denetimler sırasında içince ayakta yolcu taşınan bir minibüs durduruldu. Dolmuştan ayakta 

yolculuk yapan 16 kişi indirildi. Ayakta yolcu taşıyan dolmuş sürücüsüne ceza yazıldı 

Dolmuşlar denetlendi

Kadıköy'de köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler kavga etti. Tekme, yumruk 
ve kemerlerin kullanıldığı kavga işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Beşiktaş'ta 85 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla arayarak kendilerini savcı olarak tanıtan "FETÖ adınıza hat tanımladı'” diyerek 250 bin lira değe-
rinde döviz, ziynet eşyası ve 8 adet altın diş çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

B eşiktaş Gayrettepe Mahallesi'nde otu-
ran 85 yaşındaki emekli öğretmen 
Sevda D. dün öğlen saatlerinde dolan-

dırıcılar tarafından telefonla arandı. Dolandırı-
cılar, Sevda D.'ye kendilerini savcı olarak 
tanıtarak "FETÖ adınıza hat tanımladı. Eviniz-
deki altınları kontrol edeceğiz, terör örgütü al-
tınlarıyla eşleşiyor mu?" diyerek evde bulunan 
altınları ve paraları hazırlamasını söyledi. 
Bunun üzerine Sevda D. evinde bulunan 8 adet 
altın kaplama diş, 10 adet altın, 1 adet kelepçe 
bilezik, 660 euro ve 6 bin doları poşetleyerek 
poşetin içine koyarak eve gelen dolandırıcıya 
teslim etti. 

Suçüstü yakalandılar 

Telefon konuşmasını duyan komşuların ihbarı 
üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 
olay yerine giderek altın ve para dolu poşetle 
apartman merdivenlerinden aşağı inen Ahmet 
N.'yi (19) ve dışarıda gözcülük yaptığı tespit 
edilen Abdullah U.'yu (18) yakalandı. İki dolan-
dırıcılık şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğüne ge-
tirildi. Şüphelilerin "yağma" suçundan poliste 
kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamla-
nan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Adli-
yeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Yine 
dönüyoruz başa" dediği duyuldu.

Dolandırıldığına inanmadı  

Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye 
çalışırken motosikletin çarptığı çaycı 

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Motosiklet sürücüsünün gözaltına 

alındığı kaza anı araç kameralarına 
saniye saniye yansıdı

Fatih'te ayakkabı mağazasında alışveriş 
yapan müşterinin cep telefonu çalan ya-
bancı uyruklu kişi polis ekiplerince ya-

kalandı. Hırsızlık anı saniye saniye 
güvenlik kameralarına yansıdı

ESENYURT'TA tekstil malzemesi 
yüklü kamyonu soyan hırsızlar kendi-
lerini uyaran çevredekilere taş atıp 

kaçtı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı. Olay, Esenyurt Saa-
detdere Mahallesi'nde sabah 07.30 sıralarında 
meydana geldi. Plakasız hafif araçla gelen 
maskeli 3 hırsız, yurt dışına gönderilmek üzere 
kolilerce tekstil malzemesi bulunan kamyonun 
dorse kilidini kırdı. Sesleri duyan çevredekiler 
hırsızlara tepki gösterdi. Bir kişi de cep telefo-
nuyla hırsızları çekmeye başladı. Çevredekilere 
aldırış etmeden 26 kutu malzemeyi çalan hır-
sızlar, kendilerini uyaranlara taş attı. Hırsızlar 
daha sonra geldikleri araçla hızla kaçtı. O anlar 
cep telefonu kamerasına ve çevrede bulunan iş 
yerinin kamerasına yansıdı.

Hem suçlu hem güçlü 



 
 

B aşakşehir Belediyesi tarafından ha-
yata geçirilen Yeni Medya Akademisi 
bünyesinde eğitimler devam ediyor. 

Belediye, Türkiye’nin ilk teknoloji ve yaşam 
merkezi olduğunu belirttiği Başakşehir Living 
Lab ve İnovasyon Merkezi’nde ikinci dönem 
Youtube Akademisi'nin başladığını duyurdu. 
“Başakşehir Youtuber’ını arıyor” sloganıyla 
açılan akademinin ikinci döneminde de 14-25 
yaş arası 15 youtuber adayına eğitim verile-
cek. Sosyal medya alanında içerik üretimin-
den kamera kullanımına, kurgudan kanal 
yönetimine kadar geniş perspektifte derslerin 
verileceği eğitim programı 8 hafta sürecek. 
Başakşehir Belediyesi tarafından ücretsiz ola-
rak sağlanan eğitimlerini başarıyla tamamla-
yan gençler, Youtube’a tam donanımlı bir 
şekilde giriş yapacak. 
Youtuber olma yolunda ilk adımını atan 

gençlere Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Mü-
dürü Ersin Çelik, YouTube Politikaları ve 
Kuralları eğitimi verecek. Gazeteci Erem 
Şentürk YouTube Kanal Açma ve Kanal 
Yönetimi, Senarist-Yönetmen Kaan Atilla 
Taşkın kamera derslerinde yer alacak. Celal 
Can Vatandaş kurgu eğitimleri,  Habertürk 
sunucusu Okan Ateş diksiyon dersleri, mu-
habir Niyazi Dölek ise yeni medya eğitimle-
riyle deneyimlerini gençlere aktaracak. 

Hepsi seçilmiş çocuklar 

Yeni Medya Akademisi’nde eğitim alacak 
gençlerim tamamı mülakat yoluyla seçildi. 
Başvuru formlarında YouTube alanındaki 
hedeflerini detaylı bir şekilde anlatan genç-
ler bu eğitimleri almaya hak kazandı. 

Bana çok şey katacak  

Youtube Akademi’yi dört gözle beklediğini 
söyleyen Münevver Yağmur, “YouTube 

Akademi’ye kendimi geliştireceğim için ka-
tıldım. Kişisel eğitime önem verdiğim için 
bu akademinin bana çok şey katacağına 
inanıyorum. Ersin Çelik hocamız ilk dersini 
verdi. YouTube topluluk kurallarını gördük. 
O kuralları ihlal etmememiz gerektiğini öğ-
rendik. Umarım başarılı bir şekilde devam 
ederiz” dedi. 

Emek yoksa yemek yok 

Yeni medyada yer edinmek için Beyoğ-
lu’ndan Başakşehir’e geldiğini belirten 
Onur Gündiyer de, “Aynı hayalleri kuran 
dört arkadaşız. Yeni medyada yer edinmek 
istediğimiz için YouTube Akademi’ye gel-
dik. Kurgu, YouTube politikaları, içerik üre-
timi hakkında eğitimler alacağız. Bunun 
için burayı seçtik. Beyoğlu’ndan geliyoruz 
ve yolumuz çok uzun sürüyor. Ama emek 
olmadan yemek olmuyor. Bizler Başakşe-
hir’i tercih ettik” ifadelerini kullandı.
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JAPONYA’NIN başkenti 
Tokyo’da 24 Temmuz-9 Ağus-
tos tarihleri arasında yapıla-

cak olan 2020 Olimpiyat Oyunları, 
dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
küresel salgını nedeniyle 2021 yılına er-
telenmişti. 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 
tarihlerinde düzenlenecek olimpiyat-
larda Bağcılar Belediyesi de yer alıyor. 
“Altın Kızlar” olarak tanınan Hamide 
Doğangün olimpiyatlara direkt katılma 
hakkı kazanırken Zeynep Acet ve Zü-
beyde Süpürgeci de kota yarışmalarının 
sonuçlarına göre hareket edecek. İstan-
bul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 
izole alanlarda antrenmanlarını yapan 
sporcular, havaların sertleşmesiyle bir-
likte çalışma alanlarını Antalya’ya ta-
şıdı. Altın Kızlar, milli takım antrenörü 
Ömer Cantay’ın koordinesinde sıkı bir 
şekilde hazırlıklara başladı. Sabah 
erken saatte başlayan çalışmalar kimi 
zaman eğlenceli kimi zaman disiplinli 
bir şekilde akşama kadar devam ediyor. 

Her şey takip ediliyor 

Sporcuların her şeyiyle yakından ilgile-
nen Cantay, onların güçlerini kaybetme-
mesi, formlarını koruması ve zinde 
kalmaları için özel bir menü hazırladı. 
Buna göre sabah kahvaltısında süt, yu-
murta, bal, peynir, muz; gün içinde ise 
kırmızı et ve yoğurt gibi protein deposu 
olan besinler tüketiliyor. Proteinin 
sporcu vücudu için hayati önem taşıdı-
ğını belirten Cantay, “Sporun doğru bes-
lenmeyle desteklenmesi gerekiyor. Aksi 
halde yaptığınız sportif aktiviteler yeter-
siz kalabiliyor. O yüzden aldığımız gıda-
nın içeriği çok önemli. Vücuda hiçbir 
yararı olmayan yalnızca damağa hitap 
eden abur cubur gıdaları kesinlikle tü-
ketmiyoruz. Arkadaşlarımız istediklerini 
yiyememeleri konusunda biraz zorlansa 
da başarı için bu gerekli” dedi. Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, An-
talya’da olimpiyat hazırlıklarını sürdü-
ren milli atletlere başarılar diledi.  
ÖZGÜR TOPUZ 

Altın kızlara abur 
cubur yasağı

KÜÇÜKÇEKMECE Belediye-
si’nin Seiba- Uluslararası 
Hikâye Anlatıcılığı Merkezi 

işbirliğiyle düzenlediği “Kuş Kana-
dında Masallar” temalı, Uluslararası 
Masal Festivali, Küçükçekmece so-
kaklarında renkli görüntülere sahne 
oluyor. Daha önce hiç masal dinle-
memiş çocuklar, festivalde masalların 
büyülü dünyasına yolculuk yapıyor. 
18 Ekim’e dek devam edecek festival 
kapsamında her gün ilçedeki mahal-
lelerin iki ayrı sokağında çocuklarla 
buluşan Masal Kamyonuna Küçük-
çekmeceliler büyük ilgi gösteriyor. 
Masal anlatıcısı Turna Sümeyye Anıl 
ve ona eşlik eden perküsyon sanatçısı 
Faysal Macit’le kuş masalları dinle-
yen çocuklar doyumsuz bir masal se-
rüvenine şahitlik ediyor. 

Faaliyetlerimiz sürecek 

Küçükçekmece’yi kültür, sanat ve eği-
timde fırsat eşitliğinin sağlandığı bir 
kent haline getirmeyi amaçladıklarını 
ifade eden Belediye Başkanı Kemal 
Çebi, “Masal İstanbul, Kuş Kana-

dında Masallar Festivali kapsamında 
mahalle mahalle gezerek, masalın bü-
yülü dünyasına Küçükçekmecelileri 
dahil eden Masal Kamyonu hemşehri-
lerimizden ve özellikle de çocuklardan 
büyük ilgi görüyor. Barındırdığı öğe-
lerle hayal gücümüzü perçinleyen ma-
sallar, her birimizin yaşamlarına 
dokunuyor. Bizlere, çocukluğumuzu 
çağrıştırırken, çocuklarımızla bağ kur-
mamız için de bir köprü görevi görü-

yor. Ve masal öyle bir güçtür ki çocuk-
ların kişisel gelişimlerinde ve öğrenme-
lerinde önemli ve güvenli bir öğrenme 
aracıdır. Küçükçekmecelilere ilgilerin-
den teşekkür ediyorum. Kültürü, sanatı 
duvarların dışına taşamaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. Masal kam-
yonu festival sonuna kadar Kanarya, 
Yarımburgaz ve Söğütlüçeşme Mahal-
leleri’nde çocuklar ve yetişkinlerle 
buluşacak. YAKUP TEZCAN

ESENYURT Belediyesi, ilçe kay-
makamlığı, Kent Konseyi ve sivil 
toplum örgütlerinin Giresun’da 

yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak 
için başlattığı kampanya kapsamında, top-
lanan yardımlar tırlara yüklenerek bölgeye 
gönderildi. Giresun’da yaşanan sel felaketi-
nin yaralarını sarmak için Esenyurt Beledi-
yesi, kaymakamlık, Kent Konseyi ve il 
dernekleri “7 Bölge 7 Renk Esenyurt Tek 
Yürek” sloganıyla yardım kampanyası baş-
lattı. Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Be-
lediyesi, Kent Konseyi, İl Dernekler Birliği 
Platformu, Karadenizliler Platformu ve 
Muhtarlar Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü 
çalışmada çok sayıda koltuk ve halı alındı. 
Esenyurt Belediyesi Giresun Kültür Evi’nde 
toplanan yardımlar, selzedelere gönderilmek 
üzere tırlara yüklenerek, Esenyurt’tan Gire-
sun’a doğru yola çıktı.

KKTC tarihi bir süreçten geçiyor. 
Bugün de KKTC'de cumhurbaşkan-
lığı için ikinci tur seçimi var. Bir ta-

rafta Türkiye'nin adanın garantör devleti 
olduğuna delil olan Ersin Tatar var. Diğer 
tarafta Rumlarla birleşme arzusuyla depre-
şip duran, Türkiye'nin varlığını kesinlikle 
kabul etmeyen bir garip Mustafa Akıncı var.  

Şimdi bu konuda açık konuşmakta 
fayda var. Daha önce burada Kıbrıs konu-
sunda öfkeyle bir şeyler yazmış "faşist" ol-
duğumdan "işgalci" olduğuma kadar 
eleştiriler almış (ben faşistmişim evet 
ben...) ve daha sonra "neyse" deyip geçiştir-
miştim. Ama bugün tekrar bir şeyi ifade 
etmek istiyorum. KKTC'de ikinci tura 
kalan iki isim Mustafa Akıncı ve Ersin 

Tatar. Mustafa Akıncı mevcut cumhurbaş-
kanı. Kendisinin hayali Rumlarla birleşip 
ortak bir Kıbrıs Devleti oluşturmak. Yani 
1974'ten önce olduğu gibi... Biliyorsunuz 
eskiden de Kıbrıs'ta Türk&Rum ortak dev-
leti vardı ve bu devlet çatısı altında kayrı-
lan Rumlar; EOKA çeteleri ENOSİS 
örgütlenmeleriyle adadaki mazlum Türk 
halkına katliama girişmişlerdi. Sonrası Ay-
şe'nin tatile çıkması ve malum son... 

Şimdi o günden bugüne gelelim. 
1974'te adada 400'e yakın askerimiz 

şehit düşmüş. 200'ün üzerinde gazimiz var. 
Yüzlerce Kıbrıs Türkü katledilmiş. O gün-
den bugüne gelenler; Daha dün AKP ile el 
ele Yavru Vatan'da YES BE ANNEM slo-
ganıyla Rumlarla birleşmek için ANNAN 

PLANI'na EVET demişlerdi. 
Neyse ki Rumlar bizim romatik solcuları-
mıza güzel bir ders verip ANNAN PLA-
NI'na HAYIR deyip birleşmenin önünü 
kesmişti... 

Yani Rum solcuları bizim solculara kı-
yasla daha çok "vatan" bilincine sahipler-
miş. Her neyse bugün Rumlarla yeniden 
ortak devlet hayali kuran Mustafa Akıncı 
başka neler diyor biliyor musunuz; 

Türk ordusu adadan çekilsin, 
Türkiye adada söz sahibi olmasın. 
Ve şöyle diyor; "Barış yolunda gerekirse 

Rumlara toprak da verilir..." Şimdi bu kör-
lük en fena deyimiyle bu deyyusluk; affedi-
lebilir mi? Neymiş Türkiye; adada 
işgalciymiş. 1570'ten beri varlığımızın sür-
düğü adada "işgalciymişiz..." 

Halihazırda 80 bin Türk askerinin bu-
lunduğu adada; Türkiye'nin gitmesini iste-
yen yeni nesil yarı  

İngiliz vatandaşı kaymaklı kadayıf da 
Akıncı'yı destekliyor. 

Tüm bu saçmalıklara çok şey yazmak 
gerekirdi ama bu durumu izah etmek her-
kesin mevzuyu anlaması için kafidir bence. 
Musa Eroğlu'nun dediği gibi; 

KİME NE SÖYLEYİM, KİME NE 
DEYİM... 

Şenol Güneş'in maaşı 

Radyospor dinliyorum. Muhtemel aylık 
maaşı asgari ücret olan herifler Milli 

Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yıl-
lık 3 buçuk milyon euro maaş almasını de-
liler gibi savunuyorlar. Biz de 3 bin lirayla 
ay sonunu getiremiyoruz deyince "az ye az 
iç" diyorlar. Vallahi eğitilmezsiniz. 

Ya siz hayırdır? 

Çiçekler, böcekler, uçan kuşlar martılar, 
sevgili ve yarin yanağı falan yazıyorum; 
"Hiç suya sabuna dokunmuyorsun böyle ga-
zetecilik mi olur" diyorlar. Oturduğum, ya-
şadığım, sorumlu olduğum semtin 
haberlerini yazıp; söylenmeyenleri söylü-
yor, yazılamayanları yazıyorum; "Bu senin 
tarzın değil, hayırdır?" diyorlar. Hayır ar-
kadaşlar hayır. Baba oğul - baba kız kol-
tuklarına yerleşilen, kayınço, amca, baba 
torpiliyle müdürlüklerine oturulan Avcılar 
Belediyesi'ne hayırdır tabii. Hayırdır yani? 
Ya siz hayırdır?  

Yavru Vatan’ın büyük seçimi 

Esenyurt kardeşini unutmadı 

YOUTUBER DIYARI 
BASAKSEHIR

Antalya’da kampa giren Bağcılar 
Belediyesi Bedensel Engelliler  

Atletizm takımı kadın sporcuları, 
2021 Tokyo Olimpiyatları’na  
antrenörleri Ömer Cantay’ın  

hazırladığı yemek programıyla 
hazırlanıyor. Cantay, güç kaybet-
memeleri için sporcularının et ve 

yumurta gibi protein içeren besin-
ler dışında abur cubur yiyecekleri 

yemesini yasakladı

Anıl BODUÇ

STATİK FİKİR

anilboduc@gmail.com

TACETTİN CEM SANCAR

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Youtube 
Akademi’de ikinci dönem başladı. Medyanın deneyimli 

isimlerinden 8 hafta boyunca eğitim alacak 15 genç,  
youtuber olma yolunda ilk adımlarını attı

YOUTUBE kanalı olan Elife Karade-
mir ise, “Kanalım var ama herhangi 
bir video yüklemiyorum. Bu akademi 
sayesinde kendimi geliştirerek insan-
ların önüne çıkmayı hedefliyorum. 
Burada ekipmanlar olsun, hocalar 
olsun çok iyiler. Hepimiz için çok iyi 
olacağını düşünüyorum” şeklinde 
konuştu. 

Hepimiz için iyi olacak 

Küçükçekmeceli çocuklar çok şanslı
Küçükçekmece’de düzenlenen festivalde hayatlarında ilk kez masalla tanışan çocuklar, 

kuş kanadında masallar dinleyerek, eğlenceli dakikalar yaşıyor



 
 

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, İstanbul mesaisine 
sabah saatlerinde Yeniköy Av-

rasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ger-
çekleştirilen “Adım Adım İktidar 
Toplantısı” ile başladı. Kılıçdaroğlu, 
programının öğleden sonraki bölümünü, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 
sona yaklaşan projelerini incelemeye 
ayırdı. Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı, İSKİ 
Baltalimanı Arıtma Tesisleri oldu. İBB 
Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel 
Müdürü Raif Mermutlu’dan çalışmalarla 
ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu’na, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftan-
cıoğlu, milletvekilleri Turan Aydoğan, Er-
doğan Toprak ve Gülizar Emecan, 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile 
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 
eşlik etti. 

İstanbul halkı kazandı 

Çalışmalarla ilgili Kılıçdaroğlu’na bilgi 
veren İmamoğlu, tesislerin beton bölüm-
lerini sanatçılara çalışma alanı olarak 
tahsis edeceklerini aktardı. İmamoğlu, 
"Yolda Genel Başkanı’mızla konuştuk, bir 
karar aldık. Blok binaları sanat eserine 
dönüştürüleceğiz diye karar birliğine var-
dık" dedi. “Sanatçılar bu işi halleder" 
diyen Kılıçdaroğlu, karardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. İnceleme sıra-
sında, yüksek maliyeti nedeniyle ve çev-
reye vereceği zararlar hesaplanarak 
yapımından vazgeçilen Silahtarağa'daki 
tesisle ilgili konuşan İmamoğlu, “Silahta-
rağa'daki tesisten, gerek olmadığı için 
vazgeçtik. Haliç kıyısına yapılacak tesis-
ten, Haliç'i kurtardık. Orada yapılması 
planlanan arıtma tesisinde, nasıl burada 
yapılan arıtma Boğaz’a veriliyorsa, ora-
daki suyun da Haliç'e verilmesi planlanı-
yordu. Tam da bu, Haliç'in cinayeti 
olacaktı. Hem 1 milyarı aşan maliyetten 
kurtulduk hem Haliç'i kurtardık hem de 
Silahtarağa'da, 100 dönüm üzerinde yeşil 
alan kazandık. Bir taşla 3 kuş vurduk” 
diye konuştu. Bu sözler üzerine araya 
giren Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na, 
"Üçünde de İstanbullular kazandı" karşılı-
ğını verdi. 

Polat'tan detaylı bilgilendirme 

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerin-
deki heyetin ikinci durağı, yapımına Mart 
2014’te başlanan ve 1 yılda bitirileceği 
ilan edilen, ancak yıllardır tamamlanama-
yan Kadıköy Hasanpaşa’daki “Gazhane 
Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi” 
oldu. Kılıçdaroğlu’nun, yeni İBB yöneti-
mince bitme noktasına getirilen Gaz-
hane’deki inceleme gezisinde ilginç 
diyaloglar yaşandı. Kılıçdaroğlu ve bera-
berindeki heyeti bilgilendiren İBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Büyük 
bir alana yayılan önceki yüzyılın endüstri 
mirası yapılarından bir tanesi. 1990'lı yıl-
larda, dünyada endüstri yapılarının ko-
runması kapsamında, kültürel miras ilan 
edilerek korunması sağlandı. 1994 yılında 

buradaki tesislerin faaliyetleri bitince, dö-
nemin duyarlı akademisyenleri ve kent ko-
ruyucuları, Kadıköy gönülleri ile beraber 
bu binaları atıl kalmaktan kurtararak bir 
tescilleme işlemine gidiyorlar. Nurettin 
Sözen'in başkanlığı döneminde kurtarıl-
mış bir alan. O zaman tescillendiği için, 
yok olmaktan kurtuluyor. 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti sürecinde aşama kay-
detti. Geçtiğimiz dönem içinde restoras-
yon projesi başladı. Biz geldiğimizde 
alan, büyük oranda koruma projesi ekse-
nindeydi. Biz, basit bir şekilde Hasanpaşa 
Gazhanesi’nin değerini ortaya çıkarmak 
istedik. Dünyada iklim krizi dünyanın ge-

leceğini tehdit ediyor. Böyle bir alanı iklim 
değişikliği iletişim merkezi ve iklim müze-
sine dönüştürmek, bunun yanında kütüp-
hane, tiyatro, yeme-içme, dinlenme 
mekanları gibi fonksiyonlarla şekillendi-
rilmiş bir saha" ifadelerini kullandı. 

Çok güzel bir yer olacak 

Polat’ın anlatımlarını dinleyen Kılıçda-
roğlu, İmamoğlu’na dönerek, "Sayın Baş-
kan, buraya gökdelen yaptırmayacaksın 
değil mi" şeklinde espri yaptı. Kılıçdaroğ-
lu’nun esprisini gülerek karşılayan İma-
moğlu da "Yok, yok Genel Başkan’ım. 
Aslında çocuk, genç odaklı kütüphanesi, 

kitapçısı, kafeteryası olacak. Çok güzel bir 
sahnesi var" yanıtını verdi. Yeniden sözü 
alan Kılıçdaroğlu da "Çok güzel bir kültür 
merkezi olacak. İstanbullular keyif alacak, 
Kadıköylüler keyif alacaklar. Umarım İs-
tanbul’un her tarafında buna benzer kül-
tür merkezleri oluşur. Zaten Başkan da 
kararlı; ‘Yapacağım’ diyor” karşılığını 
verdi. 

Kanal İstanbul sergisi açılacak 

Bu diyalogların ardından Kılıçdraoğlu, 
İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, kısa 
bir süre sonra açılışı gerçekleştirilecek 
“Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kom-
pleksi” binalarında incelemelerde bu-
lundu. Kompleks içindeki tarihi bir 
binanın Padişah Abdülhamit döneminde 
yapıldığı bilgisini alan Kılıçdaroğlu, “Yani 
Abdülhamit’in mirasına sahip çıkıyoruz 
değil mi” karşılığını verdi. Polat, sergisi sa-
lonunda yapılan inceleme sırasında, bu-
rada açılacak ilk serginin Kanal İstanbul 
ile ilgili olacağını söyledi. Polat, “Kanal İs-
tanbul havzasının İstanbul’a yaşama kat-
tığı büyük iklim desteği ve hasara uğrarsa 
yaşayacağı felaketi beraber anlatacak bir 
sergi hazırlanıyor şu an. 40’a yakın fotoğ-
raf sanatçısı, Kanal İstanbul havzasını 
belgeledi 3 aydır. Coşkun Aral koordinas-
yonunu yapıyor. Bir taraftan Yarımburgaz 
mağaraları gibi İstanbul’un 400 bin yıllık 
hafızasını da belgeleyen çalışmalar, bir ta-
raftan da havzadaki hem yaşam hem 
doğal çeşitlilik gibi bu süreci belgeleyen 
tüm ürünler olacak, hava görüntüleri ile 
beraber. Burada yapacağımız ilk sergide, 
İstanbul’un ekolojik değeri olan Kanal İs-
tanbul havzasını su ve diğer değerleri ile 
beraber anlatacağız” dedi.
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Ne varsa istanbul’da var 
ÇOCUKLARA ulaştırılan sütlerin temini 
İstanbullu üreticilerden yapılıyor. Çift 
yönlü bir iyilik projesine dönüşen Halk-

Süt ile dezavantajlı çocukların süt ihtiyacı karşıla-
nırken, İstanbullu üreticilerin gelişimine ve 
kalkınmasına da katkı sağlanıyor. Çocuk başına 
ayda 8 litre süt ihtiyacını karşılayan HalkSüt saye-
sinde artık on binlerce çocuk süte ücretsiz ve güve-
nilir yolla ulaşıyor. Hayata geçtiğinden bu yana 
büyük beğeni toplayan proje ile bugüne dek tam 6 
milyon litreden fazla süt, İstanbul’un dezavantajlı 
çocuklarına sağlık taşıdı. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu da bugünkü sosyal medya paylaşımlarında 
HalkSüt’ün 1 yılını doldurduğunu belirterek, şu me-
sajı paylaştı: “Bugüne kadar 117 bin çocuğa 6 mil-
yon litrenin üzerinde süt dağıttık. Sütler Silivri ve 
Çatalca'daki üreticilerden geliyor, kapı kapı çocuk-
lara dağıtılıyor.” 

Çiftçiye 3 milyondan fazla gelir 

Faaliyete 16 Ekim 2019 tarihinde geçen HalkSüt, 
ihtiyacı olan tüm yoksul ailelerin çocuklarına ulaş-
mayı hedefledi ve kapasitesini günden güne arttırdı. 
Tüm çocuklar için adil bir yaşam ve sağlık hakkını 
merkeze alan proje, İstanbul’da süte ulaşamayan 
tek bir çocuğun dahi kalmaması için kapasite artı-
rım çalışmalarına devam ederken, pandemi döne-
minde zor zamanlardan geçen Silivri ve Çatalcalı 
süt üreticilerinin istihdam ve üretim gücünü de des-
tekliyor. İstanbul Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Bir-
liği’nin gerekli hazırlıkları tamamlaması ardından 
İstanbul’dan temin edilmeye başlanan HalkSüt, 
yine İstanbul’a gelir ve istihdam olanağı olarak dö-
nüyor. İBB ile Birlik arasında yapılan ortak çalışma-
lar kapsamında süt kalitesini artırmak ve maliyetleri 
düşürmek amacıyla İSKİ tarafından kamulaştırılan 
mera arazisini de çiftçilere açarak, hayvanların yem 
yerine besin değeri yüksek mera otlarından 
beslenmesini sağladı. NEŞE MERT 

İSTANBUL Büyükşehir Bele-
diyesi İstanbul İstatistik 
Ofisi, İstanbul’a ilişkin mali 

istatistiklerin değerlendirildiği Ekim 
2020 Mali İstatistikler İstanbul Eko-
nomi Bülteni’ni yayınladı. 2020 yılının 
üçüncü çeyreğinde gerçekleşen işlem-
ler, rakamlara şöyle yansıdı: Toplam 
113 milyar TL vergi tahsil edildi. Yıl-
lık yüzde 38,3 artan vergi hâsılatının 
merkezi yönetim bütçesi içindeki payı, 
yüzde 46,6 oldu. Üçüncü çeyrekte 
tahsil edilen vergi, ilk çeyreğe göre 
yüzde 43,5, ikinci çeyreğe göre yüzde 
50,1 arttı. Türkiye Merkezi Yönetim 
Bütçe gelirlerinin 29,3 milyar TL’si 
kurumlar vergisinden tahsil edildi. İs-
tanbul’dan toplanan 17,9 milyar TL 
kurumlar vergisi gelirinin Merkezi 
Yönetim içindeki payı yüzde 61 oldu. 

ÖTV geliri yıllık yüzde 73,8 arttı 

Özel tüketim vergisinin genel bütçe 

gelirleri içindeki payı bir önceki dö-
neme göre artarak yüzde 24,9, vergi 
gelirleri içindeki payı ise yüzde 26,4 
oldu. Özel tüketim vergisi geliri yıllık 
yüzde 73,8 artış gösterdi. 

En yüksek artış motorlu taşıtlarda 

Özel tüketim vergi gelirleri içinde en 
yüksek artış yüzde 392,7 ile motorlu 
taşıtlarda yaşandı. Motorlu taşıtlar 
vergisinin ÖTV gelirleri içindeki payı, 
yüzde 22,6’ya yükseldi. ÖTV gelirleri-
nin yüzde 35,6’sı petrol ve doğalgaz 
ürünleri vergisinden tahsil edildi. Pet-
rol ve doğalgaz ürünlerinden elde edi-
len vergi gelirleri yıllık yüzde 22,2, 
tütün mamullerinden tahsil edilen 
vergi gelirleri ise yüzde 87,7 arttı. 

Vergi gelirinde yüzde 67,6 artış 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
(BSMV) tahsilâtı, yıllık yüzde 
32,6,şans oyunları vergisi tahsilâtı ise 

yüzde 67,6 arttı. Türkiye’de Mart 
2020 itibariyle yürürlüğe giren dijital 
hizmet vergisinin Eylül sonu itibariyle 
toplam tahsilâtı 655,6 milyon TL’ye 
ulaştı; tahsilâtın tamamı İstanbul’dan 
gerçekleşti. 

Gelir Vergisi mükellefi yüzde 5,1 

Eylül ayı itibariyle İstanbul’da gelir 
vergisi mükellefi yüzde 5,1, kurumlar 
vergisi mükellefi yüzde 7,6 arttı. İstan-
bul’da 532 bin 265 gelir, 912 bin 240 
gelir stopaj, 741 bin 480 gayrimenkul 
sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 494 
basit usulde vergilendirilen gelir, 339 
bin 171 kurumlar ve 852 bin 686 
Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi 
bulunuyor. Ekim 2020 Mali İstatistik-
ler İstanbul Ekonomi Bülteni, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Muhasebat 
Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi 
Başkanlığı verilerine dayanılarak 
hazırlandı.

İstanbul’da, 2020’nin üçüncü çeyreğinde toplanan vergi hâsılatı, yıllık yüzde 38,3 arttı. Kurumlar vergisinin yüzde  
61’i İstanbul’dan tahsil edildi; tahsil edilen vergi 17,9 milyar TL oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri yüzde 73,8  

artarken, gelirlerin yüzde 35,6’sı petrol ve doğalgaz ürünlerinden sağlandı 

Gazeteciliğe dair

H er gün uyandığımızda ekmek almaya gitti-
ğimiz bakkalın yumurta ve sigara ya da 
domates salçası dışında neden gazete sat-

madığını düşünmeyip, sorgulamadığımız 82 mil-
yonluk ülkede bir milyonu spor ve bulmaca bir o 
kadarı magazin ve dedikodu geriye kalan ise yani 
yedi yüz bini ise ciddi haber ve yorum gazetesi ola-
rak değerlendirilen 3 milyon, bilemediniz 4 milyon 
tiraj yapabilen gazeteciliğin olduğu ülkem de 
'Havuz Medyası, Yandaş Gazeteleri yada Gardaş 
yayınları olarak değerlendirilir ve “Satılık Basın” 
sloganı da günlük gazete almayan ya da abone ol-
mayan 80 milyonun ağzında hep manşettir. 

İş adamının reklam vermediği aydını, siyasetçisi 
“Benden değil” diyerek almadığı, esnafın yazar 
kasa evrakını, köylünün kimliğini kaybettiğinde ak-
lına getirdiği gazete ve gazetecilerin maddi yokluk 
ya da iktidar veya muhalefetin manevi (!) baskısı 
dolayısıyla internet dünyasında bile haber sitesi ya-
yınlanamadığı bir zamanda gazeteciliğe yatırım 
yapan bir iş adamı ile karşılaşıyorum. 

Adı Nihat Yıldırım olan bu iş adamının tam da 
zor dönem yaşayan gazeteciliğin ve gazetecilerin 
büyük emek harcadığı gazete dünyasına girip “şim-
dilik” on iki gazeteci ve insana iş istihdamı sağlar-
ken önemli bir şey daha yapıyor, kapanmak üzere 
olan iki gazeteyi yaşatarak. 

Bir dönem başyazarlığını yapıp dağıtımını da 
bizzat yaptığım haber ve yorumlarımın yayınlandığı 
Gebze’de ve bir zamanlar, 'iki gazete dışında gazete 
çıkamaz' denilen üçüncü günlük gazeteyi çıkardığım 
Kocaeli’nde “Hedef” ve “Gebze Hürses” isimli iki 
gazeteye yatırım yapan ve yaşatan hemşerim, işa-
damı, siyasetçi Nihat Yıldırım büyük bir cesaretle 
hem de “Satılık Basın” denilip, günlük bir gazete 
alınmayan ülkemde karınca kararınca bu katkısı 
için teşekkürü hak ediyor. 

Çünkü o görevini yapmış 82 milyonluk ülkede 
acınacak durumda olan 4 milyonluk tirajı ile kitap 
gibi gazete de okumayan ülkede bir değil, meslekta-
şım Abbas Sır'ın Genel Yayın Yönetmenliği, Çağlar 
Akar'ın Haber Müdürlüğünü yaptığı iki gazeteye 
yatırım yaparak, hem meslektaşlarım gazetecilere, 
hem de ülke istihdamına hem de kendi öz kaynak-
ları ile sahip çıkmış ve bu yazıyı okuyanlar başta 
olmak üzere hepimizin almadan, okumadan “Satı-
lık Basın” denilip, asıl alması, okuması gereken 
okurunun satın aldığı bir basın dünyası umudu ile… 

Bu arada ulusal basın dünyasında Doğan guru-
bunu alan Yıldırım Demirören gibi Gebze yerelinde 
iki yerel gazeteyi alarak basın dünyasına el atan 
Nihat Yıldırım gibi diğer iş adamlarının da iş yerle-
rine günlük bir gazete almaları ve reklam vermele-
rini umut eder, her iki Yıldırıma da bir gazeteci, 
bölgesi Ardahan'da ilk ofset, ilk günlük ve birçok 
gazete, dergi çıkaran, tv yayıncılığı yapan bir okur, 
bir insan olarak yeniden teşekkür ederim…

AMAN GOKDELEN 
OLMASIN!

BARIŞ KIŞ

ÇALIŞMANIN içinde sesli bölümler de 
olacağını aktaran İmamoğlu da “Ora-
nın anlarını, kuş seslerini canlı bir ruhla 
buraya taşıyacağız” bilgisini paylaştı. 
Kılıçdaroğlu’nun bu sözlere yanıtı ise, 
“Yani projenin neleri tahrip edip neleri 

yok edeceğini Kadıköylüler, İstanbullu-
lar görecekler. Çocuklar görecek, herkes 
görecek” oldu. Kılıçdaroğlu ve İma-
moğlu, inceleme gezisinin sonunda, 
Gazhane inşaatında çalışan personel ile 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada ruh olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’deki 
“Gazhane Enerji Müzesi ve Kültür Kompleksi”nde incele-
melerde bulundu. İBB Genel Sekreteri Mahir Polat tarafın-
dan Gazhane binasının inşaat süreci ve sonrasındaki 
planlamayla ilgili bilgilendirilen Kılıçdaroğlu, İmamoğ-
lu’na dönerek, "Sayın Başkan, buraya gökdelen yaptırma-
yacaksın değil mi" şeklinde espri yaptı 

Halk Süt sıkı çalışıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tüm çocuk-
ların temel gıda maddesi süte ulaşması hede-
fiyle vadettiği ve 16 Ekim 2019’da faaliyete 

geçen HalkSüt, tam bir senedir İstanbullu 117 
binden fazla çocuğa taze, güvenilir ve ücretsiz 

olarak ulaşıyor. Bugüne kadar 6 milyon litreden 
fazla süt İstanbul’un çocuklarına ikram edildi

Fakir Yılmaz

YAZIYORSAM SEBEBİ VAR
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B üyük Lokma Büyük Açılış
Esenyurt’ta uzun zamandır
fırın işletmeciliği yapan Sela-

hattin Büyük’ün yenilediği Lokma
markasına büyük bir açılış düzenlendi.
Anadolu kültürünün en seçkin lezzet-
lerinin sunulduğu Lokma’da; beslen-
mesine özene gösteren herkese uygun
ekmeklerin pişirildiği fırın, çeşitli kuru
ve yaş pastaların yer aldığı pasta bö-
lümü, sabah sofralarının vazgeçilmezi
olan kahvaltı reyonu ve şarküteri bö-
lümleri bulunuyor. Lokma’nın açılı-
şına Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, CHP Genel
Başkanı Baş Danışmanı Nuray Çepni,
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Baş-
kanı Halil İbrahim Balcı, TÜMKİAD
Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, Altun-
top Makine Satış Müdürü Hüseyin
Gürler, Mim Yapı Mimarlık’tan Zafer
Yazıcı, İreks Gıda Ekmek Ustası
Murat Boz, Türkiye Fırıncılar Federas-
yonu Avukatı Gamze Şahin, Esenyurt
Yeşil Rizeliler Dernek Başkanı Atalay
Alparslan, Peçko Fırınları sahibi Ersin
Sarıçam ve Buzkap Soğutma Yetkilisi

Masis Mirzahanyan katıldı. 

Esenyurt'a değer katacak

Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, büyük
bir emeğin ve eserin sonucu olarak güzel
bir işletmenin açıldığını kaydetti. Çalık,
“Bu güzel günde, komşu ilçemizde güzel
bir işletmeyi açacak olmanın mutluluğu
içindeyiz. Ana duasının alanın sırtı yere
gelmez. Bu arkadaşlarımız da bu duayla
yola çıktılar. Değişimin, dönüşümün ol-
duğu İstanbul'da inşallah hep güzel
günlerde bir arada oluruz. İşletmenin İs-
tanbul'a, Esenyurt'a değer katmasını di-
liyorum” ifadelerini kullandı.

Daha iyi hizmet verecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı
Halil İbrahim Balcı da Selahattin Bü-
yük'ü takdirle karşıladığını belirterek ya-
pılan çalışmaların çok değerli ve önemli
olduğunu ifade etti. Balcı, “ Büyük bir
yatırım yaparak kendini ve işletmesini
yeniledi.  Daha iyi hizmet vermek için,
çeşitlerini yeniledi, güzel bir işletme açtı
kendisini tebrik ediyorum. Burada çok
güzel bir emek ve gayret var” şeklinde
konuştu.

CuMhuriyet Halk Partisi Bey-
likdüzü İlçe Örgütü, Muhtarlar
ve STK’lardan Sorumlu İlçe Yö-

netim Kurulu Üyeleri Cengiz Ataseven,
Gürsel İlgüz, Gençlik Kolları Yöneticisi,
Mahalle Koordinatörü ve geçmiş dönem
Milletvekili Adayı Mimar Fatma Karusu
Şahin'le “19 Ekim Muhtarlar Günü” dola-
yısıyla görevlerini özveri ve fedakarlık ile
sürdüren Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci
Mahallesi Muhtarı; Seyhan Topaloğlu,
Gürpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ce-
saret, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Peri-
han Mengen, Barış Mahallesi Muhtarı
Neşe Mıhçıoğlu, Marmara Mahallesi
Muhtarı Sibel Onay, Yakuplu Mahallesi
Muhtarı Yüksel Kol’u makamlarında ziya-
ret etti. Ziyarete ilişkin konuşan Şahin, Ma-
halli idarelerimizin temel taşı, demokrasi
zincirinin ilk halkasını olan değerli muhtar-
larımızın Muhtarlar Günü’nü kutlar, hiz-
metlerinden dolayı kendilerine teşekkür
ederiz. Biz her zaman ilçemizde muhtarları-
mızla bir aradayız. Onların istek ve taleple-
rini parti olarak gündemimize alıp, yetkili
organlara bildiriyoruz” dedi. 

Muhtarlarla 
irtibattayız

Esenyurt’ta uzun
zamandır fırın

işletmeciliği yapan
Selahattin Büyük’ün

yenilediği Lokma
markasına büyük

bir açılış düzenlendi

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 bulun-
madığı 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 paylaştırma 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 artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma günün-
den önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda
belirtilen oranda KDV.'nin ve Damga vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görü-
lebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyen-
lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/10/2020
1.İhale Tarihi : 28/10/2020 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
2.İhale Tarihi : 12/11/2020 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
İhale Yeri : Merkez Yediemin Otoparkı - Anadolu Mah. Alsancak Cad. Akyazı Sok. Mermerler Oto Sitesi
No:5/1 TUZLA / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 200.000,00 1 %1 35DB0145 Plakalı , 2012 Model , BMW Marka , 320 D 

SEDAN Tipli , 86957940 Motor No'lu , 
WBAPP1104CA925245 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 
OTOMATİK VİTESLİ DİZEL OTOMOBİL ANAHTAR 
YOK RUHSAT YOK BELLİ DEĞİL KM. ANAHTAR 
OLMADIĞINDAN MOTOR DURUMU KONTROL 
EDİLEMEDİ ÖN TAMPON KIRIK SAĞ ÖN KAPI KOLU 
KIRIK ARKA TAMPONDA BOYA ÇATLAĞI MEVCUT 
MUHTELİF ÇİZİKLER MEVCUT.

(İİK m.114/1, 114/3)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1239603)

T.C.İSTANBUL ANADOLU 14. İCRA DAİRESİ
2020/884 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

R akamlar ortada... Kovit-19 salgının-
dan bahsediyorum... Salgın dalga
dalga geliyor... İkinci dalga ilkinden

daha sert vuruyor... Yaşadığım Almanya
başta olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri ikinci
dalga ile sanki baş edemiyor... Almanya’da
Cuma günü açıklanan vaka sayısı 7334
oldu... Bu salgının patlak verdiği günden bu
yana en yüksek sayı... Tüm Avrupa ülkele-
rinde ‘kırmızı alarm’ verildi... Bazı ülkelerde
günlük vaka sayıları beş haneli... Öncelikli
hedef salgının yayılış hızını yavaşlatıp durdur-
mak...

* * * *
Virüs hakkında artık hemen her şey bilini-

yor...Virüsün bulaşma yolu damlacık enfeksi-
yonu... Bu enfeksiyon, solunum yollarının

mukoza dokusundan doğrudan bulaşabileceği
gibi ağız veya burun mukozasına ya da gözün
konjonktiva dokusuna el temasıyla dolaylı
olarak da geçtiğini belirledi bilimadamları...
Yayılmaya karşı çare ise maske, sosyal me-
safe ve hijyen... Bu önlemler de yetmiyor
sanki...

* * * *
Çare bir süre ülkede tam kapanma/karan-

tinayı işaret ediyor... Ama bu şimdilik müm-
kün gözükmüyor... Ekonomilerin dayanacak
gücü yok... Avrupa’nın gündemi şimdi sert
karantina önlemleri... Akşamları sokağa
çıkma yasağı, barların restoranların akşam
belli bir saatte kapanması, eğlence gibi etkin-
liklerin yasaklanması, alkol yasağı, kentsel,
bölgesel karantinalar gibi önlemlerle atlatıl-
maya çalışılıyor...

* * * *
Ama en temel önlem maske, sosyal mesafe

ve hijyen...  Bunlara uymayanlar, ‘bana bir

şey olmaz’ diye düşünenler ken-
dilerine, ailelerine, topluma, hatta insanlığa
karşı acımas ız davranıyorlar... Büyük bir suç
işliyorlar bilerek veya bilmeyerek...  Bu tu-
tuma karşı anlayışlı olmak, en ufak bir taviz
vermek mümkün değil...

* * * *
Kovit-19 salgınına karşı tek çare etkin bir

aşı... Salgına yol açan SARS-CoV-2 virüsü-
nün genetik dizini 11 Ocak 2020’da Çin ta-
rafından yayınlandı... Dizinin yayınlanması
dünya çapında bu salgına karşı aşı geliştirme
çalışmalarını tetikledi... Türkiye’de de Kovid-
19 Türkiye Platformu çerçevesinde de 8 aşı
ve 10 ilaç projesi başladığı duyuruldu...

* * * *
Teknik veya tıbbi bilgiye boğulmayalım...

Özetliyelim... TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.
Hasan Mandal 11 Ekim’de yaptığı açıkla-
mada, ‘Aşı geliştirme süreçlerimizde inaktif
aşı, adenovirüs aşısı, rekombinant spike pro-
teini aşısı, peptid aşısı, virüs benzeri parça-
cıklara dayalı aşı, DNA aşısı, mRNA aşısı ve
ayrıca dünyada ilk kez geliştirilen ASC zerre-
cik teknolojisine dayalı rekombinant aşı
adayı olacak şekilde sekiz farklı aşı teknolo-
jisi geliştiriyoruz’ diyor... 32 farklı üniversite-
den 118 araştırmacı, sekiz özel sektör
kuruluşundan 38 araştırmacı, 9 kamu Ar-Ge
biriminden 67 araştırmacı vargücüyle aşı ve
ilaç geliştirmeye çalışıyormuş... Tek tek çalış-
malar hakkında detaylı bilgi sınırlı...

* * * *
‘Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘COVID-19

candidate vaccines’ adıyla aşı adayları liste-
sine herkes bakabilir... 2 Ekim 2020 itiba-

riyle listede Selçuk, Erciyes, Boğaziçi, An-
kara, Bezm-i Alem Vakıf ve Ortadoğu Tek-
nik Üniversiteleri ile Acıbadem Medlab,
İzmir Biomedicine Genome Center isimleri
var... Buralardaki çalışmalar da ‘Preclinic’
yani insan deneyi öncesi laboratuar çalışma-
ları olarak gözüküyor... Ama bu arada iki aşı
adayının insanlar üzerinde denenmeye baş-
landı deniyor...

* * * *
Aşı çalışmaları klinik öncesinden sonra 1,

2 ve 3. faz olarak gönüllü insanlar üzerinde
deneylerle ilerliyor... Dünyada 200’e yakın
aşı çalışmasından sadece on kadarı başa gü-
reşiyor... Biri de Almanya’da kurucusu Prof.
Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin ol-
duğu BionTech firması... Geliştirdikleri aşı
adayı Türkiye’de de bin gönüllü üzerinde de-
neniyor... Avrupa için üretim ruhsatı başvu-
rusunda da bulunan Prof. Dr. Şahin ‘Kararlı
adımlarla hedefe ilerliyoruz’ diyor...

Avrupa’nın gündemi
sert karantina önlemi Halit çelİkbudak

hcelikbudak@gmail.com

BUYUK LOKMA
BUYUK ACILIS

Lokma’nın açılış kurdelesini kesen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz
bugün burada hizmet verecek olan Lokma’ya hayırlı olsun demeye geldik” diye konuştu.

Vicdanlar yaralandı!Vicdanlar yaralandı!Vicdanlar yaralandı!Vicdanlar yaralandı!Vicdanlar yaralandı!Vicdanlar yaralandı!
Samyeli Engelsiz Yaşam  Derneği Başkanı Bahattin Demir,
Pendik’te Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na  bağlı bir bakım
ve rehabilitasyon merkezinde yatılı olarak kalan otizmli ço-
cuğa görevlilerce nöbet geçirdiği bahanesiyle zulmedilmesini
eleştirdi. Demir, “Bu olay vicdanları yaralamıştır” dedi

Pendik'te otizmli bir ço-
cuğa yapılan işkence de-
nebilecek boyuttaki

davranışları eleştiren Samyeli Engel-
siz Yaşam Derneği Başkanı Bahattin
Demir sert açıklamalar yaptı. Demir,
“Otizmli Çocuklar erken tanı ve
erken müdahale imkanından yarar-
landirilmadigi ve yaşama etkin bir
şekilde katılımları sağlanamadığı için
12-20 yaşlarından itibaren aileler ta-
rafından tek çare olarak bakım mer-
kezlerine yerleştirmek kalıyor. Oysa
otizm bir engellilik değil farklılıktır.
Bilimsel dayanaklı uygulamalarla
eğitilip yaşama etkin katılımları sağ-

lanabiliyor.  İyi eğitim alamamis ço-
cuklar 18-20 yaşlarına vardığında
öfke nöbetleri veya olumsuz davra-
nışlar sergileyebiliyor. Görüntülerde
ortaya çıkan sebep ve sonuç budur”
dedi.

Şiddetle kınıyorum

Yapılan davranışı şiddetle kınadığını
da anlatan Demir, “Özel bir bireyi
bağlayarak çözüm aranması orada
görevli personelin bu tür konu ve
benzeri durumlara karşı gerekli eğiti-
mini almış olması gerekmektir. Her
ne kadar olumsuz davranışlar sergi-
lesede bir evladımızı kardeşimizi

yüce Allah’ın  kanatsız meleğini bağ-
lamak işkence yapmak dahası özgür-
lüğünden mahrum bırakmak
alıkoymaktır bu bir hak gaspıdır ceza
ehliyeti olmayan özel gereksinimli bir
vatandaşınıza bu yapılan davranışı
şiddetle kınıyorum. Emanete ihanet
edenlerin gerekli cezalara çarptırıl-
ması kamuoyu vicdaninda hem ra-
hatlama sağlayacak hem de benzer
durumların yaşanmasının önüne ge-
çilmiş olacaktır. Özel çocuklara sahip
çıkmak her bireyin yegane görevidir.
Söz konusu hak istismarcıları için
yargı kurumlarını göreve davet edi-
yorum” ifadelerini kullandı. 

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü,
ilçedeki muhtarları ziyaret
etti. Ziyarette konuşan CHP
geçmiş dönem Milletvekili
Adayı Fatma Karasu Şahin,
“Her zaman muhtarlarımızla
irtibat içinde olacağız” dedi

‘Matbaa-i Ebüzzi-
ya’nın kurucusu olan
Ebüzziya Tevfik Bey’in

kişisel çalışmalarının ve 1881’den
1949 yılına kadar devam eden
Ebüzziya Ailesi’nin matbaacılık
serüveninin tüm detaylarıyla an-
latıldığı “Kültür ve Sanat Hayatı-

mızda Ebüzziya Ailesi” sergisi
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat
Merkezi’nde ziyarete açıldı. Tür-
kiye'nin 150 yılına tanıklık eden
Ebüzziya ailesinin İSAM Kütüp-
hanesi tarafından araştırmacılara
açılan zengin arşivi ve aile üyele-
rinden derlenen kişisel koleksi-

yonları bir sergiyle ilk kez gün
yüzüne çıkıyor. Zeytinburnu Be-
lediyesi tarafından Kazlıçeşme
Sanat Merkezi'nde prömiyerini
yapan “Kültür ve Sanat Hayatı-
mızda Ebüzziya Ailesi” sergisi,
27 Aralık 2020 tarihine kadar sa-
natseverlerle buluşacak. Sergi
Pazartesi günleri haricinde hafta-
nın altı günü 10.00 – 17.00 arası
ziyaret edilebilecek.

Zeytinburnu sizi bekliyor
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Manifestomuz yolda

Katliamlara 
sessiz kalmayın

Belediye başkanı
yoğun bakımda

BüYüK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı
Mustafa Destici, Ermenistan'ın Azerbay-
can'da sivillere saldırısına dünyanın sessiz

kalmasıyla ilgili, "Bu sessizlik ile Ermenistan’ın yaptığı
sivillere yönelik saldırılara da bir nevi ortak olmuş olu-
yorlar, bu katliamlara ortak olmuş oluyorlar" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, partisinin 11'inci Olağan
Kurultayı öncesi açıklamalarda bulundu. Destici, ön-
celikle saldırgan ve faşist
Ermenistan Devletinin si-
villere yönelik saldırılarını
şiddetle kınadıklarını ve
lanetlediklerini söyledi.
Ermenistan'ın sivillere yö-
nelik yaptığı saldırılara
uluslararası çevrelerden
ciddi bir tepkinin olmadı-
ğını belirten Destici,
"Bunu anlamakta güçlük
çekiyoruz. Şayet Azerbay-
can böyle bir saldırı ger-
çekleştirseydi, dünyanın
tepkisi ne olurdu? Şuan
tamamı sessiz; bu sessizlik
ile Ermenistan’ın yaptığı bu sivillere yönelik saldırılara
da bir nevi ortak olmuş oluyorlar, bu katliamlara
ortak olmuş oluyorlar. Azerbaycan sahada bunun
karşılığını veriyor. Tabii Ermenistan işgal ettiği toprak-
lardan geri çekilmek zorunda kalıyor. İntikamı ve acı-
sını sivillerden almaya kalkıyor. Ancak buna gücü
yetiyor; geçmişte de bunu yaptılar" diye konuştu.

Sonuna kadar yanındayız

Destici, Azerbaycan ordusunun işgal edilmiş Karabağ
topraklarını geri almak için başlattığı mücadeleyi ba-
şarılı bir şekilde sürdürdüğünü kaydederek, şunları
söyledi: "Azerbaycan, işgal edilmiş topraklarının ta-
mamı kurtarılmadan asla durmamalılar. Ayrıca ister
Rusya’dan, ister Avrupa Birliği’nden, ister Birleşmiş
Milletler'den ateşkes çağrılarına ya da müzakere ma-
sasına davetlere kulaklarını kapatmalılar. Bir deneme
oldu; Rusya'nın davetini kabul ettiler. Ancak ateşkes
çağrısından 1-2 saat sonra Ermenistan sivilleri vurdu.
Ya Ermenistan işgal ettiği toprakların tamamından
çekilecek ya da Azerbaycan milli ordusu o işgal edil-
miş toprakların tamamını kurtarana kadar oradaki
Azerbaycanlı kardeşlerimizi, vatandaşlarımızın ta-
mamı azad olana kadar bu harekât devam edecektir.
Biz de hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak hem
Türk milleti olarak hem de Büyük Birlik Partisi olarak
sonuna kadar kanımızla, canımızla dost ve kardeşten
üst gördüğümüz can Azerbaycan’ın yanında olduğu-
muzu vurgulamak istiyorum."

Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif
çıkan ve Manisa Merkez Efendi Devlet
Hastanesi'nde tedavi gören Saruhanlı ilçe-

sinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in yoğun
bakıma alındığı öğrenildi. Manisa'da, kuru öksürük ve
gribal enfeksiyon şikayetiyle 13 Ekim tarihinde Saru-
hanlı Devlet Hastanesi'ne başvuran Saruhanlı Bele-
diye Başkanı Zeki Bilgin'in koronavirüs testi pozitif
çıktı. Tetkiklerin ardından Manisa Merkez Efendi
Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan
Bilgin’in, şikayetlerinin artması üzerine yoğun bakım
ünitesine alındığı bildirildi.  Konuyla ilgili Saruhanlı
Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açık-
lamada şu ifadelere yer verildi:  “Kamuoyuna Duyu-
rulur:  Yoğun bakıma, yakın monitörizasyon ve tedbir
amaçlı alınan Başkanımız Zeki Bilgin’in tedavisi Mer-
kez Efendi Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir.
Genel durumu iyi olan Başkanımızın tez zamanda ta-
burcu olması dileğiyle.”

TURKIYE 
FAKIRLESIYOR
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Erzurum İl Kongresi’nde konuştu.
Ekonomik gidişatın felaket bir durumda olduğunu anlatan Babacan, “Türkiye fakirleşiyor” dedi

E rzurum'da konuşan Ali Babacan,
gündeme ilişkin önemli mesajlar
verdi. Erzurum'da olmaktan da

büyük mutluluk duyduğunu anlatan Ba-
bacan, “Milli Mücadele şartlarında, cep-
hede savaş sürerken Erzurum mebusu
Hüseyin Avni Bey meclis kürsüsünden Er-
zurum’da tutuklanan bir gazetecinin hak-
larını savunmuştu. Tam da o şartların
içindeyken bir gazetecinin haksız yere tu-
tuklanmasıyla ilgili gensoru vermişti. Hü-
seyin Avni Bey meclis kürsüsünden
“Serbest yazılan yazılardan kıymetli yazı
yoktur” demişti. Bugün, Birinci Meclisteki
gibi çoğulcu, herkesin kendi kimliğiyle,
kendi hür fikriyle yer alabildiği bir Meclisi-
miz yok. Bugün, yürütme organı tarafın-
dan değersizleştirilmiş, denetim görevini
yapamayan, sistemdeki önemini yitirmiş

bir Meclisimiz var. Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimi-
zin nefesidir. Yüce Meclisimizde Türki-
ye’nin tüm sesleri temsil edilir. O yüce
kürsünün arkasında “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir” yazar. Bu düstur basit
bir duvar yazısı değildir” dedi.

Yoksulluk ortadan kalkacak

Yoksulluğu kaldırmak için gayret edecekle-
rini anlatan Babacan, “Bugün Dünya
Yoksullukla Mücadele günü. Pandeminin
de etkisiyle son dönemde çok sayıda işyeri
kapandı. Pandemiden evvel başlayan ve
devam eden ekonomik krizle işsiz, gelirsiz
ve yoksul nüfusumuz arttı. Hükümet ise,
vatandaşlarının yoksullaşması karşısında
etkili bir şey yapamadı. Avrupa Birliği kri-
terlerine göre hesap ettiğimizde ülkemizde

17 milyon yoksul insan bulunuyor. Biz,
yoksulluğu ortadan kaldıracak politikalar
uygulayacağız. İhtiyacı olanı biz gidip bu-
lacağız ve yardım edeceğiz. Biz bu yar-
dımları lütuf olarak değil, aile ve hak bazlı
yapacağız” diye konuştu.

Milliyetçilik askıda ekmek gibi

Askıda ekmek konusunda da açıklamalar
yapan Babacan,‘Askıda ekmek’ diye bir
proje başlattılar. Bundan hiç utanmıyorlar
mı? Adaleti, insan haklarını, demokrasiyi
askıya alırsanız o ekmeği de askıya koy-
mak zorunda kalırsınız. Bu, iktidarın bir
ortağının vatandaşının ekmek parasına
muhtaç kaldığını açıkça ilan etmesi
demek. Söze gelince, yerli ve milli diyorlar.
Milliyetçilik askıya ekmek koymak değil-
dir” ifadelerini kullandı. DHA

Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirten
Babacan, “Son 4 senede bu ülkede
OHAL bahane edilerek bir KHK zulmü
uygulanıyor. Bağımsız ve tarafsız yargı
kararı olmadan tam 125 bin 678 vatan-
daşımızın işine son verildi. OHAL

KHK’ları ile hukuku yok sayarak, herke-
sin ismini tek tek bir kararnameye yazdı-
lar, herkesi bir sepete attılar, işlerine,
aşlarına son verdiler. KHK ile işine son
verilen vatandaşlarımızın büyük bir kısmı
yargı tarafından aklandı. Ama işlerine
geri dönemediler. Özel sektör de çekin-
diği için işe almadı. Güçlü devlet, vatan-

daşını ekmeğe muhtaç bırakan devlet de-
ğildir. Güçlü devlet, gazetecilerini aydın-
larını hapse atan devlet değildir. Güçlü
devlet, hukukun üstünlüğü ilkesini çiğne-
yip güç gösterisi yapan devlet değildir.
Güçlü devlet, özgürlüklerin kısıtlanma-
sını bir marifet sayan, doğarken kimlik
kartı verdiği vatandaşını kimsesizliğe terk

eden devlet değildir. Bağımsız ve tarafsız
yargı makamlarınca haklarında kesinleş-
miş karar verilmemiş herkes masumdur.
Bu kişilerin özlük hakları iade edilmelidir.
İtibarları iade edilmelidir. Yapılan hukuk-
suz işlemler nedeniyle maruz kaldıkları
tüm zararlar telafi edilmelidir” ifadelerini
kullandı.

Güçlü devlet
böyle olmaz

EKONOMİ
FELAKET

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, "81 vilayeti
tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. 29 Ekim'de
hepimiz bir araya gelip manifestomuzu yazmaya başlıyoruz.
Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız" dedi
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CHP Yalova eski Milletvekili
Muharrem İnce, Sivas'tan 4
Eylül’de başlattığı 'Memle-

ket Hareketi' kapsamında dün akşam
Erzincan'dan Tokat'ta geldi. Özel bir
otelde konaklayan İnce, sabah Tokat
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Baş-
kanı Ali Çelik'i ziyaret etti. Ziyaret ba-
sına kapalı gerçekleşti. Ardından esnaf
ziyareti yapan Muharrem İnce vatan-
daşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında
bir vatandaşın, "İnşallah sen parti ku-
rarsın ağabey. Bence ayrıl onlardan
Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığınız
oyu biliyoruz" sözleri üzerine İnce,
"Parti kurayım mı?" diye sordu. Vatan-
daşlar ise bu soruya 'kur' yanıtını verdi.

Gereken neyse yapacağız
Esnaf ziyareti sonrası basın açıklaması
yapan Muharrem İnce, 30 yıl önce To-
kat'ta askerlik yaptığını belirterek, "30
sene önce bugün bu şehrin sokakla-
rında hafta sonu izne çıkmış bir asker-
dim. Ben fizik öğretmeniyim. Elimde
tüfek, herkes yemek yerken ben kapıda
bekliyorum. Kendimi çok kötü hisse-
derdim. İşe yaramadığımı düşünür-
düm. Daha önemli bir iş yapmalıyım
diye askerde düşünürdüm. Memleket
Hareketi kurucusu arkadaşlarımla be-
raber Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz.
Şu anda 41-42 vilayete gittik. 81 vilayeti
tamamlayıp daha sonra büyük ilçeleri
gezeceğiz. 29 Ekim'de hepimiz bir 

araya gelip manifestomuzu yazmaya
başlıyoruz. Kısa süre içerisinde mani-
festomuzu açıklayacağız" dedi.

Azerbaycan'ın yanındayız

Azerbaycan'ın her zaman yanında ol-
duklarını söyleyen İnce, "Azerbaycanlı
kardeşlerimize destek olmak için Iğdır'a
gittik. Biz oradan Nahçıvan'a geçmek
istedik. Güvenlik gerekçesi ile bize izin
vermediler, haklılarmış. Haklı oldukla-
rını da gördük. Biz Azerbaycan Türkle-
rinin, kardeşlerimizin yanındayız.
Türkiye yanında olmalıdır, yanında
oluyor zaten. Biz de tam desteğimizle
Azerbaycan'ın yanındayız" ifadelerini
kullandı. DHA

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismai-
loğlu, yapımı süren Ela-

zığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve
apronunda yaptığı incelemede,
"İkinci pist çalışmalarımızda şim-
diye kadar, 50'ye 150 metre boyutla-
rındaki yeni ilave apronumuzu
tamamladık. Askeri taksi yolları ile
yüksek sürat taksi yollarının gövde-
lerini yaptık. Elazığ Havalimanı
ikinci pisti, ilave apron işlerimizi,
2021 yılının haziran ayında tamam-
layıp, inşallah halkımızın hizmetine
açacağız" dedi. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli
inceleme ve temaslarda bulunmak
üzere Elazığ'a geldi. Elazığ Havali-
manı'nda Vali Erkaya Yırık, AK
Parti Milletvekilleri Sermin Balık,

Zülfü Demirbağ, Metin Bulut ve
Zülfü Tolga Ağar ile Belediye Baş-
kanı Şahin Şahin Şerifoğulları tara-
fından karşılanan Bakan
Karaismailoğlu, havalimanında ya-
pımı süren ikinci pist ve apronda in-
celemede bulundu.

45 metre genişliğinde olacak

2003 yılında hizmete açılan Elazığ
Havalimanı'nın yıllık yolcu sayısının
yıllar içinde giderek artış göstererek
1 milyonu geçtiğini söyleyen Bakan
Karaismailoğlu, bu artışa cevap ve-
recek ikinci bir pistin yapımına 2018
yılında başlanıldığı ifade etti. ikinci
pist çalışmalarının yüzde 80'inin ta-
mamlandığını aktaran Bakan Kara-
ismailoğlu, "Yapımında sona
yaklaştığımız ikinci pistimiz, 3 bin

metre uzunluğunda, 45 metre ge-
nişliğinde inşa edilmektedir. Projede
ayrıca, ilave apron ile bağlantı ve
yüksek sürat taksi yolları, çevre yol-
ları ve ilave işlerimiz sürüyor. İkinci
pist çalışmalarımızda şimdiye
kadar, 50'ye 150 metre boyutların-
daki yeni ilave apronumuzu ta-
mamladık. Askeri taksi yolları ile
yüksek sürat taksi yollarının gövde-
lerini yaptık. Elazığ Havalimanı
ikinci pisti, ilave apron işlerimizi,
2021 yılının Haziran ayında ta-
mamlayıp, inşallah halkımızın hiz-
metine açacağız. Proje kapsamında
ayrıca, ikinci pistin başlangıcındaki
300 metrelik bölümü ile pist kap-
lama banketleri, taksi yolları ve 2
nolu ilave apronun yapımı devam
ediyor" açıklamalarında bulundu.

CHP’nin hukukçu vekili Av.
Mahmut Tanal, Azerbaycanlı
sivillere yönelik saldırılar nede-

niyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşin-
yan ve diğer Ermeni yetkililer hakkında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç
duyurusunda bulundu. TCK’nın soykırım
suçunu düzenleyen 76. maddesine ve in-
sanlığa karşı suçları düzenleyen 77. mad-
desine vurgu yapan Tanal, Ermeni
yetkililerin TCK’nın 8. maddesi uyarınca
Türkiye’de yargılanabileceğini belirtti. Er-
menistan ordusunun Azerbaycan’daki
sivil yerleşim yerlerine füzeli saldırıları hız
kesmeden devam ederken, CHP İstanbul
Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İn-
celeme Komisyonu bünyesinde Ermenis-
tan ile Azerbaycan arasındaki
çatışmalarda yaşanan hak ihlallerini ince-
lemek üzere kurulan alt komisyonun üyesi
Av. Mahmut Tanal, uluslararası insancıl
hukuka uymayan Ermeni yetkililerden şi-
kayetçi oldu. CHP’li Tanal, Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan
Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Sözde
Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı Arayik
Harutyunyan, Ermenistan Savunma Ba-
kanı Davit Tonoyan, Ermenistan Genel-
kurmay Başkanı Onik Gasparyan,
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü
Shushan Stepanyan ile diğer üst düzey
Ermeni sivil ve askeri yetkililer hakkında
“Soykırım suçu”, “İnsanlığa karşı suç” iş-
ledikleri, “Uluslararası hukuku ihlal ettik-
leri” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Sivillere saldıurmak suç

Tanal, Başsavcılıkça işleme konulan suç
duyurusu dilekçesinde, Azerbaycan ve
Ermenistan’ın 30 yıldır sona ermeyen
Dağlık Karabağ işgali nedeniyle tekrar
karşı karşıya geldiğini, 27 Eylül 2020 tari-
hinden bu yana iki ülke arasında sıcak ça-
tışmaların yaşandığını hatırlattı.
Dilekçesinde, Ermenistan ordusunun ça-
tışma bölgesi içinde ve dışındaki Azer-
baycan sivil yerleşim yerlerine ayrım
gözetmeksizin saldırdığını ve sivilleri kat-
lettiğini belirten Tanal, Ermeni güçlerin
savaş hukukunda kullanılması yasak olan
misket bombalarıyla dahi Azerbaycanlı
sivilleri hedef aldığını aktardı. 

Havalimanı müjdesi

Tanal suç
duyurusu yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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M ART ayından bugüne yürütülen ça-
lılşmalar verilen emekler özellikle
de 1 milyon 100 bin sağlık çalışa-

nının alınteri çektiği pandemide ekonomik
kaygılar  öne sürülüp işin içine siyaset soku-
larak sulandırıldı. Rakamlar eğrildi büküldü.
Yabancı turist çekelim diye değişik çalışma-
lar yapıldı. Haziran başından itibaren ikti-
dar tarafından başlatılan (Normalleşme)
Anormalleşme süreci ülkemizi her alanda ol-
duğu gibi savrula savrula bugünlere getirdi.
Bunun adı Türk usulü Pandemi yada Yamalı
Bohça Pandemisi olmalı. Rakamlar üzerin-
den başlayan hala süregelen tartışmanın son
aşamasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
başımıza birde "HASTA-VAKA" olgusunu çı-
karttı. Buda yetmedi kendi deyimiyle 15
Ekim gününden itibaren rakamlar tüm çıp-
laklığı ile toplumun ve bilim insanlarının
öüne konulacaktı. Bu da yalan oldu. 

Anımayalım. Sağlık Bakanı 30 Eylül ak-
şamı bir basın toplantısı düzenledi ve toplan-
tıya “dünyada vakaların hepsinin tespit
edilemediğini, edilmek de istenmediğini”, du-
rumun “vaka tespitinde gerekli ataklığı göste-
renlerin aleyhine sonuçlandığını” söyleyerek
başladı. Sonra da bugünlere yeni bir tartış-
mayla gelindi. 15 Ekim tarihini işaret eden
Sağlık Bakanı Koca: "Pozitif görülen semp-
tomu olan veya olmayan herkes HES kodunda
yer alıyor. Herkese ayrıca filyasyon yapılıyor,
hiçbir şey gizlenmiyor. Vatandaşlarımız bir
sorun olmadığını bilsin. Pandemi ile mücadele
gizlenerek yapılamaz." açıklamasında bu-
lundu. Peki; bilim Kurulu üyeleri vaka ve
hasta kavramları eş anlamlı sanıyorduk diyor.
Vaka sayıları önemsiz ise Dünya Sağlık Ör-
gütü ile neden paylaşılıyor? DSÖ vaka sayıla-
rını bilimsel çalışmalarda kullanacakken Türk
bilim adamları sayılardan ne zaman haberdar
olacak? diye sorulunca da Fahrettin Koca'dan
cevap: Vatandaşımıza bildirmediğimiz hiçbir
şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmedik. Hadi
buyrun çıkın işin içinden.

Türkiye dünyanın neresinde?

Hepimizin, en çok da Sağlık Bakanı’nın
vermesi gereken önemli kararlardan birincisi
Türkiye’nin hangi grup içinde yer alması ge-
rektiği? Sağlık sistemi güçlü, salgını kontrol
altına almak için gerekli olan yaygın test
yapma yeteneğine sahip, sağlık alanında yap-
tıklarının kaydını doğru dürüst tutabilen, bu
kayıtları hızla toplayıp analiz edebilen ve
kendi kamuoyuyla ve dünyayla ilişkilerini ger-
çekler üzerine kuran “gelişmiş ülkeler” ara-
sına mı, yoksa ortalıkta gezen, bulaştırıcı
olduğunu bildiğimiz belirtili (semptomatik) ya
da belirtisiz (asemptomatik) enfekte insanla-
rını ne tespit edebilen, ne bunları doğru dü-
rüst kayıt edebilen, ne de bu kayıtları
düzgünce toplayıp analiz edebilen, bunların
üstüne bir de bürokrasinin ve politikacıların
sağlık dışı çeşitli kaygıları (ticari, ekonomik,
politik) nedeniyle sonuçlarla oynayan, sakla-
yan “az gelişmiş ülkeler” arasına mı? İkinci
gruptakiler, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkla-
malarına göre en riskli ülkeler. Çünkü sayıları
yüksek bile olsa birinci grup ülke durumu bil-
diği ve açıkladığı için hem kamu hem vatan-
daşları gerekli tedbirleri hızla alabilir ve
bulaşmayı kontrol altına alabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün vaka 
tanımı çok açık

Bakan 30 Eylül basın toplantısının önemli
bir kısmını Koronavirüs enfeksiyonlarında
vaka ile hastanın aynı şey olmadığını anlat-
maya ayırdı. Tekrarlamayacağım. Zira pan-
deminin başından beri birkaç yazı okumuş,
biraz televizyonda ya da internette sohbet din-
lemiş herkes Koronavirüs enfeksiyonlarının
bir kısmının belirtisiz ya da çok hafif belirti-
lerle geçtiğini biliyor. Bakan “belirtisi olan-
lara hasta diyoruz” dedi ama belirtilerin de
çok çeşitli, ve değişik ağırlık derecelerinde ol-
duğunu biliyoruz. Bilmediğimiz ve bir türlü
öğrenemediğimiz, bizim Sağlık Bakanlığımı-
zın hasta diye sınıfladığı kişilerin nasıl belir-
lendiği. Ağır hastalar mı, yani yoğun bakımda
mı yatıyorlar, yoksa hastanede yatıyor ama
normal servislerde mi takip ediliyorlar?
Yoksa ağır belirtileri olmasına rağmen genç
ve kronik hastalığı yok diye eline ilaç verilip
eve gönderilenler mi? Bu soruya net bir cevap
alamadık.

Az belirtiyle dolaşanlar daha mı 
az tehlikeli?

Oysa bu önemli çünkü enfeksiyonu taşıyan-
ların beşte biri klinik belirtiler veriyor ama
yirmide biri çok ağır hasta oluyor ve yoğun
bakım tedavisi gerektiriyor. Fakat hepsi en-
feksiyonu bulaştırabiliyor. Toplum sağlığı açı-
sından dışarıda belirtisiz, az belirtiyle
dolaşanlar hastanede yatanlardan daha tehli-
keli. Bakanlığın hangi grubu bize ilan ettiğini
öğrenemedik ama, ilan edilen resmi hasta sa-
yılarının testi pozitif herkesi içermediği, niha-
yet yetkili bir ağızdan doğrulanmış
oldu.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 30
Eylül’de yaptığı rutin basın toplantısı süreci-
nin gazetecilerle soru-yanıt kısmında aylardır
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve şahsımın da
içinde olduğu birçok bilim insanları tarafın-
dan ileri sürülen “Türkiye’de Covid-19 veri-
leri gerçekten uzak, veriler eksik, toplam
vaka sayısı daha yüksek ve Türk halkı kamuo-
yuna doğru bilgiler verilmiyor” görüşünü des-
tekler şekilde ağzından baklayı çıkarmıştır.

Vaka- olgu tartişması 

Bugün siyaset ve siyasi iktidar enfeksiyon
hastalıkları epidemiyolojisi ekseninde vaka
(Türkçesi, olgu) ve hasta kavramlarının farklı
niteliklerini kendince gazeteciler ve kamuoyu-
nun gözü önünde öne çıkararak Covid-19
pandemisinin ulusal ve küresel düzeyde top-
lum sağlığını direkt ilgilendiren bulaşıcılık
kavramını anlamından ve bağlamından çıkar-
mış ve “ulusal çıkarlar” retoriğine oturtmuş-
tur.

Enfeksiyon hastalıkları/epidemiyoloji, pa-
tolojik anatomi ve immünoloji bilimlerinin
öncü bilim insanları Dr. J. Snow, Dr. G. B.
Morgagni ve Dr. E. Jenner’ı, mezarlarında
adeta ters döndürmüştür. Neden mi? Özetle
diyor ki “Her vaka hasta değildir, çünkü testi
pozitif çıktığı halde hiç semptom (belirti) gös-
termeyen var.

Ana omurga bulaşıcılıktır

Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor. Biz,
29 Temmuz’dan beri turkuvaz panoda vaka
yerine hasta sayılarını veriyoruz...” Ayrıca iti-
raf niteliğinde “Semptom göstermeyen ve
büyük çoğunluğu oluşturan insan topluluğuna
da -bunlar- diyerek bunların salgın açısından
önemi bulaştırıcı, yani taşıyıcı olmalarıdır”
diye ekliyor.

Sağlık Bakanı bu son ifadesinde Hipokrat
ve Dr. Snow’dan bu yana yoğrulan temel epi-
demiyolojinin en temel paradigması olan
“Halk Sağlığında Enfeksiyöz Hastalık ve Bu-
laşı” ile ilgili gerçeği açıkça ifade ediyor ama
çok net gerçekleri ıskalayarak vaka-hasta
kavram fetişizmi ile gazetecinin o sorusunu
kendince geçiştirmeye çalışıyor, ancak; bulaşı-
cılık kavramını bir çırpıda harcıyor ve inandı-
rıcılığına son büyük darbeyi vuruyor.

Neden mi vuruyor?

Öncelikle yüzyıllardır bilimsel çalışmalarla
şekillenen salgın hastalıkları epidemiyolojisi
neyi öngörmektedir? Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün (DSÖ) 1993 Temel Epidemiyoloji kita-
bına göre kısaca “Salgın hastalık etkeninin
öncelikle tanısı konulur ve buna göre ko-
runma ve kontrol yolları belirlenerek bulaşıcı-
lık durdurulur” diyor.

Yani enfeksiyöz, salgın hastalıklarda halk
sağlığı yönünden ana omurga, bulaşıcılık kav-
ramıdır.

Nitekim 2020 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödü-
lü’ne layık görülen ve bir RNA virüsü olarak
karaciğer kanserindeki rolü kesin olan Hepa-
tit C virüsünün (HCV), (Covid-19 etkeni de
bir RNA virüsü) toplumda görülme sıklığı
aynen Covid-19 gibi yüzde 80’i asemptoma-
tik, yüzde 20’si semptomatiktir.

Tüm bu HCV pozitif olguların ortak pay-
dası nedir? Başlıca kan ve kan ürünleriyle
olmak üzere kişiden kişiye bulaştırıcı özellik
göstermeleridir.

Hepsi bulaşıcı

HCV’li yüzde 80 oranındaki asemptomatik
kişilerden kan ve kan ürünleri bulaşını göz
ardı edebilir miyiz? Hayır. Yüzde 20 sempto-
matik kişilerin de bulaşını göz ardı edebilir
miyiz? Buna da hayır. Yani yüzde 80 asemp-
tomatik (Bakanın Covid-19’da istatistiğe koy-
madığı yüzde 80 vaka gibi) kişiler de yüzde
20 semptomatik (Bakanın Covid-19’da ista-
tistiğe koyduğu yüzde 20 hasta gibi) kişiler de
HCV vakasıdır ve bulaştırıcıdır.

Bilim insanları, HCV’nin bulaşına karşı sa-
vaşta tüm bu vakalara karşı korunma ve te-
davi stratejileri geliştirirler ve vakaların
tümünü istatistiğe koyarak ancak başarılı ola-
bileceklerini bilirler.Salgın hastalıklarla ilgili
bu temel kavramlar bilinmesine karşın Covid-
19 sendromunun Aralık 2019’dan bu za-
mana kadar vardığı sonuç, tek bir ifadeyle
toplumsal buhrandır.

Bugün için küresel düzeyde varılan bu so-
nuca ilişkin ana sorun nedir? Covid-19 etkeni
SARS-CoV-2 virüsünün bir türlü durdurula-
mayan bulaşıcılığıdır. Covid-19 sendromunda
vaka-hasta ekseninde bulaşıcılık ilişkisinin li-
teratür verileri doğrultusunda bir klinik mik-
robiyolog olarak irdelemesini yaparsak:

Vaka (olgu), hem enfeksiyon hastalığı (has-
talıkla ilgili klinik belirti ve bulguları labora-
tuvar ile destekli bir ya da çok etken
mikroorganizması var olan kişi) hem de en-
feksiyonu (Bu kavram enfeksiyon hastalığı
kavramından farklı olup var olan etken mik-
roorganizma ile ilgili mikrobiyolojik laboratu-
var verileri -serolojik ve moleküler testleri-
pozitif olabilen ancak klinik bulgu ve belirti-
leri olmayabilen kişi) olabilen kişileri tanımla-
makta kullanılmaktadır.

DSÖ Korkutan gerçeği açıkladı

Bu her iki durum da tıbben klinikte bu kişi,
bu etkenle ilgili gerek semptomatik gerekse
asemptomatik olarak kesin vakadır. Onu vaka

yapan niteliği etken virüsün yani SARS-CoV-
2’nin bilimsel kabul gören tanı testiyle saptan-
mış olmasıdır.

Buna karşın hasta kavramı ise Bakanın ko-
nuşmasında Covid-19 hastası (hastaneye yatı-
rılan, klinik bulgu ve belirtileri ile PCR testi
pozitif olan kişilerdir) olarak kabul görüp tur-
kuvaz panoya konulan kişilerdir. Bu kişilere
karşın istatistiklere konulmayan ve vaka ola-
rak tanımlanan kişilerin sayısının oldukça
fazla olduğu ve şimdiki veri panosunda belirti-
len daha az sayıdaki hasta sayısına göre yük-
sek olduğu öngörülmektedir.

Hatta iddialara göre veri panosundaki has-
talara göre 10-15 kat fazla olduğu ileri sürül-
mektedir. Bu da bakanlığın veri panosundaki
sayısal verilere bakılırsa çok doğaldır, üstelik
18 Haziran’da bakanlıkça açıklanan 153 bin
kişiyi kapsayan “Toplumsal Taşıcıyılık ve Ba-
ğışıklık” çalışma raporuna göre toplumdaki
taşıyıcılığın (hiçbir belirti göstermeyen ancak
PCR testi pozitif olan kişiler) oranı binde 2.5
olarak verilmiş yani Türkiye nüfusuna göre
200 binin üzerinde yani o günün koşullarında
aktif Covid-19 vakası olan 28 binin 7.5 katı
olduğu, DSÖ’nün öngörülerine göre ise bunun
toplumlarda 5-10 katı olabileceği kabul edil-
mektedir.

Taşıyıcılar cirit atıyor 

Ayrıca toplumda dinamit gibi dolaşan bu
taşıyıcıları da hesaba katarsak ve bu iki fak-
töre (yüzde 80’lik istatistiğe konulmayanlar ve
toplumdaki PCR/pozitif olanlar) 3. faktör ola-
rak da rutinde kullanılan tanı test yöntemi
PCR’nin tanısal etkinliğinin ancak yüzde
60’larda olduğunu göz önüne de alırsak Covid
olup testi negatif saptananlarla birlikte bugün-
lerde R0 (bulaştırıcılık katsayısı) değerinin
1’in oldukça üzerinde olduğu kanaatindeyim.

Bu tablo karşısında gerek istatistiğine giren
hastalar kadar, resmi istatistiğe dahil edilme-
yen vakaların bilim çevrelerince kabul edilen
bulaşıcılığın T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
“ulusal çıkarlar (Halkın sağlığından ve canın-
dan öte ne çıkar olabilir ki?)” yüzünden ista-
tistiklere sokulmayıp yüzde 80-85’lik bir
orana sahip olup bulaştırıcılığı çok net olan bu
riskli popülasyonun Covid-19 sendromunun
toplumda giderek yaygınlaşmasının ve yeni
hayatlara mal olabileceği yönünde çok yüksek
riski öngörmeyip sadece az sayıdaki hasta sa-
yıları ile 1 Haziran’dan itibaren Türkiye yeni
normalleşme sürecine sokulmuş ve toplumda
rehavete girilmiştir.

Şeffaf olunmalıdır

Bakanlığın resmi verilerinde yeni
hasta/ölüm sayıları 1500/60 civarında göste-
rilse de Türk toplumunda Covid-19 bulaştırıcı-
lığında eşit role sahip yüzde 80’lik
asemptomatiklerle yüzde 20’lik semptomatik-
lerin gerçek sayıları ve başkaca coğrafik, de-
mografik vb. verilerin şeffaf ve daha ayrıntılı
olarak bakanlığın veri panosunda verilmediği
sürece Covid-19’un R0 değerini 1’in altına in-
dirmek hayal olacaktır ve Türk toplumu önü-
müzdeki dönemde eğitim-öğretim sürecinin
yüz yüze dönüştürülmesi ve mevsimsel başka
solunum yolu enfeksiyonlarının (Influenza vb.
virüsler ve pnömokok gibi bakteriler) artacağı
süreçte her bakımdan (sağlık, ekonomik, sos-
yal ve eğitim-öğretim) iyi bir süreçte olmaya-
cak ve salgının stabil ve çıkış eğimli pikleri
gündelik hayatımızın bir parçası haline gelebi-
lecektir ki bunu, bu toplum ne kadar
sürdürebilir?

Son sözüm de Bakanlık Bilim Kurulu’nun
bazı üyelerine: Bakanlığın bu anti-bilimsel
yaklaşımını “Bize haber verilmedi, haberimiz
yoktu ve toplantılarda bu konuşulmadı” gibi
ifadelerle geçiştiremezsiniz. Türk halkı, can ve
geçim derdindeyken sizler, bu halka borçlu ol-
duğunuzu lütfen unutmayın.

350 bin doğrulanmamış vaka var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı
tablo ile sahadaki verilerin örtüşmediğini, en
sonunda bakanın bunu açıklamak zorunda kal-
dığını söyleyen TTB'den Prof. Dr. Kayıhan Pala,
"Bilim kuruluna değil, bir gazeteciye verdiği de-
mecinde; Nisan ayında yapılan PCR testlerinde
pozitiflik oranının yüzde 20 olduğunu, bu ora-
nın Eylül ayında yüzde 10'a düştüğünü açıkladı.
Bu açıklama çerçevesinde tablolara baktığı-
mızda Nisan ayında 81 bin 570 olgunun as-
lında pozitif olduğu halde topluma
açıklanmadığını görüyoruz. Eylül ayında da
275 bin 647 doğrulanmış vaka topluma açık-
lanmamış.Buna göre sadece Nisan ve Eylül ay-
larında 350 binden fazla doğrulanmış olgunun
topluma bildirilmediği açık olarak görülüyor.
Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Ekim ay-
nını da buna katacak olursak, olgu sayısının ba-
kanın bildirdiğinden çok daha yüksek olduğu,
doğrulanmış ölüm sayılarındaki tartışmanın ise
sürdüğü açık olarak görülecektir” dedi.

Meslek Hastalığı kabul edilmeli

Covid-19'un bir meslek hastalığı olarak
kabul edilmesi için 130 ülkede çalışmaların
başlatıldı.Bugüne dek 50s'i hekim 113 sağlık
çalışanı can verdive  29 bin 865 sağlık çalı-
şanı hasta.Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalı-
şanlarıyla ilgili verileri de açıklaması şarttır.
Sağlık çalışanlarından mahrum edilen testle-
rin, futbol federasyonu üyelerine yapılması ise
başkja bir trajikomik hadisedir.

TTB'nden çözüm önerileri

TTB Covid-19  pandesi ile ilgili olarak 7.
aylık raporunu yayınladı. İzleme Kurulu üye-
leri ile uzmanların dile getirdiği ve raporda
yer alan sorunlar ve çözüm önerileri ise ana
başlıklarıyla şöyle sıralandı.

**Pandemi döneminde birinci temel soru-
numuz doğru ve güvenilir veri gereksinimidir.

**Okullarda Sağlık Bakanlığı’nın hazırla-
dığı rehberde belirtilen önlemlerin uygulana-
bilmesi için yapısal eksiklikler giderilmelidir.

**İnfluenza ve Covid-19 birlikteliğinin ku-
sursuz fırtınasına şimdiden hazırlıklı olunmalı-
dır; tekrar uzaktan eğitime dönme olasılığı
için gerekli koşullar şimdiden tam ve eksiksiz
olarak sağlanmalıdır. Ücretsiz, ulaşılabilir in-
ternet ağı ve tabletin temininin şimdiden ye-
terli düzeyde olması için gerekli çalışmalar
ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.

10 milyon doz aşı şarttır 

**Pandemi döneminde bir diğer temel so-
runumuz, mevsim itibarıyla Covid-19'a influ-
enza ve pnömokoksik pnömoni ilavesiyle
ortaya çıkacak olan kusursuz fırtınaya  hazır-
lıksız olmamızdır. Sağlık Bakanlığı, “her yıl
olduğu gibi” bu yıl da 1.5 milyon doz aşı sipa-
rişi verdiğini açıklamıştır. En iyi ihtimalle 10
milyon doza ihtiyaç vardır.**Sağlık Bakanı,
sağlık çalışanlarında Covid-19'un meslek has-
talığı olup olmadığı meclis soru önergesine
“konunun kendilerinin ilgi alanlarına girmedi-
ğini” söyleyerek Covid-19'u hastalık kategori-
sine alma lütfunda olmadığı gibi ölümümüzü
bile iş kazası/meslek hastalığı kategorisine al-
mıyor, almıyorlar. Oysa dünyadaki bir çok ülke
Sağlık Bakanları “Covid-19 sağlık çalışanları
için meslek hastalığıdır” beyanatında bulunu-
yor.

**Türkiye’de bilimsel olmayan TEST 
Stratejisi değiştirilmelidir.

**İzolasyon ve karantinada olan yurttaşla-
rın uyumu sağlanmalıdır. Yoksulluk, ev 
koşullarının uygun olmaması gibi nedenlerle
izolasyon ve karantina uyumunu bozan du-
rumlar incelenmeli, dışlayıcı, polisiye tedbir-
lerle değil sosyal destek sağlanarak uyum
artırılmalıdır.

** Ülkemizde şimdiye kadar filyasyon diye
yapılan uygulamanın “temaslı taraması” ol-
duğu; gerçek filyasyonun “geriye dönük sıfı-
rıncı vaka” filyasyonu olduğu gerçeği artık
kabul edilmeli, pandemiyle tam bir mücade-
lede bilimsel bilgi ışığında yol alınmalıdır

**Hiçbir pandemiyle şaşalı sağlık kurum-
larında başa çıkılamaz. Pandemide insanların
hastanelere “düşmesi” ne kadar azaltılırsa
başarı da o kadar yüksek olacaktır. Bunun da
ilk ve en önemli koşulu birinci basamakta pan-
demiyi karşılamaktır.

**Tedavi algoritması gözden geçirilmeli,
yapılan araştırmalarda tedavide yeri olmadığı
belirtilen ve ciddi yan etkileri bilinen hidro-
ksiklorokin tedaviden çıkarılarak, hafif olgu-
larda favipiravir, orta-ağır olgularda
remdesivir antiviral tedavi olarak rehbere alın-
malıdır.

**Pandeminin ilk gününden itibaren hemen
tüm tam teşekküllü hastanelerin pandemi has-
tanesi olarak ilan edilmesi nedeniyle Covid-19
dışı hastaların ciddi sıkıntıları olmuştur. Halk
arasında hastanelere gitme konusunda korku
oluşturulmuşsa kronik kalp, dolaşım, beyin
damar hastalıkları, kanserler dahil bir çok ya-
şamsal sağlık sorununda da durumun endişe
verici boyuta ulaşacağı göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

Hepimiz aynı gemideyiz

Uyarılarını sürekli tekrarlayacaklarının dile
getirildiği TTB raporu şu ifadelerle son buldu:

“Sorunları bu hale getirenler her zaman ol-
duğu gibi şimdi de içinden çıkılmaz hale getir-
dikleri karanlık tablo için suçlu arayışına
girmişlerdir.  Sorunları dile getiren, çözüm su-
nanları bir kalemde yok etme gayretine giriş-
mişlerdir.  Oysa bu ülke bizim/hepimizin,
hepimiz bu gemideyiz; özellikle demokratik
meslek örgütlerinin bu konulardaki birikimleri
göz ardı edilmeden, daha da fazla zaman geç-
meden ortak akılla sorunların üstesinden gel-
mememiz için hiçbir sebep yok.”

İstanbul kırmızı alarmda

İstanbul'da 05.10.2020-11.10.2020 ta-
rihleri arasında 45 kişi koronavirüs salgını

nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'da salgın
nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı
3.090'dan 3.135'e yükseldi. Toplam Hasta:
131.692.Toplam Ölüm: 3.135.Son 1 hafta
içerisinde tespit edilen hasta: 2.847. Salgın-
laa ilgili olarak Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Afşin Emre Kayıpmaz'da ''Önümüzdeki sü-
reçte zorunluluklar dışında evlerin içerisin-
deki toplu etkinliklerden kaçınmakta büyük
yarar var. Aynı evde bulunacak kişi sayısı mi-
safirlerle birlikte 10’u geçmemeli.''açıklama-
sında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptırpı
son açıklamada başta İstanbul olmak üzere
Bursa, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Deniz-
li’deki artışların  bütün Türkiye için risk oldu-
ğunu vurguladı. Bakan açıklamasında şunları
söyledi:

"Lütfen sözlerimi sadece sayılara, oranlara
dikkat ederek değil tekrarlanmasında çok
büyük faydalar olan tedbirlere dikkat kesile-
rek dinleyin.

* Yaza nispetle oldukça riskli olan sonba-
har aylarına girdik. Önümüz kış. Zamanımı-
zın büyük kısmı kapalı alanlarda geçecek,
virüsün yayılım imkanı genişleyecek.

* Corona virüsü grip üzerinden yayılırsa
salgınla baş etmek daha da zorlaşır. Sizden
ricam ilk günlerdeki titizliğe dönmenizdir.
Salgın geçen yıl Aralık ayında başlamıştı.
Dünyanın her köşesini etkilediği için nerede
başladığının artık önemi yok.

* Eldeki bilgilere göre virüs en az 39 mil-
yon kişiye bulaştı. En başta bu sayı sadece
1’di. Corona virüsü dünyaya o 1 bir kişiden
yayıldı. Ve o 1 sayısı 39 milyona ulaştı.

Aktif vaka 70 milyonu geçti

* Bulaşma riski açısından baktığınızda
tüm dünyada aktif vaka sayısı geçmiş aylara
kıyasla kat kat fazladır. Halen dünyadaki
aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir.

* Her şeyden önce virüsün nasıl bulaştığı
ve alınması gereken önlemleri, hayatımızı
onunla baş ederek nasıl sürdüreceğimizi çok
iyi biliyoruz. Radikal çözüme malesef zaman
var.

* Bu zaman boyunca virüse geçit verme-
meliyiz. Corona virüsü kişiden kişiye solunum
yoluyla geçmektedir. Maske vazgeçilmez bir
tedbir hatta tedbirlerin en önemlisidir.

HES uygulaması yaygınlaştırılacak

* Bilim adamlarımız maskenin koruyucu-
luk özelliğinin yüzde 90’a kadar çıktığını söy-
lemektedir. Bugünden itibaren tavizlerin riski
fazlasıyla artmaktadır.

* Lütfen evinizin dışındaki kapalı ortam-
larda maske takmayı ihmal etmeyin. Aile zi-
yaretlerini erteleyin. Sizin için rehber olan
HES uygulamasından mutlaka yararlanın.

* Bazı bölgelerde HES’e ilgi maalesef
düşük. Erzurum ve çevresinin insanı için söy-
lüyorum, HES’i kullanmak sizin için kıtlama
çayı içmek gibi olmalıdır.

* İş yerleri çok dikkat edilmesi gereken
ortamlardır. Herkes diğerinden taşıyıcı imiş
gibi korunmalı ve günlük hayat buna göre
düzene konulmalıdır. Sosyal mesafe virüse
karşı ikinci tedbirdir. Sonbahar ve kış ayla-
rında sosyal mesafenin önemi arttı.

* Mesafe ne kadar azalırsa virüs solunum
yolu vasıtasıyla o kadar kolay bulaşmaktadır.
Çünkü solunum yoluyla havaya damlacıklar
çıkmakta ve solunum yoluyla geçmektedir.

* El temizliği üçüncü tedbirimizdir. Bu
konuda alışkanlığın ötesinde titizlik göster-
meliyiz. Bu üç tedbire uymak, bizim filyas-
yon ekibi, günlük test, yatak kapasitesinden
daha önemlidir. Bunlara ihtiyacımız tedbir-
lere uyulup uyulmadına bağlı olarak değiş-
mektedir.

Yasaklar geri geliyor 

* Bilim aşı konusunda önemli gelişmeler
gösteriyor. Fakat bilinen o ki, aşı bulunana
kadar dünyayı zor günler bekliyor. Avrupa’da
ciddi önlemler alınmazsa Nisan ayına kadar
ölüm oranlarının 5 kart artabileceği söylendi.
Covid-19 bölgedeki ölüm nedenleri arasında
5. sırada.

* Dünya Sağlık Örgütü’nün endişesi bo-
şuna değil. Fransa’da 8 kentte gece sokağa
çıkma yasağı ilan edildi, İspanya’da ve Hol-
landa’da bazı eğlence yerleri kapatıldı. Al-
manya’da katı tedbirler tekrar konuşulmaya
başlandı.

* Fransa’da vaka sayısı dün 30 bindi, İs-
panya’da 35 bini geçti. İtalya’da salgının ba-
şından bu yana en yüksek rakamlara ulaşıldı.
Belçika’da yoğun bakım ünitelerinde bu se-
yirle Kasım ayı ortasında dolacağı belirtili-
yor. İngiltere’de bazı kısıtlamalara gidildi.
Avrupa’daki bu tablo ikinci dalga olarak ni-
telendirilmektedir.

İstanbul'da artış hızla sürüyor

* Salgın dünyanın bir yerinde yükselişe
geçtiği zaman bunu diğer bölgeler izliyor.
Sizlerle bazı endişelerimi açıkça paylaşmış, 1
milyon 100 bini aşan sağlık çalışanımızla her
zamankinden daha çok çaba içine girdiğimizi
belirtmiştim.

* Bir ay öncesine kıyasla yayılımın önünü
kestik. Bulaşma riski açısından aktif vaka sa-
yısı artmış durumda. İstanbul, Bursa, Ko-
caeli, Kahramanmaraş ve Denizli’deki artış
bütün Türkiye için risktir.

* Salgının önü ancak yeni bulaşmalar ön-
lenerek geçilir. Bize yardımcı olun, virüsün
size bulaşmasına izin vermeyin. Başkalarını
da kendinizi korur gibi koruyun. Tedbirlere
uymayan, salgında yurttaş olarak sorumsuz
davranan kişilere karşı gerekli mekanizmalar
var. İçişleri Bakanlığımız büyük çaba göste-
riyor maske ve mesafeye uyulması için.

* Düğün, nikah gibi törenler kuralına
uygun yapılması için takip ediliyor. Bu dene-
timlere sizin çevrenizde yaptığınız nazik uya-
rıları da eklemek istiyorum."

Yamalı bohça pandemisi

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com
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İSTANBUL'UN en çok tu-
rist çeken noktalarından 
birisi olan Fatih'te son 

zamanlarda turistleri rahatsız eden 
hanutçu, sahte parfüm satıcısı ve 
dilenciler artış gösterdi. Bu durum-
dan şikayetçi olan esnaf, durumu 
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
taşıdı. Yapılan toplantının ardın-
dan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü 
içerisinde bir komiser yardımcısı ve 
esnafın olduğu WhatsApp grubu 
kuruldu. Turistleri rahatsız eden 
bir durumla karşılaşan esnaf bu 
gruba bildirerek ekiplere ihbar ede-
biliyor. Kurulan WhatsApp grubu 
hakkında bilgi veren Komiser Yar-
dımcısı Ali Can Tekin, "İstanbul’un 
en fazla turist çeken ilçelerinden 
birisi. Günlük 3-4 milyon insan sir-
külasyonu oluyor. Birçok otel ve iş-
letmemiz bu ilçemizde yer 

almakta. Son zamanlarda gerek 
esnafımız gerek vatandaşlarımız, 
hem hanutçular hem dilenciler 
hem de turistlerimize yönelik zorla 
parfüm satmaya çalışan kişilerden 
son derece şikayetçiydiler. Biz de 
ilçe müdürümüzün talimatıyla bir 
çalışma yaptık. Esnafımızı, otel sa-
hiplerimizi bir araya topladık ve 
görüş alışverişi yaptık. İlçe müdü-
rümüzün talimatıyla benim ve es-
nafımızın içerisinde bulunduğu bir 
WhatsApp grubu oluşturduk." 
dedi. 

60 yakın ihbar aldık 

Komiser Tekin, "Hem zabıtanın 
hem de polisin olduğu bir ekip kur-
duk. Dilenci, hanutçu, turistlere 
zorla parfüm satmaya çalışan va-
tandaşlarla mücadele konusunda 
son derece iyi yollar kat ediyoruz. 

Bu ekip kurulduktan sonra şikayet-
ler azaldı. Yakaladıklarımıza gerek 
idari işlem gerek adli işlem yap-
maktayız. Son bir ay içerisinde 
60’a yakın ihbar aldık ve ekibimizi 
yönlendirdik. Şu anda biri zabıta 
ve üçü polis olmak üzere dört kişi-
lik ekibimiz var." diye konuştu. 

Emniyete çok teşekkür ediyoruz 

Eminönü'nde esnaf olan Serdar 
Acar, "Emniyet müdürlüğümüze 
bu grubu kurduğu için çok teşek-
kür ediyorum. Eminönü esnafı 
olmak çok zor durum. Çünkü satı-
cılar, dilenciler masalarımıza gelip 
müşterilerimizi rahatsız ediyorlar. 
Bu durumdan memnun değiliz. Bu 
konu üzerine esnaflar odası ve em-
niyet bir toplantı yaptı. Toplantı 
sonucunda WhatsApp grubu ku-
rulma kararı alındı. Dilenci ve hır-
sız şeklinde gelen satıcıları tespit 
ediyoruz, fotoğrafını çekiyoruz ve 
grupta paylaşıyoruz. Bu şekilde 
birçok hırsızlık sorunu çözüldü." 
dedi. 

Dilenci terörü bitecek 

Tarihi Yarımada girişimci işadam-
ları derneği başkanı Yusuf Yetişkin, 
"Bu WhatsApp grubunun saye-
sinde her an bütün esnafımız bir 
ihbar durumunda. Turisti rahatsız 
eden kim olursa hem biz müdahale 
ediyoruz. Hem de hemen emniyete 
bildiriyoruz. Dilenci terörünü bu-
radan temizleyeceğiz. Tarihi yarı-
madayı pilot bölge olarak seçtik. 
Burası temizlendikten sonra İstan-
bul’un her yeri de temizlenecek." 
diye konuştu. DHA 

ERASMUS+ programına 
yönelik projelerin görünürlü-
ğünü artırmak, potansiyel 

yararlanıcıları yararlanmaya teşvik 
etmek amacıyla 2018 yılından bu yana 
Türkiye'nin de katılımıyla Ekim ayı içe-
risinde Erasmus Günleri etkinlikleri 
düzenleniyor. Türkiye ile birlikte tüm 
Avrupa' da çeşitli görünürlük, yaygın-
laştırma ve bilgilendirme faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor.  2019 yılında Türkiye 
523 etkinlikte en çok katılım sağlayan 
ikinci ülke oldu. Türkiye’de geçen yıl 
Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kül-
tür Merkezi'nde kutlanan Erasmus 
Günleri, bu yıl pandemi dolayısıyla di-
jital ortamda gerçekleştirilmek zorunda 
kaldı. Etkinlik kapsamında  15 Ekim 
günü dijital platformda katılımcılarla 
bir söyleşi gerçekleştiren Beşiktaş Bele-
diyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge 
Önsen Belen, Avrupa Dayanışma 
Programı (European Solidarity Corps 
– ESC), Proje yazımı ve proje ortaklık-
ları sağlanması, Beşiktaş Belediyesi  
Dış İlişkiler Müdürlüğü  Proje ve Fon 
Yönetimi Birimi tanıtımı ve faaliyetleri, 
Beşiktaş Belediyesi’nin gerçekleştirdiği 
ve gerçekleştireceği Avrupa Birliği Pro-
jeleri, proje kapsamında karşılanacak 
masraflar, projelere nasıl ve nereden 
başvurulabileceği konularında detaylı 
bilgiler verdi.

Erasmus Günleri, bu yıl 15-16-17 
Ekim günlerinde tüm Avrupa'da 

Erasmus+ projeleri yapan ülkelerde 
yararlanıcı kurumların gerçekleştire-
ceği etkinliklerle kutlanıyor. Türki-
ye’de geçen yıl Beşiktaş Belediyesi 

Zübeyde Ana Kültür Merkezi'nde kut-
lanan Erasmus Günleri, bu yıl pan-

demi dolayısıyla dijital ortamda 
gerçekleşiyor 
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G ençlerle iş birliği içerisinde Bey-
likdüzü’ne katma değer sağla-
mak adına ortak masalarda bir 

araya gelen Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık, bu kez CHP 
Beylikdüzü Gençlik Kolları ile bir araya 
geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve 
Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda ger-
çekleşen proje sunum toplantısına Baş-
kan Çalık’ın yanı sıra başkan 
yardımcıları, birim müdürleri, meclis 
üyeleri, CHP Beylikdüzü Gençlik Kol-
ları Başkanı Batuhan Berk Çetin ve 
gençlik kolları temsilcileri katıldı.  

Beylikdüzü’nün geleceği olan gençler, 
Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşların 
hayatlarına dokunacak ve yaşamlarına 
kolaylık katabilecek toplam 20 proje 
paylaştı. Toplantı boyunca, teknoloji ça-
ğını yakalayacak, ‘Beylikdüzü Belediyesi 
mobil uygulama, Beylikdüzü e-spor ta-
kımı,  kırmızı ışık oyunu, şehirlerde 
akıllı cihazların iletişimini sağlayan IOT 
sistemi’ gibi projelerin yanı sıra dönüş-
türülebilir enerji olan güneş enerjisinin 
değerlendirildiği pek çok proje sunuldu. 
Geri dönüşüme teşvik edecek projeler 
de geliştiren gençler, ‘Geri dönüşüm ya-
rışması, Akıllı Atık Toplama Sistemi, 
Mama Otomatı’ gibi projeleri de sundu. 

Kültür, sanat ve spor alanında ise sunu-
lan ‘Kültür Kart, Arabalı Sinema, Kon-
sept Spor Sahaları, Engelsiz Sahalar ve 
Bisiklet Otoparkı’ projelerini de Başkan 
Çalık can kulağı ile dinleyip notlar aldı.  

Çok güzel işler yapacağız 

Sunum sonunda gençlere teşekkürlerini 
ileten Başkan Çalık, “Geliştirilebilecek 
önemli fikirler vardı. Burada oturan ar-
kadaşlarımızı görünce geleceğe umutla 
baktığımı söyleyebilirim. Sizlerle çok 
güzel işler yapacağız.   
Buradan birçok belediye başkanı genci-
mizin çıkacağına yürekten inanıyorum. 
Gençlerle iş birliği içerisinde bu kente 

katma değer sağlamayı istiyoruz. Genç 
arkadaşlarımızın bize sunduğu projeleri 
bu kentle buluşturma niyetindeyiz. Ben 
aydınlık fikirler bu kentin sokaklarında 
dolaşsın istiyorum. Beylikdüzü’nün 
farklı bir enerjisi var ve bu enerjisini 
Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamak 
için kullanmalıyız. Başta siz gençlere 
çok görev düşüyor. Beylikdüzü Belediye 
Başkanı olarak her zaman gençlerin 
üreteceği fikirlerin yanında olduğumu 
ifade etmek istiyorum. Gençlerden 
gelen talep ve öneriler benim için çok 
önemli. Tüm çalışmalarınız ve fikirleri-
nizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür 
ederiz” ifadelerini kullandı.  

UFUK ÇOBAN 

Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, CHP 
Beylikdüzü Gençlik Kolla-
rı’nın proje sunumu için 
gençlerle bir araya geldi. 
Gençlerin, Beylikdüzü için 
ürettiği birbirinden önemli 
projeyi can kulağı ile dinleyen 
Başkan Çalık, “Beylikdü-
zü’nün farklı bir enerjisi var. 
Bu enerjiyi Türkiye’nin 
geleceğine katkı sağlamak 
için kullanmalıyız. Başta siz 
gençlere çok görev düşüyor” 
ifadelerini kullandı

TAKSİM Meydanı'nda turistlere drone'li 
maske denetimi yapıldı. Maskesini çene-
sine ve koluna takanlar uyarıldı. Maske 

takmayan turistler "Çantamda, unuttum, bir anlık 
çıkardım" gibi bahaneler üretti. Polis kişilerin yoluna 
maskesiz devam etmesine izin vermedi. Son gün-
lerde koronavirüs hasta sayısının artmasıyla hare-
kete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm 
Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve İstik-
lal Caddesi’nde turistlere yönelik maske ve sosyal 
mesafe denetimi yaptı. Denetime İHA Büro ekibi de 
drone ile anons yaparak destek verdi. Maskelerini 
koluna takanlar ve çenesine indirenler polis ekipleri 
tarafından tek tek uyarıldı. Maske takmayan turistler 
"Çantamda, az önce çıkardım, unuttum, bir anlık çı-
kardım" gibi bahaneler üretti. Polis kişilerin yoluna 
maskesiz devam etmesine izin vermedi. 

Bir babanın hakikatle imtihanı 

Polisler WhatsApp 
grubu kurdu Fatih'te artan dilenci, hanutçu, 

sahte parfüm satıcılarına karşı 
esnaf ve Fatih İlçe Emniyet 

 Müdürlüğü ortak WhatsApp 
grubu kurdu. Esnaf bu grup 

üzerinden rahatsız edici  
durumları ihbar edebiliyor

İ stanbul’da, toplu taşıma araçları ile seyahat 
ederken çevremdeki insanları, onları rahatsız 
etmeden gözlemlemekten hoşlanıyorum. Yol bo-

yunca araca binen, inen farklı insan yüzlerine odak-
lanır, yüzlerindeki sabit duyguların gerçek nedenleri 
hakkında kendi kendime tahminlerde bulunurum. O 
insanlara ve yüz ifadelerinde donmuş olan o duygu-
lara dair farklı hikayeler uydurmaya çalışır, hayatla-
rının nasıl olduğuna ilişkin kimi öngörülerde 
bulunurum. Yüz manifestosunun çağrıştırdığı insan 
hikayelerini, yol boyunca kendimce kurgular ve o 
duygu ve düşünceler ile zihin dünyamın temelini 
oluşturan kendi fikirlerimi yeniden test ederim. 
Bazen çok sevimli sonuçlara ulaşabildiğim gibi 
bazen de hüzünle suratıma bir yumruk yemiş gibi 
sersemlerim. 

Bu sabah da yine bir dostumun randevusuna git-
mek üzere evden çıkıp, metro istasyonunun yolunu 
tuttum. Sabahın o en hareketli saatlerinde, İstan-
bul’un omuz omuza kalabalığının içinden kendime 
dar koridorlar açarak, nihayet metro istasyonuna 
vardım ve merdivenlerden aşağıya perona inip, hınca 
hınç kalabalıkla birlikte gelen metroya attım ken-
dimi. Ayakta duracak yer bile yoktu. Neyse ki birkaç 
durak ilerledikten sonra, biraz tenhalaştı vagon, en 
azından ayakta daha rahat durabiliyordum ve de et-
rafıma bakıp biraz gözlem yapabileceğim bir görüş 
mesafesine de kavuşabilmiştim. 

Otuz beş ya da kırklı yaşlarda olduğunu sandığım 
bir erkek, olabilecek en hakiki bir yüz ifadesi ve en 
az yüz ifadesi kadar hakiki ve etkileyici bir ses to-
nuyla “Utanıyorum” dedi. Utanıyorum kelimesi ağ-
zından öyle bir çıktı ki, bir anda metroya hakim olan 
uğultu sanki bir bıçak darbesiyle kesildi. Utanıyorum 
kelimesi ancak bu kadar ikna edici ifade edilebilirdi. 
İnanın bana, sadece bu tek kelime beni ikna etti. O 
sözcük kulağıma ulaştığı anda içimde adama karşı 
bir sempati oluştu. Şimdi sizin huzurunuzda bir kez 
daha söylüyorum; beni bir tek sözcük ikna etti ve 
artık adamdan yanaydım.  

Bir kez daha “Utanıyorum” dedi. İfadesine aynı 
ton ve aynı üslup hakimdi. Çünkü o söyleme tarzına 
gerçek bir acı egemendi. “Sizleri rahatsız etmekten 
utanç duyuyorum” dedi ve sağ elindeki gazeteyi, her-
kesin görebileceği bir yüksekliğe kaldırdı. “Kızım şu 
an hastanede yoğun bakımda; güzel yavrum hayatta 
kalmak için bir kuş gibi çırpınıyor, hem dualarınıza 
hem de yardımlarınıza ihtiyacımız var.” Yazarken 
kesinlikle onun vurgularla konuşmasına sağladığı et-
kiyi sağlayamadığımı biliyorum. Keşke her sözcüğü 
onun ağzından çıkan haliyle size aktarma imkânım 
olsaydı.  

“Sizi üç kuruş için istismar ettiğimi düşünmeyin 
lütfen, ben o istismarcılardan değilim” dedi. Belli ki 
söyleyecek başka şeyleri de vardı. Ama sol taraftan 
yükselen bir kadın sesi, konuşmanın akışını kesti; 
“Ben” dedi kadın, “bir aydır, değişik aralıklarla sana 
rastlıyorum; sen resmen dileniyorsun ve yaptığın da 
söylediğinin tam aksine istismarcılık artık!” İtiraf et-
meliyim ki, kadının söyledikleri hiç hoşuma gitmedi. 
Sanki bana söylenmiş gibi rahatsız oldum. Kendimi 
tutamadım ve adama “Lütfen bana doğru gelin’’ 
dedim “Ben size inanıyorum.” Adam bana doğru ge-
lirken, kadın “Ama beyefendi şimdi siz dilenciliği teş-
vik ediyorsunuz” dedi. Adamın eline yüreğimden 
gelen parayı sıkıştırırken, kadına döndüm ve öfkeli 
bir ses tonuyla “Sizce” dedim “bu durum yeterince 
trajik değil mi? Bir insan, onurunu, kişiliğini, karak-
terini ayaklar altına alarak, karşımıza çıkıp bizden 
bir şey dileniyor, siz bunu yapabilir miydiniz? Siz 
kendinize böyle bir şey yaşatır mıydınız? Sizce sadece 
bu durum yeterince utanç verici değil mi?” 

Sanırım kimileri ne demek istediğimi anladı; çünkü 
o andan itibaren metroda o bölümde olup, hadiseye 
tanık olanlar sanki ikiye bölündüler. Benim hissettiğim 
en azından buydu. Bir başka kadın, “Dilenmek yerine 
gidip çalışsın” dedi. Daha bir şey söylememe fırsat ve-
rilmeden karşı koltuklardan birinde oturan bir adam 
tok bir sesle, “Hanımefendi, bu ülkede üniversite me-
zunları bile iş bulamıyor, Siz ne diyorsunuz?” dedi. 
Bir başka adam “Ama yalan söylüyor, daha dün yine 
burada bize başka bir foto göstererek, karım hasta-
nede yoğun bakımda demişti” dedi.  

Babayla göz göze geldik, gözlerinden usulca yaş-
lar akıyordu. Ben o gözyaşlarının yalan söylediğine 
bir an olsun inanmadım. Yalan söylüyor diyen adama 
döndüm “Film izlemeyi sever misiniz?” 
dedim.  Önce ne demek istediğimi anlamadı, “Türk 
dizilerini izlemeyi sever misiniz” dedim,  “Evet” 
dedi. “Peki, dizlerdeki her şeye inanıyor musunuz? 
Ya da dizilerin size doğru söylediklerine inanıyor 
musunuz?” diye sordum. “Hayır” dedi. “Peki ama” 
dedim, “o dizilere ve filmlere yalan söylediklerini bil-
diğiniz halde para ödüyorsunuz, değil mi?” 

Herkes sustu. Ben de sustum. Zaten ineceğim 
durağa yaklaşmıştım.
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İ ki bin yılı aşkın kadim bir devlet ge-
leneğine sahip olan Çin Halk Cum-
huriyeti (ÇHC), Asya Pasifik’in en

güçlü mali ve askeri gücüne sahip olduğu
gibi dünyanın en kalabalık ülkesidir. Her
ne kadar 1839’da Büyük Britanya’nın
başlattığı Afyon Savaşı’nda mağlup ol-
masıyla yaklaşık 150 yıl süren işgaller ve
istikrasız bir dönem geçirse de 1946-
1949 yılları arasında süren iç savaş son-
rasında yeni devleti kuran Mao Zedong
liderliğinde göreceli de olsa bir istikrar
kazanmıştır. 1978’de iktidara gelen Dıng
Şiaoping, Mao dönemindeki kapalı dev-
let modelini kısa sürede iyi analiz ederek
ülke ekonomisini dışa açmaya karar ver-
miştir. Yaklaşık iki asır önce limanlarını
dış dünyaya açmamak için savaşı göze
alan Çin’in Dıng döneminde ülke liman-
larını gönüllü olarak açmak istemesi, de-
ğişen dünya düzeninin de aslında bir
gereğiydi. 

Barışçıl dış politika söylemi 

Dıng’ın dışa açılım politikasını hızla be-
nimseyen Çin, ucuz ve nitelikli işgücü sa-
yesinde her yıl giderek daha fazla dış
yatırım çekmeye başladı. Her ne kadar li-
berallerin, Çin’in Batı dünyasıyla karşı-
lıklı bağımlılığını artırdıkça komünist
yapıdan vazgeçerek daha demokratik bir
yönetim şekline geçeceğine dair umutları
olsa da özellikle 1989’daki Tiananmen
Olayları ile Çin’in komünist yönetim şek-
linden vazgeçmeye hiç de niyetli olma-
dığı açıkça anlaşılmıştır. Daha sonra
ABD, Çin’in özellikle Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ) üyeliği adaylığını yaklaşık
16 yıl bekleterek küresel sistemle daha
uyumlu bir Çin yönetimi hayal etse de
bunda da çok başarılı olamamıştır.
ABD’nin uzun zamandır takip ettiği bu
politika anlayışı, Çin’in kendi çıkarlarına
zarar vermeden gelişmesi doğrultusun-
daydı. Çin’in barışçıl dış politika söylemi
ve piyasa düzeni içinde hareket etmesi li-
beraller tarafından olumlu karşılansa da
Kenneth Waltz, Robert Gilpin, Graham
Allison ya da John Mearsheimer gibi
neorealistler, bu politika anlayışını her
zaman gizli bir tuzak kabul ettiler. Neo-
realistler, Çin’in elbet bir gün ABD’nin
karşısına çıkarak hegemonya olmak iste-
yeceğini iddia etmişlerdir.

Çin rüyası ve “Made in China
2025” vizyonu

Diğer taraftan Dıng döneminden itibaren
takip edilen düşük profilli dış politika an-
layışının Şi Cinping yönetimiyle terk edil-
diği görülmektedir. 2013’te iktidara gelen
Şi’nin kısa sürede aktif bir dış politika
anlayışını uygulamaya koyması, Çin’e
yönelik saklı şüphelerin de gün yüzüne
çıkmasına neden oldu. Şi’nin Dıng ile
başlayan iki dönemle sınırlanan devlet
başkanlığı sistemini sona erdirerek devlet
başkanlarının süresiz iktidarda kalabil-
melerine imkân tanıyan yasayı çıkarması,
2013’te Kazakistan ve Endonezya’da
hem karadan hem de denizden dünyayı
iki koldan saran Kuşak ve Yol (KvY) İni-
siyatifini açıklaması, Güney Çin Denizi
üzerindeki tartışmalı adalar üzerinde gi-
derek agresif davranması ve askeri
amaçlı yapay adalar inşa ettirmesi, “bir
ülke iki sistem” yönetim şekliyle yönetilen
Hong Kong ile Tayvan üzerinde çok
yönlü baskıları artırması, teknoloji ala-
nında dünyanın önde gelen ülkelerinden
biri olma hedefini içeren “Made in China

2025” vizyonu ve daha göreve geldiği ilk
gün doğrudan “Çin Rüyası” hayalinin bir
gün gerçekleşeceğini iddia etmesi Şi’yi
seleflerinden farklı bir yerde konumlan-
dırmıştır. Bazı uzmanlar, Şi’nin bu poli-
tika değişikliğinin, ABD Başkanı Barack
Obama’nın 2011’de Avustralya Parla-
mentosunda ilan ettiği “pivot strateji-
sine” bir karşılık olarak geliştiğini iddia
etseler de Şi’nin güçlenen ekonomik gü-
cüne bağlı olarak daha bağımsız hareket
ettiği de görülmekte.
Çin rüyası, Şi’nin ÇHC’nin sistemde hak
ettiği yeri alması ve tam bir saygınlık ka-
zanması için askeri ve ekonomi alanlara
ek olarak üstün teknoloji üretiminde de
dünyada önde gelen gelişmiş ülkelerden
birisi olması hedefine dayanmaktadır.
2012’deki Çin Komünist Partisi sekreter-
liğine terfi eden Şi Cinping, burada yap-
tığı konuşmada Çin hayaline atıfta
bulunarak, “Tükenmeyen irademizle sü-
rekli çaba göstermeliyiz, Çin’in karakte-
ristik özellikleriyle sosyalizmi ileriye
taşımaya devam edelim ve Çin ulusun-
daki büyük gençleşmenin Çin rüyasını
gerçekleştirmesini başarmak için gayret
etmeliyiz” diyerek Çin rüyasını gerçekleş-
tirmek için halkının desteğine ihtiyacı ol-
duğunu ve bunu hep birlikte
başaracaklarına olan inancını belirtmiş-
tir. Çin rüyası, 2016’da iktidara gelen
Trump’ın “Önce Amerika” ya da “Ameri-
ka’yı yeniden güçlü yapalım” söylemle-
riyle de kıyaslanabilir. Şi, Mao ve Dıng
gibi karizmatik bir lider olarak anılmak
istemektedir ve bunun için de Çin halkı
için kayda değer bir başarı sağlamak zo-
rundadır. Şi’nin bu rüyası, ülkenin 100.
kuruluş yılı olan 2049’da ÇHC’yi dünya-
nın en gelişmiş sayılı ülkelerinden birisi
yapmak üzerinedir. Bu bağlamda ABD
strateji raporlarına da yansıdığı haliyle,
Çin donanmasının modernize edilerek
artık sadece bölgesinde değil okyanus
ötesi operasyonlarda yer alabilecek bir
savaşma kabiliyetine ulaşmaya yakın ol-
duğu, küresel etkisini artırdığını ve Şi’nin
“Çin Rüyası” hayalini giderek gerçekleş-
tirmeye yakınlaştığı belirtilmektedir.

Şi'nin altı aşamalı stratejisi

Ayrıca Şi, Çin rüyası doğrultusunda ül-
kesinin güçlenmesinin ABD liderliğinde
küresel bir blok hareketine dönmesinden
büyük bir kaygı duyuyor ve bu bağlamda
altı aşamalı bir yol izlemekte. Birinci ola-
rak, özellikle 2008 krizi sonrasında büyük
projeleri hayata geçirmede sıkıntı yaşa-
yan ülkelere kredi desteğinde bulun-
makta. Özellikle KvY İnisiyatifi Çin
rüyasına giden en büyük adımdır. Bu çer-
çevede kendi mali fonlarını, kurumlarını
ve bankalarını kuran Çin, ABD’nin küre-
sel liberal düzeni şekillendiren Uluslar-
arası Para Fonu (IMF) ve Dünya
Bankası gibi uluslararası kurumların ra-
kipsiz olmadığını göstermekte. Diğer bir
ifadeyle, bu gelişmeler, ABD’nin Soğuk
Savaş sonrası kurmuş olduğu ekonomik
düzenin ilk defa Çin’den gelen bir mey-
dan okumayla karşılaşması demek. İkinci
olarak Şi, yumuşak karnı olarak bilinen
özerk bölgeler üzerinden iç işlerine mü-
dahale edilmesini önlemek istemekte.
Son yıllarda Tayvan’ın egemenliği so-
runu ile Hong Kong’ta artan protestolar,
Çin’in “bir ülke iki sistem” bağlamında
kabul edilen bu özerk bölgelerin her an-
lamda kedisine tabi olmasını istemesin-
den kaynaklanmakta. Çin, Tayvan ile

“1992 Konsensüsü” çerçevesinde hep bir
barışçıl birleşmeden yana olduğunu belirt-
mesine rağmen Ortak Personel Dairesi
Başkanı ve Merkezî Askeri Komisyon
Üyesi Li Zuocheng’in, Tayvan’ın bağımsız-
lıkta ısrar etmesi durumunda Çin’in gere-
kirse Tayvan’ı işgal edebileceğini belirtmesi
[3] ilk kez Şi döneminde açıkça dile geti-
rildi. Üçüncü olarak Şi, Çin’in caydırıcı bir
güç olduğunu gösterebilmek için askeri güç
kapasitesi ile savaş kabiliyetini geliştir-
mekte. Çin’in ilk defa 2015’te Güney Çin
Denizi üzerinde savaş gemilerinin demirle-
yebileceği ve savaş uçaklarının inebileceği
yapay adalar inşa etmeye başlaması Çin’in
yeni dış politika anlayışının da göstergele-
rinden. Çin’in bölge adaları üzerinde Fili-
pinler ile dava konusu olan ve Uluslararası
Adalet Divanı’na taşınan Scarborough ta-
kımadaları üzerinde kendi aleyhinde veri-
len kararı tanımamasıyla, bölgede
uluslararası hukuk temelinde bir çözümün
de olamayacağı görülmüştür. Dahası
Çin’in yine ilk defa Şi döneminde uçak ge-
misi yapmaya başlaması ve gelişmiş füze
rampalarıyla sınırlarını korumaya alması
da çok önemli bir gelişme. Yine ilk defa
Doğu Çin Denizi üzerinde Hava Savunma
Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ederek ag-
resif dış politika anlayışını tüm deniz sınır-
ları boyunca devam ettirmektedir.
Dördüncü olarak Şi, siyasi alanda uluslar-
arası örgüt ve kurumlarda daha aktif bir
rol izleyerek uluslararası sistemde çok ses-
liliği sağlamaya çalışmaktadır. Şi, çok ku-
tuplu dünya düzenine geçilmesi için askeri
ve ekonomik parametreler gibi uluslararası
örgütlerin de önemli bir rolü olduğuna ina-
nıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-

gını dolayısıyla Trump’ın Dünya Sağlık
Örgütü’nü (DSÖ) Çin’in arka bahçesine
dönüşmekle ve salgının gizlenmesi konu-
sunda suç ortağı olmakla itham etmesi de
Çin’in artan etkisinin bir yansımasıdır. Çin,
artan ekonomik gücüne paralel olarak
uluslararası örgütlere daha fazla mali des-
tekte bulunuyor ve haliyle bu kurumlar
üzerinde de giderek artan bir nüfuza sahip
oluyor. Bununla da yetinmeyen Çin, özel-
likle ekonomi alanında kendi kurumlarını
sistemde bir alternatif olarak sunmakta ve
söz sahibi olamadığı uluslararası kurum ve
örgütlerin küresel etkisini azaltma niye-
tinde. Beşinci olarak, milli teknoloji ham-
lesi ile sadece diğer gelişmiş ülkelerin
patentli ürünlerini üretmek yerine yüzde
100 “made in China” ürünleri ile rekabetçi
sistemde kendine yer edinmeye çalışan
Çin, uzay teknolojisinden telekomünikas-
yona, otomotiv endüstrisinden yenilenebi-
lir enerjiye kadar her sektörde dünyada
öncü markalar oluşturmayı başarmıştır.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Prog-
ramı (PISA) sonuçlarında da görüldüğü
üzere son yıllarda yetkin öğrenciler yetişti-
ren Çin, rekabetçi sistemde Çin patentli
markalarıyla dünyada yeni bir çekim gücü
olmayı başarmış ve bir zamanlar yaygın
olan “uyduruk Çin malı” algısını kırmıştır.
Bu da ABD’nin Çin’e yönelik ticaret savaşı
başlatmasındaki en büyük nedenlerden 
biridir.
[Bu yazı aa.com.tr adresinden alınmıştır.
Yazının sahibi olan Dr. İshak TURAN,
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Alanında Çin Dış Po-
litikası, Enerji Güvenliği ve Tayvan üzerine
çalışmalarını sürdürmektedir.]
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Önyargıları
kırmak istiyor
Son olarak Şi, yükselişinin bir tehdit yerine
“kazan-kazan” içinde değerlendirilmesi için yu-
muşak güç unsurlarını etkili şekilde kullanmaya
çalışmaktadır. Bir taraftan medya unsurları ile
kendi ideolojisini ve görüşlerini doğrudan diğer
ülkelerin yerel dillerine çevirerek dünyanın en
ücra köşelerine ulaşabilmekte, diğer taraftan da
Konfüçyüs Enstitüleri ile hem dilini hem de
kültürünü diğer ülke vatandaşlarına öğretmeyi
amaçlamaktadır. Örneğin Türkiye’de Türkçe
yayın yapan Xinhua Ajansı, CRI (China Radio
International) Türk FM’e ek olarak dört farklı
üniversitede de Konfüçyüs Enstitüleri mevcut-
tur. Böylece Çin, hem doğrudan iletişim kurma
şansını yakalamakta hem de Çin’e yönelik ön-
yargıları kırmayı amaçlamaktadır.

Kararlı bir
duruşu var
ÇKP 18. Merkez Komitesi’nde konuşan Cin-
ping, “Çin milletinin büyük yeniden kalkınışı-
nın gerçekleştirilmesi, yakınçağdan bu yana
milletimizin en büyük rüyasıdır” diyerek, yeni
dünya sahnesinde Çin’in hak ettiği yeri alacağı-
nıiddia etmiştir. [4] Şi Cinping’in gelecek viz-
yonu, Çin rüyasının bir süper güç olma hedefi
taşıdığı ve bunun da dünyanın geri kalanı için
pek de barışçıl olmayacağı yönündeki düşünce-
lerin giderek zemin kazanmasına neden olmak-
tadır. Özetle Çin rüyası, artık aşağılanan ya da
içişlerine müdahale edilen bir Çin yerine sis-
temde saygın ve her alanda lider bir Çin haline
gelme amacını ifade etmektedir. Her ne kadar
Çin rüyasının gerçekleşmesi sistemdeki diğer
ülkelerin neler yapabileceğiyle ilişkili olsa da
Şi’in son yedi yıldır izlediği politika anlayışı,
Çin rüyasının gerçekleşmesi konusunda kararlı
olduğunu göstermektedir.

Çin rüyası, Şi’nin ÇHC’nin sistemde hak ettiği yeri alması ve tam bir saygınlık kazanması için askeri ve ekonomi alanlara
ek olarak üstün teknoloji üretiminde de dünyada önde gelen gelişmiş ülkelerden birisi olması hedefine dayanmaktadır. 

Rusya ve Rus Lider Putin’le ittifak halinde gibi görünen Çin’in Lideri Şi, ABD’nin liderliğinde bir küresel blogtan ciddi anlamda kaygı
duyuyor. Bu nedenle Rusya ve Asya ülkeleriyle yakınlaşma içerisinde olan Çin, ABD’nin soğuk savaş süreci sonrası kendilerine karşı
izlediği engelleyici politikaları aşmayı ve gerek enerji anlamında gerekse ekonomik veriler anlamında öne geçmeyi hedefliyor.
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D ünyaca ünlü foto muhabiri Ara
Güler, geride bıraktığı birbirinden
renkli fotoğraf kareleri ve zamana

meydan okuyan arşiviyle vefatının ikinci yı-
lında anılıyor. Duayen foto muhabiri Ara
Güler, 90 yaşında 2 yıl önce aramızdan ayrıl-
mıştı. Birçok fotoğraf sanatçısı ve foto mu-
habirine ilham veren ve sayısız fotoğrafa
imza atan Güler, 17 Ekim 2018'de hayata
gözlerini yummuş, eşsiz fotoğraflarıyla da 68
yıl zamanı adeta mühürlemişti. İstanbul'da
16 Ağustos 1928'de doğan Güler, ismini "ya-
kışıklı Ara" olarak bilinen Ararat Kralı Ara
Geghetsik'ten almıştı. Henüz lisedeyken film
stüdyolarında sinemacılık üzerine her dalda
çalışarak yönetmen ve oyun yazarı olma ha-
yaliyle Muhsin Ertuğrul'un tiyatro kurslarına
devam eden Ara Güler, 1950'de Yeni İstanbul
gazetesinde gazetecilik yaşamına başladı. İs-
tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden
mezun olan Güler, 1958'de Time-Life, Paris-
Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu
foto muhabirliği görevini üstlendi. Hayat
dergisinde fotoğraf bölüm şefi olarak çalış-
maya başlayan Güler, 1953'te Henri Cartier
Bresson ile tanışarak Paris Magnum Ajan-
sına dahil oldu. İngiltere'de yayımlanan
"Photography Annual Antolojisi", merhum
foto muhabiri Ara Güler'i "Dünyanın en iyi 7
fotoğrafçısı"ndan biri olarak tanımlarken,
aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Der-
neği de tek Türk üye olarak kabul etti.

"Master of Leica"

Güler, 1962'de Almanya'da çok az fotoğraf-
çıya verilen "Master of Leica" unvanını kaza-
nırken, İsviçre'de çıkan Kamera dergisi de
kendisine özel bir sayı ayırdı. Mariana No-
ris'in 1953'te ABD'de basılan "Young Turkey"
adlı yapıtında fotoğrafları kullanılan Gü-
ler'in, 1967'de Japonya'da çıkan "Photog-
raphy of the World" antolojisinde Richard
Avedon ile birlikte bir dizi fotoğrafı yayım-
landı. Güler'in, Kanada'da 1967'de açılan
"İnsanların Dünyasına Bakışlar" sergisinde,
1968'de New York Modern Sanatlar Galeri-
si'nde düzenlenen "Renkli Fotoğrafın On Us-
tası" adlı sergide; aynı yıl Almanya'da
Köln'de Fotokina Fuarı'nda da yapıtları ser-
gilendi. "Turkey" adında fotoğraf albümü
1970'te Almanya'da yayımlanan Ara Gü-
ler'in, sanat ve sanat tarihi konularındaki fo-
toğrafları ABD'de Time-Life, Horizon ve
Newsweek kitap bölümlerince ve İsviçre'de
Skira Yayınevi tarafından kullanıldı.

Picasso ile röportaj yaptı

Ara Güler, 1971'de Lord Kinross'un "Hagia-
Sophia" (Ayasofya) kitabının fotoğraflarını
çekti. Yine Skira yayınevince Picasso'nun 90.
yaş günü için yayımlanan "Picasso Meta-

morphose et unite" adlı kitap için Picas-
so'nun foto-röportajını üstlendi.
Paris Ulusal Kitaplık'ta 1972'de sergisi açılan
Güler, 1975'te ABD'ye davet edildi ve birçok
ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten
sonra "Yaratıcı Amerikalılar" adlı sergisini
dünyanın birçok kentinde sergiledi. Aynı yıl
Yavuz Zırhlısı'nın sökülmesini konu alan
"Kahramanın Sonu" adlı bir belgesel film
çeken Güler, 1979'da Türkiye Gazeteciler Ce-
miyeti'nin "Foto Muhabirliği" dalında birinci
oldu. Fotoğraflarının bir kısmı 1980'de Kara-
can Yayıncılığın "Fotoğraflar" adlı kitabında
basılan Güler, 1986'da Hürriyet Vakfınca ba-
sılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı
"Mimar Sinan" kitabını fotoğrafladı.
Aynı kitap 1987'de "Institute of
Turkish Studies" tarafından İn-
gilizce olarak yayımlandı.
1989'da "Ara Güler'in Si-
nemacıları" kitabı ba-
sıldı. Ara Güler,
1991'de Dışişleri Ba-
kanlığı için Halikar-
nas Balıkçısı'nın
(Cevat Şakir Kaba-
ağaçlı) "The Sixth
Continent" adlı ki-
tabını fotoğrafladı.
Dünyayı gezerek
foto röportajlar
yapan ve bunları
Magnum Ajansı ile
dünyaya duyuran Ara
Güler, İsmet İnönü,
Winston Churchill, In-
dira Gandi, John Berger,
Bertrand Russel, Bill Brandt,
Alfred Hitchcock, Ansel
Adams, Imogen Cunningham,
Salvador Dali, Picasso gibi birçok
ünlü kişi ile röportajlar yaptı ve fotoğraf-
larını çekti. Ara Güler'in yıllarca üstünde ça-
lıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları,
1992'de Fransa'da, ABD ve İngiltere'de
"Sinan, Architect of Soliman the Magnifi-
cent" adlı kitapta yayımlandı. Aynı yıl "Living
in Turkey" adlı kitabı İngiltere, ABD ve Sin-
gapur'da "Turkish Style" başlığıyla, Fransa'da
"Demeures Ottomanes de Turquie" adıyla
yayımlandı. 1994'te "Eski İstanbul Anıları",
1995'te "Bir Devir Böyle Geçti", "Yitirilmiş
Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü" fotoğraf ki-
tapları yayımlandı. Ara Güler'in fotoğrafları
Paris Ulusal Kitaplık'ta, ABD'de Rochester
Georg Eastman Müzesi'nde, Nebraska Üni-
versitesi Sheldon Koleksiyonu'nda bulunu-
yor. Güler'in fotoğrafları Köln Mueseum
Ludwing'de Das Imaginare Photo Muse-
um'da sergileniyor. Arşivinde 2 milyonu
aşkın fotoğraf bulunan Ara Güler'in ödülleri

ara-
sında

Cumhurbaş-
kanlığı Kültür Sanat Büyük

Ödülü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
ve Sanat Büyük Ödülü de bulunuyor.

İstanbul fotoğrafçısı

Ara Güler ile 1999 yılında çıkan kitabı "Terra
Magica"nın fotoğraflarını bir gün boyunca
birlikte seçtiklerini ve ondan sonra samimi-
yetlerinin arttığını kaydeden Fotoğraf Sanat-
çısı İzzet Keribar, daha sonraları hem Ara
Cafe'de hem de bir çok jüride karşılaşarak
samimiyetlerini sürdürdüklerini belirtti.
Ara Güler'in 21. yüzyılın ilk yıllarında, ama-
tör ya da profesyonel, sanatçı ya da onun de-
yimiyle foto muhabiri olan tüm fotoğrafçıları
derinden etkilemiş olan büyük usta olarak ta-
nındığını dile getiren Keribar, şöyle devam
etti: "Ara Güler fotoğrafı siyah beyaz olarak

benimseyen biriydi. Çektiği fotoğrafları
daha etkili kılmak için rengin kullanıl-
ması belki de çok gerekmiyordu. Fo-
toğraflarındaki vazgeçilmez, belki
de tarzının en çarpıcı noktası olan
insan faktörü. Ara Güler'in eserle-
rini bilen ve tanıyan kişiler, bana
hak vereceklerdir. Onun geniş arşi-
vinde pek az manzara fotoğrafla-
rına rastlarsınız. Belki Afrodisias
gibi ören yerlerinde ve buna benzer

yerlerde çektiği fotoğrafları unutul-
mamalı. Kompozisyonlarında çoğu

zaman ana konu insan ve yaşamdır.
Ara Güler'in bir İstanbul fotoğrafçısı ol-

duğunu hatırlanmalı. İstanbul'u belgele-
mesi, 60 yıllık deneyiminde tüm

fotografçıları ve elbette de beni çok etkilemiş-
tir. Manzara ya da sokak fotoğraflarında, ta-
rihi eser ya da seyahat fotograflarında insan
ve yaşam bulundurmak birçoğumuzun en
büyük arzusu, hatta tutkusu haline gelmiştir.
İnsansız ya da yaşamsız fotoğraf bizleri ye-
teri kadar tatmin etmemekte. Bu tutkuyu biz-
lere aşılayan fotoğrafçı Ara Güler'dir."
Ara Güler ile 1986-88'li yıllarda Tarlabaşı yı-
kımları başladığında karşılaştıklarını anlatan
Keribar, "Olayı fotoğraflamak için oraya git-
miştim. Ve fotoğrafçı olarak sadece Ara Gü-
ler'e rastlamıştım. İkimizden başka fotoğrafçı
olmamasından yakınıyordu. O günden sonra
Ara Güler beni gerçek bir fotoğrafçı olarak
gördüğünü hep söyler, eski günlerde birbiri-
mize rastladığımızı her görüşmemizde de ha-
tırlatırdı." şeklinde konuştu. "Fotoğrafçılığın
saygın bir meslek haline gelmesini ona ve
onun izinden gidenlere borçluyuz" Ara Gü-
ler'in fotoğrafta yeniliklere pek açık sayılma-
dığını vurgulayan Keribar, şunları kaydetti:
"O kendi tarzına hep sadık kaldı, ama en iyi-

sini yaptı. Fotoğraflarda müdahaleyi hiç sev-
mezdi. Fotoğrafı sanattan çok, deneyimli bir
ustalık işi olarak görürdü. Aslında dijital fo-
tografçılığın getirdiği kolaylıklara ve bu yeni
sisteme alışması da zaman almıştı. Dünyaca
ünlü kişilere büyük zorluklarla ulaşıp portre-
lerini çekerek ününe ün katmayı başarmıştı.
Önce Hayat, ardından Life dergisi için çek-
tiği fotoğrafları, kendisini tüm dünyaya
büyük bir fotoğrafçı olarak tanınmasını sağ-
lamıştı. Ara Güler'in hayatından ve kariyerin-
den ders alınması gereken çok şeyler
bulabiliriz. Fotoğrafçılığın saygın bir meslek
haline gelmesini ona ve onun izinden giden-
lere borçluyuz."

Ara Güler satırlara sığdırılamaz

Ara Güler ile usta çırak ilişkisi yürüten Milli-
yet Gazetesi Foto Muhabiri Ercan Arslan da,
1996 yılında, Güler'in dostu Josef Koudelka
ile ilgili bir kitap almak için Beyoğlu'ndaki
ofisine gittiğini anlatarak, "Bu tanışma daha
sonra foto muhabirliğini üzerinden, İstan-
bul'u, sohbeti ve sofrayı paylaştığımız usta-
çırak bağlamında yol arkadaşlığına dönüştü.
Ölümüne kadar süren 22 yıllık yol arkadaşlı-
ğımızda Ara Güler ile farklı kuşaklardan iki
foto muhabiri olarak, yurt dışı ve yurt içinde
ortak sergilere, televizyon, gazete röportajla-
rına katıldık. Birlikte proje yaptık." ifadelerini
kullandı. Hakkında sayısız röportaj, tez,
kitap yazılan ve belgeseller çekilen Ara Gü-
ler'in satırlara sığdırılamayacağını kaydeden
Arslan, "Ara Güler deklanşör sesi ile yaşa-
yan, bu ülkenin görsel hafızasına en büyük
katkıyı sunmuş bir kültür sanat adamıdır.
Aynı zamanda o bu ülkenin milli bir değeri-
dir. Fotoğrafın dışında sohbeti, muhabbeti
güzel iyi bir hikaye anlatıcısıydı Ara Güler."
ifadelerini kullandı.

İlçe bağlı Kalealtı Mahallesi’ndeki
hâkim bir tepede buluna ve hiçbir
kitabesi bulunmadığından Roma

Dönemi'nde yapıldığı tahmin edilen Kız Ka-
lesi, 2016'da Adana Kültür ve Tabiat Varlıkla-
rını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil
edildi. Şimdi bu tarihi turizme kazandırmak
için Elbistan Belediyesi bir çalışma başlattı.
Belediye Başkanı Mehmet Gürüz, Elbistan'ın
Hititlerden Roma’ya, Selçukludan Dulkadiro-

ğullarına ve Osmanlıya kadar birçok medeni-
yete ev sahipliği yaptığını ve bu nedenle de ta-
rihte önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Restorasyonuna başlanacak

Kalealtı Mahallesi'ndeki 600 metre yüksekli-
ğinde olan tepede bulunan Kız Kalesi'yle ilgili
bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı-
ğını belirten Gürbüz, "Bu önemli eseri, Kültür
ve Turizm Bakanlığı ile Kahramanmaraş İl

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün öncülü-
ğünde restore edip turizme kazandırmak isti-
yoruz. Kent Müzemiz kısa bir süre içerisinde
açılacak. Kent Müzesi, Karahüyük, Keçema-
ğara, Kız Kalesi’ni içine alan turizm destinas-
yonu oluşturursak ilçemize büyük katkı
sağlayabiliriz. Bu amaçla Kültür ve Turizm
Bakanlığımız nezdinde girişimlerde bulunarak
kalenin restorasyonuna bir an önce başlanıl-
masını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kız Kalesi turizme açılacak
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçedeki
Roma Dönemi'nden kalma Kız Kalesi'ni turizme kazandıracaklarını söyledi

Ahşap yakma sanatı!
Ordu'da ahşap yakma sanatçısı İhsan
Gürdal (88), 47 yıldır sürdüğü çalış-
malarıyla, ahşabı yakarak sanat eserine

dönüştürüyor. Gürdal, gençlerin telefon ve inter-
net bağımlısı olduğundan yakınıp, gelecek kuşak-
ların el becerilerini ortaya koymasını istiyor.
Ordulu İhsan Gürdal, terzilikle başladığı el sanat-
ları işine, 1973 yılından bu yana ahşap yakarak
sürdürüyor. Yaklaşık 20 metrekarelik bir odanın

içerisinde 47 yıldır ahşap yakma sanatıyla uğra-
şan Gürdal, bugüne kadar binin üzerinde birçok
esere imza attı. Gürdal, ilerleyen yaşına rağmen
sanattan kopmak istemiyor. Sanatın yaşı olmadı-
ğını ortaya koyan Gürdal, gençlere ise internetten
ve telefondan uzak durup, el sanatlarıyla uğraş-
maları tavsiyesinde bulunuyor. Konfeksiyon
ürünlerinin çıkmasının ardından ahşap yakma
sanatına yöneldiğini ifade eden Gürdal, “Ben ilk

olarak terzilik yapıyordum. Ancak konfeksiyon
ürünleri çıkınca bu mesleğime devam edemedim.
Sanata karşı çocukluğumdan beri bir hevesim
vardı. İçimdeki, kalbimdeki kıvılcım zamanla
aleve dönüştü. 1973 senesinden sonra resim sa-
natına yöneldim. Ağaç yakma diye anılan bir
resim sanatına yöneldim. Osmanlı ve Selçuklu
döneminde bu sanatla uğraşan insanlar varmış
ancak şu anda Türkiye’de pek az biliniyor” dedi.
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Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler, 
geride bıraktığı birbirinden renkli fotoğraf kare-

leri ve arşiviyle vefatının ikinci yılında anılıyor

Örnek alınacak
bir isim

Belgesel foto muhabirlerinin ürettiklerinin gelecekte ar-
keolojik kazı alanı olacağını düşündüğünü vurgulayan Ars-

lan, şöyle devam etti: "Ara Güler'in fotoğraflarının da bu açıdan
çok kıymetli olduğunu fotoğraflarının onu ölümsüz yapacağını söy-

leyebilirim. Ara Güler bir fotoğrafçının yaşayabilmesi için müzesinin ol-
masının şart olduğuna söylerdi. Müzesinin kurulması bu anlamda çok

kıymetlidir. Kendisiyle Milliyet için yaptığım bir röportajda, Beyoğlu'ndaki
müze bittiğinde 'O binanın duvarlarında benim sesim nefesim olacak. İn-
sanlar fotoğrafa bakıp konuşacaklar ve ben olanları duyacağım' dedi. Ara
Güler artık sevdiği dostlarının yanında gerçek dünyada. Onunla fotoğraf-
ları üzerinden konuşmak isterseniz konuşun o sizi duyacaktır." Güler'in
zaman zaman "kimseyi yetiştirmedi" diye eleştirildiğine dikkati çeken
Arslan, "Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. 'Ben foto muhabiri-

yim' diyerek foto muhabirliğine değer katmıştır. Onun masasında
foto muhabirlerinin yeri hep vardı ve kıymetliydi. Ben ona;

'Usta ben Ara Güler olmak değil ama Ara Güler gibi
kendi dönemini yansıtan bir foto muhabiri olmak

istiyorum' derdim. Üzerimde emeği çok-
tur ve ustamdır." dedi.
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ATLETİZM Yürüyüşte 4 milli atlet, 
18 Ekim’de yapılacak olan Uluslar-
arası Ivano-Frankivsk Yürüyüş Yarış-

ması’nda parkura çıkacak. Pandemi 
nedeniyle iptal edilen uluslararası ya-
rışmalar yeniden başladı. İlk defa bir 

uluslararası yarışmada mücadele ede-
cek olan milli yürüyüşçüler Salih Kork-
maz, Şahin Şenoduncu, Evin Demir ve 

Mert Atlı, Ukrayna’nın Ivano Frankivsk 
kentindeki uluslararası yürüyüş müsa-
bakasında Ay-Yıldızlı formayı giyecek.  

Atletizm için 4 milli atlet yürüyecek

ÇEŞİTLİ ziyaretlerde ve in-
celemelerde bulunmak 
üzere Kastamonu'ya gelen 

Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Kasta-
monu Valiliğini ziyaret etti. Vali Avni 
Çakır ile görüşen Bakan Kasapoğlu, 
daha sonra Kastamonu Belediye 
Başkanı Galip Vidinlioğlu'nu maka-
mında ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu 
daha sonra, Hasan Doğan Spor 
Kompleksi ve Gençlik Merkezi'nde, 
'Kastamonu'da yatırım programı 
imza töreni'ne katıldı. Burada konu-
şan Bakan Kasapoğlu, "Bizim genç-
lere olan yatırımımız, gençlere olan 
sevgimiz hep var ve var olmaya 
devam edecek. Türkiye'nin gençlere 
verdiği değeri yapmış olduğu çalış-
malarla, bursu, kredisi, yurtları ve 
harçların kaldırılması, kampüslerin 
birçok manada dolu dolu gençleri-
mizin hizmetine sunulması en açık 
göstergesi. Tabii ki durmayacağız. 
Tabii ki engeller çıksa da içeriden, dı-
şarıdan hiçbir şeye boğun eğmediği-
miz gibi, hiçbir esareti, hiçbir 
operasyonu bugüne kadar tanımadı-
ğımız gibi bundan sonrada Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
engin vizyonuyla durmandan, yılma-
dan, usanmadan, inançla, aşkla, 
gayretle bir ve beraber hareket edece-
ğiz ve yukarılara taşıyacağız. Çünkü 
bu emanet kutsal emanet. Dolayı-
sıyla çok çalışmamız lazım" dedi.

350 MİLYONLUK 
YATIRIM

DÜNYA Yarı Maraton 
Şampiyonası kadınlar ya-
rışında milli atlet Yasemin 

Can, Türkiye’nin bu organizasyon-
daki en iyi sonucuna imza atıp ye-
dinci olurken, 10 yıllık Türkiye 
rekorunu kırdı. 23 yaşındaki milli 
atlet Yasemin Can, başarılarına bir 
yenisini de Polonya’nın liman kenti 
Gdynia’da gerçekleştirilen Dünya 
Yarı Maraton Şampiyonası’nda ek-
ledi. Can, Dünya Yarı Maraton’da 
1:06:20’lik derecesiyle yedinci sırayı 
alırken, Ay-Yıldızlı ekip adına bu or-
ganizasyondaki en iyi sonuca imza 
attı ve Türkiye rekoru kırdı. Yarı ma-
ratonda eski rekor, 1:07:07 ile 2010 
yılında Resül Hayme Yarı Mara-
tonu’nda Elvan Abeylegesse tarafın-
dan yapılmıştı. Çok iyi bir yarış 
çıkaran Yasemin, 15:20 ile geçilen ilk 
5 kilometre içinde öndeki gruptaki 
yerini alırken, 10 ve 15’inci kilometre 
geçişlerinde de öndeki yerini korudu. 
Bitime 4 kilometre kala öndeki 
dünya rekortmeni Kenyalı Peres 
Jepchirchir, Etiyopyalı Yehualaw ve 
Alman Kejeta’nın hızını arttırmasına 
ayak uyduramayan milli atlet, yakla-
şık 30 saniye geriye düştü. Buna kar-
şın temposunu belli bir seviyede 
tutmayı başaran Yasemin, 2018’in 
dünya şampiyonu Netsanet Gu-
deta’nın önünde dünya yedinciliğini 
kazanmayı bildi. Pist ve krostaki 
üstün başarılarına yol yarışlarında 
rakiplerine kıyasla deneyimsiz olma-
sına karşın büyük bir başarı daha ek-
leyen Yasemin Can, böylece dünya 
yedincisi olarak yeni bir başarıya 
daha imza attı.

Yasemin’den 
rekor geldi 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, 

"Bugün imzasını gerçekleştireceği-
miz tesislerle, yatırımlarla Kasta-
monu'ya bakanlık olarak sadece 
350 milyon TL'ye yakın yatırımı 
gerçekleştirmiş olacağız" dedi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transferlerin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının  
sorularını yanıtladı. Çebi, “Yaptığımız transferler Beşiktaş'ın iyiliği içindi. Ne yaptıysak Beşiktaş için yaptık” dedi

B eşiktaş'ın geleceğini iyi bir şekilde 
planlamaya çalıştıklarını belirten 
Çebi, "Beşer yıllık sözleşmeleriyle, 

menajerlik ücretiyle 500 milyon lirayı bulan 
ücretleriyle 2-3 futbolcuyu takımda görebi-
lirsiniz. Biz bu futbolculardan yararlan-
maya devam edeceğiz" dedi. Başkan Çebi, 
bir santrfor eksik aldıklarını ve bu açıklarını 
da ocak ayında tamamlamak istediklerini 
dile getirdi. Antalyaspor'dan Nazım Sanga-
re'yi transfer etmek için görüşmeler yaptık-
larını vurgulayan Çebi, "Karşımıza konulan, 
sunulan rakamların doğru fiyatlar olmadı-
ğını anladığımızda, transferden vazgeçtik" 
şeklinde konuştu. Ekonomik sıkıntıları inkar 
etmediklerini dile getiren Çebi, "Kiralama 
konusunda sadece bir futbolcuya 200-300 
bin avro verdik. Transferde kimseye bonser-
vis bedeli ödemedik. Çok tasarruflu bir 
transfer dönemi geçirdiğimizi söyleyebili-
rim" ifadelerini kullandı. 

Teknik anlamda başarı  

Transferlerde çok çabuk eleştirilerin başladı-
ğına dikkati çeken Çebi, "Yapılmayan trans-
ferler eleştirildi, arkasında kimlerin olduğu 
malumdur. Baskı altında hissetmeden, Be-
şiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda, hoca-
mızın ve izleme ekibin içinde olduğu bir 
süreçte transferleri yaptık. Başarılı bir trans-
fer dönemi geçirdik. Teknik anlamda da ba-
şarılı olduğumuzu göreceksiniz" diye 
konuştu. 
Başkan Çebi, kadro dışı kalan Jeremain 
Lens, Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin'in 
durumuyla ilgili de, "Teknik kadronun fay-
dalanmak istediği oyuncuyu kadro dışı bı-
rakmamız söz konusu değil. Kadro dışı 
kalanlar teknik kararlardan ibarettir. Kadro 
dışı kalanlardan biri Douglas, bir yıldır 
sakat ve PAOK maçında da sakatlığının 
geçtiğini düşünmemize rağmen kendisini iyi 

hissetmediğini söyleyerek oynamamıştır. 
Mirin, geçen sene yurt dışından geldiği gün-
den beri oynuyor. Ücretinin neredeyse 
dörtte birini dışarıdaki kulüp ödüyor, geri 
kalanı ise biz ödüyoruz. Kendisinden fayda-
lanamayacağımızı düşünerek kadro dışı bı-
raktık. Lens ise hareketlenmesi gerektiğini 
düşünmemize rağmen bu saate kadar bunu 
başaramamıştır. Vereceği katkılar söz ko-
nusu olursa, değerlendireceğiz. Tyler Boyd'u 
umut ediyorum ocak ayında takımda göre-
ceğiz. Altyapıyla çalışıyor" dedi. 

Hocanın istediklerini aldık  

Sergen Yalçın'ın transferler konusundaki 
açıklamalarının hatırlatılması üzerine de 
Ahmet Nur Çebi, "Transfer tek kişi tarafın-
dan yapılmaz, ekip işidir. Bir ekipte herkesin 
aynı fikirde olması mümkün değil. Hocanın 
istediklerini, onayladıklarını da aldık. Onay-
lamadığı şeklinde elimizde bir futbolcu ol-
duğunu sanmıyorum" diye konuştu. 

Güneşli günler yakındır 

Çebi, genç oyuncuların Aytemiz Alanyas-
por'a verilmesiyle ilgili eleştirileri de, "Belirli 
takımlarda kiraya verdiğimiz 17'ye yakın 
futbolcu var. Alanyaspor'da da iki oyuncu-
muz bulunuyor. Tapularını kimseye verme-
dik. İki yıl bu takımda oynayacaklar. Bu 
çocuklarla kontratımız minimum beş yıldır" 
şeklinde yanıtladı. Dorukhan Toköz'ün ta-
kımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya 
da Çebi, "Dorukhan, Beşiktaş'ta kalmak is-
tediği takdirde kontrat imzalayacaktır. İste-
mediği takdirde Allah yolunu açık etsin" 
diye yanıt verdi. Bu arada Çebi, eski teknik 
direktörleri Şenol Güneş'in milli takımda 
başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini 
vurgulayarak, şunları söyledi; "Şenol hoca 
keşke Beşiktaş'tan gitmeseydi. Bunu acı acı 
itiraf ediyorum. Ama gitmesi için çok uğraş-

tılar. Gitmek istemediği halde aşırı baskılar 
sonucunda Beşiktaş'ımızdan ayrılmıştır. 
Milli takımımızı ayakta tutuyor, güneşli 
günlere hazırlıyor." 

Avcı'ya para ödemedik 

Ahmet Nur Çebi, geçen sezon yollarını ayır-
dıkları teknik direktör Abdullah Avcı ile gö-
rüşmelerin sürdüğünü ve çözüm bulmak için 
çabaladıklarını söyledi. Avcı'nın 3 yıllık bir 
kontratının bulunduğunu hatırlatan Çebi, 
"Bu kontratta yazılı olan vecibeler var. Abdul-
lah hocamıza ayrıldığı günden itibaren 
ödeme yapmadık, uzlaşmaya çalışıyoruz. 
Araya dostlar, hatırlı insanlar girdi. Avukatı-
nın yaptığı açıklama manidardır. Bu talepler 
Avcı'dan gelirse değerlendirebilirim ama avu-
katını muhatap almak istemiyorum. Avcı, 
açıklama yapabilecek kadar yürekli ve güçlü-
dür. Hocayla görüşmeleri yaptığımda maale-
sef, 'Ben para konularını sizinle konuşmak 
istemiyorum, avukatımla görüşün.' demiştir. 
Haklarından vazgeçtiğini de duymadım" 

dedi.Çebi, Sergen Yalçın ile sözleşmeyi uza-
tıp uzatmayacakları yönündeki soruya da, 
"Beşiktaş'ın önem verdiği ve geçen sene de 
başarısını ispat etmiş hocamız var. Yönetime 
gelirken takımı 13. sıradan 3. sıraya getirdi. 
Sergen hoca bizim için kıymetlidir. Sözleş-
meyi uzatmak istediğinde biz her zaman ha-
zırız. Yeter ki talebi olsun. Hocamız 
şampiyonluğa odaklanmış. Her zaman kala-
cağını biliyor, biz de o cesareti kendisine ver-
dik" yanıtını verdi. Geçmiş dönemlerin 
incelenmesi konusunun sürdüğünü sözlerine 
ekleyen Çebi, pandemi döneminin bu incele-
menin sonuçlarını geciktirdiğini aktardı. Bu 
incelemeleri Beşiktaş'ın parasıyla gerçekleş-
tirdiklerini anlatan Çebi, "Kendi paramla 
bunu ödeseydim, yanlış anlaşılırdı. İnceleme-
lere de çok müdahil olmak istemiyorum. O 
işin içinde ben de varım. Korkmuyorum, he-
sabını vermeye hazırım. Varsa da hesabımı 
veririm" dedi. Geçmiş yönetimden hesap 
hesap sorma iddiasıyla gelmediklerini anla-
tan Çebi, şunları söyledi;

TRABZONSPOR Kulü-
bü'nün 47’nci Olağan 
Divan Genel Kurulu, 

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Meh-
met Ali Yılmaz Tesisleri’nde basına 
kapalı olarak gerçekleştirildi. Kulübün 
sosyal medya hesaplarından canlı 
olarak yayınlanan genel kurulda 
kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yö-
neticilerin yanı sıra, divan kurulu üye-
leri hazır bulundu. Toplantının açılış 
konuşmasını yapan Divan Kurulu 
Başkanı Ali Sürmen, geçen sezon ya-
pılan transfer politikasının divan ku-
rulunu yeterince mutlu etmediğini 
belirterek, “Bu sezon da yapılan 
transferlerin büyük çoğunluğunun ya-
bancı olması, her daim öze dönüşü 
ilke edinen bazı taraftarlarımızı üzer-
ken, ‘futbolcunun yerlisi, yabancısı 
olmaz’ diyen taraftarlarımızı da 
umutlandırmıştı. Biz divan kurulu 
olarak öncelikli olarak Trabzon’da ya 

da ülkemizde yetişen oyuncunun oy-
natılmasını savunduk ve savunmakta-
yız. Buradan yabancı oyuncuya karşı 
olduğumuz anlamı çıkarılmamalı ve 
hassas denge mutlaka korunmalıdır. 
Neticede futbolcuların yerlisi de ya-
bancısı da profesyoneldir. Futbolcu-
nun takımda kalıp kalmaması 
çoğunlukla ekonomik değerlere bağlı 
olarak sonuç vermektedir. Gelen fut-
bolcu size fiyat pazarlığıyla gelir, ye-
tiştirdiğiniz futbolcu ise size hem para 
hem de itibar kazandırır. Futbolcu ye-
tiştirme uzun ve sabır isteyen bir pro-
jedir. Bunun için önce taraftarın 
sabırlı olması gerekir. Taraftarın sab-
retmediği ve yönetimi bunalttığı 
zaman yönetimler telaşla futbolcu ye-
tiştirme projesini rafa kaldırıp kısa dö-
nemde başarı için hazır futbolcuya 
yönelebilmektedir. Taraftarın sabırlı 
olmadığı bir takımın yönetimi oyuncu 
yetiştirmek ve sahaya sürmekte tered-

düt yaşar. Genç oyuncularımızı ve on-
ları savunan yöneticileri sosyal med-
yada aşağılayan ve hakaret eden bazı 
taraftarların bu davranışlarının kulü-
bün menfaatlerine uygun düşmediğini 
hatırlatmakta fayda var” dedi. 

Şampiyonluk elimizden alındı 

‘2019-20 sezonunda yaşadığımız çok 
güzel anılarımız kadar çok büyük 
üzüntülerimiz de oldu’ diyen Sürmen, 
“2019-20 futbol sezonunda alınan ba-
şarılı sonuçlarla ‘bu sefer tamam’ dedi-
ğimiz şampiyonluk elimizden alındı. 
Bunun devamında geçmiş yıllarda ol-
duğu gibi Trabzonspor’da büyük bir 
kaos ve yıkım bekliyordu. Çok şükür 
büyük taraftarımızın sağduyusu ve kır-
gınlıklara rağmen kaosa girilmeden sü-
reçten çıkılmıştır. Kulübümüzün yeni 
sezona da bazı istenmeyen sonuçlarla 
girmiş olmasına rağmen taraftarın 
beklentisi yüksektir” diye konuştu.

Trabzonspor’un borcunu düşürdük
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün net borcunu 928 milyon TL’ye düşürdüklerini belirterek,  

“Bu finansal politika devam ettiğinde 5 sene sonra Trabzonspor borçlarının tamamından kurtulacaktır” dedi

HER ŞEY BEŞİKTAŞ İÇİN 

"CAMİAMIZ inceleme yapılmasını ve bir 
yanlışlık varsa bunu ortaya koymamızı 
istedi. Birilerinin ihraç edilmesi gibi ko-
nular gündeme getiriliyor. Mağdur yarat-
mak için senaryo üretiliyor. 
Gündemimizde böyle bir şey yok, bunlar 
genel kurulun vereceği kararlardır." Genel 
sekreter Mesut Urgancılar da, konuyla il-
gili olarak şu ifadeleri kullandı; "En son 
kasım ayındaki mali ve idari genel kurulu 
hedeflemiştik. Ama İçişleri Bakanlığı ka-
rarıyla bu toplantının aralık ayında yapıl-

ması gerekti. Biz raporu kasım ayı içinde 
teslim almak istediğimizi yetkili kuruma 
ilettik ve bize teslim edecekler.” Başkan 
Ahmet Nur Çebi, Bankalar Birliği ile yeni 
bir yapılandırmanın söz konusu olup ol-
madığı yönündeki soru üzerine de, "Sü-
rekli yeni anlaşmalar yapıyoruz. Her gün 
sil baştan bir şeyler yapıyoruz. Bankasız 
yaşamak bakalım Beşiktaş'a ne zaman 
nasip olacak? Bir yapılandırmadır gidi-
yor. Ceket teslim edilmiş biz geri almaya 
çalışıyoruz" dedi. DHA 

Sürekli mücadele ediyoruz



G alatasaray Kadın Basketbol Takımı 
kaptanlığına getirilmesiyle ilgili ola-
rak Köksal, "Böylesine büyük bir 

sorumluluğu Galatasaray gibi bir kulüpte 
elde etmek, hem çok büyük bir onur, hem 
de apayrı bir heyecan kaynağı. Galatasaray 
kaptanları spor tarihinde çok özel ve sem-
bolik yere sahiptir. Galatasaray; her zaman 
başarıları, taraftarı ve kültürüyle, bir spor-
cunun içindeki liderlik vasıflarını keşfetmesi 
ve sergilemesi için çok büyük bir fırsat sun-
muştur. Elde ettiğim fırsatın değerini biliyo-
rum ve layık olabilmek için var gücümle 
çalışacağım. İyi bir liderliğin, tecrübe kadar, 
özgün olmaktan da geçtiğine inanıyorum. 
Ben hata yapmaktan korkmayan ve yeni de-
neyimlere açık biriyim. Deneyimleyeceğim 
ve öğreneceğim çok şey var, ama şunu çok 
net söyleyebilirim. Kaptanlık görevimi de 
kendim olmaktan vazgeçmeden yerine geti-
receğim" diye konuştu. 
Geçen sezonu Fransa'nın USO Mondeville 
ekibinde geçiren Köksal, "Genç yaşta bu 
gibi deneyimler, insanı daha hızlı olgunlaş-
tırıyor, kendi kararlarını vermeyi ve sorum-
luluk almayı öğretiyor. Ben de Fransa'dan 
takım içinde daha fazla sorumluluk alma 
hevesinde bir sporcu olarak döndüm. 
Güzel bir zamanlama olduğunu söyleyebi-
lirim" dedi. 

Yuvaya dönmek iyi geldi 

Cansu Köksal, yeniden Galatasaray'da ol-
manın kendisi için büyük bir motivasyon 
olduğunu belirterek, "Her sporcu gibi ben 
de ilk başlarda alışık olduğum tempodan 
çıkınca biraz zorlandım. İşin ucunu sıkı tut-
mam gerekiyordu, sonuçta Galatasaray'a 
imza atmıştım. Yuvama geri dönüyordum, 
bu benim için çok büyük bir motivasyon 
oldu. Takım antrenmanı yapamasam da, 
her an geri dönecekmiş gibi bireysel hazır-
lıklar yaptım. Fitness programlarını aksat-
madım. Normalleşme dönemi başlar 
başlamaz, bireysel antrenörüm ile özel ola-
rak çalışmaya başladık. Takım antrenman-
ları başlayınca biraz bocalama dönemi 
yaşadık elbette, yeni kurulan bir takımız. 
Temaslı bir spor sonuçta, çok yoğun ön-
lemler altındaydık ve biraz tedirgindik. Yine 
de hızlı adapte olduğuma inanıyorum" şek-
linde konuştu. 

Hep üstüne koymalıyız 

Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da şampi-
yonluk hedeflediklerini söyleyen Köksal, 
"Hem lig ve Avrupa'da başarılar elde etmiş 
bir kulüp olarak yine hedef orası. Alışılmı-
şın dışında bir sezon olacak, ama her takım 
için öyle olacak. Yani bu arkasına sığınabi-
leceğimiz bir bahane değil. Bir kere bahane-
lere sığınmaya başlarsak sonu gelmez. 
Böylesine zor dönemler, çok büyük fırsatlar 
barındırır. Bu fırsatları değerlendireceğiz. 
Galatasaray kulübü, koşullar ne kadar zor 
olursa olsun, hedefi hep en üste koymak 
zorundadır. Göğsümüzde bu armayı taşı-
manın bedeli de, taraftarımızın beklentisi 
de budur" açıklamasında bulundu. Köksal 
taraftarlardan destek isterken, "Fiziken ya-
nımızda olamasalar da, kalplerimizin bir 
attığını biliyoruz. Her ne olursa olsun, 
adanmışlığımızdan şüphe etmesinler" dedi. 

Kadın voleybolu çok değerli  

Voleybol ve basketbolun Türkiye'de önemli 
bir geçmişi olduğunu belirten 26 yaşındaki 
sporcu, "Kadın voleybolu ülkemizde çok 
köklü bir geçmişe sahip. Basketbol da ikinci 
sırada onu takip ediyor diye düşünüyorum. 
Sahadaki başarı, görünürlüğü ve maddi ve 
manevi desteği de getiriyor. Avrupa'da 
almış olduğumuz başarılar, basketbola olan 
ilgiyi ve desteği arttırdı. Yavaş ama emin 
adımlarla sporun cinsiyetinin olmadığı al-
gısı toplumumuzda yayılıyor. Bunun bir 
parçası olmak mutluluk verici" diye ko-
nuştu. 

Kadınlar özeldir 

Basketbolun sadece ataerkil bir spor olma-
dığını ve kadınların çok başarılı olduğunu 
belirten Köksal, "Beni büyüten, geliştiren, 
olgunlaştıran, güçlendiren ve özgürleştiren 
bir mesleğim var. Kendi ayaklarım üzerinde 
durmamı sağlayan, hırs, disiplin ve çalış-
kanlığımın karşılığını veren bir mesleğim. 
Basketbol hayattaki zorluklar karşısında 
pes etmemeyi öğretti bana. Kız çocuklarını 
ve genç kızları, onları böylesine güçlendire-
cek bir meslekten mahrum bırakmaya te-
şebbüs eden her zihniyetin karşısında 
dimdik durmaya hazırım. Kimse bize neyin 
yakışıp yakışmadığı, neyi yapıp yapamaya-
cağımızı söyleyemez. Bu konuda gücüm 
yettiğince, sonuna kadar mücadele 
edeceğim" ifadelerini kullandı. 
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TÜRK Boks tarihinin en ba-
şarılı sporcusu olarak dik-
kat çeken Busenaz 

Sürmeneli, kadınlar ve erkekler ara-
sında alınan madalyalarda ilk sırada 
yer aldı. Boks tarihinde 3 dünya, 5 
Avrupa şampiyonluğu ve 1 Avrupa 
üçüncülüğü elde eden Sürmeneli, top-
lamda  9 madalya kazanan tek sporcu 
oldu. Hazırlıkların çok iyi gittiğine 
vurgu yapan başarılı sporcu yaptığı 
açıklamada, "Takım olarak eski for-
mumuza dönmeye çalışıyoruz. Pan-
demi arasından sonra dönüşte biraz 
zorlandık ama şu an tempomuz ve ta-
kımın enerjisi çok iyi durumda. İnşal-
lah en iyi şekilde hazırlanarak 
Londra’ya tam takım olarak gitmeyi 
hedefliyoruz. Takım olarak çok iyi du-
rumdayız ve dünya sıralamasında ilk 
üçteyiz. Kadın boksu açısından  tari-
himizde bu ilk. Takımımız çok genç ve 
çok iyi derecelere sahip sporcular var. 
Neden bizim takım 5’te 5 yaparak 
olimpiyatlara gitmesin. İnşallah Türk 
halkının desteği ile beraber bayrağı-
mızı en üstte dalgalandırmaya devam 
edeceğiz" diye konuştu. Tokyo Olim-
piyatları’ndan madalya ile dönmek is-
tediğini söyleyen Sürmeneli, "Her şey 
çok çalışmaktan ve istemekten geçi-
yor. İnşallah Türk halkının dualarıyla 
Tokyo Olimpiyatları’nı madalya ile 
süslemek istiyorum" açıklamasında 
bulundu.  

Madalyayı kap gel 

SAKARYA Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü tarafından 
Sapanca Gölü yanında ya-

pımı tamamlanan kano-kürek tesi-
sinde, milli takım sporcuları antren- 
man yaparken, kulüplerden çok sayıda 
sporcuya da ev sahipliği yapıyor. 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafın-
dan Serdivan ilçesinde Sapanca Gölü 
kenarına kurulan ve yaklaşık yaklaşık 
200 sporcunun antrenman yapabildiği, 
milli sporculara ev sahipliği yapan 
kano-kürek tesisi, önümüzdeki gün-
lerde yelken sporcularına da ev 
sahipliği yapacak. 

Sapanca'da kürek sporu

GALATASARAY KAPTANI 
OLMAK BUYUK BIR ONUR

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, 
"İnşallah Tokyo’dan madalya ile 
dönmek istiyorum. Hem ülkeme 

hem aileme hem de kendime 
gurur yaşatmak istiyorum" dedi

Galatasaray Kadın Basketbol Takı-
mı'nın kaptanı ve Türkiye A Milli Kadın 
Basketbol Takımı oyuncusu Cansu Kök-
sal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) 
özel açıklamalarda bulundu.  
Köksal, "Böylesine büyük bir  
sorumluluğu Galatasaray gibi  
bir kulüpte elde etmek, hem çok  
büyük bir onur, hem de apayrı bir  
heyecan kaynağı” dedi

'Mektup Arkadaşım Ol' projesinin 
hızla büyüdüğüne vurgu yapan 
Köksal, "Pandemi gibi süreçler 
dezavantajlı bölgelerdeki kız ço-
cukları için çok daha zor geçiyor. 
Bahar (Toksoy Guidetti) ve Yase-
min (Ecem Anagöz) ile bu ko-
nuda bir şeyler yapmamız 
gerektiğine karar verdik. Onlara 
yalnız olmadıklarını hissettirme-
nin bir yolunu bulmamız gereki-
yordu. Samimi bir el uzatalım, 
yanlarına gidemesek de, yanla-
rında olduğumuzu hissettirelim 
dedik. Çok büyük kitlelere ulaş-
mak gibi bir hedefimiz yoktu as-
lında, üçümüzün de birer mektup 
arkadaşı olsun, yıllarca mektup-
laşalım demiştik. İsteyenler bize 
katılsın diye bir çağrıda bulun-
duk sadece. Profesyonel kadın 
sporculardan bir anda destek 
yağdı, sporcu olmayan fakat pro-
jeyi desteklemek isteyen de bir-
çok kadından da mektup yazmak 
için talep geldi. Sayımız her 
geçen gün artıyor. Projenin en 
güzel yanı, farkındalığı sosyal 

medya üzerinden yaratıp, çocuk-
lara eski usul mektuplar ile ulaşı-
yor olmamız. Sadece farkındalık 
yaratmak yeterli değil, kız çocuk-
larından cevap mektupları gel-
meye başladığında bunu daha 
iyi anladım. Benim mektup arka-
daşımın adı Neşe. Mektubunda 
10.000 nüfuslu bir ilçede yaşadı-
ğından ve kız çocuklarının 
eğitime erişiminin yeterli olmadı-
ğından bahsetmiş. Fakat o, 
okuma şansı bulmuş kızlardan 
biri ve iyi yerlere gelmesi, yaşa-
dığı yerdeki kız çocukları için en 
güzel ilham kaynağı olacak. 
Okuduğumuz okullar elbette 
önemli ama yazdıklarını okurken 
Neşe gibi akıllı, olgun ve çalış-
kan bir kız yetiştirdikleri için ai-
lene ne kadar teşekkür etsek az 
diye düşündüğümü söylemeli-
yim. Asıl eğitimin aileden alındı-
ğını bir kere daha fark etmemi 
sağladılar. Neşe gibi kızların se-
sini duymak ve duyurmak, onları 
desteklediğimizi göstermek ger-
çekten çok önemli" dedi. DHA 

Kız çocukları için umut

Cansu Köksal

TÜM dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs pandemisi nede-
niyle Türkiye Taekwondo Fede-
rasyonu'nun faaliyet programı 
da etkilendi. Son Türkiye Şam-
piyonası'nı Ocak ayı sonra-
sında yapabilen federasyon, 
tam 9 aylık bir aranın ardından 
yeni şampiyona için gün say-
maya başladı. Federasyonun 
kısa bir süre önce vefat eden 
asbaşkanı Zekeriya Tutar'ın 
adının verildiği Yıldızlar Türkiye 
Taekwondo Şampiyonası 30 
Ekim-13 Kasım tarihleri ara-
sında iki grup halinde Anka-
ra'da yapılacak. Şampiyonada 
ilk hafta kızlar, ikinci hafta ise 
erkekler müsabakaları yapıla-
cak. Federasyon, Ocak ayı 
içinde büyükler, gençler ve po-
omsae kategorilerinde Türkiye 

şampiyonalarını gerçekleştir-
miş, son müsabaka günü ise 29 
Ocak olmuştu. Türkiye Taek-
wondo Federasyonu, 3-7 Şubat 
tarihleri arasında ise İstan-
bul'da 6. Uluslararası Türkiye 
Açık Taekwondo Turnuvasına 
ev sahipliği yapmıştı. Koronavi-
rüs pandemisi nedeniyle  
13 Mart'ta tüm yurtta spor or-
ganizasyonları durdurulurken, 
1 Haziran'da yeniden dönüş 
protokolü çerçevesinde 45 fe-
derasyona bağlı branşlarda kı-
sıtlı olarak spor faaliyetlerine 
izin verilmişti. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, 4 Ağustos tarihinden 
itibaren aralarında taekwondo-
nun da yer aldığı diğer  
branşlarda kontrollü bir şekilde 
antrenmanların başlayabile-
ceği kararını açıklamıştı. 

Türkiye Taekwondo Federas-
yonu Başkanı Prof. Dr. Metin 
Şahin, "Yaklaşık 9 ay sonra bir 
müsabaka düzenleyeceğiz. Ye-
niden tatamiye ineceğimiz için 
heyecanlı ve mutluyuz. Korona-
virüs nedeniyle uzun bir ara 
vermek durumunda kaldık. 
Sporumuzu, sporcularımızı  
tüm paydaşlarımızı özledik. 
Şimdi bu özlemi gidermeye ha-
zırlanıyoruz. Tüm önlemlerimizi 
alarak bu şampiyonayı  
gerçekleştireceğiz. Şampiyona-
mızın adını da kısa bir süre 
önce kaybettiğimiz asbaşkanı-
mız Zekeriya Tutar'a ithaf edi-
yoruz. Türk sporu için büyük 
emekleri olan bir kişiydi.  
Adını her zaman anacak ve  
yaşatacağız" ifadelerini  
kullandı. DHA 

9 ay sonra taekwondo
Türkiye Taekwondo Federasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 9 aylık  bir aranın ardından Türkiye Şampiyonası düzenlemeye hazırlanıyor



S anica markasıyla faaliyet yürüten 
Fatinoğlu Holding, yeni girdiği ta-
şıma ve istifleme sektöründe fabrika 

yatırımının ardından önemli bir satın alma 
yaptı. İtalyan Pegasolift’i satın alan Fati-
noğlu, sektöre toplamda 100 milyon Euro 
yatırım gerçekleştirdi. Beş ana işkolunda 
faaliyet yürüten Fatinoğlu Holding, taşıma 
ve istifleme sahasına peş peşe önemli yatı-
rımlar gerçekleştiriyor. 2019’da deneme ma-
hiyetinde başladığı forklift üretimini ileri 
seviyeye çıkaran ve 3 ayrı fabrikaya dönüş-
türen Fatinoğlu Holding, son olarak 
İtalya’da Pegasolift şirketini satın aldı. Fati-
noğlu Holding, Manisa Akhisar’da faaliyete 
geçirdiği 48 bin metrekare alan üzerinde ku-
rulu taşıma ve istifleme tesislerinin yanı sıra 
İtalya Verona’da merkezli Pegasolift hamle-
siyle şirketin dünyanın 100 ülkesindeki bayi-
lik ağını çatısı altına aldı. Fatinoğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fatinoğlu, 
taşıma ve istifleme alanında elektrikli fork-
lift, elektrikli transpalet ve manuel transpa-
let üretim yapısını tamamladıklarını 
söyleyerek, “Üç farklı gruptaki üretim sü-
reçlerimizi tamamladık. Pegasolift satın al-
masıyla da bayilik yapımızı oluşturduk. 
Sanica ve Pegasolift markasıyla bu alanda 
dünyanın önemli oyuncularından biri ola-
cağız” dedi. Fatinoğlu, son satın alma da 

dahil taşıma ve istifleme sahasında 100 mil-
yon Euro’luk yatırıma imza attı. 

40 milyon Euro ihracat 

Ali ve Nesimi Fatinoğlu tarafından 1987 yı-
lında temelleri atılan Fatinoğlu Holding, ilk 
üretimini Sanica markasıyla banyo küveti 
alanında gerçekleştirdi. Bugün bu sahada 
dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ola-
rak faaliyet yürütüyor. Türkiye’nin ilk akrilik 
küvet üreticisi Fatinoğlu banyo ve spa gru-
bundan, rezervuar grubuna, ısı ve tesisat 
grubundan, kombiye, panel radyatöre, alt 
yapı ve üst yapı boru grubuna, cam gru-
buna uzanan alanlarda önemli yatırımlar 
gerçekleştirdi. Dünyanın üç ayrı bölgesinde 
yüksek hacimli depoları bulunan ve 80’in 
üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Fati-
noğlu Holding, bu yıl için 40 milyon Euro 
ihracat gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin, 
iş hacminin yüzde 40’ını oluşturan ihracat, 
yeni dönemde yüzde 65’leri buldu. 

Yeni nesil, çevreci forklift üretiyoruz 

Son yatırım alanları forklift ve istifleye ala-
nında önemli bir boşluğun varlığından söz 
eden Fatinoğlu Holding Başkanvekili Ali 
Fatinoğlu, özellikle yeni nesil, çevreci ürüne 
yönelik ihtiyacın her geçen gün arttığına 
dikkat çekti. Holding olarak yenilikçi ürün-

lerle ve satın almalarla bu alanda kısa sü-
rede hızlı yol almayı hedeflediklerini kayde-
den Fatinoğlu şu bilgileri verdi: 
“Örneğin elektrikli forklift Türkiye’nin 
önemli bir ihtiyacı. Bu alanda önemli bir 
boşluk var ve biz çevreci ürünlerimizle ülke-
mizde önemli bir hizmet sunacağız. Yeni 
nesil, az tüketen, nitelikli enerji ihtiyacı içeri-
sinde olan ürünlerle, hem satışta memnuni-
yet yaratacağız, hem de satış sonrasında. 
Geçen yıldan bu yana yaptığımız yatırımlar 
ve üretimlerle önemli bir noktaya geldik. 
Bundan sonra hem Türkiye’de, hem de 
dünya pazarlarında hızla mesafe kat edece-
ğiz. Amacımız bu alanda dünya üreticisi ve 
markası olmak. Hem üretimde marka ola-
cağız, hem de Sanica ve son İtalyan şirketin 
satın almasıyla bünyemize aldığımız Pega-
solift markalarımızla pazar payımızı artıra-
cağız”. 

95 ülkede bayisi var 

Geçen yıl elektrikli forklift ve manuel trans-
palet üretimine başlayan Fatinoğlu Hol-
ding, dünyaca ünlü İtalyan Firması 

Pegasolift’i satın alarak üretim ağına elek-
trikli transpaleti de ekledi. 30 yıllık sanayici 
ve marka sahibi Pegosalift’in 95 ülkede yü-
rüyen bayi yapısı, Fatinoğlu’nun yurt dışı 
pazarlara ulaşmada en önemli adımı oldu. 
Ali Fatinoğlu, “Satış ağımız bir anda çok 
kuvvetlendi. Yani bir taraftan büyük bir kü-
melenmenin içinde yürüyen Akhisar üreti-
mimiz, üç koldan en modern şekilde 
ilerlerken, diğer yandan, iki güçlü markamız 
ve bayi ağımızla dünya pazarlarında da 
önemli adımlar atacağız” dedi. 

Akhisar’ı üretim üssü yaptı 

Fatinoğlu Holding’in İstanbul’da üç, Ma-
nisa Akhisar’da 8, Elazığ’da da entegre bir 
üretim tesisi bulunuyor. Bünyesinde 2 bin 
direk, 5 bin de endirek çalışan var. Yurt dı-
şında İngiltere/Londra, Kanada/Toronto ve 
Macaristan/Budapeşte’de depoları bulunu-
yor. Ali Fatinoğlu, sanayicilikte suyun dey-
diği hangi alan varsa üretimini 
gerçekleştirdiklerini ve bu alanda daha da 
büyüyeceklerini kaydederek, “Yeni sahamız, 
forklift ve istifleme alanında da önemli bir 

oyuncu oluyoruz” dedi. Fatinoğlu Holding 
şu alanlarda yatırımlara ve üretimlere sahip 
bulunuyor: İstifleme Makineleri Grubu’nda 
Akhisar’da ü yeni tesiste elektrikli forklift, 
ieektrikli Transpalet ve manuel transpalet 
üretimi yapılıyor. Isı grubunda, yine Akhi-
sar’da üç ayrı fabrikada panel radyatör, 
kombi ve havlupan, dekoratif havlupan üre-
timi gerçekleşiyor. Plastik boruda üst yapı 
ve altyapı boru üretimi de Fatinoğlu Hol-
ding’in önemli yatırım alanlarından. Temiz-
lik ve pis su, yenden ısıtma boruları üretimi 
İstanbul Beylizdüzü ve Elazığ OSB’deki te-
siste, temiz su, kanalizasyon, telekomüni-
kasyon ve drenaj boruları üretimi de 
İstanbul Avcılar ve Elazığ OSB’de gerçekle-
şiyor. Üretimler toplamda 4 tesiste yürütü-
lüyor. Küved, duş teknesi, jakuzi, camdan 
duşakabin, gömme rezervuar, iç takım üre-
timi de Beylikdüzü ve Akhisar tesislerinde 
gerçekleşiyor. Grubun mobilya, aydınlatma, 
duşakabin sektörlerine dönük cam temper-
leme üretimi de önemli üs haline getirdikleri 
Akhisar OSB’de yürütülüyor. Grubun Ma-
nisa Akhisar’daki 8 fabrikasının kapalı üre-
tim alanı 100 bin metrekarenin üzerinde 
bulunuyor.
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KEDİLERE olan sevgimiz, tartışılmaz. 
Ancak konu kedilerimizin sağlığına geldi-
ğinde, sevgimiz aksiyona yeterince dö-
nüşmüyor; kedilerin sağlık ve yaşam 
kalitesi için kritik önemde olan düzenli 
sağlık kontrollerini gerçekleştirmiyoruz. 
Kedilerin düzenli sağlık kontrollerinden 
geçirilmemelerinin ardında, kedi sahiple-
rinin doğru bildiği yanlışlar, veteriner kli-
niği ziyareti için gerekli hazırlıklar ve 
klinik ziyaretinin kedilerde yarattığı düşü-
nülen ek stres gibi unsurlar bulunuyor. 
Ayrıca, kedilerin doğaları gereği ‘gizemli 
canlılar’ olma özellliği, acı eşiklerinin 
yüksek olmasına, bu da kedilerin sağlık 
kontrolüne ihtiyaçları olmadığı gibi yan-
lış bir kanıya sahip olmamıza neden ola-
biliyor. Tüm bu alanlarda kedi 
sahiplerinin farkındalığını artırabilmek ve 
kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden 
geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla, 
kedi ve köpek beslenmesinde dünyanın 
önde gelen şirketi Royal Canin, 15 Ekim-
15 Kasım tarihleri arasında “Kedinizi 
Veteriner Hekimine Götürün” 
kampanyasını hayata geçiriyor.

Kedinize iyi bakın

Fatinoğlu Holding, 
ünlü İtalyan istif makinaları 
üreticisi, Pegasolift  
Firması’nın tüm  
hisselerini satın aldı

ITALYAN PEGASOLIFT  
ARTIK TURK MARKASI

İlke DUYAN

İLKELİ KÖŞE

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanve-
kili Ali Fatinoğlu, Türkiye’nin elektrikli forklift 
ihtiyacının 5 bin adet civarında olduğunu söy-
leyerek, “Türkiye ihtiyacının 3 katı kadar üre-
tim kapasitemiz var, hedefimiz ihracatta da 
büyük adımlar atmık” dedi. “Türkiye’de elek-
trikli forkliftten farklı transpaletin de Tür-

kiye’de üretilmediğini gördük” diyen Fati-
noğlu, “Bu alanda üç grupta da var olmalısı-
nız. Biz de olduk. Elektrikli transpalette 
Türkiye pazarının ihtiyacı 14 bin, biz 45 bin 
adet üreteceğiz. Manuel palette iç Pazar ihti-
yacı 150 bin, biz 500 bin adet/yıl üreteceğiz” 
diye konuştu. 

3 grupta da varız, hedef 
hem iç pazar hem ihracat

1.İstifleme Makineleri Grubu; 
A) Elektrikli Forklift 
B) Elektrikli Transpalet 
C) Manuel Transpalet 
Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde 3 yeni 
kurulan fabrikada üretim yapmaktadır. 
2.Isı Grubu 
A)Panel Radyatör 
B) Kombi 
C) Havlupan, Dekoratif Havlupan (Yeni ürün 
yeni fabrika) 
Akhisar Organize Sanayideki 3 ayrı fabrikada 
üretilmektedir. 
3.Plastik Boru Grubu; 
A) Üst Yapı (Temiz ve Pis Su, Yerden Isıtma) 
Boru Grubu 
İstanbul Beylikdüzü ve Elazığ Organize 
Sanayi Fabrikalarında üretilmektedir. 
B) Alt Yapı (Temiz Su, Kanalizasyon, 
Telekomünikasyon ve Drenaj Boruları) 
İstanbul Avcılar’da 1 ve Elazığ Organize 

Sanayi’de 4 ayrı fabrikada üretilmektedir. 
4.Banyo Grubu; 
A) Küvet, Duş Teknesi, Jakuzi 
B) Camdan Duşakabin 
C)Gömme Rezervuar, İç Takım 
İstanbul Beylikdüzü Fabrikası’nda üretilmek-
tedir. Duşakabinler de Akhisar Organize Sa-
nayi’deki fabrikada üretilmektedir. 
5.Cam Grubu; 
Cam Temperleme Tesisi 
Mobilya, Aydınlatma, Duşakabin Sektörlerine 
Akhisar Organize Sanayi Fabrikası’nda üretim 
yapmaktadır. 
6.Yurtdışı Depo ve Dağıtım Ağı Şirketleri 
A) İngiltere Londra 
B) Macaristan Budapeşte 
C) Kanada Toronto 
Fabrikalarımızda üretilen tüm Sanica Ürün-
leri, kendi depolarımızda stoklanmakta ve 
kendi araçlarımızla bulundukları ve çevre 
ülkelerdeki bayilerimize teslim edilmektedir.
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TÜRKİYE’NİN en çok ihtiyacı olan bölgele-
rine ve köylerine anaokulları kazandıran Ço-
cuklar Gülsün Diye Derneği, yeni açacağı 
anaokulunun heyecanını, Cumhuriyet Bayra-
mı’nın coşkusuyla birleştiriyor. Gülben Er-
gen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar 
Gülsün Diye Derneği 40. anaokulunu, 28 
Ekim’de Denizli’nin Çivril ilçesinde açacak. 

Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gül-
ben Ergen ve devlet protokolünün katılımıyla 
okulun açılışı gerçekleşecek. Anaokulu, açı-
lış töreninin ardından Milli Eğitim Bakan-
lığı’na bağışlanacak.Yaklaşık 100 öğrencinin 
okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gül-
sün Diye Zehra – Mehmet Bulut Anaoku-
lu’nun yapımını hayırsever bir aile üstlendi.  

Gülben Ergen örnek oluyor

Ali Fatinoğlu, Fatinoğlu Hol-
ding olarak yurtdışında ben-
zer çalışmalara imza atmayı 
devam etmek istediklerini 
belirtti. İhracata katkı sun-
mak için çalışmalarının 
devam edeceğini de kayde-
den Fatinoğlu, "Biz güzel bir 
yolda büyük bir gayretle yü-
rüyoruz. Bildiğimiz bu yolda 
da en iyi şekilde yürümeye 
devam edeceğiz" ifadelerini 
kullandı.

Fatinoğlu Holding, Manisa Akhisar’da faaliyete geçirdiği 48 bin 
metrekare alan üzerinde kurulu taşıma ve istifleme tesislerinin 
yanı sıra İtalya Verona’da merkezli Pegasolift hamlesiyle şirketin 
dünyanın 100 ülkesindeki bayilik ağını çatısı altına aldı.


