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GAZİLER BAŞTACIMIZ

Hepsi eşit hakka
sahip olmalıdır

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
'19 Eylül Gaziler Günü' dola-

yısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ga-
ziliğin kahramanca bir mücadelenin
ömür boyunca taşınacak onur ve
övünç madalyası olduğunu vurgu-
ladı. Türk Milleti'nin mazisinden
atisine gazi bir millet olduğunu kay-
deden Bahçeli, "Kolunu verse de va-
tanını vermeyen, bacağını kaybetse
de bayrağını kaybetmeyen, bir gö-
zünden olsa da haine ve zalime

boyun eğmeyen
gazilerimiz istik-
lal muhafızları,
istikbal müjdeci-
leridir. Nitekim
gazilik hiç sön-
meyecek iftihar
ve irade meşale-
sidir. Elbette tüm
gazilerimiz eşit
haklara sahip ol-
malı, bir ve aynı
görülmelidir”
dedi.
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ANKETTE FARK YARATTI

Kemal başkan 
gönülleri kazandı
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Sen ölürsen
herkes ölür...
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Rus doğalgazı
Almanları böldü

Halit ÇELİKBUDAK

Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, icraat-

ları en beğenilen belediye başkan-
ları sıralamasında İstanbul’da ilk
3’te yer alırken 30 büyükşehirin ilçe-
leri arasında ise 16’ncı oldu. 
Avrasya Araştırma Şirketi, 30 bü-
yükşehirde il ve ilçe belediye baş-
kanlarının icraatlarıyla ilgili anket
yaptı. Yapılan ankette Esenyurt Be-
lediye Başkanı Kemal Deniz Boz-
kurt, İstanbul’da ilk 3 içinde yer
aldı. Bozkurt, 30 büyükşehirin 100
ilçesi arasında
ise icraatları en
çok beğenilen
belediye baş-
kanları arasında
16’ncı sırada yer
aldı. Bozkurt’un
icraatlarından
memnun olan-
ların oranı ise
yüzde 58,6
oldu. I SAYFA 5
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Devlet Bahçeli

BAHÇELİ’YE YÜKLENDİ

Doktorlar bu 
ülkenin evladı

CHP’li Muharrem İnce,
‘Memleket Hareketi' gezileri

kapsamında geldiği Artvin’de,
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli'nin Türk Tabipler Birliği’nin ka-
patılmasına yönelik çağrısına ilişkin
“Sayın Bahçeli, doktorlar bu mem-
leketin akıllı evlatlarıdır. Memleketin
akıllı evlatlarının üzerinden elini
çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölü-
yorlar. Onlar çoluk çocuğunu evde
bırakıp bizi iyileştirmek, bizi yaşat-
mak için ölüyorlar. Tıp fakültesine
yüksek topuklu arkasına basılmış
ayakkabı ile girilmez” dedi.  I SAYFA 7

ç

Kemal Deniz Bozkurt

HAKLARI ÖDENMEZ

Gaziler vatanı 
sahipsiz bırakmadı 

19 Eylül Gaziler Günü nede-
niyle mesaj yayınlayan Silivri

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Gazilerimiz milli kahramanları-
mızdır. Onların bu vatanı sahipsiz
bırakmadıkları gibi bizler de onları
hiçbir zaman yalnız bırakmayaca-
ğız” dedi. Gazilerin birçok zorlukla
mücadele ettiğini de anlatan Yıl-
maz, “Hiçbir maddi ve dünyevi
değerle kıyaslanamayacak olan 
bu unvanı taşıyan gazilerimiz, 
temsil ettikleri
ԁeğerlerin bilin-
ciyle, yürekle-
rinde taşıdıkları
vatan sevgileri
ve kahramanlık-
ları ile yeni ne-
sillere rehberlik
etmektedir” 
ifadelerini 
kullandı. 
I SAYFA 8
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Volkan Yılmaz

MUHTARLARLA TOPLANTI

Her mahalle
bizim mahalle

Mahalle muhtarlarıyla bir
araya gelen Beyoğlu Belediye

Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçede
hayata geçirilen marka projeler
başta olmak üzere mahallelerde ya-
pılan ve yapılması planlanan proje-
lerin detaylarını anlattı. Muhtarların
önerilerini dinle-
yerek istişare-
lerde bulunan
Başkan Yıldız,
“Tüm mahalle-
ler bizim. Hep-
sine aynı gözle
bakıyoruz ve
neye ihtiyacı
varsa ona yöne-
lik yatırımlar 
yapıyoruz” 
diye konuştu.
I SAYFA 9
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Haydar ali Yıldız

Karantinada geçen nisan
ayında 920 bin, mayısta

699 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisi
kullandı. Normalleşme sürecinde
‘ucuz kredi’ ile gaza basılınca va-
tandaşın borçları 720 milyar 
liraya ulaştı. Zamanında ödenme-
diği için takibe alınan krediler yıl
başından bu yana 403 milyon lira
artarak 25 Mart itibariyle 152,6
milyar lira oldu. Vatandaşların va-

desinde geri ödemesini yapama-
dıkları için bankaların takibe al-
dığı tüketici kredisi ve kredi kartı
borcu ise yılbaşı  BDDK’nın veri-
lerine göre bankalara tüketici kre-
disi ve kredi kartı borcu (ya da her
ikisi birden) bulunan vatandaşla-
rın sayısı bu yıl ocak ayında 31
milyon 983 bin kişiye yükseldi.
Borçlu vatandaş sayısı bir yıl ön-
cesine göre 725 bin kişi arttı. 
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İstanbul’da, Ağustos ayında, hava kalitesinde yüzde 9 iyileşme görüldü. Barajlardaki doluluk
oranı, 14 Eylül itibariyle, yüzde 42,57 olarak gerçekleşti. Borcundan dolayı saati kapatılan
246 bin aboneye, pandemi sürecinde, İSKİ tarafından yeniden hizmet verilmeye başlandı

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İstanbul

İstatistik Ofisi, İstanbul’a
ilişkin Eylül 2020 İstanbul
Çevre Bültenini yayınladı.
Bültende yer alan bilgilere
göre; son on yılda, baraj-
larda en yüksek doluluk
yüzde 65,56 ile 2011 yı-
lında, en düşük doluluk ise
yüzde 14,71 ile 2014 yı-

lında gerçekleşti. Son bir
yılda, en yüksek doluluk
yüzde 68,98 ile 2020 yılının
Nisan ayında, en düşük
yüzde 36,67 ile 2019 yılının
aralık ayında yaşandı. Bor-
cundan dolayı kapanan
ancak pandemi nedeniyle
tekrar hizmet verilmeye
başlanan su abone sayısı,
246 bin 776 oldu. I SAYFA 5
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İSKİ kimsenin
suyunu kesmedi

Çocuk gelişimine
dikkat edilmeli

Vatandaşın bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 720 milyar liraya yükseldi. Açlık sınırı 2 bin 374 lira,
yoksulluk sınırı ise 7 bin 732 lira oldu. Vatandaş geçinebilmek için bankalara borçlanıyor, borcunu ödeyemeyen-
ler de icralık oluyor. İcra dairelerinde her geçen gün artan takip dosyaları ise ciddi bir boyuta ulaşmış durumda

BOGAZA KADAR
BORCA BATTIK!

Yeni eğitim öğretim yılının başlama-
sına iki gün kala, Eminönü'nde her

yıl alışılan kalabalık yerini sakinliğe bıraktı.
15 yıldır Eminönü'nde kırtasiye dükkânı iş-
leten Ümit Taşyiğen, "Her yıl buralar bu-
rası çok kalabalık olurdu. Bu sene
pandemiden dolayı insanlar internetten
yapıyor alışverişlerini. Biz de maske satıyo-
ruz yapacak bir şey yok" dedi. I SAYFA 9
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Gürbüz Çapan
bir efsanedir

Gelecek Partisi Esenyurt
İlçe Başkanı Veysel Kara-

tay, Esenyurt Kurucu Belediye
Başkanı Gürbüz Çapan'ı ağırladı.
Çapan'ın Esenyurt için bir efsane
olduğunu anlatan Karatay, “Biz
Esenyurt'ta geçmişte su bile bula-
mazken, Çapan sayesinde gelişme
katettik. O'nun emekleri unutul-
maz” ifadelerini kullandı. Kara-
tay’ın ardından konuşan Çapan
ise Gelecek ve Deva Partileri’nin
demokrasinin varlığı anlamında 
çok değerli olduğunu belirterek,
“Türkiye’de insanları ötekileştir-
mek isteyen, bizi Ortadoğu ülkesi
yapmak isteyenlere karşı güzel bir
cevap, bu partiler oldu” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 5
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HERKESİN BANKALARA BORCU VAR

Ortaya çıkan bu verileri sos-
yal medyada feryad eden

vatandaşların yazdıkları ise doğru-
lar nitelikte. Sosyal medya sitesi
Twitter üzerinden 'geçinemiyoruz'
başlığı altında mesajlar
yazan vatandaşlar devlet yet-
kililerinden yardım istiyor.
Sağlık çalışanı olduğunu be-
lirten Esma Gül isimli bir va-
tandaş, Bakan Fahrettin
Koca'yı etiketleyerek, “Aldığı-
mız maaşlar emeklerimizin

karşılını değil. Herşeyi geçtim bu
maaş ile geçinemiyoruz. Vicdancı
olun artık, maaşlara doğru düzgün
bir düzenleme yapın” dedi. Çağa-
tay Tibet isimli bir başka vatandaş

ise “Dolar rekor kırıyor kimse-
den ses yok. Hortumculuk zir-
vede yine kimseden ses yok. Biz
geçinemiyoruz” diye konuştu.
Sevilay Gençay ise yine bakan-
lara seslenerek, “Artık geçine-
mez haldeyiz, yardım edin”
çağrısında bulundu.
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VATANDAŞ: ARTIK GEÇİNEMİYORUZ

Kırtasiyeler bile
maske satıyor!

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan, Vahdettin Köşkü'nden
canlı bağlantıyla katıldığı
Kuzey Marmara Otoyolu 5.
Kesim Açılış Töreni'nde yap-
tığı konuşmada, Türkiye'nin
önünü kesmek isteyenler ol-
duğunu söyledi. Erdoğan,
“Türkiye'yi yeniden kendi iç
meseleleriyle boğuşan bir

hale getirerek asırlık uyanışı-
mızı önlemeye çalışıyorlar.
Önümüzü kesmek istiyorlar
ama nafile çaba. 10 yıl önce
2023 hedefleriyle milletimi-
zin huzuruna çıktığımızda
birilerinin tek derdi birkaç ay
sonra yapılacak seçimlerdi.
Hala aynı köhne siyaset an-
layışında olanlar var” diye
konuştu. I SAYFA 7
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KÖHNE BİR SİYASET ANLAYIŞI VAR

ONUMUZU KESMEK
ISTEYENLER VAR!

ONUMUZU KESMEK
ISTEYENLER VAR!

ONUMUZU KESMEK
ISTEYENLER VAR!

ONUMUZU KESMEK
ISTEYENLER VAR!

ONUMUZU KESMEK
ISTEYENLER VAR!

ONUMUZU KESMEK
ISTEYENLER VAR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle gaziler

ile video konferans toplantısında biraraya geldi.
Kılıçdaroğlu, "Şunu bilmenizi isterim ki şehitleri-
miz ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa olsun
aslında bu toplumun ortak değerleridir. Biz şe-
hitler arasında ayrımın kalkmasını, gaziler ara-
sında ayrımın kalkmasını, şehit ve gaziler için
devletin ortak ve tarafsız yaklaşması gerektiğini
her ortamda bir şekilde dile getiriyoruz. İktidar
tabii bizi sanki terör örgütünü destekliyormuşuz
gibi, sanki gidip PKK ile biz masaya oturup an-
laşma yapmışız gibi savunuyorlar" dedi. I SAYFA 7
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Sanki terör örgütüyle
masaya biz oturduk!

SOYLU’DAN CEVAP GELDİ

Anayasa Mahkemesi
eleştirilemez değildir

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Türkiye'nin FETÖ ve

PKK'dan çok çektiğine işaret ederek,
"Kamuya girecek görevlilerin güven-
lik soruşturmasını iptal etmek
demek, onlara devletin kapılarını
açmak demek değil midir? Onu ben
mi iptal ettim. Anayasa Mahkemesi
iptal etti. Hangi hakla iptal ettiniz?
Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bütün

kurumları sabah-
tan akşama
kadar eleştirilir-
ken Anayasa
Mahkemesi’nin
aldığı kararların
eleştirilemez diye
bir şeyi söz ko-
nusu değildir"
dedi. I SAYFA 7
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Süleyman Soylu

aNIL
BODUÇ

HaBER Türkiye’de ekonominin gidişatı konusunda endişelenen halk,
sosyal medya üzerinden adeta feryat ediyor. Vatandaşlar, “Biz
maalesef geçinemez hale geldik. Hükümet bizi görsün” dedi.

246 BİN 776 ABONEYE HİZMET

Bunu nasıl başardın!
Beyoğlu'nda taksiyle çarpışan otomobil 
tramvay yolundaki demir korkuluklara çarptı. 
Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.SAYFA 3

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu
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ÇocukLArdA büyüme ve gelişme geriliği
hakkında bilgiler veren Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adnan

Sarı, “Çocuğun standart büyüme eğrilerinin altında
veya üstünde olması veya eğer daha önceki ölçüm-
leri varsa, çocuğun kendi gelişim eğrisinde durak-
lama olması uyarıcı olmalıdır” dedi. Uzmanlar
çocuğu erişkinden ayıran en önemli özelliğin büyü-
mesi olduğuna dikkat çekerek büyüme teriminin, boy
uzaması ve ağırlık artışı, vücudun boyutlarında ge-
lişme teriminin ise yürüme ve konuşmaya başlamak
gibi fonksiyonlarındaki ilerlemeyi anlattığını belirti-
yor. Medicana Avcılar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Adnan Sarı çocuk-
larda büyüme ve gelişme geriliği hakkında bilgi
verdi. Dr. Adnan Sarı, "Çocuğun vücudu büyür,
zihni gelişir. Büyüme ve gelişme geriliği bazen bir-
likte görülebilir. Ancak bu iki durum birbirinden ay-
rılmalıdır. Çocuklar büyüklerin küçük birer kopyası
değildir. Onların erişkinlerden en önemli farkı, ço-
cukların sürekli büyüyüp gelişmekte olmalarıdır.”
dedi ve ekledi: “Bu süreç, anne karnındayken Kadın
Doğum Hekimi tarafından takip edilmeye başlanır
ve çocuğun doğumuyla birlikte, ergenlik döneminin
tamamlamasına kadar Çocuk Hekimi tarafından de-
ğerlendirilir.”  

Eğrileri değerlendirmek gerek 

Dr. Adnan Sarı şöyle devam etti; “Büyüme, çocuğun
fiziki özelliklerindeki artış ile tanımlanır. Gelişme ise,
mental, motor ve psikolojik olgunlaşmayı anlatmak-
tadır. Çocukluğun değişik yaş dönemlerinde, bü-
yüme hızları farklı olabileceği gibi, gelişme de her
yaşa özgü belirli değişkenlikler beklenir. Çocuk he-
kimi muayenesinde büyümenin takibi için, vücut
ağırlığı, boy uzunluğu, boy uzunluğu, baş çevresi öl-
çümleri rutin olarak yapılıp büyüme ( persantil ) eğ-
rilerine göre değerlendirilmektedir.’’  

Çocuk gelişimine
dikkat edilmeli

Doktordan D
vitamini uyarısı
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İstanbul Eczacı Odası se-
çimsiz olağan genel kurul
toplantısı gerçekleştirdi. Top-

lantıda koronavirüs süreci ve eczane-
lerde alınan tedbirler konuşuldu.
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer
Cenap Sarıalioğlu, vaka sayılarının
artmasıyla eczanelerdeki tedbirlerin ar-
tırıldığını belirtti. Uzmanların grip ve
zatürre aşılarına yönelik açıklamaları
dolayısıyla eczanelerde her iki aşı gru-
buna talebin arttığına dikkat çeken Sa-
rıalioğlu, aşıların dağıtımının Ekim
ayında yapılmasını beklediklerini söy-
ledi. 

Bilim insanları öneriyor 

Grip ve zatürre aşılarının özellikle risk
grubu için önemli olduğunu ifade eden
İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer
Cenap Sarıalioğlu, şunları söyledi:
"Grip ve zatürre aşılarını bilim insan-
ları öneriyor. Bizler de öneriyoruz.
Bunu risk grubu dediğimiz 65 yaş üstü
vatandaşlarımıza, kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlarımıza, vücut dirençle-
rinin korunabilmesi için zatürre ve grip
aşısı yaptırın diyoruz. Zatürre aşısında
olay biraz daha farklı. Devletin elinde
şu an yeterli miktarda aşı var.  Geçen

yıl 1 milyon 300 bin doz civarında aşı
yapılmıştı. Aynı miktarda bir aşı gele-
cek. Bunun artırılmasına yönelik çalış-
malar var ama nereye kadar gideceğini
bilmiyoruz. Bizim hesaplarımıza göre
20-25 milyon aralığında risk grubu va-
tandaşımız var. Durum böyle olunca
vatandaşlar eczanelerimize gelip isim-
lerini yazdırıyorlar. 'Lütfen grip aşısı
geldiğinde bana haber verin' diyorlar"
dedi Sarıalioğlu, "Bu anlamda bakanlı-
ğın bir çalışma içinde olduğunu biliyo-
ruz. Umarım sağlıklı ve doğru bir
çalışma olur. İhtiyaç sahiplerinin ta-
mamına grip aşısını verebiliriz" ifadele-
rini kullandı.

Tedbirlere geri dönüyoruz

Vaka sayılarının artması nedeniyle ec-
zanelerde tedbirler artırıldı. "Biz Mart
ayı başından itibaren bütün tedbirleri-
mizi almaya başlamıştık" diyen Zafer
Cenap Sarıalioğlu, "Yaz aylarında bir
gevşeme oldu belki ama son bir aydır
yeniden vaka sayılarındaki artışların
başlaması aynı Mart ayındaki tedbir-
lere geri dönmemize sebep oldu. Şu an
tüm eczanelerimizde yeniden sosyal
mesafe kurallarını uygulamaya başla-
dık. Hastalarımızı mümkün olduğu

kadar az sayıda eczanelerimize alıyo-
ruz. Kısa sürede alışverişlerini tamam-
lıyoruz. Bekleme koltuklarını kaldırdık.
Hastalarımızla sohbet etmiyoruz" ifa-
delerini kullandı.  Eczacılar arasında
koronavirüs vaka sayısının arttığına
dikkat çeken İstanbul Eczacı Odası
Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Şu
ana kadar meslektaşlarımız arasında
11 kaybımız var. 3 teknisyenimiz de
vefat etti. Son iki aydır vaka sayılarımız
azalmıştı. Ancak son 15-20 gündür
maalesef meslektaşlarımız arasında
koronavirüs pozitif teşhisi alan meslek-
taşlarımızın haberleri gelmeye başladı.
Yeniden pozitif teşhislerde artışı gör-
meye başladık. Bizim endişemiz önü-
müzdeki ay başından itibaren belki
bugün İstanbul'da olmayıp memleke-
tinde tatilde olan vatandaşların da
dönmesiyle yeniden vaka sayılarında
artışın olacağını düşünüyoruz" şek-
linde konuştu. DHA

Koronavirüs normalleşme takvimi netleşirken, uzmanlar karantina döneminin ardından ortaya çıkabilecek psikolo-
jik sorunlara işaret ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi, "Bu dönemde uyum bozukluğu gibi psikolojik sorunlar da
görülebilir. Uyum bozukluğu, ilk 3 ay içinde yaşanan yoğun duygusal ve davranışsal sorunları içerebilir" dedi

U zmanlar, koronavirüs salgını ne-
deniyle uzun bir süredir evlerde
geçirilen sürenin ardından, iş ve

sosyal yaşantıya geri dönüşle birlikte bir
takım psikolojik sorunların da ortaya çı-
kabileceği uyarısında bulunuyor. Sürecin
etkilerinin herkes için farklı olabileceğinin
altını çizen Bahçeşehir Üniversitesi Psiko-
loji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan
Sevi, yaşanabilecek psikolojik sorunları
işaret ederek sürecin nasıl daha sağlıklı
bir şekilde atlatılacağı konusunda bilgiler
verdi. Sevi, “Algı ve beklentilerimiz duy-
gularımızı ve bu süreci nasıl yaşadığımızı
etkileyecektir. Her şeyin birdenbire eskiye
dönmesini beklemek hayal kırıklığı yara-
tabilir. Eskiye dönüş kademeli olacaktır.
Bu durum can sıkıcı gibi görünse de or-
taya çıkabilecek daha büyük sorunları
önleme amacı içerdiği hatırlanmalı ve sa-
bırlı davranılmalıdır. Eski hayatımıza iliş-
kin rutinler mümkün olduğunca bu
normalleşme sürecinin bir parçası olmalı-
dır” diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Herkes farklı bir süreç
yaşayacak

Bu süreçte duygularda değişimler fark
edebileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi
Oya Mortan Sevi, şöyle devam etti: "Bu
süreçte birbirimizden çok farklı duygular
da yaşayabiliriz. Bu son derece doğal. İyi
ki de duygusal tepkiler verebiliyoruz. Bu
noktada bu duyguların yoğunluğu, şid-
deti, süresi ve kişinin yaşamına etkisini
dikkate almamız gerekir. Kişide belirgin
sıkıntı yaratan ve süreğen mutsuzluk, ka-
ramsarlık, huzursuzluk, uyku sorunları,
iştah sorunları, kaygı nöbetleri, ağlama
nöbetleri, sinirlilik, saldırganlık, konsant-
rasyon güçlükleri, içe kapanma, iş, okul
ve/veya aile ortamında işlevselliğin belir-
gin şekilde bozulması ile kendine zarar
verme düşünceleri ya da davranışları gibi
belirtiler yardım almayı gerektirebilir.
Akut stres bozukluğu, travma sonrası
stres bozukluğu, uyum bozukluğu, dep-
resyon ve anksiyete bozuklukları gibi psi-
kolojik sorunlar bu dönemin bir sonucu
olarak ortaya çıkabilir. Örneğin, bu dö-
nemde daha yoğun yaşanabileceğini dü-
şündüğüm uyum bozukluğu belirgin
psikolojik ve sosyal stresörlerin ortaya
çıkmasından sonra ilk 3 ay içinde yaşa-
nan yoğun duygusal ve davranışsal so-
runları içerebilir. Depresif duygudurum,
kaygılı duygudurum ya da davranış prob-
lemleriyle seyredebilir. Psikolojik ya da
psikiyatrik destek almayı gerektirebilir.
Yakını hastalanan ya da yakınını kaybe-

den kişiler akut stres bozukluğu ya da
travma sonrası stres bozukluğu yaşayabi-
lirler. Bu sözü geçen durumlar da tedavi
edilmediğinde depresyon veya kaygı bo-
zukluklarına neden olabilir. Tüm bunlara
ek olarak hepimiz bu süreçte değişiklikler
yaşıyoruz, kendimizi bir miktar mutsuz
ya da endişeli hissediyor olabiliriz, yaşa-
dığımız her belirti bir psikiyatrik rahatsız-
lık yaşadığımız anlamına gelmez.
Yukarıda bahsettiğim sorunlar işlevselli-
ğimizi bozuyorsa ve kendi başımıza çöz-
mekte zorlanıyorsak mutlaka uzman
desteği almalıyız”

Psikososyal etkiler sürebilir

Karantina döneminde yaşanan psikolojik
sorunların normal yaşantıya dönüşte psi-
kolojik sorunlar getirip getirmeyeceği
hakkında bilgi veren Oya Mortan Sevi,
“Üzerinde pek fazla kontrol gücümüzün
olmadığı bir sürece tanıklık ediyoruz.
Tüm dünyada milyonlarca insan ölüyor,
kendi hayatlarımız ve yakınlarımızın ha-
yatları ile ilgili endişeliyiz ve her şey bitse
de bu durumun olası psikososyal etkileri-
nin süreceğini tahmin ediyoruz. Sürdürü-
len sorumluluklar nedeniyle çoğu insan
duygularını baskılıyor ve sorunları dü-
şünmeyi erteliyor olabilir, yaşam şartları
da baş etme gücümüzü zorluyor olabilir,
bunun sonucunda psikolojik sorunlar or-
taya çıkabilir ya da zaten var olan psiko-
lojik sorunlar tetiklenebilir. Dahası
normal yaşantıya dönüş ile birlikte bazı

stresörler ortadan kalkarken yeni stresör-
ler eklenebilir yaşamımıza. Fiziksel, eko-
nomik ve sosyal değişimler yaşanabilir ve
bu değişimler de psikolojik olarak bizleri
etkileyebilir. Ancak bu sürecin etkilerinin
de herkes üzerinde birebir aynı olmasını
bekleyemeyiz. Bununla birlikte, olayları
yorumlama biçimimizin, yük kaldıra-
bilme gücümüzün, ne kadar yükle başa
çıkmaya çalışıyor olduğumuzun ve bu
süreçteki sosyal desteğimizin bu dönemi
nasıl atlatacağımız üzerinde bir etkiye
sahip olacağını söyleyebiliriz” değerlen-
dirmesinde bulundu.

1 aydan uzunsa destek şart 

Karantina öncesi iş yaşamına geri dön-
menin konsantrasyon güçlükleri doğura-
bileceğini söyleyen Sevi, “Ancak bunun
doğal olduğunu hatırlamalılar, insan me-
kanik bir varlık değil; zihnimizdeki dü-
şünceler, duygularımız, bedenimiz
birbirini ve iş ortamındaki performansı-
mızı etkileyebiliyor. Kendilerini yargıla-
madan bu durumun zamanla
düzeleceğini kendilerine söylemeliler.
Önlem ve kısıtlamaların bir süre daha
devam edebileceğini düşünürsek iş orta-
mındaki alışkanlıklarını eskisi gibi sürdür-
meleri de zaman alabilir. Ancak yoğun
şekilde devam eden, kişide belirgin sıkıntı
yaratan ve günlük işlevselliği bozan belir-
tiler belki de yardım almayı gerektiren bir
psikolojik sorunun işareti olabilir” dedi.
DHA

UYUM BOZUKLUGU
YASAMA DANS ET

Çok değişiklik
yapmayın
Normalleşme döneminde yapılması
gerekenler hakkında tavsiyeler veren
Dr. Öğr. Üyesi Oya Mortan Sevi son
olarak şunları söyledi: "Aslında in-
sanların evde kaldıkları ya da kısıtlı
dışarı çıkma ile sürdürdükleri yaşam-
larında günlük rutinlerinde çok fazla
değişiklik yapmamış olmaları bun-
dan sonra da işlerine yarayacaktır.
Örneğin uyku ve beslenme alışkanlık-
larını çok fazla değiştirmemiş olmak,
önceden de uğraştıkları boş zaman
aktivitelerine zaman ayırmış olmak,
az da olsa kendine zaman ayırmış ol-
maktan bahsediyorum. Şimdiye dek
yapılmadıysa bile mümkün oldu-
ğunca bunlara dikkat etmeye başla-
malılar. Yeni iyi alışkanlıklar
kazanmak için de iyi bir dönem. Fi-
ziksel aktiviteler arttırılabilir, evde de
uygulanabilecek olan yoga ve medi-
tasyon gibi gevşeme yöntemlerine
başvurulabilir. Sosyalleşme açısından
kısıtlılık devam etse de sosyal medya
aracılığıyla aile ve arkadaşlarla ilişki-
ler devam ettirilmelidir. Sorumluluk-
ların paylaşımı için de yakın çevreden
sosyal destek alınabilir. Tüm bunlara
ek olarak kişinin kendi başa çıkma
yöntemleri ve sosyal destek ağları so-
runları çözmede yeterli olmuyor ise
psikolojik destek arayışına girebilir."

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Bizim hesaplarımıza göre 20-25 mi-
lyon aralığında risk grubu vatandaşımız var. Durum böyle olunca vatandaşlar eczanelerimize
gelip isimlerini yazdırıyorlar. 'Lütfen grip aşısı geldiğinde bana haber verin' diyorlar" dedi
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Genç yetişkinleri etkileyen en yaygın sinir sis-
temi sorunu olan Multiple Skleroz (MS) ve
beslenmenin etkisi üzerine yoğun çalışmalar

devam ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Hakan
Şilek, özellikle D vitamini eksikliğin MS hastalığının
kötüleşmesinde önemli etkisinin olduğunun saptandı-
ğını söyledi. Uzmanlara göre beyin hücrelerinin yıkı-
mıyla seyreden bir hastalık olan Multiple Skleroz
(MS) konusunda halen bilinmezliğini koruyan birçok
nokta bulunuyor. Hastalık, beyin ve omuriliği etkilediği
için, görme bulanıklığından hareket kısıtlılığına kadar,
birçok soruna neden olabiliyor. Nedeni hala bilinme-
yen MS için uzmanlar, çevresel ve genetik faktörlerin
birlikteliğinin etkili olabildiğini söylüyor. Son yıllarda
beslenme ile ilişkisine dair önemli çalışmalar var” dedi.



G ültepe'de 2017 yılında başlayan 
olaylarda Nişantaşı'nda bir eğ-
lence mekanından kimin haraç 

alacağı tartışması sonucu iki grup ara-
sında husumet oluştu. Bu husumet so-
nucu Gültepe'de iki grubun silahlı 
çatışması sırasında 26 yaşındaki Kaan 
Özcan öldü, iki kişi de yaralandı. Bu ola-
yın ardından iki grup arasında karşılıklı 
yaralama ve silahlı saldırı olayları gerçek-
leşti. Polis kayıtlarına göre iki grup ara-
sındaki kavga hiç bitmedi. 27 Mayıs 2020 
tarihinde Şişli, Esentepe Mahallesi, Köp-
rülü Sokak üzerinde Orhan Karagöz adlı 
kişi sokak ortasında tabancayla vurularak 
öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri 
iki çete arasındaki husumet nedeniyle öl-
dürüldüğünü tespit edilen Orhan Kara-
göz cinayetine katılanları yakalamak için 
harekete geçti. 

Saldırı anı kamerada 

Yapılan çalışmalarda cinayet sırasında 
saldırganların güvenlik kameraları tara-
fından görüntülendiği ortaya çıktı. Gö-
rüntülerde 3 kişi oldukları görülen 
saldırganlar bir ara sokakta önce saldırı 
için hazırlık yapıyor, ardından hedeflerine 
doğru harekete geçiyor. Görüntülerde 
daha sonra saldırganlar cinayeti işlemle-
rinin ardından ellerinde silahlarla geldik-
leri yerden hızla kaçıyorlar. 

Bodrum'da yakalandı 

Polis olayı azmettirdiği iddia edilen çete 
liderlerinden Serdar A.'yı kaçtığı Muğ-
la'nın Bodrum ilçesinde düzenlediği ope-
rasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin daha 
önceden polise geliş kaydı olduğu ayrıca 
iki ayrı mahkeme tarafından kasten yara-
lama ve Ateşli silah ve Mermileri ülkeye 
sokma suçundan arandığı ortaya çıktı. 
Olaya karışan diğer şüpheliler Talha 
P.(25), Selçuk A.(34), Sebahattin T.(40), 
Atilla Ş.(40), Dursun Z.(37) İsmail 
Ç.(33) de yakalandı.
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OLAY, ARNAVUTKÖY Mahallesi, Abdul-
hakmolla Sokakta bulunan evde 13 Eylül 
Pazar günü meydana geldi. Üç şüpheli 
girdikleri evden üç adet dizüstü bilgisa-
yar çaldı. Evine hırsız giren C.K.'nın ih-
barının ardından polis çalışma başlattı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana 

geldiği bölgede güvenlik kameralarını 
inceleyerek kimliğini tespit ettiği Recep 
A.(25)'i 16 Eylül Çarşamba günü yaka-
ladı. Şubeye getirilen Recep A.'nın 7 
adet suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şu-
bede işlemleri tamamlanan şüpheli 
mahkemeye sevk edildi. Hırsızlık şüphe-
lisi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak 

cezaevine gönderildi. Görüntülere yansı-
yan diğer iki şüphelinin arama çalışma-
ları devam ediyor. Öte yandan 
şüphelilerin hırsızlık yapmak için gire-
cekleri eve yürüyerek gittikleri ve hırsız-
lık olayının ardından bir şüphelinin 
markete girip alışveriş yaptığı anlar 
güvenlik kameralarına yansıdı.

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

KAZA, D-100 Karayolu Edirne isti-
kametinde saat 02.00 sıralarında 
yaşandı. 34 DDN 239 plakalı oto-

mobilin sürücüsü, Saadetdere mevkiine gel-
diği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 
direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden 
çıkan araç bunun üzerine bariyerlere çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle geriye savrulan otomobil 
yan yolu ayıran beton bariyerleri aşarak bir 
sokağa girdi. Kazada otomobilin motoru ise 
yola fırladı. Otomobildeki 4 kişi, kazayı yara 
almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar ise 
bir yandan yardıma koşarken bir yandan da 
durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulu-
nan kişileri kontrol ederken, polis ekipleri de 
çevrede önlem aldı. 

İkinci kaza meydana geldi 

İlk kazada otomobilden yola savrulan parça-
lar ve dökülen yağ nedeniyle ikinci bir kaza 
daha yaşandı. Bu kazada ise bir otomobil 
önündeki panelvan minibüse çarparak yan 
yola savruldu. Maddi hasarlı kazada, sürücü-
ler yara almadan kurtuldu. Kaza sonucu, 
polis ekipleri yeni bir kazanın yaşanmaması 
için yolda güvenlik önlemi aldı. Olay yerine 
gelen belediye ekipleri de yolda hem ışıklı 
önlem aldı hem de yola dağılan otomobil 
parçalarını ve yağı temizledi. Kazaya karışan 
otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı. 
Kazayla ilgili sürücülerden bilgi alan polis, 
kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

Polis  
denetime çıktı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne 
bağlı polis ekipleri il genelinde çok 
sayıda noktada, "Yeditepe Huzur" 

denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü il gelinde çok sayıda noktada 
"Yeditepe Huzur" denetimi gerçekleş tirdi. 
Denetimlerde kontrol noktası oluşturan polis 
ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı. 
Araçlarda bulunanlar ise genel bilgi top-
lama(GBT) sorgulamasından geçirildi.  Be-
yoğlu'ndaki Taksim Meydanı'nda da kontrol 
noktası oluşturan polis, araçları durdurdu. 
Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu belir-
lenen bir sürücüye para cezası kesildi. Polis 
helikopteri de denetimlere havadan destek 
verdi. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde de polis 
ekipleri denetim yaptı. Sürücüler durdurula-
rak araçları arandı. Araçlarda bulunanlar 
GBT sorgulamasından geçirildi.

BAHÇELİEVLER Mimar Sinan 
Caddesi üzerinde bir sürücü cadde 
üzerinde "drift" yaparak trafiği teh-

likeye soktu. O anları kameralara kaydeden 
sürücü, sosyal medya üzerinden paylaştı.  
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler 
Amirliği tarafından sosyal medya üzerinde 
yapılan çalışma sonucu sürücünün kimliği 
tespit edildi. Sivil Trafik Ekipleri, sürücüyü 
yakalamak üzere harekete geçti. Ekipler, 
17 Eylül Perşembe günü Ümit C.'yi gözaltına 
aldı.  merkezine teslim edildi.

Zoru başardı!
BEYOĞLU'NDA taksiyle çarpı-
şan otomobil tramvay yolun-
daki demir korkuluklara 

çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yara-
landı. Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi 
üzerinde saat 01.45 sıralarında mey-
dana geldi. Karaköy istikametinde iler-
leyen taksiyle, aynı istikamete giden 34 
BKL 967 plakalı otomobil çarpıştı. Çar-
pışmanın etkisiyle savrulan 34 BKL 967 
plakalı otomobil tramvay durağının 
demir korkuluklarına çarptı. Otomobil 
demir korkulukları devirirken, taksideki 
2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 
tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken 
kazaya karışan otomobil ve takside 
hasar meydana geldi. Polis, kazayla 
ilgili çalışma başlattı.

CETEYE BUYUK DARBE

Hırsızlar kameralarda!

Bir acayip kaza

Beşiktaş'ta evden hırsızlık yapan üç şüpheliden biri polis tarafından yakalandı. Şüphelinin 
hırsızlığın ardından markete girip alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Şişli'de geçtiğimiz mayıs ayında yol ortasında tabancayla vurularak öldürülen Orhan Karagöz cinayetinin arka-
sından iki silahlı grup arasında 2017 yılından bu yana süren husumet çıktı. Polis olayı gerçekleştiren aralarında 

çete lideri olduğu iddia edilen Serdar A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı

Şişli'de polisten kaçan çalıntı motosikletteki 2 kişi taksiye çarptı. Kazada  
motosikletteki 1 kişiyle, savrulan motosikletin çarptığı 1 kişi yaralandı

Sen misin poilsten kaçan!
OLAY, Kurtuluş Cadde-
si'nde saat 03.30 sıralarında 
meydana geldi. Şişli İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis 
ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir 
halindeki 34 EG 3272 plakalı motosik-

leti durdurmak istedi.  
Polisin uyarısına rağmen şüpheliler 
kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis 
ve motosiklette bulunanlar şüpheliler 
arasında kovalamaca yaşandı. Kovala-
maca sırasında motosiklet, Kurtuluş 

Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin ke-
siştiği noktada Çetin Sarıdoğan idare-
sindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye 
çarptı. 
 Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 
kişi savrularak yer düşerken, kayan 
motosiklet ise caddedeki seyyar köfte-
cide yemek yiyen 1 kişiye çarptı. Ka-
zada motosikletten düşen bir kişi ile 
kazan motosikletin çarptığı kişi yara-
landı. Polis ekipleri, yaralı olarak yaka-
lanan şüpheliyi kelepçelerken, olay 
yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı 
ilk müdahalenin ardından yaralılar 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüp-
helilerden biri ise olay yerinden kaçtı. 

Çalıntı motosiklet  

Öte yandan, polisin incelemelerinde 
motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan 
şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı 
olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet 
çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis 
kaçan şüphelinin yakalanması için ça-
lışma başlattı. Olayla ilgili konuşan 
taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan,  
"Ben yokuştan yukarı çıkarken motor-
lular kaçıyordu. Bana vurdular.  
Biri kaçtı" dedi.

Polise yapılan sorgularının ardın-
dan şüphelilerden Serdar A., Selçuk 
A., Sebahattin T., İsmail Ç., Talha 
P. tutuklanarak cezaevine gönderi-
lirken diğer şüpheliler adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. DHA 

5 şüpheli gözaltına alındı 

Drift yapan  
maganda yakalandı
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Öğretmenlere
moral hediyesi

Sancak Bölgesi’ne yardım

bağcılar Belediyesi, pazar günü yapıla-
cak 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi
Sınavına girecek olan öğretmen adaylarına

sürpriz yaptı. Moral olması amacıyla çikolata ve ko-
lonyadan oluşan hediye buketi dağıtıldı. 20 Eylül
2020 Pazar günü uygulanacak olan 2020-KPSS Öğ-
retmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak
gençler, sınav öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Sınava
bir gün kala Bağcılar Belediyesi, Şehit Savcı Mehmet
Selim Kiraz Kütüphanesi’nde aylardır ders çalışan
adaylar için çikolata ve kolonyadan oluşan bir hediye
paketi oluşturdu.

Gençler çok mutlu oldular 

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın sela-
mını ileten görevliler, daha sonra ellerindeki hediye
buketini gençlere ikram etti. Üzerinde Başkan Çağırı-
cı’nın “KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı’na katı-
lacak adaylara başarılar dilerim” yazılı not bulunan
paketleri alan gençler, çok mutlu olduklarını belirterek
Çağırıcı’ya teşekkür etti.

İmanlı, ahlaklı bir nesil inşa etsinler

Geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştirecek öğ-
retmen adaylarına destek amaçlı böyle bir organizas-
yon yaptıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı,
“Öğretmenlik gibi mukaddes bir görevi seçen gençle-
rimiz bizim için çok değerlidir. Onlar, yaşadıkları top-
lumun akil insanı, yol göstericisi, milli ve manevi
değerlerin taşıyıcısı olacaklardır. Onlardan tek isteği-
miz, imanlı, ahlaklı vatanını ve milletini seven bir ge-
lecek inşa etmeleridir. Girecekleri sınavda kendilerine
başarılar diliyorum. İnşallah her biri gönlünde arzu-
ladığı yere ulaşır” dedi. Çağırıcı, öğretmen adaylarına
kendi meslekleri dışında sanat, edebiyat, müzik ve
spor gibi faaliyetlerle ilgilenmelerini tavsiye etti.

SırbiStan'ın Sancak Bölgesi'nde büyük artış
gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Türki-
ye'de Türkiye Bosna Sancak Derneği öncülü-

ğünde başlatılan 'Sancak Yalnız Değil' kampanyasında
toplanan 2 tır dolusu tıbbi malzeme, ihtiyaç sahibi soy-
daşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Türkiye Bosna
Sancak Derneği Baş-
kanı Muhammed
Sancaktar, toplanan
yardımlarla temin
edilen sağlık malze-
melerinin yola çıktı-
ğını belirterek, "Başta
Dışişleri Bakanlığı-
mız, Sağlık Bakanlı-
ğımız ve Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçimiz
Tanju Bilgiç olmak üzere gönderilen yardımlarda katkısı
bulunan tüm SKT'larımıza ve maddi manevi desteğini
esirgemeyen tüm hayırseverlere Türkiye Bosna Sancak
Derneği olarak çok teşekkür ederiz" dedi. 'Sancak Yalnız
Değil' kampanyasında yaklaşık 1 milyon 200 bin TL 
değerinde yardım toplandığı, belirtildi.

“ Kes ya" diye bağırdı. "Ya sus manyak"
diye yanıtladım o'nu. "Senden nefret
ediyorum. anlıyor musun. Nefret. Nefff

reeettt..." Ve devam edip giden; "Hayvan" -
"Mal" - "Gerizekalı" türü hakaretler. "Ya hadi
git" dedim. Masadan kalktı. Hızlı adımlarla
kapıya yöneldi. Ayakkabılarını dışarı atıp ka-
pıyı sertçe kapattı. Merdivenlerden inen öfkeli
adımlarının sesini duydum...

Tabii ki böyle gitmesine izin vermeyecek-
tim. Hemen peşine düştüm. Sokaktayız. O
yirmi metre önde ben arkada. "Dur manyak"
diyorum. "Gelme peşimden gerizekalı" diye
bağırıyor. O gidiyor ben peşinden gidiyorum...
Bu denli tartışmanın ve kavganın nedenini bil-
seniz; "Kendinizi bu kadar yormaya değer mi"
dersiniz kuşkusuz. Konu tamamen CHP sol
mu değil mi tartışmasından ibaretti. Bana
göre soldu. O'na göre ise faşist aşağılık ve 
yiyicilerin içinde olduğu bir düzen partisiydi.
Ve sarhoştuk evet. “Düzgün konuş” demiştim
o'na. “Konuşmazsam ne olur be? Asalak
mısın sen? CHP'de CHP. Boş bir parti işte”
demişti. Eeee yeter. Kes sesini deyip masaya
yumruğumu vurmuştum. Öyle mi diye sor-
muştu. Aynen öyle demiştim ve çekip gitmişti.
İşte şimdi peşindeydim... Ah CHP gene yak-
mıştın başımı. Dışarıdayız. O kaçıyor ben 
kovalıyorum...

O mağrur kadın on beş metre önümde
bağıra bağıra yürüyor. Ben sert erkek "dur,
manyak karı" diye peşinden gidiyorum.

Bir ara sahiden de duruyor!
Sert erkek koşar adım yaklaşıyor yanına;
Ulan niye söz dinlemiyorsun salak. 

Kaç kere dur diyeceğim sana.
"Eh kes be. peşimden gelme demedim mi

sana. İstemiyorum seni git.."
Öyle mi? Demek istemiyorsun beni. ha?
"İstemiyorum. İkile..."
Eeee gidersen git beee.
Ve mağrur kadın ilerliyor. Sert erkek sır-

tını dönüyor ona. Yolun tersi istikametine
yürümeye başlıyorum. "Yemin ediyorum geri-
zekalı bu. Ama sabah soracağım ben ona..."
diyorum. Sarhoşluk zırhının Allah cezasını
versin. Çok içmekten delik deşik olmuşuz. bir
süre sonra başımı çevirip bakıyorum. Hiç ar-
dına bakmadan yürümeye devam ediyor. 
Öfkeli, kızgın. derin bir "off" çekip geri 
düşüyorum peşine...

Metrobüse binecek. Ama kartı yok. 
Köprüyü çıkarken tekrar yakalıyorum o'nu.
"Metrobüse binmeye kartın var mı" diye soru-
yorum. "Sana ne ya gerizekalı git dedim
sana..." gitmiyordum. Doğrusunu isterseniz
benim de metrobüse binecek kartım yoktu.
Ama güvenlik görevlisine görünmeden hemen
gişeden geçtim. O ise güvenlik görevlisine gö-
rünüp geçmek için izin istiyordu... İznini aldı.
Ben aşağıda o'nu beklerken yaklaştı yanıma;

"Sana git dememedim mi ben?"
Ayakta duramıyorsun. Sesini kes.
"Senden nefret ediyorum."
Ben de senden tiksiniyorum...
Doğrusu güzel anlaşıyorduk...
Bu şahane konuşma devam ederken 

metrobüs geldi. O oturdu ben ayakta bekliyo-
rum. Kulaklığını taktı. Müzik dinliyor. Ben
gözlerinin içine baktım. Bir an göz göze gel-
dik. kulaklığının tekini çıkarıp "Ne bakıyorsun
lan. Defol" diye sesli sesli bağırdı. Tam bir baş
belasıydı. Hemen yüzümü cam tarafına 
çevirdim.

Metrobüs ilerliyordu. İneceği durağa gel-
dik. Dünyadan haberi yok. Kolundan tutup
"kalk" dedim. "Sana ne" dedi. "Söğütlüçeşme'ye

geldik salak" dedim. "Haaa" dedi. 
"Tamam inelim hadi..."

İndik. Şimdi bir kaldırım taşının üzerinde-
yiz. Dolmuş bekliyoruz. Gece, karanlık ve
ayaz var. Bir sigara çıkarıp yaktı. Ben peşin-
den hızla çıkarken sigaramı yanıma almamı-
şım... Biliyor sigarasız olduğumu. Hiçbir şey
demeden içine dumanını çektiği sigarasını
uzattı bana. İçtim geri verdim. O içti geri
verdi. Sonra kulaklığının tekini uzattı 
kulağıma. beraber şu an anımsamadığım
şarkılar dinledik...

Dolmuş geldi. "şenlik dağılıyor bir acı yel
kalıyordu kahvede yalnız...." bindi. "Dikkat et"
dedim. "Merak etme" dedi. Gülümsedi. Ve
teker dönmeye başladı o kaybolmaya başladı.
Şimdi kaldırımda tek başıma oturuyorum.
Gece yarısına yakınım. Dinlettiği şarkıyı ıslık
edip koymuşum dudaklarıma. Tekrar metro-
büse binip eve döneceğim ama kartım yok...

Anket şampiyonu Turan Hançerli

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli,
bilmem kimin düzenlediği ankette yılın en iyi
belediye başkanı seçildi.... Bu cümleyi son 3
ay içerisinde 2 bilemedin 3 kere duydum. Ma-
şallah öyle güzel bir belediye başkanımız var
ki yılda 3 kere anketlerde yılın belediye baş-
kanı seçiliyor. İyi de mübarek; yılda 3 kere en
iyi belediye başkanı seçilen Turan Hançerli
başkan, ne yaptı da 3 kere yılın en iyisi se-
çildi? Mesela Avcılar'da ne değişti? Marmara
Caddesi'nde çiçekler mi açtı? Cihangir Ma-

hallesi, başını alıp arşa mı değdi? Tahtakale
ve Yeşilkent'in imar sorunları mı çözüldü?
Ambarlı'ya nur mu yağdı? Trafik problemle-
rine çare mi buldu? Üniversite Mahallesi'nin
dağlarında çiçekler mi açtı? Mustafa Kemal
Paşa Mahallesi, Paris modeline mi evrildi?
Allah aşkına Avcılar'da ne oldu da Turan
Hançerli yılın belediye başkanı seçildi?

Ben size söyleyeyim. Bunların haliyle hiç-
biri olmadı. Avcılar aynı Avcılar. Düzen aynı
düzen. Şinanay da yavrum şinanay yani...
Peki Turan Hançerli nasıl oldu da yılın bele-
diye başkanı seçildi? Cevabı çok basit. Anket
mi var? Yüklenin ağalar beyler. Sevgili Tokat-
lılar, Almuslular, Zileliler, Turhallılar, Erbaalı-
lar hadi aslanlar, hadi koçlarım... Yüklenin en
iyi belediye başkanı Turan Hançerli butonuna.
Ve sonuç Hançerli yılın en iyi belediye 
başkanı...

Malum geçmiş Belediye Başkanı Haney
Handan Toprak Benli'de her anketten birinci
çıkar, anket şampiyonu olurdu. Ama 5 yıl
sonra sandık malum... Ne diyelim Allah 
sonunu benzetmesin anket şampiyonu 
Turan Hançerli'nin... 

Avcılar Park Evleri

2 artı 1 dairelerine 1 buçuk milyon TL, 4
artı 1 dairelerine ise 2 milyon 200 bin TL
değer biçilen Avcılar'ın lüks yaşam konutları
arasında gösterilen Avcılar Park Evleri, Avcı-
lar Belediyesi'nin de kalbi haline geliyor.

Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Bü-
lent Zeren ve Ali Rıza Değirmenci'nin ev sa-
hibi olduğu siteye şimdi de Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli'nin taşınacağı öğre-
nildi. Yakın bir zamanda yeni dairesine taşın-
ması beklenen Hançerli'yle birlikte Avcılar'ın
üç tepe isminin aynı sitede oturacak olması
tesadüfü de dikkat çekti.

Öte yandan söz konusu sitede AK Parti İs-
tanbul İl Başkanı Bayram Şenoacak, CHP
Avcılar eski Belediye Meclis Üyeleri, AK
Parti Avcılar eski İlçe Başkanı ve daha birçok
isimde ikamet etmişti...

Artık akıl fikir almıyor

15 yaşında küçücük bir kız. Melisa Kılıç...
Babası Özay Kılıç tarafından defalarca psiko-
lojik şiddete maruz kalıyor. Melisa'nın sosyal
medyada yazdıklarından anlıyoruz ki babası
sürekli; "Seni sevmiyorum. Keşke ölsen, öl-
meyi bile beceremezsin, korkaksın" diye kızı
itham ediyor ve üzerine; "orospu" vs gibi ağza
alınmayacak çirkin küfürleri öz evladına karşı
sarfediyor.

Ve bu kızcağızın küçücük kalbi, aklı bu
zulme dayanamıyor. Sosyal medyada yazdık-
larını okuduğumda yüreğim burkuldu. Nasıl
duyamadık bu feryadı, nasıl kulak 
veremedik...

Nihayetinde Melisa'nın canına tak ediyor
ve o "baba" bile denemeyecek haysiyetsiz ada-
mın beylik silahıyla "intihar.." ediyor. İntihar
dediğime bakmayın! Bu bir cinayettir. Velev
ki Melisa kıymış olsun canına. Bu küçücük
çocuğu intihar yiten babanın katil olduğu 
gerçeğini değiştirmiyor.

Ve şimdi bizler yine ülkemizde olmayan
adaleti sosyal medyada arıyoruz. Facebo-
ok'da, Twitter'da Melisa için adalet istiyoruz.
İntihar değil cinayet diyoruz; babanın 
katil olarak yargılanmasını istiyoruz...

İyi ama bu sosyal medyada aradığımız ka-
çıncı adalet? Bu kaçıncı kötülük, kaçıncı fe-
nalık. Artık ne aklıma sığıyor ne vicdanıma.
Üzülüyorum, çok üzülüyorum. Keşke elimiz-
den fazlası gelebilseydi. Kabrin nurla dolsun
Melisa, huzurla uyu güzel kızım.

CHP yüzünden biten aşklar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okul öncesi ve İlkokul 1. sınıf öğrencilere yönelik hazırlanan  “Temassız Oyunlar Ki-
tabı” ile okullarda yapılması teşvik edilen oyun alanları Bağcılar’da 32 ilkokulda hazır hale getirildi. Minikler sosyal mesa-
feli olarak tasarlanan bu alanlarda belirlenen oyunları oynayarak okullarına hem sağlıklı hem de mutlu başlayacaklar

BAGCILAR’DA
TEMASSIZ OYUN

19 Eylül Gaziler Günü nede-
niyle Bağcılar 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli İrade

Meydanı’nda bir program düzenlendi. Saat
09.30’da başlayan törene Bağcılar Kayma-
kamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Askerlik
Şubesi Başkanı Albay Ümit Koç, İlçe Müf-
tüsü Celal Büyük, kamu kurumu temsilci-
leri, gaziler ve muhtarlar katıldı. Tören,
kaymakamlık, belediye ve garnizon komu-
tanlığına ait çelenklerin Atatürk Anıtı’na ko-
nulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun
ardından gaziler ve şehitler için saygı duru-
şunda bulunuldu ardından da İstiklal
Marşı okundu. Meydan ve çevredeki vatan-
daşlar da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na

eşlik etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı da bugünün anlam ve öne-
mine yönelik yayınladığı mesajda “Şehitlik
ve gazilik unvanları, tüm makamlardan
daha üstün ve herkesin erişemeyeceği kadar
büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi
olmak hepimiz için büyük onur ve gurur
kaynağı. Vatanı ve toprağı için canını ver-
mek pahasına yola çıkan bütün gazileri-
mize minnettarız. Bağcılar Belediyesi
olarak bugüne kadar gazilerimizin destek-
çisi olduk bunan sonra da olmaya devam
edeceğiz. Hayatını kaybetmiş bütün gazile-
rimizi rahmetle anıyor yaşayanları ise say-
gıyla selamlıyoruz” dedi. Programda
katılımcıların maske ve sosyal mesafe kura-
lına uyduğu görüldü. FATİH POLAT

statİk fİkİr

Anıl BODUÇ
anilboduc@gmail.com

M illi Eğitim Bakanlığı, 21
Eylül Pazartesi günün-
den itibaren başlayacak

yüz yüze eğitimde okul hayatıyla
ilk kez tanışan minikler için farklı
ve çok yararlı bir projeye imza
attı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, tüm okul öncesi ve ilkokul 1.
sınıf öğrencilerinin okula ve yeni
normal uyum sürecini keyifli hale
getirmek adına “Temassız Oyunlar
Kitabı” hazırladıklarını belirtti.

Yağ satarım bal satarım, sek
sek, yakan top

Okulların açılacağı 21 Eylül günü
itibariyle tüm okullarda uygulan-
mak üzere öğretmenlere ulaştırı-
lan kitaplarda yer alan oyun
gruplarının birçoğu Bağcılar’daki
32 devlet okulunun bahçelerine
çizildi. Belediye ekipleri tarafın-
dan okulların bahçelerine arala-
rında “yağ satarım bal satarım”,
“sek sek”, “mendil kapmaca”,
“yakan top” ve “üç taş” gibi ge-
leneksel oyunların da olduğu oyun
grupları çizildi.

Okul hayatına mutlu ve
sağlıklı başlıyorlar

Minikler, okul bahçesinde kendi-
leri için hazırlanan rengarenk, hij-

yenik oyun alanlarında sosyal
mesafelerini koruyarak akranla-
rıyla tanışıyor, kaynaşıyor ve
oyunlar oynuyorlar. Bu keyifli ak-
tiviteler sayesinde çocuklar, okul
hayatına hem mutlu hem de sağ-
lıklı bir şekilde başlama imkanı
yakalıyor.

Alışma zorluğu var

Çocukların hem fiziksel hem de
ruhsal açıdan gelişimi için okul
bahçelerini geleneksel oyun ala-
nına çevirdiklerini belirten Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Eğitim hizmetleri bizim
için her zaman öncelikli olmuş-
tur. Özellikle evlerinden ilk kez
ayrılarak okula gelen minik yav-
rularımızın durumunu göz önüne
aldığımızda oyun alanları önem
kazanıyor. Çocuklar oyun grupla-
rında eğlenerek hem okula
alışma zorluğunu üzerlerinden
eğitim ortamına kolayca ısınıyor-
lar. Bu anlamda bakanlığımızın
tasarladığı kitabı da çok yararlı
buluyoruz” dedi. Yaz-kış çocuk-
ların faydalanacağı oyun grupla-
rının çiziminde ekipler, trafik yol
çizgilerinde uygulanan “soğuk
yol çizgi boyası” kullanıyor. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Gaziler unutulmadı
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda
gerçekleşen törende Bağcılarlılar bir araya geldi. Atatürk Anıtı önüne ilçe protokolünün 
çelenk bırakmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu



T ÜRKİYE'de Corona salgını yeniden 
hız kazanır, ülkenin dört bir yanı  Co-
ronavirüs haritalarında kırmızıya ye-

şile boyanırken kimileri de kalkıp Türk 
Tabipler Birliği kapatılsın diyor. Sağlık ba-
kanı Koca, dikkatiniz çekerim hastane değil 
yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 72 
lere çıktığını kimi illerde bu rakamların 
daha yüksek olduğunu söylüyor. Utanmadan 
sıkılmadan gecelerini gündüze katan, koru-
naklı giysilerin altında saatler boyu adeta iş-
kence çekerek hayat kurtarmaya çalışan 
sağlık çalışanları eli öpülesi hekimlerimize 
laf uzatanların en hafif deyişle Allah cezala-
rını versin diyorum. Ve ekliyorum. Kovid-19 
salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, 
gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret 
kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık 
emekçilerine, onların haklarını her ortamda 
savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran 
borçluyuz. İyi ki varsınız! 

Sağlık Çalışanları ÖLÜYOR 

Geçen hafta COVID-19 nedeniyle kaybet-
tiğimiz yurttaşlarımız  ve sağlık çalışanları 
anısına saygı amacıyla tüm sağlık kurumla-
rında siyah kurdele takıldı. Vaka sayıları her 
geçen gün artıyor. Sağlık çalışanları tükeni-
yor, ölüyor. Mutlaka toplum olarak öncelik-
ler sağlık çalışanlarını korumak zorundayız. 

Salgın şiddetleniyor 

Artan vakaları ve "İstanbul’da salgın yeni-
den başladı" söylemlerini değerlendirmek ge-
rekirse aslında salgının yayılmasıyla 
dikkatlerin diğer illere yöneldiğini vurgula-
malıyız. Salgının İstanbul’da etkisi hiç azal-
madı. Sadece diğer illerde de vakalar arttı. 
Bu İstanbul'un iyileştiği anlamına gelmiyor. 
Hastanelerde doluluk oranları artıyor.Yanlış 
ve parça parça uygulamalar nedeniyle tablo 
ağırlaşıyor artık  iktidarın başarısızlığını 
kabul ederek salgın politikasını gözden ge-
çirmesi gerekiyor. 

Sağlık Bakanlığı yaptığı değişiklikle eski-
den şikayeti az olsa bile hastaneye yatırılan-
ları şimdi yatırmıyor evde izole ediyor. 
ÖncelikleKişinin evde kendini izole edecek 
imkanları var mı? Buna bakılmıyor. Başlan-
gıçta kullanılan kriterler bugün de kullanılsa 
hastane yatakları yetmeyecek. Kış mevsimi, 
okulların açılması, köye ve tatile gidenlerin 
dönmesiyle İstanbul’da vakaların daha da 
artacağının gözükmekte. Anadolu'daki yayı-
lım İstanbul’dan sonra geldi. Ama şimdi 
virüs her yere yayıldı, yaygınlaştı. Günlük 
can kayıpları 67’ye çıktı, korkarız ki daha 
da yükselecek. 

Yanlışların acısı çekiliyor 

Tutarsız, yanlış ve parça parça uygulama-
lar nedeniyle tablo bu noktaya geldi. Zorun-
lular dışında üretim alanlarının kapanması, 
testlerin yaygınlaştırması gerekiyor. Ama 
bugün asıl ihtiyaç Türkiye'nin oturup yeniden 
bir salgın politikasını gözden geçirmesi 
gerek. Ne kadar vardı bu politika tartışılır. 
Ama aklın ve bilimin ışığında tutarlı bir sal-
gın politikası oluşturması gerekiyor. Parça 
parça, yetersiz önlemler durumu kurtarmı-
yor. O yüzden iktidarın başarısızlığını gör-
mesi, itiraf etmesi gerekiyor. Oturup bütün 
bunları meslek odaları, sendikaların katılı-
mıyla yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. 

Sağlık çalışanları uyarıyor 

Sağlık çalışanları , İstanbul’da koronavi-
rüs vakalarının hiç azalmadığını ancak yaz 
dönemi il dışına çıkışlar ve hastaların evde 
tedaviye yönlendirilmesiyle hastanelerdeki 
yükün kısmen azaldığını söyledi. Ancak va-
kalarda yeniden artış olduğunu gördüklerini 
belirten yetkililer “Önceden 100 hasta geli-
yorsa şimdi 300 hasta gelmeye başladı 
Kovid kliniğine.  

Yani İstanbul'un yükü hiç azalmadı hatta 
çoğaldı” açıklamasında bulundu. Kapatılan 
Kovid servislerinin yeniden açıldığını vurgu-
lanırken "Tüm hastanelerde doluluk oranı 
artmış durumda. Artık küçük hastanelere de 
ihtiyaç var" dediler. 

Şimdi işimiz çok daha zor 

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgı-
nının başlangıçta İstanbul merkezli bir sal-
gın olduğunu, ancak artık tüm Türkiye’ye 
yayıldığını belirterek “Şimdi işimiz çok 
daha zor” dedi. Türkiye'nin test sayısında 
dünyada 67. sırada olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Ceyhan, test sayısının ve test politi-
kasının da değişmesi gerektiğini söyledi. 
Şimdi birçok ülkenin birinci dalganın içinde 
ikinci bir artış dönemini yaşadığını belirten 
Prof. Dr. Ceyhan “Virüsün ilk başlarındaki 
durumu ile kıyaslama yapıldığında dünya şu 
anda daha kötü durumda” bilgisini verdi. 
Türkiye’de vakaların azalmadığının görül-
düğü zaman ek bazı önlemlerin alınması ge-

rektiğini vurgulayan Ceyhan, 
“Mesailerin kademelendirilmesi, toplu ta-
şıma araçlarında kalabalığın azaltılabil-
mesi, toplanmalara sayı sınırı konulması, 
şehirler arası dolaşımın kontrol altına alın-
ması gerekirdi. Oysa birdenbire tamamen 
serbest bırakıldı” değerlendirmesinde bu-
lundu. Başlangıçta İstanbul merkezli olan 
salgının tüm Türkiye’ye yayıldığını anlatan 
Ceyhan “Şimdi işimiz çok daha zor. Çünkü o 
zaman tek merkezli, İstanbul ağırlıklı bir 
salgın vardı, vakaların yüzde 60’ı İstan-
bul’daydı. Onu izleyen Ankara, Konya, 
İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya olmak üzere 
6 büyük il vardı. Diğer yerlerde bir iki vaka 
ya var ya yoktu. Mücadale daha kolaydı, ya-
saklar vardı, şimdi işimiz daha zor. Çünkü 
halkın yüzde 100’ü artık dışarıda. İkinci 
olarak salgın artık tek merkezli değil, tüm 
Türkiye’ye yayılmış durumda. İstanbul ile 
uğraşılan şekilde tüm şehirlerle uğraşmak 
zorundayız. Yayılımdaki en önemli neden, 
İstanbul’daki insanların yazın gelmesiyle 
birlikte kontrolsüz bir şekilde Türkiye’nin 
her tarafına yayılması oldu” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’nin test 
sayısı ve politikasını da değiştirmesi gerekti-
ğini belirterek “Henüz daha test sayımız ye-
terli değil, çünkü nüfus başına test sayısı 
olarak dünyada 67. sıradayız” dedi. Şu an 
en çok yeni vaka görülen ilin Ankara oldu-
ğuna işaret eden Ceyhan “Eğer, kontrolsüz 
bir şekilde şehirler arası seyahat devam 
ederse göreceğiz ki birkaç hafta sonra İstan-
bul da İzmir de aynen Ankara’nın yaşadığı 
bu ikinci artışı yaşayacak. Şu anda sorunun 
az gibi göründüğü bütün iller bunu yaşaya-
cak” uyarısında bulundu.Türkiye, günde 
1000-1500 vaka hızıyla giderse toplumsal 
bağışıklığın ancak 11 senede gelişebilece-
ğine dikkati çeken Ceyhan “Eğer bir mutas-
yon olmazsa ya da tüm toplumu aşılama 
gibi bir imkan doğmazsa birkaç defa bu ar-
tışları yaşayacağız” dedi. 

Hastaneler doluyor 

Son bölümde geçen hafta verilen istasti-
tiki rakamları paylaşmak isterim. Öncelikle 
11 Eylül günü vefat sayısı 6951, ağır hasta 
1223,  yeni vaka  1671 günlük ölüm  56 
iken, 18 Eylül'de bu rakamlar  vefatta 7377 
ye,  ağır hastada 1402 ye, yeni vakada 
 1771 e, günlük ölüm sayısnda ise 62 ye 
yükseldi. Yani hızla artan bir salgın ile karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama 
yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da has-
tanler ve İller bazında şu bilgileri verdi. 
"Hastane doluluk oranı, bütün Türkiye’de 
yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun 
bakım ise yüzde 66,3. Solunum cihazı dolu-
luk oranı yüzde 33,6. 

En çok vaka Kayseri'de 

*En çok vaka olan il Kayseri, yüzde 
39,37. Bu ili yüzde 38,84 ile Ankara, yüzde 
36,99 ile Mersin takip ediyor.  Son üç 
günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış 
yaşanan ilimizin olmaması da son derece 
umut vericidir. 

*Hasta sayısında azalış olan illerimiz ise 
Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37. 

Ankara 

*Yatak doluluk oranı yüzde 52,9. Yoğun 
bakım yüzde 64,8. Son ay günlük ortalama 
pnömoni yani zatürre vaka oranı yüzde 
6,02. 

*Son hafta zatürre oranı yüzde 3,02. Bu 
özellikle zatürre oranı bizim için önemli. 
Erken tedaviyle birlikte zatürrenin azaldı-
ğını ve tedavi etmede de başarılı olduğu-
muzu gösteren tablo. 

İstanbul 

*Yatak doluluk oranı yüzde 55,3. Yoğun 
bakım doluluk oranı yüzde 60,2. Solunum 
cihazı doluluk oranı yüzde 36,9. Son ay; 
günlük ortalama pnömoni oranı yüzde 6,53. 

İzmir 

*Yatak doluluk oranı yüzde 54,1. Yoğun 
bakım doluluk oranı yüzde 72,2. Dolu solu-
num cihazı oranı yüzde 47,8. Son ay günlük 
ortalama zatürreli vaka oranı yüzde 8,38. 

* Yoğun bakım yataklarımızın doluluk 
oranlarında az da olsa kısmi bir düşme, 
buna karşı ventilatör doluluk oranlarımızda 
son haftalara göre hafif bir yükselme eğili-
mini görüyoruz. 

* İl bazında baktığımızda yoğun bakım 
yatak doluluk oranlarımızı görüyoruz. Kar-
şılaştırdığımızda en dolu illerimiz yatak do-
luluk oranı, Bartın yüzde 77,32, Batman 
yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu 
yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74, Giresin 
Yüzde 75,34, Hatay yüzde 74,92.  
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G elecek Partisi Esenyurt İlçe Baş-
kanı Veysel Karatay, Esenyurt 
Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz 

Çapan'ı ağırladı. Çapan'ı kürsüye davet 
etmeden önce bir konuşma yapan Kara-
tay, Çapan'a övgüler dizerken gözyaşla-
rını tutamadı. Karatay, “Veysel Karatay 
Esenyurt'un çamurunu çiğnerken, Esen-
yurt Belediye oldu. İşte o belediyenin baş-
kanı Gürbüz Çapan'dı. İnsanlar burada 
su bulamıyordu. Şimdi bugün siyaset ya-
panlar o günleri bilmiyor. Biz o günleri 
bildiğimiz için Gürbüz Çapan'ın nasıl bir 
belediye başkanı olduğunu çok iyi biliyo-
ruz. Esenyurt'un efsane belediye başkanı 
Gürbüz Çapan bizi onore ettiği için çok 
teşekkür ediyorum. Hayal etsem bile ak-
lıma gelmezdi. Ben bir gün bir ilçe baş-
kanı olacağım. Gürbüz Çapan beni 
ziyarete gelecek. Şu an bulunmuş olduğu-
muz ortamda Türkiye'nin buna ihtiyacı 

var. Siyasi parti düşüncemiz farklı olabilir, 
kültürümüz farklı olabilir. Ama birlikte 
özgürce yaşayabiliriz, kardeşçe yaşayabi-
liriz. Gürbüz Çapan öyle biridir” dedi. 

Esenyurt kendisinin eseridir 

Bugün ki Esenyurt'un Gürbüz Çapan'ın 
eseri olduğunu da anlatan Karatay, “Yıl-
larca siyaset yaptı ama her siyasi kimlikten 
insanla barışık birisi. O yüzden Gürbüz 
Çapan, Gürbüz Çapan oldu. Herkes Gür-
büz Çapan olamaz, marka olamaz, herke-
sin zihninde kalamaz. İşte bu liderliktir. Ben 
bugünü yaşadığım için mutluyum. Bugü-
nün tarihi bir gün olduğuna inanıyorum. 6-
7 ay oldu göreve geldim. Bizim siyasi 
hareketimizin başında insan var. O yüzden 
ben burada görev aldım ve devam ediyo-
rum. Bu ülkede barışa ihtiyacımız var. Öte-
kileştirilmekten bıktık usandık. Aynı 
mahalleyi paylaşıyoruz. Ben bu anlamda 
elimden geldiğince bu siyaseti sürdürüyo-
rum. Ama Gürbüz Çapan gibi insanlar hep 

ihtiyacımız olacak. Çok fazla Gürbüz 
Çapan yok. Bugün Esenyurt'ta güzel ne 
varsa kendisinin eseridir” diye konuştu. 

Barışa ihtiyacımız var 

Karatay sonrası konuşan Çapan ise ba-
rışa ihtiyaç olduğunu belirterek, “Gelecek 
Partisi hayırlı olsun. Ben hem Deva Parti-
si'ni hem Gelecek Partisi'ni demokrasi 
hamlesi olarak görüyorum. Çünkü Türki-
ye'yi Ortadoğu'ya çevirmeye çalıştılar. 
Nasıl? Kürtler başka yerde Aleviler başka 
yerde. İnsanları dini ve etnik kimliği nede-
niyle ayrıştırmaktır. Mustafa Kemal Ata-
türk ise eşitliği sağladı. Cebimizdeki 
kimlik kartı bunun göstergesi. Her birimiz 
bu cumhuriyetin vatandaşlarıyız. Kul ol-
maktan çıktık yurttaş olduk ama hoş ba-
şımıza da gelmeyen kalmadı. Ben 
belediye başkanlığım dönemimde hiç 
kimsenin siyasi kimliğini sorgulamadım. 
Hala da sorgulamam. Bizim barışa ihti-
yacımız var” dedi.

Halk sokakta  
salgın atakta
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Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Veysel Karatay, Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz  
Çapan'ı ağırladı. Çapan'ın Esenyurt için bir efsane olduğunu anlatan Karatay, “Biz Esenyurt'ta  

geçmişte su bile bulamazken, Çapan sayesinde gelişme katettik. O'nun emekleri unutulmaz” dedi

İBB’nin COVID-19 
salgını döneminde 
yaşama geçirdiği ve 

büyük ilgi gören ‘Askıda Fa-
tura’ uygulaması Avrupa’da da 
anlatıldı. ‘Askıda Fatura’, ‘Gü-
neydoğu Avrupa Yerel Yöne-
tim Birlikleri Ağı’nın (NALAS) 
‘İyi Uygulamalar Sempozyu-
mu’na, Türkiye’den katılan tek 
uygulama oldu. 

GURBUZ CAPAN  
BIR EFSANEDIR

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

Askıda fatura iyi bir örnek

EN fazla evsel atık Küçükçekmece’den top-
landı. İlk sekiz ayda, en çok hafriyat atığının 
toplandığı 2017 yılına göre yüzde 54 azalış 
gerçekleşti. Çöp gazından yedi ayda, 249 
bin 146 MWh elektrik enerjisi üretildi. Mayıs 
ayı itibariyle doğalgaz abonelerinin yüzde 
84,2’si meskenlerde, yüzde 12,1’i ticari iş-
letmelerde yer aldı.  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İsta-
tistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin Eylül 2020 İs-
tanbul Çevre Bültenini yayınladı. Bültende, 
İstanbul’a ilişkin hava kalitesi, su, çevre yö-
netimi, temizlik, çöp gazından elektrik üre-
timi ve doğalgaz istatistikleri yer aldı. 
İstanbul’a su veren 10 barajın 14 Eylül 2020 
tarihi itibariyle, ortalama doluluk oranları 
yüzde 42,57 olarak gerçekleşti. En yüksek 
doluluk yüzde 75,17 ile Darlık ve yüzde 
65,04 ile Ömerli Barajı, en düşük doluluk ise 
yüzde 7,67 ile Pabuçdere ve yüzde 8,02 ile 
Kazandere Barajında izlendi. 

Yüzde 41,4’ü Ömerli Barajında 

İstanbul barajlarının en büyüğü 235 milyon 
371 bin metreküp azami biriktirme kapasi-

tesi ile Ömerli Barajı, en düşük kapasitelisi 
ise 6 milyon 231 bin metreküp ile Istranca-
lar Barajı. Ömerli Barajı tek başına yüzde  
65 doluluk oranıyla tüm barajlardaki suyun 
yüzde 41,4’ünü tuttu. 

En yüksek doluluk 2011 yılında 

Son on yılda, barajlarda en yüksek doluluk 
yüzde 65,56 ile 2011 yılında, en düşük dolu-
luk ise yüzde 14,71 ile 2014 yılında gerçek-
leşti. Son bir yılda, en yüksek doluluk yüzde 
68,98 ile 2020 yılının Nisan ayında, en 
düşük yüzde 36,67 ile 2019 yılının aralık 
ayında yaşandı. Borcundan dolayı kapanan 
ancak pandemi nedeniyle tekrar hizmet ve-
rilmeye başlanan su abone sayısı, 246 bin 
776 oldu. 

Hava kalitesinde aylık yüzde 9 iyileşme 

İstanbul’da 1-31 Temmuz 2020 tarihleri 
arasında ortalama Hava Kalitesi İndeksi 
(HKİ) 33 iken 1-31 Ağustos 2020 tarihleri 
arasında yüzde 9 oranında iyileşme göste-
rerek 30’a düştü. Haziran ayına göre ise 
yüzde 12 iyileşme gözlemlendi. Ağustos’ta 

en temiz hava Maslak, Sarıyer ve Arnavut-
köy istasyonlarında kaydedildi. 2019 yılı ile 
2020 yılının aynı dönemleri (1 Haziran – 31 
Ağustos) karşılaştırmasında ise en büyük 
iyileşme Kandilli, Çatladıkapı, Kağıthane 1 
ve Göztepe istasyonlarında yaşandı. Son 
beş yılda, en düşük kirlilik31 indeks değeri 
ile 2019 yılında ölçüldü. İlk yedi ayda en 
fazla evsel atık 168 milyon 273 bin kg ile 
Küçükçekmece’den toplandı. Küçükçekme-
ce’yi Bağcılar, Pendik ve Ümraniye takip 
etti. 

En çok hafriyat 2017’de 

2015’den itibaren Ocak-Ağustos ayları ara-
sında en yüksek hafriyat 2017 yılında (57 
milyon 28 bin 32 ton) toplandı. 2020 yı-
lında, 2017 yılına göre yüzde 54 oranında 
azalarak 25 milyon 980 bin 104 ton oldu. 

17 bin ton tıbbi atık 

2020 Ağustos ayı sonu itibarıyla 16 bin 969 
ton atık toplandı ve bunların yüzde 84’ü ste-
rilizasyon, yüzde16’sı ise yakma yöntemiyle 
bertaraf edildi. 2020’de, her gün İSTAÇ ta-
rafından ortalama 6 milyon 260 bin 313 
metrekare alan süpürüldü, 255 bin 258 
metrekare meydan alanı yıkandı. Mekanik 
süpürme alanı toplamda 1 milyar 333 mil-
yon 446 bin 727 metrekareye ulaştı. İBB, 
515 kilometre kıyı şeridinde, her hafta dü-
zenli olarak 5 milyon metrekare alanı te-
mizliyor. Yaz mevsiminde, 4,5 Milyon 
metrekare plaj alanından atık toplanıyor. 
Son on yılda en yüksek atık 2014 yılında 
toplandı. 2020 yılında Covid19 Pandemi sü-
recine rağmen toplanan çöp miktarı 222 
bin 400 kg oldu. Temmuz sonuna kadar 3 
bin 25 gemiden 94 bin 70 metreküp atık 
toplandı. 2006 yılından itibaren en fazla 
gemi atığının toplandığı yıl 2015 oldu.

iBB’den su hizmeti
İstanbul’da, Ağustos ayında, hava kalitesinde yüzde 9 iyileşme görüldü. Barajlardaki doluluk 

oranı, 14 Eylül itibariyle, yüzde 42,57 olarak gerçekleşti. Borcundan dolayı saati kapatılan  
246 bin aboneye, pandemi sürecinde, İSKİ tarafından yeniden hizmet verilmeye başlandı

BARIŞ KIŞ
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tüRkiye’de glütensiz gıda üreten
firma sayısı gün geçtikçe artıyor.
Başta çölyak hastaları olmak üzere

glüten diyeti yapan kişilerin de ulaşmakta zor-
landığı glütensiz gıdaların dünyada 2026 yı-
lında 15 milyar dolarlık bir pazara ulaşması
öngörülüyor. Merkezi Gebze’de bulunan gıda
firması UNİFO, tada markasıyla yüzde 100
yerli üretimle 11 çeşit glütensiz atıştırmalık
üretti. Çoğu ithal edilen ürünlerin çok pahalı
ve çeşitlerinin kısıtlı olduğunu söyleyen tada
Unlu Mamüller Fabrika Müdürü Serkan
Akgül, “Peynir, ıspanak, zerdeçal gibi sağlıklı
baharat, sebze ve içeriklerle tuzlu kraker, ince
gevrek ve kurabiyeyi piyasaya sürdük. Hedefi-
miz önümüzdeki yıl glütensiz mantı, makarna
ve hazır yemek üretmek. Kendi fabrikamızda
ürettiğimiz glütensiz ürünler hem ihtiyacı olan
kişilere rahatça ulaşacak hem de daha ekono-
mik olacak” dedi. Glüten içeren gıdalar sofra-
lara en çok ekmek, makarna, bulgur pilavı ve
unlu mamuller olarak geliyor. Bu ürünlerdeki
bitkisel protein glüten özellikle çölyak hasta-
ları, glütene hassasiyeti olanlar ve buğday
alerjisi olanlar için hayatı zorlaştıran önemli
bir sorun. Genel olarak ithal edilen glütensiz
ürünler ise ithalat süreci uzun olduğu için kısa
sürede tüketilmesi gerekiyor, zor bulunuyor ve
oldukça da pahalı.

11 çeşit glutensiz besin ürettiler

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 sene
önce temelleri atılan Unifo Gıda bünyesinde
tada markası ile Unlu Mamuller üretimine ek
olarak 8 ay önce Sakarya fabrikasında özel
hassasiyet gösterilerek oluşturulan 3 bin met-
rekarelik ayrı bir alanda glütensiz ürünler üre-
tilmeye başlandı. 1 Eylül’de piyasaya sürülen
11 çeşit ürünün arasında tuzlu kraker, ince
gevrek, kurabiye ve grissini gibi atıştırmalıklar
yer alıyor. Unlu Mamüller Fabrika Müdürü
Serkan Akgül, yüzde 100 yerli üretimle, ürün
çeşitliliğine özen göstererek uygun fiyatla eri-
şilebilir olmayı hedeflediklerini söyledi.

15 milyar
dolarlık pazar

G azipaşa'da 350 dekar arazide
keçiboynuzu üretimi yapılı-
yor. Keçiboynuzu, özellikle

ilçenin kırsal mahallelerinde hayvan-
cılığın yanı sıra köylünün geçim kay-
naklarından biri olarak ön plana
çıkıyor. Keçiboynuzunun ağustos
ayının ortalarında başlayan hasadı
ekim ayının sonuna kadar sürüyor.
Keçiboynuzu, kalitesine göre kilosu 8
ile 10 liradan alıcı buluyor. Pekmezi
de yapılan keçiboynuzundan ilçede
geçen yıl 1500 ton üretilirken, rekol-
tenin bu yıl 2 bin ton olması hedefle-
niyor. İlçe merkezine yaklaşık 25
kilometre uzaklıkta bulunan Karaçu-
kur Mahallesi'nde 70- 80 yaşlarında
20 keçiboynuzu ağacı bulunan Musa
Çağlar (56), bu sezon bin 500 kilo
keçiboynuzu hasadı yaptığını söyledi.
Keçiboynuzlarının bin 300 kilosunu,
kalitesine göre 8- 10 liradan sattığını
ve 200 kilosunu da doğal yöntemlerle
keçiboynuzu pekmezi yapmak için
ayırdığını belirten Çağlar, ortalama 4
kilo keçiboynuzundan 1 kilogram
pekmez elde ettiğini ve bu pekmezi

de kilosu 50 liradan sattığını kaydetti.

7-8 saat kaynatılıyor

Musa Çağlar, keçiboynuzu pekme-
zinin yapım sürecini de Demirören
Haber Ajansı (DHA) muhabirine
şöyle anlattı: "Hasadı yapılan har-
nuplar önce kasalarda yıkanıyor. Bir
süre kurumaya bırakılan harnuplar,
daha sonra isteğe göre öğütme ma-
kinesinde de öğütülebilir. Ama biz
kendi yöntemlerimizle keser olarak
bilinen demirden yapılma aletle
önce keçiboynuzlarını eziyoruz.
Daha sonra büyük bir varil içerisine
aktarılan öğünmüş keçiboynuzları
suyla karıştırılarak 10 saat suda kalı-
yor. Daha sonra harnup posası va-
rilde kalıyor, suyu alınıyor ve
kaynatma işlemine geçiliyor. Daha
önceden odun ateşi üzerine hazırla-
nan kazanlara harnup suyu döküle-
rek 7- 8 saat arası kaynatılarak
harnup pekmezine dönüşüyor. Pek-
meze dönüşüm tamamlandıktan
sonra soğumaya bırakılıyor ve satışa
hazır hale gelmiş oluyor." DHA

altınbaş Üniversitesi,
Büro Memur-Sen ile bir-
likte Türkiye’de bir ilke

imza attı. Deneyimli akademisyen
kadrosuyla sunduğu nitelikli eğitimi,
yüksek öğretimin her kademesinde
erişilebilir kılmayı amaçlayan Altın-
baş Üniversitesi, eğitimde öncü
hamlelerine devam ediyor. Pandemi
nedeniyle uzaktan eğitimin başla-
dığı ilk günden itibaren, uzun yıllar
yatırım yaparak donanımını eksiksiz
hale getirdiği online eğitim alt yapı-
sıyla eğitime kesintisiz devam eden
üniversite, Türkiye’de yükseköğre-
tim alanında bir ilke daha imza ata-
rak lisansüstü eğitim
programlarında, Büro Memurları
Sendikası (Büro Memur-Sen) men-
suplarına yönelik özel ve avantaj-

larla dolu bir uygulama başlattı.

Yüksek lisans programı 

Altınbaş Üniversitesi; Türkiye gene-
linde 77 bin üyesi bulunan Büro
Memur-Sen mensuplarının, hem
mesleki anlamda kendilerini geliştir-
mesi hem de kariyerlerinde ilerle-
mesi için yetkinliklerini artırmaya
destek olmak adına lisansüstü eği-
tim protokolü imzaladı. Altınbaş
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Ahmet Kasım Han ve Genel Se-
kreter Deniz Vardar ile Büro
Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf
Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları
Mustafa Kahraman, Hüseyin Yük-
sel ve Abdullah Koyuncu ile İstan-
bul şube başkanları, yönetim kurulu
ve kadın komisyonu üyelerinin katıl-

dığı törenle imzalanan protokol,
yüksek lisans eğitimi almak isteyen
Büro Memur-Sen mensuplarına
avantajlı eğitim koşullarından yarar-
lanma imkânı sunuyor. İmzalanan
protokolle Büro Memur-Sen men-
supları, Altınbaş Üniversitesi bün-
yesindeki lisansüstü eğitim
programlarından ve tanınan diğer
eğitsel imkânlardan yararlanabile-
cek. Önleyici sağlık tedbirleri kapsa-
mında pandemi dönemi şartlarına
uygun eğitsel düzenlemeleri de içe-
ren protokol, Altınbaş Üniversitesi
ve Büro Memur-Sen iş birliğiyle,
yüksek öğrenimini sürdürmek iste-
yen Büro Memur-Sen mensupları
için Türkiye genelindeki tek ve en
kapsamlı lisansüstü eğitim proto-
kolü olma özelliği taşıyor. 

PEKMEZ GECIM
KAYNAGI OLUYOR
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen keçiboynuzu (harnup), kırsalda oturan bölge halkının büyük bölümünün geçim
kaynağı olmaya devam ediyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzundan ilçede geçen yıl 1500 ton üretilirken, rekoltenin
bu yıl 2 bin ton olması hedefleniyor. Keçiboynuzunun kilosu 8-10 liraya, pekmezi ise kilosu 50 liraya satılıyor

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 08.10.2020 Perşembe günü saat 12:00’da Osmaniye Mahal-
lesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş-
tirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere
toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Nurcan ALAN GENEL MÜDÜR

Esat TEMİMHAN

Şirket Merkezi Adresi: 
Seyrantepe Mah. Cendere Cad. No:56 Kâğıthane/İstanbul
Tel: 212 301 90 00
Fax: 212 301 90 02  
Web: www.isbak.istanbul 

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
08.10.2020 TARİHİNDE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5. TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin 
Genel Kurulun onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
8. Bağımsız Denetçi seçimi
9. Dilek, temenniler ve kapanış.  

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz İSBAK-İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Anonim Şirketi’nin
08/10/2020 Perşembe Günü saat: 12:00.'da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakır-
köy/İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil et-
meye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu
temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 
TC Kimlik No:
Vergi No:
Ticaret Sicil No:
Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti 
verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1224087)

İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI40 milyon euro kredi!
Rönesans Holding grup şirketi Rönesans Sağlık Yatırım’a Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD), sağlık sektörünü güçlendirmek
için,toplam 40 Milyon Euro uzun vadeli kredi sağlanacak

Rönesans Sağlık Yatı-
rım’ın Japon Sojitz or-
taklığıyla hayata geçirdiği

ve toplam 1,6 Milyar Euro yatırım
bedeline sahip Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi, Kamu Özel
İş birliği (KÖİ) modeliyle 1 Milyon
metrekarenin üzerindeki alana inşa
edildi. Dünyanın en büyük sismik
izolatörlü binası unvanına sahip Ba-
şakşehir Çam ve Sakura Şehir, şu
anda 2 bin 682 yatak kapasitesiyle
günde 32 bin 700 hastaya hizmet ve-
riyor. Türkiye’nin Covid-19 salgı-
nıyla mücadelesinde de yer alan ve
Türkiye’nin en büyük hastaneleri

arasında bulunan hastane ayrıca
2020 yılında, uluslararası inşaat sek-
törü dergisi ENR (Engineering
News Record) tarafından düzenle-
nen “Küresel En İyi Projeler” yarış-
masının “Sağlık Hizmetleri”
kategorisinde Merit Ödülü’ne layık
görüldü.

Yakında hayata geçecek

Türkiye’de sağlık sektöründe medi-
kal inşaat ve sağlık işletmeleri hiz-
metleriyle öne çıkan Rönesans
Sağlık Yatırım’a, Covid-19 pande-
misi sürecinde sağlık sektörünün da-
yanıklılığını güçlendirmek amacıyla,

Avrupa İmar Kalkınma Bankası
(EBRD) tarafından 40 Milyon Euro
uzun vadeli kredi sağlanacak. Av-
rupa İmar Kalkınma Bankası
(EBRD) ile iş birliğinin bir parçası
olarak Rönesans Sağlık Yatırım,
önümüzdeki dönemde kadınlar için
teknik pozisyonlarda istihdam fırsat-
larını artırmayı da hedefliyor. Ayrıca,
kadınların sağlık hizmetlerine erişi-
minin iyileştirilmesi için hastane tes-
islerinde toplumsal cinsiyet
yönünden incelemelerin yapılması
ve buna bağlı olarak yeni uygulama-
ların hayata geçirilmesi planlanıyor.
MÜGE CESUR ÖZMEN

Memurlara özel yüksek lisans imkanı

Altınbaş Üniversitesi, hayata geçirdiği uygulamayla
birlikte memurların, yüksek lisans yapmasını sağlıyor.



C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, İstanbul’dan Kuzey Mar-
mara Otoyolu'nun Gebze-İzmit 

Kavşağı arasındaki kesimi açılış törenine 
video konferans ile katıldı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan şunları söyledi: "1915 Ça-
nakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu 
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir pro-
jesini de tamamladığımızda Marmara'yı 
ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış 
olacağız. Hizmete açtığımız Gebze-İzmit 
kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve 
D-100 Karayolundaki yükü de azaltacak-
tır. Bu durum İstanbul-Ankara güzergahı-
nın en sıkışık kesiminin rahatlaması 
anlamına geliyor. Türkiye'yi yeniden kendi 
iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek 
asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. 
10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin 

huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi 
birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Ara-
dan geçen bunca zamana rağmen karşı-
mızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri 
geçemeyen bir siyaset anlayışı var. Yılın 
üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ede-
rek salgının etkilerinin önemli bir kısmını 
geride bıraktık. Sağladığımız uygun finan-
san etkisiyle, konut ve otomobilde rekor-
lar ardı ardına geliyor. İstihdam 
edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en 
yoğun hissettiğimiz nisandan beri yükseli-
yor. Önümüzdeki dönemde istihdam 
daha da artacak. İnşallah 3. çeyreği her 
kesimi memnun eden bir büyüme ora-
nıyla kapatacağız. Türkiye'yi Afrika'nın 
Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ül-
kelerle aynı not kategorisine sokanlara en 
güzel cevabı başarımızla vereceğiz."
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UYANISI ENGELLEMEK 
ISTEYENLER VAR!

CHP’li Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi' gezileri kap-
samında geldiği Artvin’de, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği’nin kapatılmasına yönelik 
çağrısına ilişkin “Sayın Bahçeli, doktorlar bu memleketin 
akıllı evlatlarıdır. Memleketin akıllı evlatlarının üzerinden 
elini çek. Onlar biz ölmeyelim diye ölüyorlar” dedi.

ERDOĞAN BATI'YI 
HEDEF ALDI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'yi  
yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale geti-
rerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.” dedi 

Kılıçdaroğlu online görüştü 
KILIÇDAROĞLU’NA, 
Genel Başkan Yardımcısı 
Bülent Kuşoğlu eşlik etti. 

Gazilere hitap eden Kılıçdaroğlu,  
"Şunu bilmenizi isterim ki şehitlerimiz 
ve gazilerimiz siyasi görüşü ne olursa 
olsun aslında bu toplumun ortak de-
ğerleridir. Yani sağcısı da solcusu da 
gaziye saygı duymak zorundadır, şe-
hide saygı duymak zorundadır. Gazi-
lerin ve şehitlerin toplumda ayrıcalıklı 
bir yerinin olması gerekir. Bunun sa-
vunulması da gerekir. Rahatlıkla şunu 
da ifade edebilirim ne şehit yakınları 
ne gaziler için siyaset kurumu var 
olan özeni şu ana kadar göstermiş 
de değildir. Biz şehitler arasında ayrı-
mın kalkmasını, gaziler arasında ayrı-
mın kalkmasını, şehit ve gaziler için 
devletin ortak ve tarafsız yaklaşması 
gerektiğini her ortamda bir şekilde 

dile getiriyoruz. İktidar tabii bizi sanki 
terör örgütünü destekliyormuşuz gibi, 
sanki gidip PKK ile biz masaya otu-
rup anlaşma yapmışız gibi savunu-
yorlar" dedi. 

Pek çok sıkıntı var 

Kılıçdaroğlu, terörün bir insanlık 
suçu olduğunu vurgulayarak, "Yani 
bırakın bir ülkeye zarar vermeyi terör 
bir insanlık suçudur. Masum insan-
ların öldürülmesi, çocukların öldü-
rülmesi bunların kabul edilebilir bir 
tarafı yok. Bunları belki biz yüzlerce, 
binlerce kez söyledik; ama bizim söy-
lemlerimiz hep sınırlı alanda kalıyor. 
Ama dediğim gibi sonuçta bir şek-
liyle suçlanıyoruz. Ama sağduyulu 
olan arkadaşlarım şunu bilsinler; 
Şehit yakınlarına, gazilere sonuçta 
sahip çıkan yine biziz. Para topladı-

lar, yardım topladılar. 'Bu parayı niye 
şehit yakınlarına, gazilere vermedi-
niz, vermeniz lazım' söyledik. Vatan-
daş verdi, onlara yardım olsun diye. 
Olmadı. Dediğim gibi pek çok sıkıntı 
var. Terör örgütleri ile mücadele 
eden, diyelim ki eksi 25 derecede eski 
30 derecede, dağlarda terör örgütü 
ile mücadele eden gazilerimiz var, şe-
hitlerimiz var. 15 Temmuz gazi ve şe-
hitleri ile diğer gazi ve şehitler 
arasında fark yaratıyorsunuz. 
Olmaz. Şehit şehittir. Şehidin 'A'sı 
'B’si olur mu? Gaziler için de aynı 
şekilde. Gazilerin haklarının da ye-
teri kadar teslim edilmediğini biliyo-
ruz. Onların da haklarını 
savunuyoruz. Sahip çıkmak gereki-
yor. Terörü her yerde her ortamda 
bizim lanetlememiz gerekiyor"  
şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman 
Soylu, Ankara'da şehit, gazi ya-
kınları ve gazilerle buluşmasında 

konuştu. Bakan Soylu, Anayasa Mahkeme-
si'nin güvenlik soruşturmalarının kaldırılması 
ve şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü 
yasaklayan kanunun iptal edilmesi kararla-
rını eleştirisi üzerine gelen tepkilere 
cevap verdi. Bakan Soylu, 
geçen gün Anayasa Mah-
kemesi ile ilgili bir söz 
söylediğini hatırlata-
rak, "Çok hoşuma 
gitti. Kimlerin Ana-
yasa Mahkeme-
si’ni savunduğunu 
gördüm. Bu dev-
lete 'katil' diyenler 
ve Anayasa Mah-
kemesi tarafından 
'siz katil deme hür-
riyetine sahipsiniz' 
diyenler, yıllardan beri 
bu ülkenin değerlerini 
yerlüf etmek (Tarumar 
etmek, silmek, süpürmek) is-
teyenler hepsi bir cephe oldular, 
hepsini bir fotoğrafta Allah göstermek 
nasip etti. Biz yaşıyoruz, biz vicdan sahibiyiz. 
Bu ülkeyi bölmek ve parçalamak için birileri-
nin talimatlarıyla 'sokağa çıkın, yıkın, yakın, 
özerklik ilan edin' diye haykıranlar, çukur ve 
barikat eylemlerini gerçekleştirdiler. Onlarca 

polisimiz, onlarca jandarmamız, onlarca 
Türk Silahlı Kuvvetleri görevlimiz, askerimiz 
şehit oldu, gazi oldu, hayatında oranın nişa-
nesini taşıyarak yaşayanlar var" ifadelerini 
kullandı. 

Dünyanın hiçbir yerinde yok 

Soylu, geçen hafta Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'nde dü-

zenlenen Devlet 
Övünç Madalyası 

tevdi törenini ha-
tırlatarak, "Tür-
kiye'de kendini 
aydın olarak 
nitelendiren 
sözde aydın-
lar, çukur ve 
barikat olay-
larında yapı-

lanları 'devlet 
katliamıdır' diye 

tanımladılar. 
Orada yürüyenleri 

gördükçe bizim için 
kahraman olanlar, bu 

ülkenin bir parçasında kendi-
sini hissettiğini zannedenler için 

katil. Birileri benim bunu kabul etmemi bek-
liyorsa yanılıyor. Dünya kadar saldırsınlar, 
söz söyleyemeyeceksek, hakkımızı muhafaza 
edemeyeceksek Allah şahittir ömrümüzün 
sonuna kadar kendimizi bir odaya kapatırız. 

Böyle bir şey olabilir mi? Anayasa Mahke-
mesi, bunlara bunu söyleme hakkının bir öz-
gürlük hakkı olduğunu söyleyecek. 
Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey söz 
konusu değildir. Amerika, Avrupa, DEAŞ ile 
ilgili bunun bir düşünce bir özgürlük hakkı 
olduğunu ifade etsinler. Bunu bizim kabul 
etmemiz mümkün değildir. Onun için sırça 
köşklerde oturup, özgürlük naraları atanlar, 
dönüp bu ülke için fedakarlık yapanların ve 
bu ülke için hayatını, canını ve ailesini terk 
etmeye hazır olanların nasıl bir iman içinde 
olduğuna baksınlar" diye konuştu. 

Onların umrunda mı? 

Bakan Soylu, şehit olan Sezer Astsubayın 20 
günlük çocuğunu göremediğini hatırlatarak, 
"Anayasa Mahkemesi Başkanının umu-
runda mı bu bilmiyorum, yaşıyor mu bu 
duyguyu onu da bilmiyorum. Bu ülkenin bir 
kısım yüksek bürokratları bu ülkenin bir vila-
yetine 'güvenli mi değil mi' diye o ilin valisini 
7 kere arayıp 'acaba gelmem güvenli mi değil 
midir' diye bir anlayışı soran bir ürküntüye 
sahipken, özgürlükten bahsedemezler. Bu-
rada sapla samanı kimse birbirine karıştır-
masın. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bütün 
kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilir-
ken Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla-
rın eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu 
değildir. Dünyanın hiçbir tarafında değil-
dir, dünyanın hiçbir demokrasisinde hiçbir 
hukuk devletinde değildir" dedi.  DHA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin FETÖ ve PKK'dan çok çektiğine işaret ederek, "Peki bunların temel meselesi devle-
tin içine sızmaları değil miydi? Kamuya girecek görevlilerin güvenlik soruşturmasını iptal etmek demek, onlara devletin kapıla-

rını yeniden açmak demek değil midir? Bir ülkenin cumhurbaşkanı, bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken 
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararların eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Eylül Gaziler Günü  
nedeniyle gaziler ile video konferans toplantısında biraraya geldi

Anayasa Mahkemesi 
eleştirilemez denmez

Doktorlara laf yok!

Halit ÇELİKBUDAK

Rus doğalgazı 
için yol ayrımı

A BD, Rusya ve Almanya arasındaki enerji 
savaşında açıkça bir yol ayrımına doğru 
gidildiği muhakkak… Rus doğal 

gazını Baltık Denizi’ne döşenen 1224 kilometrelik 
borudan doğrudan Almanya’ya taşıması planla-
nan Kuzey Akım 2 hattından 
bahsediyorum… ABD’nin baskı ve yaptırım tehdi-
tiyle Almanya’ya 150 kilometre kala yapımı duran 
boru hattı Ukrayna ve Polonya’yı bypass ederek 
yılda 45 milyar metreküp gazı Almanya’ya 
taşıyacaktı… 

*** 
Yüzde 40’ı Rusya’dan, yüzde 29’u Hollanda’dan, 

yüzde 21‘i de Norveç’ten olmak üzere yılda yakla-
şık 130 milyar metreküp doğal gaz ithal eden Al-
manya kendini enerji savaşının ortasında buldu… 
Bir yanda ABD tehditi, diğer yanda Rusya’da zehir-
lendiği öne sürülen Rus muhalif Navalni olayı… 
Doğal gazın yüzde 36’sını sanayide, yüzde 30’unu 
ısınmada, yüzde 13’ünü elektrik üretiminde kulla-
nan Almanya’nın enerji arz güvenliğini açısından 
ön planda geliyordu bu boru hattı…  Hollanda’nın 
doğal gaz üretimini gelecekte teknik nedenlerle 
kısacağını açıklamasından sonra hattın önemi bir 
kat daha artmıştı… 

*** 
Yüzde 51’i Rus Gazprom’a geri kalanı 

Alman Wintershall, Uniper, 
Hollandalı/İngiliz Royal-Dutch-Shell, 
Avusturyalı OMV, Fransız Engie’ye ait 10 milyar 
dolarlık boru hattından vazgeçilmesi artık ciddi 
olarak gündemde… Daha önceleri Polonya, Uk-
rayna, Belarus, Çek Cumhuriyeti ile diğer bazı AB 
ülkelerinin karşı çıkmasına rağmen boru hattını sa-
vunan Almanya’da kamuoyunun, siyasilerin, bası-
nın boru hattına devam edilmesi desteği artık yok 
gibi… Rus muhalif Aleksey Navalni olayından 
sonra boru hattından tamamen vazgeçilmesi iyice 
gündemde… 

*** 
Örneğin, Almanya’nın önde gelen Pazar gazetesi 

Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesi, ‘Alman-
lar ve Rus Gazı‘ adlı incelemesinde ‘Kuzey Akım 
2’den vazgeçilirse üşür müyüz‘ diyerek vazgeçilme-
sinin sorun yaratmayacağını öne sürdü…‘Kuzey 
Akım 2’yi rafa kaldıralım‘ başlıklı Polonya Başba-
kanı Mateusz Morawiecki’nin bir makalesine yer 
verdi… Haftalık Der Spiegel dergisi ‘Kendi ayağı-
mıza kurşun‘ isimli geniş haberinde ‘Navalni 
olayından sonra hem Almanya’ya hem de diğer 
Avrupalılara zarar vermeden Rusya’yı nasıl 
cezalandırırız‘ diyordu… 

*** 
Almanya parlamentosu dış ilişkiler komisyonu 

başkanı Norbert Röntgen, ‘Sert bir siyaset izleme-
liyiz‘ deyip AB’nin ortaklaşa Kuzey Akımı 2 proje-
sini durdurması çağrısında bulundu.  Alman Yeşil 
Partisi eşbaşkanı Katrin Göring-Eckardt, Kuzey 
Akımı 2 projesinin artık Rusya ile müştereken ha-
yata geçirilebilecek bir şey olmaktan çıktığını sa-
vundu. 24-25 Eylül’de Brüksel’deki AB devlet 
başkanları ve başbakanların katılacağı zirvenin 
gündeminde bu boru  hattı olacak… 
Örnekler çoğaltılabilir… 

*** 
Gelişmeler Almanya’nın bu enerji gerginliğinde 

bir yol ayrımına geldiğini gösteriyor. Muhteme-
len Kuzey Akım 2 doğal gaz hattından vazgeçe-
cek… Hatta şimdiden geçmiş gibi… Bu gelişme 
ayrıca enerji jeopolitiğinin sadece enerji kaynakla-
rının bulunduğu alanları değil, enerji ile ilgili arz-
talep ilişkisinin olduğu tüm alanları kapsadığını 
açıkça gösteriyor… Arz güvenliği kadar, arzın çe-
şitlendirilmesi, taşınması da buna dahil… Küresel 
petrol ve doğalgaz rezervlerinin büyük bölümü Tür-
kiye’nin etrafında, komşu bölgelerinde… Bu çok 
önemli… NATO üyesi olan Türkiye’nin jeopolitik 
durumundan faydalanması, ilişkileri bu açıdan de-
ğerlendirmesi  Türkiye’nin olduğu kadar AB’nin de 
çıkarına olduğu aşikar… Doğu Akdeniz’e bir de bu 
gözle bakmak gerekir sanırım…

CAPITAL Exhibition 
tarafından düzenle-
nen Defence Port Tur-

key-Güney Asya Fuarı, Türk 
firmalarını 26-28 Ekim'de Pakis-
tan, Bangladeş ve Afganistan as-
keri heyetleriyle bir araya 
getirecek. Türk savunma sanayisi-
nin dünya pazarlarında daha 
etkin yer alması ve yeni fırsatlara 
ulaşması için düzenlenen Defence 
Port Turkey Fuarı, bu yıl 6'ncı kez 
kapılarını "Defence Port Turkey-
Güney Asya" olarak açacak. Ca-
pital Exhibition Başkanı Hakan 
Kurt, düzenlendiği basın toplantı-
sında, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle fua-
rın sanal ortamda 26-28 Ekim'de 
gerçekleştirileceğini açıkladı. Pa-
kistan, Bangladeş ve Afganis-
tan'dan askeri heyetlerinin 
katılacağı fuarda, heyetler ve fir-
maların videokonferans yönte-
miyle bir araya geleceğini belirten 
Kurt, katılımı beklenen askeri 
heyet sayısının 80'in üzerinde ol-
duğunu bildirdi. Kurt, Türk sa-
vunma sanayisinin son dönemde 
gösterdiği gelişimin ihracat 
performansına da yansıdığına  
işaret etti.

Savunma sanayide  
hedef değişti
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Fenerbahçe Üniversitesi Görüntü ve Ses Sistemleri Alımı işi için Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönet-
meliği ‘nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
1-İdarenin Fenerbahçe Üniversitesi
a) Adresi :Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul 

E Blok Ataşehir İstanbul
b) Telefon ve faks numarası :0 216 910 19 07
c) Elektronik posta adresi :sartname@fbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : www.fbu.edu.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Fenerbahçe Üniversitesi Görüntü ve Ses Sistemleri
b) Yapılacağı yer :Fenerbahçe Üniversitesi Ataşehir Yerleşkesi
c) Süresi :-
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Ataşehir 

Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/ İstanbul
b) Tarihi ve saati :28.09.2020 Pazartesi Günü Saat 11:00
c) Doküman Bilgisi : İhale dokümanı (İdari Şartname, Teknik Şartname, Taslak Teklif Formu), idarenin 1.
Maddede belirtilen adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Dokü-
man posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale adı belirtilerek idari şartna-
mede belirtilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satın Alma Daire Başkanlığına ibraz edilerek satın alınabilir.
Doküman Bedeli 100,00 TL (Yüz Türk Lirası).
e) Teminat: Geçici ve Kesin Teminat alınmayacaktır.
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-

netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.                                  
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâlet-
name ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
d) İsteklilerin, son tebligat adreslerini gösteren Vergi Levhasının bulunması,
e) Referans listesi 
5-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-Teklifler, ihale günü saat 10:00 ‘a kadar Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sokak Ataşe-
hir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/İstanbul adresine kapalı zarf içinde kaşe ve imzalı olarak elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1224411)

İHALE İLANI
Fenerbahçe Üniversitesi

O rmanları başta olmak üzere doğa-
nın katledilip yok edildiğini ve rant
uğruna doğanın dengesinin bozul-

duğunu belirtip gezi olayları dahil birçok ey-
lemin başlatılmasın da rol alanların "Millet
Bahçeleri pahalıya mal oluyor" diyerek ye-
şillendirilmek istenen kentlerdeki çalışma-
lara karşı çıkmaları "İstanbul Boğazına

köprü istemiyoruz, Marmaray'ı istemiyoruz,
Kanal İstanbul'u hiç istemiyoruz" demele-
rine benziyor.

Aynı gurup bu ülkenin kurulmasına ön-
derlik eden liderin üzerinden politika yapma
alışkanlıklarından da asla vazgeçmiyorlar.
Bunu yaparken de onu çok sevdiklerinden
değil adı üzerinden siyasi rant elde etme he-
sapları içindeler. Bu hesaplar öylesine bir
hesap ki gerektiğinde birbirlerini yemeyi 
de normal hale getiriyor.

Bunun en son örneği orada ol-
masından çok da razı olmadıkları Canan
Kaftancıoğlu'Nun Atatürk'ün adını söylerken
isminin başına koyduğu "Gazi" kelimesidir.

Sanki başka dert yokmuş gibi bu tür saçma
polemiklerle gerçek gündemi ve kendilerinin
başarısızlıklarını maskelemeye çalışanların
da hep aynı merkezdekiler olduğudur.

Gezi olayları esnasında kendisini araya-
rak"-Abi ben Ankara'dayım ve şu an Kızı-
lay'dayım, Gezi eylemlerinin içinde kaldım.
Çık gel bu eylem sahipsiz, Deniz Gezmiş'ini
arıyor. Siz neredesiniz? Gelsenize" dediğim
ama nedense gelemeyen Gürsel Tekin' inde
katıldığı bu son tartışmanın asıl hedefinin

CHP'nin kozmik odasının İBB'yi dışardan
yönetmek isteyen gurubun hesabının olduğu
şüphesidir.

Çünkü kendilerinin yapamadığını, verdiği
özgüvenle 25 yıl sonra da olsa Atatürk'ün
gölgesinde siyaset yapmayı kendisine ilke
edinmiş olan ama bir türlü %25 in üzerine
çıkamayan CHP'nin kozmik odasının asıl
hedefi Canan Kaftancıoğlu'dur. Bunu yapar-
ken de Atatürk dahil her türlü materyali
kullanmak vaciptir...

Atatürk ve Kaftancıoğlu

silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, 19 Eylül
Gaziler Günü nedeniyle

bir mesaj yayınladı. “Kahraman
gazilerimizin yakalarında onurla
taşıdıkları madalyalar hepimizin
gururudur.” diyen Başkan Yılmaz,
mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Şanlı tarihimizin ebedi kahraman-
ları ve milletimizin bağımsız olma
şuurunu ԁiri tutan gazilerimiz;
vatan, millet ve bayrak uğruna can-
larını ortaya koymuş, bin bir zorluk
ve imkânsızlığa rağmen düşmana
karşı verdikleri mücadele ile zafer-
den zafere koşan milli kahramanla-
rımızdır. Yüzyıllar boyunca
‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anla-
yışıyla cepheden cepheye koşan
kahraman gazilerimizin yakala-

rında onurla taşıdıkları madalyalar
hepimizin gururudur. Hiçbir maddi
ve ԁünуevi değerle kıyaslanamaya-
cak olan bu unvanı taşıyan gazileri-
miz, temsil ettikleri ԁeğerlerin
bilinciуle, yüreklerinde taşıdıkları
vatan sevgileri ve kahramanlıkları
ile yeni nesillere rehberlik etmekte-
dir. Bu sebeple her türlü saygı ve
övgüyü hak eden gazilerimize
sahip çıkmak bizlere düşen onurlu
görevlerden biridir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından 19 Eylül
1921 tarihinde Başkomutan Mus-
tafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşallik’
rütbesi ve ‘Gazilik’ ünvanı tevdi
edilmesiyle birlikte bu anlamlı
günün yıl dönümü olan 19 Eylül
tarihini her yıl Gaziler Günü olarak
kutluyoruz. Ancak bilinmelidir ki,

gazilerimiz sadece bugün değil,
bizim için her gün değerlidir ve
öyle kalacaktır. Onların bu vatanı
sahipsiz bırakmadıkları gibi bizler
de onları hiçbir zaman yalnız bı-
rakmayacağız. Bu duygu ve düşün-
celerle, başta Cumhuriyetimizin
banisi Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere, kurucu kahra-
manlarımıza, aziz şehitlerimize ve
ebediyete irtihal etmiş gazilerimize
Allah’tan rahmet diliyorum. ‘Baca-
ğım, kolum, gözüm olmadan yaşa-
yabilirim. Ama vatanım olmadan
yaşayamam.’ diyen Silivrili gazileri-
miz ve hayatta olan bütün gazileri-
mizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü
yürekten kutluyor, huzur ve esenlik
dolu ömürler temenni ediyorum.”
mÜGe CeSUr ÖZmen

Gazileri asla
yalnız bırakmayız

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

VATANDASIN
ICINDE BIR
BASKAN

VATANDASIN
ICINDE BIR
BASKAN

VATANDASIN
ICINDE BIR
BASKAN

VATANDASIN
ICINDE BIR
BASKAN

VATANDASIN
ICINDE BIR
BASKAN

VATANDASIN
ICINDE BIR
BASKAN
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hoşköy Su Ürünleri
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hoşköy Su Ürünleri
Balıkçı Kooperatifini ziyaret ederek kooperatif üyeleri ile bir araya geldi

B aşkan Kadir Albayrak,
Şarköy ilçesinde bulu-
nan Hoşköy Su Ürün-

leri Balıkçı Kooperatifini ziyaret
etti. Balıkçı esnafına bereketli
bir sezon geçirmeleri dileğinde
bulunan Başkan Albayrak, ba-
lıkçıların sorunları, talep ve
önerilerini dinledi. Başkan Al-
bayrak ayrıca, Su Ürünleri
Toptancı Hali'nin çok kısa bir
süre içerisinde hizmete girece-
ğinin de müjdesini verdi. Hoş-
köy Su Ürünleri Balıkçı
Kooperatif üyeleri de Başkan
Albayrak ziyareti ve balıkçı es-
nafına gösterdiği ilgiden dolayı

teşekkürlerini iletti. Ziyaretin ar-
dından konu ile ilgili açıklama
yapan Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Albayrak,
"Biz, Büyükşehir Belediyesi ola-
rak Tekirdağlı vatandaşlarımız
ve esnafımız için hız kesmeden
çalışmaya devam edeceğiz."
dedi.

Şarköy'ü ziyaret etti

Başkan Kadir Albayrak, saba-
hın erken saatlerde başladığı
Şarköy mesaisi kapsamında
Şarköy Belediye Başkanı Alpay
Var'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında ilçede Bü-
yükşehir Belediyesi ve Şarköy
Belediyesi tarafından devam

eden ve planlanan yatırımlar
değerlendirildi. Başkan Albay-
rak, daha sonra Şarköy ilçesinin
mahalle muhtarları ile bir araya
gelerek değerlendirme toplantısı
gerçekleştirdi. Tekirdağ 
Büyükşehir Belediyesi ve
TESKİ tarafından mahallelerde
gerçekleştirilecek olan çalışma-
ların görüşüldüğü toplantıda
Eriklice Mahalle Muhtarı
Ayhan Geyik, Gaziköy Mahalle
Muhtarı Ali Altıntaş, Mürefte
Mahalle Muhtarı Rahmiye
Kural, Hoşköy Mahalle Muh-
tarı Emine Açar, Güzelköy Ma-
halle Muhtarı Mehmet Deniz
ve Çınarlı Mahalle Muhtarı
Coşkun Tekin yer aldı.

Her şey Tekirdağ için
Şarköy mesaisinin ardından konu
ile ilgili açıklama yapan Başkan
Kadir Albayrak, "Şarköy hem doğal
güzellikleri hem tarihi dokusu hem

de tarımı ile Tekirdağ'ın önemli ilçe-
lerinden biri. Biz de Tekirdağ Bü-
yükşehir Belediyesi olarak, ilçemize
yaptığımız yatırım ve projelerimizi

sahip olduğu özellikleri ve ih-
tiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak gerçekleştiriyoruz.
Bugün de ilçemizde bir dizi
ziyaret ve görüşme gerçekleş-
tirdik. Muhtarlarımızla bir
araya gelerek kendilerinin
talep ve önerilerini dinledik.
Her şey daha da güzel bir Te-
kirdağ için," dedi.

irfan demir

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınlayan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Gazilerimiz milli kahramanlarımızdır. Onların bu vatanı sahipsiz
bırakmadıkları gibi bizler de onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.” dedi

Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Şanlı tarihimizin ebedi kahramanları ve milletimizin bağımsız
olma şuurunu diri tutan gazilerimiz; vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını ortaya koymuş, bin bir zor-
luk ve imkânsızlığa rağmen düşmana karşı verdikleri mücadele ile zaferden zafere koşan milli 
kahramanlarımızdır. Yüzyıllar boyunca ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla cepheden cepheye 
koşan kahraman gazilerimizin yakalarında onurla taşıdıkları madalyalar hepimizin gururudur” dedi.

EsEnyurtlu hastalar, Esenyurt Bele-
diyesi’nin ücretsiz olarak sunduğu
Evde Sağlık Hizmeti ile hastaneye git-

meden evde tedavi olarak sağlığına kavuşuyor.
Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, üc-
retsiz olarak verdiği Evde Sağlık Hizmetiyle il-
çede yaşayan hasta vatandaşları evlerinde tedavi
ediyor. Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yatağa
bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmı-
yor. Pandemi sürecinde haftanın 7 günü çalışan
ekipler, destek talebinin ileten vatandaşlara aynı
gün içerisinde dönüş yapıyor. Birim, sağlık tekni-
keri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan
alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara ücret-
siz olarak sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde
steril kıyafetler giyen ekipler, ayrıca hastalıklara
ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alış-
kanlıkları gibi çeşitli konularda bilgiler veriliyor.
Yaz-kış 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren sağ-
lık ekipleri, hastaların şikayetlerini değerlendire-
rek gerektiğinde tam teşekküllü sağlık
kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor.

Esenyurt’ta
sağlık var

BaşakşehirBelediyesi, 19
Eylül Gaziler Günü’nde
gazileri evlerinde ziyaret

etti. Başakşehir’de İyilik Zamanı
(BİZ) projesinin gönüllü gençleri, il-
çede yaşayan Kıbrıs, 15 Temmuz ve
terör gazilerini evlerinde ziyaret ede-
rek Türk bayrağı hediye etti. Başak-
şehir Belediyesi tarafından hayata
geçirilen ve kısa zamanda bir iyilik

seferberliğine dönüşen Başakşehir’de
İyilik Zamanı (BİZ) projesinin gö-
nüllüsü gençleri, 19 Eylül Gaziler
Günü’nde Başakşehirli gazileri evle-
rinde tek tek ziyaret etti.Başakşehirli
gençler, vatan için gözlerini kırpma-
dan göğüslerini siper eden gazilere
duyulan minnettarlığın bir simgesi
olarak, tüm gazilere Başakşehir Bele-
diye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun me-
sajıyla birlikte çiçek ve ay yıldızlı Türk
Bayrağı takdim edildi. Gaziler, genç-
lerin anlamlı ziyaretini memnuniyetle

karşıladı. Bitlis’te mayına basarak
gazi olan Zeynel Abidin Kahrıman,
hatırlanmanın çok güzel bir duygu
olduğunu belirterek, “Vatana hizme-
tin yaşı ve yeri yoktur” diye konuştu.

Aferin gençler
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TUZLA Belediyesi, yeni eği-
tim-öğretim döneminde 
Tuzla’da yaşayan öğrencile-

rin, uzaktan eğitime kolay erişebilme-
leri için “Askıda Tablet” kampanyası 
başlattı. İki gün önce başlayan kam-
panya kapsamında bir grup ihtiyaç sa-
hibi öğrenci tabletlerine kavuştu. 
Koronavirüsü (Covid-19) ile müca-
dele kapsamında başlayan uzaktan 
eğitim dönemiyle ortaya çıkan tablet 
ihtiyacını gidermek amacıyla hayata 
geçirilen "Askıda Tablet” kampanyası 
için Türkiye genelinden binlerce tablet 
ve bağış talebi alındı. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaklaşık 10 
yıldır dijital kütüphane hizmeti verdik-
lerini ifade ederek, “Böyle bir kütüp-
hane de şimdi pandemi döneminde 

çok büyük bir ihtiyaç olan tablet kam-
panyamızı duyuruyoruz. Bu da askıda 
tablet kampanyamız. Online eğitimin 
gerekliliğinin duyulduğu bu dönemde 
özellikle bize gelen önemli talepler 
oldu. Bizde binlerce talebin karşılı-
ğında bunları karşılamak için askıda 
ekmek gibi, askıda kahve gibi bir pro-
jeyi ‘askıda tablet’ projesine çevirerek 
ülkemizde bu projeye yardım etmek is-
teyen tüm vatandaşlarımızdan ve Tuz-
la’da yardıma muhtaç 
vatandaşlarımıza uzanacak bir el gibi 
şimdiden binlerce bağış yapmak iste-
yen vatandaşlar oldu. Bununla birlikte 
önemli bir konuya parmak bastığımızı 
da fark ettik. Gelen talepler doğrultu-
sunda kendi sosyal medya hesapla-
rımdan bile talep alıyorum. Tabletini 

vermek isteyen ya da tablet bağışla-
mak isteyen hayırsever vatandaşları-
mızı bu projeye dahil olmaya 
bekliyoruz. Tuzla’da gençlerimize 
uzaktan eğitimde eşitliği sağlayacak 
olan ‘askıda tablet’ kampanyamızın 
hayırlı olmasını diliyorum” diye ko-
nuştu. 

Her evde tablet olacak 

‘Askıda tablet’ adında bir site oluştur-
duklarını dile getiren Başkan Yazıcı, 
burada askıya tablet bırakmak isteyen-
ler ve askıda tablet talep edenlerin bir 
arada olduğu bir hizmet verdiklerini 
söyledi. Oluşturulan sitede talep edi-
len tablet miktarı ve askıya verilen tab-
let miktarının sayısal verilerinin de yer 
aldığını vurguladı. Başkan Yazıcı, as-

kıda tablet talep eden vatandaşların 
bilgilerini siteye girdikten sonra yerleri-
nin tespit edildiğini ve o vatandaşların 
adreslerine tabletlerini teslim ettiklerini 
dile getirerek, hem çağın gerekliliği 
hem de pandemi süreciyle alakalı Tuz-
la’da hiçbir evin tabletsiz kalmayaca-
ğını belirtti. 

Sosyal medyadan ulaştı 

Tabletine kavuşan ve online eğitimle-
rini bu sayede daha rahat takip edecek 
olan 11 yaşındaki Asmin Aysu, “Ders-
lerime çalışacağım, derslerimi daha 
rahat takip edeceğim. Belediye Başka-
nımıza çok teşekkür ederim. Şadi Baş-
kanımız okullarımızda hep yenilikler 
yapıyor” dedi. Asmin’in babası Aydın 
Aysu, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı’nın ‘askıda tablet’ ile alakalı sos-
yal medyada paylaşımını gördüğünü 
dile getirerek, “Başkana mesaj attım ve 
ulaştım. Biz kızım olduğunu ve okula 
gittiğini ayrıca tablete ihtiyacımız ol-
duğunu söyledim. Ertesi gün hemen 
bizi aradılar belediyeden. ‘Askıda tab-
let’ kazandığımızı söylediler. Çok 
mutlu oldum. Başkanımızın, ‘Eğitim 
Tuzla’dan başlar’ şeklinde vizyonu var. 
Bu sayede herkese çok yardımcı olu-
yor” diye konuştu. 

Öğrenciler için 

“Askıda Tablet” kampanyası kapsa-
mında tablet ihtiyacı olan Tuzla’da 
ikamet eden öğrenciler, www.askida-
tablet.com web sayfası üzerinden baş-
vurularını yapabilecek. Eksiksiz ve 
doğru bir biçimde doldurulan başvuru 
formları, belediye görevlileri tarafın-
dan incelenerek uygunluk durumu de-
ğerlendirilecek. Ardından askıya 
bırakılan tabletler görevliler tarafından 
öğrencilerin kapısına asılacak. 

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK
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O kullar 21 Eylül Pazartesi açılı-
yor. Koronavirüs nedeniyle bu 
yıl 1. sınıf ve okul öncesi öğren-

ciler haftada bir gün yüz yüze eğitim ala-
cak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den 
itibaren uzaktan eğitime devam edilecek. 
Koronavirüs kırtasiyecileri de etkiledi. 
Eminönü Tahtakale bu yıl boş kaldı. Her 
yıl okul öncesi alışverişin yapıldığı dükkan-
lar bu yıl sessizliğe büründü. 
Ailelerin internet alışverişini tercih ettiğini 
söyleyen esnaf, okullardaki belirsizlik du-
rumunun da piyasayı olumsuz etkilediğini 
belirtti. Bazı dükkanlar ise kırtasiye malze-

mesi satamadıkları için çözümü maske 
satışında buldu. 

Maskeyle dükkan dönüyor 

Kırtasiye esnafının çoğu dükkân girişlerine 
maske koyarak iş yapmaya çalışıyor. 10 
yıldır Tahtakale'de kırtasiyecilik yapan de 
onlardan yalnızca biri. Aytekin, "Bu sene 
bir kıpırdama bile yok yani. Şu anda mas-
keyle dükkan çeviriyoruz. Kırtasiyeci oldu-
ğumuza dair hiçbir hareket yok. Geçen 
sene bu zamanlar hiç boş durmuyorduk. 
Harıl harıl çalışıyorduk. Bu sene hiçbir şey 
yok mesela. Maske satıyoruz sadece. 

Başka hiçbir şey yok yani. Bu kadar hare-
ketsiz kalmazdık biz yani. Şu an maskeyle 
dükkân çevireceğimize inanıyoruz. Geçen 
sene tıklım tıklım doluydu ama bu sene 
bomboş. Biz hazırız müşterileri bekliyoruz 
ama kimse yok" şeklinde konuştu. 

İnternet bizi yaraladı 

Koronavirüs salgını nedeniyle de artık aile-
ler internet alışverişine yöneliyor. Okulların 
açılma sürecindeki belirsizlikte bu yıl okul 
alışverişinin önüne geçti. Geçen seneye kı-
yasla bu yıl hiç satış ve ödeme yapamadık-
larını söyleyen 15 yıllık Tahtakale esnafı 

Ümit Taşyiğen, "Valla biz hazırız ama 
kimse gelip alışveriş yapmıyor. Bekliyorlar 
yani. Çünkü okullar haftada bir gün açıla-
cak. Sadece ana sınıflar ve birinci sınıflar 
gidecek okula. Diğerleri beklemede. Uzak-
tan eğitim devam ettiği için herkes bekle-
mede. Her sene çok yoğun olurduk. Bu 
sene marketler ve internet bizi ağır yara-
ladı. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. 
Çok yoğunduk geçen seneler.  
Her yıl okul zamanı buralar ana baba 
günü olurdu. Ödemelerimizi yapardık 
ama şu an onları bile yapamayacak du-
rumdayız yani" dedi. DHA 

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına iki gün kala, Eminönü'nde her yıl alışılan kalabalık yerini sakinliğe bıraktı.  
15 yıldır Eminönü'nde kırtasiye dükkânı işleten Ümit Taşyiğen, "Her yıl buralar burası çok kalabalık olurdu. Bu sene  

pandemiden dolayı insanlar internetten yapıyor alışverişlerini. Biz de maske satıyoruz yapacak bir şey yok" dedi

BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız, ilçede bulunan 45 mahallenin muh-
tarıyla İstişare ve Değerlendirme Toplantı-

sı’nda bir araya geldi. Beyoğlu’nun dev projelerinden 
birisi olan Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen top-
lantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdür-
leri de katıldı. Beyoğlu’nda hayata geçirilen marka 
projeler başta olmak üzere mahallelerde yapılan ve 
yapılması planlanan projeleri anlatan Başkan Yıldız, 
daha sonra muhtarların önerilerini dinledi. Virüs sal-
gınına karşı tüm önlemlerin alındığı toplantıda, Be-
yoğlu genelinde ve mahallelerde yapılan 
çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren 
muhtarlar, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yıl-
dız’a teşekkürlerini ilettiler.

Her mahalle bizim!

KIRTASIYELER DEFTER 
DEGIL MASKE SATIYOR

Açgözlülük, savaş  
ve barışın nimetleri

Askıda tablet var!
Yeni eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitime kolay erişilebilmek için tabletler öğrencilerin en büyük ihtiyacı haline geldi. Bu ihtiyacı en kısa  
yoldan gidermek amacıyla “Askıda Tablet” kampanyası başlatan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tabletini vermek isteyen ya da tablet  

bağışlamak isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bu projeye dahil olmaya bekliyoruz. Hiçbir evin tabletsiz kalmayacağı bir çalışma uyguluyoruz” dedi 

A çgözlü olmayı niteleyen olgu paylaşmamak-
tır; paylaşmayı bilmiyorsan açgözlüsün, 
nokta. Paylaşmamak kıyametin işaretidir. 

Yoksulların açgözlülüğünü anlarım, çünkü yoktur; 
ama varsılların açgözlülüğü anlaşılır gibi durmuyor, 
üstelik her türlü fitne ve fesadın kaynağı da bu “hep 
bana”cılıktır. Açgözlülük her şeyden önce arsızlaştı-
rır. Arsız insan, bütün insani değerlerle mesafesini 
kaybeden insandır. Arsız haddini bilmez, o nedenle 
de saygısızdır. Açgözlülük öteki anlamıyla insan ol-
mayı unutmaktır. Oysa bütün değerlerin kökeninde 
insan olmayı hatırlamak vardır.  

Açgözlü, paylaşmayı bilmez; o nedenle de demo-
krat değildir. Açgözlü, arsızdır; o nedenle de çok 
kolay yalan söyler. Açgözlü, insan olmayı unutmuş-
tur; o nedenle de hiçbir değere sahip değildir.  

Açgözlünün dili, barış dili değildir. Açgözlü, ça-
tışma ve kutuplaşma olmadan elindekini koruyabile-
ceğine inanmaz;  o nedenle saldırgandır. Tamah 
ettikçe, dili askerileşir. Kültüründe ganimetten daha 
büyülü sözcük yoktur. Ve yalan, çıkarlarına hizmet 
ettikçe, bize asla doğruları söylemez. Çünkü açgözlü 
ve tamahkar davrandıkça hakikatlerle arasındaki 
iyilik mesafesinin giderek açıldığını fark eder. Artık 
çalınan minareye kılıf aramak onun için adeta bir 
sanat olur.  

Gelişmemiş ya da az gelişmiş olan bütün ülkelerin 
boynundaki pranganın adı açgözlülüktür. Demokrasi 
yokluğunun ya da yoksunluğunun nedeni de budur. 
Demokrasi, her şeyden önce paylaşmayı bilenlerin 
rejimidir. Eğer paylaşmaya inanıyorsan, varlığını 
paylaşarak koruyacağına iman etmişsen, demokra-
tikleşir ve demokratik bir düzen kurarsın. Sosyal 
devlet olmanın biricik koşulu, varsılların açgözlü-
lükten vazgeçmesidir. Açgözlülükten vazgeçme ira-
desi göstermeyen bütün ülkeler, sancılı ve sıkıntılı 
süreçler yaşamaya mahkumdurlar.  

Savaş, sonuç olarak bir açgözlülük eylemidir; 
çünkü bütün insani ihtilaflar konuşarak çözülebilir 
nitelikler taşıyor. Son tahlilde her ihtilaf insanoğlu-
nun eseridir ve insanoğlu esasında o ihtilafa hakim-
dir. Onu kontrol edebilir, onu uygun koşullarda 
çözebilir ama açgözlülüğün acelesi vardır ve hızla 
sonuç almak ister. Bu yanıyla savaşı besleyen şey 
açgözlülüktür. Aslında bütün savaşları biz besleriz. 
Savaş sadece tüketir. Ama barış öyle değildir; barış 
besler bizi. İnsanlık bütün büyük ilerleme adımlarını 
barış zamanında atmıştır. Savaşın ilerleme kaydet-
tiği görülmemiştir. Çünkü savaş tenceremizi tüketir. 
Barış, tencerenin kaynadığı zamanın adıdır. Kısaca 
savaş külfet, barış nimettir.  

Açgözlü, oyun kurduğunu sanır; oysa açgözlü 
pastayı büyütmediği için ve varolan pastadan daha 
büyük dilimi talep ettiği için oyun filan kurmaz. O 
sadece rakiplerinin pozisyonuna göre pozisyon alır. 
Eğer rakibin senin pozisyonunu belirliyorsa burada 
oyun kuruculuktan söz edilemez. Nesnel olarak du-
rumun ötekinin hareketine bağlıdır. Bağlı ve bağımlı 
olanlar oyun kurup yönetemezler. Açgözlü, oyun ku-
ramadığı gibi, kurulmuş oyunlara öncülük filan de 
edemez.  

Çünkü öncülük ya da liderlik her şeyden önce 
paylaşımcı bir karakter talep eder. Öncülük, uzun 
erimli bir düşünce hassasiyetinin ürünüdür. Varlığını 
yarına, yarın olacaklara indirgeyenler liderlik ya da 
öncülük edemezler. Hayat kadar paylaşımcı bir kap-
asite geliştirmeden öncülük ancak rüyada görülebi-
lecek bir mucizedir.  

Açgözlü, sorun biriktirir. Açgözlü, çözümlerin 
değil, sorunların tarafı ve muhatabıdır. 

Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçede hayata geçirilen marka 

projeler başta olmak üzere mahallelerde yapılan ve yapıl-
ması planlanan projelerin detaylarını anlattı. Muhtarların 
önerilerini dinleyerek istişarelerde bulunan Başkan Yıldız, 
“Tüm mahalleler bizim. Hepsine aynı gözle bakıyoruz ve 
neye ihtiyacı varsa ona yönelik yatırımlar yapıyoruz” dedi
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G üney Kıbrıs'ta  Hz. İsa ve Rum si-
yasi liderleri eserinde eleştiren okul 
müdürü ve ressam olan Yorgos 

Gavriel'e tepki yağdı.Güney Kıbrıs'ta sert 
tartışmalara neden olan olay sosyal med-
yaya taşındı. Gavriel'e sosyal medyadan linç 
kampanyası başlatıldı. Rum Milli Eğitim 
Bakanlığı, sosyal medyada oluşan tepki üze-
rine Gavriel'in yaptığı eserlerin dini ve ahlakı 
değerleri aşağıladığı gerekçesiyle kabul edi-
lemez olduğunu ifade etti.  
Bakanlık, aynı zamanda okul müdürü gör-
evinde olan sanatçı hakkında soruşturma 
açıldığını açıkladı. 

Görevden uzaklaşsın 

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. 
Hrisostomos da,sanatçının eserlerinde ifade 
özgürlüğü sınırlarını aştığını öne 
sürerek, "Gavriel derhal görevden uzaklaştı-
rılmalı" dedi. Rum medyasına açıklama 
yapan sanatçı Yorgos Gavriel de eserlerinin 
kamuya açık olduğunu söyledi. 

İkiyüzlü bir anlayış 

"Ülkeyi mahvedenleri onurlandırdığımız ve 
başrahiplerin krallar gibi yaşadığı bir ülkede 
bu yapılan ikiyüzlülüktür" diyen Gavriel, 
dini değerlere hakaret etmediğini belirtti. 
Rum ana muhalefet AKEL ise sanatçının 
eserlerinin eleştirilebileceğini ancak "demo-
kratik bir ülkede herhangi bir sanatçının ko-
vuşturulması, uzaklaştırılması ve 
susturulmasının talep edilmesinin akıl 
almaz olduğu" görüşünü açıkladı. DHA 

KARIKATUR KRIZI!

PAZAR 20 EYLÜL 2020 11DIŞ HABERLER

İSVİÇRELİ ünlü çikolata şirketi, Zürih ken-
tinde, 830 milyon TL değerinde açtığı "çiko-
lata müzesi" ziyaretçi akınına uğradı. 
İsviçreli ünlü çikolata şirketi, Zürih kentine 
dev bir çikolata müzesi açtı. Yaklaşık 830 
milyon TL'ye mal olan müzede,1,5 tonluk 

dev çikolata şelalesi ise ziyaretçiler tarafın-
dan yoğun ilgi görüyor. Müzeye giriş ücret-
lerinin ise, yetişkin 120 TL, çocuklar için 
ise 80 TL olduğu ifade edildi. Yetkililer çi-
kolata müzesine yıllık 350 bin ziyaretçiye 
ev sahipliği edeceğini tahmin ediyor. Mü-

zeyi ziyaret eden bir çok kişi özel tasarla-
nan çikolata çeşmelerinden çikolataların 
da tadına bakıyor. Firma müze ziyaretçile-
rine 'kakao yetiştiriciliği, çikolatanın tarihi, 
İsviçreli çikolata öncüleri ve çikolata üre-
timi' hakkında bilgi de sunuyor.

İsviçre’de bir çikolata müzesi

İNGİLTERE Başbakanı 
Johnson koronavirüs 
(Covid-19) salgınına iliş-

kin kritik uyarı geldi. Johnson, “Tek-
rar büyük bir karantina ve 
kısıtlamalara gitmek istemiyoruz. 
Ancak bunu yapmamanın tek yolu 
halkımızın kurallara uymasıdır” 
dedi. Dünyayı etkisi altına alan ko-
ronavirüs (Covid-19) salgını tüm 
hızıyla sürüyor. Salgında en çok 
yara alan ülkelerin başında gelen 
İngiltere'nin Başbakanı Boris John-
son ülkede gelebilecek ikinci dal-
gaya karşı halkı uyardı. Johnson’ın, 
salgına ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Tekrar büyük bir karantina ve kısıt-
lamalara gitmek istemiyoruz. Okul-
larımızı açık kalmasını istiyoruz, 
okulların tekrar normale dönmesi 
gerçekten harika bir durum. Ekono-
mimizi, olabildiğince açık tutmak 
istiyoruz. İşlerin yolunda gitmesini 
istiyoruz. Ancak bunu yapmamız 
için halkımızın kurallara uyması 
gerekiyor” dedi. 

Kurallara uymak şart

Güney Kıbrıs'ta Hz. İsa'yı bir 
takımın tarafları ve Rum si-
yasileri figür eden okul mü-
dürü ve ressam olan Yorgos 
Gavriel’in eserleri ülkede 
tepkilere neden oldu

UKRAYNA’DA Novobuzka 
Merkez Hastanesi’nde has-
tanın ameliyatla kesilen ba-

cakları, eşine bir torbada içerisinde 
konularak verilmesi ülkede infial 
yarattı. Olay, Ukrayna’nın Mıkolayiv 
kentinde meydana geldi. Novobuzka 
Merkez Hastanesi’nde bir kişinin 
ameliyatla kesilen bacakları, bir tor-
bada içeriside eşine teslim edildi. 
Ülkede infial yaratan olayda, hasta-
nenin kadına bacakları teslim ettiği 
sırada ne yapması gerektiği de belir-
tildi. Torbayı alan kadının ilk başta 
yaşadığı durumun farkına varamadığı, 
daha sonra bayıldığı aktarıldı. 

Müdürlük soruşturma başlattı 

Hastaneden yapılan açıklamada, has-
tanede geri dönüşüm ve imha 
merkezinin bulunmadığı ifade edildi. 
Hastanedeki görevlilerin kadına 
gerekli talimatları verdiği ancak 
kadının durumu tam olarak anlaya-
madığı belirtildi. Sağlık Müdürlüğü, 
olayın mahkemeye taşındığını ve geniş 
çaplı soruşturmanın devam ettiğini 
duyurdu.

RUSYA Ulusal Savunma 
Yönetim Merkezi, Rus 
savaş uçağının Karadeniz 

üzerinde ABD’ye ait bir devriye 
uçağını engellediğini duyurdu. 
Rusya ile ABD arasında Karade-
niz'de yaşanan gerilim devam edi-
yor. Rusya Ulusal Savunma 
Yönetim Merkezi’nden yapılan 
açıklamada, “Rus hava sahası kont-
rol sistemleri, Karadeniz'in tarafsız 
suları üzerinden Rus devlet sınırına 
yaklaşan bir hava hedefi tespit etti. 
Su-27 tipi savaş uçağı, sınırlarımıza 
yaklaşan hedefine ABD Deniz Kuv-
vetleri’be ait P-8A Poseidon tipi 
devriye uçağı olduğunu tespit etti” 
ifadelerine yer verildi.

Ukrayna’da  
bir dram! Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin, ABD'nin 2002'de anti-balis-
tik füze anlaşmasından çek-

ilmesinin, kendilerini hipersonik silah 
geliştirmeye zorladığını söyledi. Rusya De-
vlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde 
kutlanan Silah Üretici Günü'nde geliştirdik-
leri silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Eskiden yabancı ülkelere silah üretiminde 
yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Putin, 
"Rusya, modern tarihinde ilk defa en mod-
ern silah türlerine sahip. Bu silahlar, güç, hız 
ve en önemlisi keskinlik konusunda var olan 

silahları geçiyor. Dünyada hiç kimse şimdilik 
bu tür silahlara sahip değil." ifadesini kul-
landı. "Avangard" kıtalararası hipersonik 
füzeyi de geliştirdiklerini anımsatan Putin, 
bu füzenin sesten 27 kat hızlı hareket et-
tiğine ve dikey ve yatay şekilde yön 
değiştirdiğine dikkati çekti. ABD'nin 2002'de 
anti-balistik füze anlaşmasından çekildiğini 
anımsatan Putin, "ABD'nin bu anlaşmadan 
çekilmesi, Rusya'yı hipersonik silah 
geliştirmeye zorladı. ABD'nin füze savunma 
sistemlerine karşı bu silahı üretmek zorunda 
idik." dedi.

Rusya silah geliştirdi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye 
göre, Rusya, Libya'da yabancı 
savaşçılardan medet uman darbeci 

Hafter'in saflarını, Suriye'den paralı 
savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor. 
Rusya, Kamışlı ilçesinde, Esed rejimi güçler-
ince kurulan yerel milis gücü Şebbihalardan 
400 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için 
Libya'ya gönderdi. Libya'da Hafter safına 
katılan Şebbihalar, önceki gün Kamışlı 
havaalanından Lazkiye ilindeki Rusların 
Hımeymim üssüne gelmişti. 
Birçok savaş suçuna karışan Şebbihaların 
Libya'ya gönderilme sürecini Baas Partisinin 
bölgedeki yöneticilerinden Salim El-Hellüş 
yürüttü. Suriye'den Libya'ya sevk edilen paralı 
askerlere Rusya tarafından aylık 1500-2 bin 
dolar tutarında ödeme yapılıyor. 

Rusya, geçen ay ülkenin kuzeydoğusundaki 
Kamışlı'da Esed rejiminin kontrolündeki böl-
gelerde yaşları 20 ila 45 arasında bin kişiyle 
Hafter saflarında savaşmaları konusunda an-
laşmaya varmıştı. Bu kişilerin de yakın za-
manda Libya'ya gönderilmesi bekleniyor. 
Rusya'nın, Suriye'den Hafter saflarına şu ana 
kadar gönderdiği paralı savaşçı sayısı 5 bini 
geçti.Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı 
güçlerin lideri Hafter saflarında ayrıca Rus par-
alı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" mil-
isleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda 
yabancı savaşçı bulunuyor. 

Şebbihalar 

Yerel milis gücü Şebbihalar 2011 yılında 
başlayan barışçıl gösterileri bastırmak için Esed 
rejimi tarafından kuruldu. Ulusal Savunma 

Güçleri olarak de bilinen Şebbihalar, İran 
tarafından da destekleniyor. Temmuz ayında 
düzenlenen 3'üncü "halksız" parlamento seçim-
lerinde, Esed rejimi, savaş suçlusu Şebbihaları 
da meclise sokmuştu.Sivillere yönelik yargısız 
infaz, toplu katliam, tutuklama, işkence ve 
alıkoyma başta olmak üzere birçok savaş 
suçuna karışan Şebbihaların eylemleri Bir-
leşmiş Milletler (BM) raporlarına yansımıştı.

Karadeniz’de it dalaşı

JAPON hükümeti tarafın-
dan açıklanan istatistik 
nüfus verilerine göre, her 

1500 Japon’dan birinin 100 yaş ve 
üzerinde olduğunu açıklandı. Ja-
ponya Sağlık, Çalışma ve Refah Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan nüfus 
istatistik değerlendirme raporuna 
göre, bu yıl ilk kez 100 yaş ve üzeri 
nüfusun 80 binin üzerine çıktığını 
gösterdi. Verilerin, son 50 yılda en 
yüksek yaş oranına ulaştığı ve rekor 
olduğu ifade edildi. Rakamlar, Ja-
ponya'daki kadınların bir asır veya 
daha fazla yaşama olasılığının er-
keklerden çok daha yüksek olduğu 
ve tüm 100 ve üzeri nüfusun yüzde 
88'ini oluşturduğunu gösteriyor.

Japonlar çok  
uzun yaşıyor

ABD'de Tiktok uygulama-
sının indirilmesinin 20 Ey-
lül'den itibaren yasakla- 

nacağı bildirildi. ABD Ticaret Ba-
kanlığı, Çin'e ait olan WeChat ve 
TikTok uygulamalarıyla ilgili olarak 
ABD ticari işlemlerini 20 Eylül’de 
yasaklayacağını belirtti. 
Yetkililer, TikTok'un iş-
lemlerinin 12 Kasım 
tarihine kadar engel-
lenmeyeceğini ifade 
ederken TikTok’u bünye-
sinde bulunduran Çinli şirket Byte-
Dance'in ABD ile anlaşmak için 
zamana sahip olduğunu vurguladı. 

Tiktok yasaklanıyor

LÜBNAN'IN başkenti 
Beyrut'ta Ağustos ayında 
meydana gelen ve 180 

kişinin hayatını kaybettiği, 6 binin üz-
erinde kişinin yaralanmasına neden 
olan amonyum nitratla patlamasıyla 
ilgili olaya ilişkin ABD'den dikkat 
çeken bir açıklama geldi. ABD Dışiş-
leri Bakanlığı'na bağlı terörle mü-
cadele birimi koordinatörü Nathan 
Sales,Amerikan Yahudi Komitesi'nin 
ev sahipliği yaptığı Hizbullah'ı yasak-
lamaya çağıran sanal bir forumda 
yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın 
amonyum nitratın soğuk paketlerde 
saklandığını söyledi. 
Dışişleri Bakanlığı’nda Terörle Mü-

cadele Yetkilisi olarak görev yapan 
Sales, Hizbullah'ın Avrupa’nın birçok 
ülkesinde amonyum nitrat depo-
ladığını öne sürdü. Sales, geçmişte 
Belçika’dan Fransa, Yunanistan, 
İtalya, İspanya ve İsviçre’ye sevkiyat-
lar yapıldığını savundu. Sales açıkla-
malarını şu sözlerle sürdürdü: 
“'Hizbullah neden Avrupa toprak-
larında amonyum nitrat depolasın? 
Cevap açık: Hizbullah veya Tahran'-
daki efendileri gerekli gördüklerinde 
terörist saldırılar düzenleyebilsin 
diye" ifadelerine yer verdi. Öte yan-
dan ABD, 1997 yılından bu yana 
Hizbullah’ı terör örgütü olarak 
sınıflandırıyor.

ABD’li isimden önemli bir iddia 
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyrut limanındaki faciayla gündeme gelen amonyum nitratla ilgili  

yaptığı açıklamada, "Hizbullah, Avrupa'nın pek çok ülkesine amonyum nitrat stokladı" ifade etti

Suriye diken üstünde



N A L F A
O D V A N T
T E N L M
A Z L E D L M E K
E E T C
L E R G T M E

B Z R U S
R A N M A P
B N F E R

K R P T O L O J
O E D
N L D E T M E K

A Z A T Y A R
D N E V R U Z T
E N E K M I Z A

7 1 3 2 4 9 5 6 8
6 9 8 1 7 5 3 2 4
5 4 2 8 3 6 9 1 7
4 5 9 6 8 2 7 3 1
1 2 6 3 5 7 4 8 9
8 3 7 9 1 4 6 5 2
9 6 5 4 2 1 8 7 3
3 7 1 5 9 8 2 4 6
2 8 4 7 6 3 1 9 5

5 7 1 8 9 2 4 3 6
8 4 9 3 5 6 1 7 2
2 3 6 7 1 4 5 9 8
3 6 5 1 2 9 7 8 4
9 8 4 6 7 5 2 1 3
7 1 2 4 3 8 6 5 9
6 9 3 5 4 7 8 2 1
1 5 8 2 6 3 9 4 7
4 2 7 9 8 1 3 6 5

4 2 5 3 8 7 6 9 1
3 6 9 2 5 1 8 7 4
8 1 7 9 4 6 5 2 3
5 4 1 8 9 2 3 6 7
7 3 2 1 6 4 9 5 8
6 9 8 5 7 3 1 4 2
1 8 6 4 2 9 7 3 5
2 7 3 6 1 5 4 8 9
9 5 4 7 3 8 2 1 6

B E K O M Ü Z E
E Ö K S Ü R
F A S E N E

S A K L A T M A K
L A M

H A R P O K U L U
N A T B L U M

Z T Ü R E V U
A B E S L F T

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

M H A P K Ç Y K U Â S
D E H A K A H K A H A A C E M S A D E T
T E S C L U S U L E N T E T K L E M E

K E R T T A T S E N T A K S S U T A R
O Z A N D O U L U C A H T B E R K A Y

G R E N A S K A C
E S S R K E Ö R E K E

A S A P C M E T O L
E N E K N O Ö Z E Ç C

K A D R O D E V Z S A
N S N H A D E M E G Ü M S
S K O Ç C G A N F Ç T O T O

N S E L Ü L T H U R A F E Ü Z Ü M
F O N E M M A N O S A R F N O V A O R A
B L E K T A B L A A K A T H A L E L

N A K T S A H L P T O Y U N E V

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

 

  

  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

  
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  

LAN
O

AF
NAVD

NET
T

KEMLDELZA
ML

E E T C

D ü n k ü  Ç
2317 594
1896

86
357

8245
42

963 71

5
8
2

 Ç ö z ü m l e r
8175 429
3948

63
165

7632
27

541 89

4
3
8

 

352 678
296

19
815

971
47

564 32
B
E2

1
1

bb
A    

  
 

OKE EZÜM
RÜSKÖ

98765432

M
ED
T
EK
O
RG

   
l iulmacaci

   y
@ il@gmail.comg

leksia & Hakan Kayar

  

H A P K
AH AHAKHAK

LCSE LUSU
ESTATTR

ULUODNAZ
ANE KS

RSSE

YÇK UK
A MECA AS

NEL
USSKATNE
LKTET

KREBTHAC
AK

RÖEKR

Â S
TED
EME
RAT

YA
C
EKEE E T C

ZB
EMTGREL

R
SUR

AMNA
NB

P

JOLOTPRK
REF

O E D

TAZA
KEMTEDLN

D
RAY

ZURVEN
KENE

T
AZIM

8245 963
4

71
5 9 6 8 2 7 3 1

3621 475
9738

98
641

9
25

6 5 4 2 1 8 7 3
5173 289
7482

64
136 59

2
3
9
7
6
1
4

7632 541
3

89
6 5 1 2 9 7 8 4

6489 257
4217

31
683

6
95

9 3 5 4 7 8 2 1
2851 936
9724

74
318 56

8
5
7
6
1
2
9

971 564 32
4 1 8 9 2 3 6 7

123 946
589

85
137 24

8 6 4 2 9 7 3 5
637 451
745

98
283 61

S

H

Z
A9

8

7

6

5

4

3 AF
KAMTALKA
ENES

L A M

TAN
ULUKOPRA
MULB

VERÜT
SEB

U
TFL

SA
E
AK
N
S

OF
B
AN

PA
RSSE

ONKEN
ORD ED

CÇOK
DAHNS
AG

N TLÜLES
SONAMMEN

KEL
LHASTK
ALBAT

RÖEKR
MC E

ÇEZÖ
SZVE
ÜGEMED

FNA TÇ
EFARUHT

FRAS
Ü

AVON

NUYOTPL
AHTAKAA

EKE
LOT

C
A
SM
OTO
MÜZ
ARO

VE
LEL

BULMACA

Dâhi

Hastane

Saçma

Gecenin

nesne

Mesh
Hemen
hemen

Yakacak

Yüksek

Enik

Resmi

Kerte

Yönteme

aranjör

Bir süs

Kayak

Bit Hitit

Sinir
süresi

ahit

Bir tür

yemek

Yeniçeri
Santimetre

yapan

Ekip

Has

yer sesi

Bir

Sinik

tahta

Yatay

Ses

konak yeri
inanç

Bir

oynatan
etme

O yer

akçe
Gerçekten

Gerçek oynanan

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Z G A R A T A R A M A
L E N S T M A U K Y Z M

M O D E R A T O R I K
R R T L P R A H N L A
A I A A U R R U Y C E M
H T Z M C S A B T
I I A A S A L G T L C R
T L Y A M A C S
A A T R Ü K E M K Ö D
F Y M Ü T E S E L S I L
B B I T P A Z A R U A
R E L Z Ö G M E N Z J K

A N M A

1 6
6 9 8 7 4
4 2 1

6 2 3
1

7 4 2
9 4

5
7 6 3 1 5

8 9 2 4
7

3 4 5 8
9 7

4 7 2 1
2 4 6
5

1 8 9
7 6

2 7 6 9
6 7

8
5 1 8 9

6 8
3

2 9 7 5
2 1 4 8

7 3 1

 

Klasik Kare

Sudoku | Kolay

Sudoku |

Sudoku | Zor

eanastH

iâhD aaçmS

kseküY

niecenG

eesnn

iknE

MeshM enemh
enemH

akacakY

iesmR

etreK

röjanar

sü sirB

emeöntY

esirsü
irinS

itha

ayakK

itB

ayak

ertemitnaS
içerienY

ekyem

rü tir B

anyap

ititH

an

ipkE

ikinS

asH

yer sesisesi

irB

esS

iak yernko

anatyno

athat

nçnai

emte

ayatY

irB

 yerO

akçe

ARAGZ

çekerG

çekterG

AMARATA

ençekt

yno ananyn

1

Sudoku | ay Kol
6

ASAAII
MZTH

RUAAIA
RPLTRR
REDOM
MTSNEL
ARAGZ

RCLTGLA
TBASC
MECYURR
ALNHAR
KIROTAR
MZYKUAM
AMARATA

 ACUN
ARMALI AKT TARMALI

 ALEM
 ALIN
 AMEL

A ARP PA
 ARUZ

 IMALA
 ISICAM

 ITIR
 IZGARA

 KALDIRTMAK

T A AT
 ISICAM

 IZGARA
 KALDIRTMAK

 NEM GÖZLER
A NOT

 REZE
A ROT

6

1

9

89 7
24
6 2

7 4
4
5

4
1
3

2

GÖZLER
APTIBB
ETÜMYF
ÜRTAA

AYLT
ASAAII

KJZNEMG
AURAZA
LISLESE
DÖKMEKÜ

SCAM
RCLTGLA  ARUZ

 ASAL
KTA A

YRICALIKSIZ A AYRICALIKSIZ
 BASICI

 DÖKME
 ENST

 KALDIRTMAK
 KUSMA
 KÜRT

TAA L
 LAZA
 LENS

 MAMA
 MODERA

 KALDIRTMAK
 KUSMA
 KÜRT

 MAMA
TO MODERA

AMAM T TAMAM
ARAMA T TARAMA

 TRAS
 TRÜK
 TÜMG

MNA AM
7 136

8 429

3 54
9 7

Sudoku |
5

7
8

asik KareKl

3

2

1
54321

asik Kare

9876
1

4 27
42 6
5

8 9
7

Sudoku | Zor

1

6

8

7

6

5

4

3
 FER

 RUS

 AZA
 ENEK

 FER

 RUS

T AZA
 ENEK

A NOT

ARI Y

 BRONZ
 EJDER TEK PEL

8
5

2 67
6

1 8 9
6
3

2 9 7

9
7

8

5

9

8

 KITA KIT

 MECMU
 TRAFO

A  

2

 

41
7 3

 

8
1

12 PAZAR 20 EYLÜL 2020

ÇÖZÜMLER



T opkapı Sarayı'nın uzun süredir ka-
palı bölümlerinden "At Rampası" 
ya da "Büyük Biniş" olarak bilinen 

ve sadece padişahların at ile geçişine mah-
sus olan özel yol ziyarete açıldı. 
At Rampası, Adalet Kulesi'nin yanındaki, 
perde kapısından geçilerek erişilen, padi-
şahların halkın arasına karışmak istedikle-
rinde tebdilikıyafet ile sokağa çıkış 
yaptıkları yol olarak biliniyor. Milli Saray-
lar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Çapoğlu, yolun hangi amaçla kul-
lanıldığını, önemini ve Topkapı Sarayı mi-
marisindeki yerini anlattı. Çapoğlu, 

Harem bölümünde yer alan yolu padişah-
ların halkın arasına karışmak amacıyla 
kullandığını belirterek, "Padişahlar tebdili-
kıyafet olarak, derviş veya tüccar kıyafe-
tiyle, atına binerek Perde Kapısı vasıtasıyla 
bu yoldan aşağıya iniyor ve Şal Kapısı 
diye adlandırdığımız kapıdan geçerek 
şehre giriş yapıyor. 
Şehrin içerisinde kendi izlenimlerini, hal-
kın ne durumda olduğunu bilhassa kendisi 
şahit oluyor." dedi. 

Padişahlar da kullanıyordu 

Yolun "Büyük Biniş" ya da "At Rampası" 

olarak adlandırıldığını vurgulayan Ça-
poğlu, kayıtlara göre yolu en sık kullanan 
padişahların 4. Murat, Sultan İbrahim, 3. 
Mustafa ve 2. Mahmut olduğu bilgisini 
verdi. Topkapı Sarayı'nın 2019 yılının 
Eylül ayında Milli Saraylar İdaresine bağ-
landığını hatırlatan Çapoğlu, şunları kay-
detti: "Milli Saraylar İdaresi yöneticileri 
olarak mekanları tanımak, fonksiyonlarını 
anlamak açısından incelediğimizde bura-
nın etkili bir ziyaret mekanı olacağı  
değerlendirildi.  
Özellikle de Adalet Kulesi'nin hemen biti-
şiğinde yer almasıyla dersler çıkaracağımız 

bir yol olarak değerlendirdik ve ziyaretçile-
rimize açtık. Bu yol tam olarak 3. Avlu 
tabir ettiğimiz yerde, Harem bölümünde-
dir. Perde Kapısı diye adlandırdığımız ka-
pıdan sola döndüğümüzde Harem Ağaları 
Koğuşu, oradan da Harem Dairesi'ne eri-
şiliyor. Harem Dairesi padişahların özel 
hayatını sürdürdüğü yerlerdir. O yüzden 
bu yolu sadece padişahlar kullanmıştır." 
Çapoğlu, Topkapı Sarayı'nın ziyarete açıl-
mayı bekleyen farklı bölümlerinin oldu-
ğuna dikkati çekerek, bu bölgelerin ziyaret 
edilebilecek niteliği kavuştuktan sonra açı-
lacağını ifade etti. 
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BU YIL 01-18 Nisan tarih-
leri arasında yapılması 
planlanan ve Dünya Sağlık 

Örğütü’nün pandemi olarak tanımla-
dığı koronavirüs salgınıyla birlikte 
ekim ayına ertelenen 19’uncu Mersin 
Uluslararası Müzik Festivali (Mer-
fest), salgınının toplum sağlığı için 
halen risk taşıması nedeniyle yönetim 
kurulunca 2021 yılına ertelendi. Festi-
valin yeni tarihinin, ilerleyen zaman-
larda kamuoyuna duyurulacağı 
bildirildi. 

Sanatsal değerler mühim 

Mersin Uluslararası Müzik Festivali 
Yönetim Kurulu Başkanı Selma 
Yağcı, "1 Nisan’da başlayacağını du-
yurduğumuz ve pandemi nedeniyle 
ekim ayına ertelediğimiz 19. Mersin 
Uluslararası Müzik Festivali’nin, pan-
deminin risk taşımaya devam etme-
sinden dolayı bir sonraki yıl 
yapılmasının daha doğru olacağı ka-
rarı Yönetim Kurulumuzca alınmıştır. 
19 yıldır kesintisiz sürdürülen, her yıl 
dünyanın saygın solist ve müzik top-
luluklarını halkımızla buluşturarak 
paha biçilmez sanatsal değerler üreten 
festivalimiz, yine halkımızın sağlığı 
için ertelendi. Tüm dünya için bir teh-
dit olan salgınının son bulacağı nice 
festivallerde buluşmak üzere, tüm  
insanlığa şifa ve sağlıklı günler  
diliyorum" dedi.  

Müzik Festivali 
ertelendi 

OSMANLI darüşşifasının 
sunum ve modellemelerle 
anlatıldığı II. Bayezid Kül-

liyesi Sağlık Müzesi, yurt içi ve dışın-
dan gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi 
görüyor. Osmanlı'nın akıl hastalarını 
su ve müzik sesi, koku ve uğraşla te-
davi ettiği devrin akıl hastanesi, dö-
nemin şefkat ve merhametini müze 
olarak bugüne taşıyor. Hastane ve 
tıbbiye olarak iki bölümden oluşan 
komplekste, devrin tıp eğitimi ve te-
davi yöntemlerine tanıklık ediliyor. 
Dönemin tedavi yöntemleri ile tıb-
biye eğitiminin bal mumu heykellerle 
anlatıldığı müzede, su ve musiki sesi, 
kokulandırmayla da dönemin havası 
yaşatılıyor. 

Büyük bir medeniyet 

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu, yaptığı açıkla-
mada, müzeyi ziyaret edenlerin tarih-
lerini, medeniyetlerini, özlerini 
bulduklarını söyledi. Müzenin, Avru-
pa'nın akıl hastalarını öldürdüğü, 
zincire vurduğu yıllarda Osmanlı me-
deniyetin insana verdiği değerin 
önemli bir kanıtı olduğunu ifade 
eden Tabakoğlu, şunları kaydetti: "Yıl 
1488 yani Avrupa'nın zorluk içinde 
olduğu, 'İnsanların içine şeytan girdi.' 
diye yakıldığı ve ciddi bulaşıcı hasta-
lıkların olduğu bir dönem. Ama Os-
manlı'ya baktığımızda bu gibi 
hastalar su sesiyle, müzik sesiyle, 
aroma terapiyle, en ileri bitkisel teda-
vilerle, ileri cerrahi tekniklerle tedavi 
ediliyor. İnsanlar her yerden geliyor, 
milletine, ne olduğuna bakılmadan 
burada ücretsiz tedavi alıyor. İyileş-
tikten sonra 3 gün yine istirahatte  
bulunup, evlerine gönderiliyorlar. 
Osmanlı'nın insana değer veren  
anlayışını görüyorsunuz."

Bu müzede tarih var

NEVŞEHİR'DE gerçekleştirilen 
Uluslararası Turizm Filmleri 
Festivali jüri heyeti olarak Ka-

padokya'ya gelen yabancı film yönetmen-
leri bölgenin tarihi, kültürel ve doğal 
dokusuna hayran kaldı. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının katkıları ve Nevşehir Beledi-
yesinin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez Ka-
padokya'da gerçekleştirilen festival 
kapsamında kente gelen ödül sahibi ya-
bancı film yönetmeleri serbest zamanla-
rında turistik merkezleri ziyaret ediyor. 
Ürgüp ilçesi ile Göreme, Ortahisar ve Uş-
hisar beldelerinde peribacaları ve doğal 
kaya oluşumlarıyla kaplı alanlarda gezinti 
yapan heyet üyeleri, doğanın sunduğu 
eşsiz manzarada çeşitli etkinliklere katılıp, 
ilginç olduğunu düşündükleri yerlerin 
görsellerini kaydetti. Bölgeyi gezen Oscar 
ödüllü Polonyalı yönetmen Zbigniew 
Zmudzki, Kapadokya'nın bugüne kadar 
seyahat ettiği turizm destinasyonları 
içinde en ilginç bölge olduğunu belirtti. 
Peribacaları arasında gezerken kendini 
dünya dışında bir yerlerde hissettiğini dile 
getiren Zmudzki, "Burası dünyanın muh-

temelen en güzel bölgelerinde biri. Bir 
tarih ve doğa harikası olduğunu düşünü-
yorum. Bu harika yer sanki dünyadan bir 
manzara değil, Mars veya Venüs gezege-
ninde ayrı bir yer gibi. Bu güzel coğraf-
yayı gördüğüm ve bizzat gezebildiğim 
için çok mutluyum." dedi. Uluslararası 
Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi 
(CIFFT) Direktörü Alexander Kammel 
ise ilk kez geldiği Kapadokya'nın görsel 
zenginliği karşısında heyecanlandığını 
ifade ederek, "Kapadokya'ya daha önce 
hiç gelmemiştim ancak Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca hazırlanan tanıtım videola-
rında burayı görmüştüm. Kapadokya ha-
rika bir doğal örtüye sahip. Sıcak hava 
balon turuna katılarak eşsiz bir deneyim 
yaşadım. Yöre halkının misafirperverliği 
de çok güzel." şeklinde konuştu. 
UNESCO filmlerinin ödüllü yönetmeni 
David Cooper da Kapadokya'nın sürp-
rizlerle dolu ilginç özelliklere sahip bir tu-
rizm merkezi olduğunu söyledi. 

Çok elverişli bir alan 

Ziyaret ettiği her alanda bölgenin farklı 

bir güzelliği ile karşılaştığını kaydeden 
Cooper, ilk fırsatta yeniden Kapadokya'yı 
gezmek istediğini belirtti. Kapadokya'nın 
film çekimleri için de çok elverişli bir 
alana sahip olduğunu ifade eden Cooper, 
şöyle konuştu: "Kapadokya'ya ilk kez geli-
yorum. Sempatik ve sevimli ve sürpriz-
lerle dolu bir yer ve umuyorum ki ileride 
bu bölgeyi gezmek için daha geniş vaktim 
olur. Kapadokya film çekimi yapmak için 
enteresan manzaraya sahip. Buradaki ta-
rihi ve kültürel birikime saygı duymak 
önemli. Kültürel turizm filmlerini seve-
rim. Burada yaşayanların tarihi birikim 
yönünden gelişmiş olduklarını düşünüyo-
rum. Benim fikrimce Kapadokya, bilim 
kurgu veya savaş filminden daha çok 
tarih ve kültürel birikimle izleyiciye mesaj 
verilecek kategorideki bir film için çok 
daha uygun."

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlı-
ğı'nın katkıları ve Nevşehir Be-
lediyesinin ev sahipliğinde bu 

yıl ilk kez Kapadokya'da gerçekleştirilen 
Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, 
düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 
Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Zbig-
niew Zmudzki başta olmak üzere birçok 
yabancı yönetmenin katıldığı film festiva-
linin ödül töreni Zelve Paşabağları ören 
yerinde yapıldı. Ödül törenine Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpars-
lan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 
Devlet Eski Bakanı Kürşat Tüzmen, 
Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe, 

Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye 
Başkanı Rasim Arı, sinema sanatçıları 
Murat Ünalmış, Tamer Levent ve çok sa-
yıda davetli katıldı. 

Kapadokya'ya büyük pay 

Jüri üyeliğini Cifft federasyonu başkanı 
Alexander Kammel, UNESCO ödüllü ya-
pımcı David Cooper, Oscar ödüllü Ya-
pımcı Zbigniew Zmudzki, İskoçya Turizm 
örgütü direktörü Catriona Anne Leaver ve 
Belgrad sila fest başkanı Bosko Savkovic 
yaptı. Ödül töreninde konuşma yapan 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir 
Alparslan, "Tüm dünyayı etkisi altına 

büyük bir pandeAmi döneminde böyle-
sine büyük bir organizasyonu başarıyla 
sonuçlanmasının Türkiye'nin tanıtımı 
adına büyük bir önem taşıyor. Başta 
Fransa, İtalya ve İspanya gibi Türkiye'nin 
turizmdeki rakiplerinin Turizme kapılarına 
kapattığı bir süreçte Türkiye'nin özellikle 
Rusya'dan ciddi bir turist artışına sahne 
oldu. Öyle inanıyorum ki pandemi süre-
cinde böylesine mükemmel bir organizas-
yon yapıldığında normalleşme ile beraber 
bunun daha da üst düzeylere taşınan or-
ganizasyonları gerçekleştirecek güce ula-
şacağız. Bunda da en büyük pay 
Kapadokya bölgesinde olacak" dedi.

Mersin Uluslararası Müzik 
Festivali, koronavirüs 

(Covid-19) salgını nedeniyle 
gelecek yıla ertelendi 

Turizm Filmleri Festivali son buldu

TOPKAPI SARAYI’NDA BIR ILK!
Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı bölümlerinden “At Rampası” ya da “Büyük Biniş” olarak bilinen ve 

sadece padişahların at ile geçişine mahsus olan özel yol ziyarete açıldı

Venüs gibi bir yer 

Çapoğlu, kayıtlara göre yolu en sık 
kullanan padişahların 4. Murat, 
Sultan İbrahim, 3. Mustafa ve  
2. Mahmut olduğu bilgisini verdi. 

Oscar ödüllü yönetmen Zbigniew 
Zmudzki, "Burası dünyanın  

muhtemelen en güzel bölgelerinde 
biri. Bir tarih ve doğa harikası 

olduğunu düşünüyorum. Bu harika yer 
sanki dünyadan bir manzara değil,  
Mars veya Venüs gezegeninde ayrı  

bir yer gibi" dedi 
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Gaziantep FK, Süper Lig’in 2. hafta-
sında bugün Fatih Karagümrük’ü
konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stad-
yumu'nda saat 19.00’da başlayacak
karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yö-
netecek. Ligin ilk haftasında deplas-
manda Galatasaray’a 3-1 yenilerek
taraftarını üzen Gaziantep temsilcisi,
sahasındaki ilk karşılaşmadan galibi-
yetle ayrılmak istiyor. Öte yandan sa-
katlığı geçen Alin Tosca'nın bu
karşılaşmada görev alabileceği öğre-
nildi. Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra
yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta ma-
çında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup
ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Gaziantep FK ise ligin ilk haftasında
deplasmanda Galatasaray'a 3-1 ye-
nildi. Fatih Karagümrük, Gaziantep
deplasmanından 3 puanla ayrılarak
ligde 2'de 2 yapmak istiyor.

KasImpaşa'nIn raKibi ÇayKur rizEspor

Karagümrük
G.Antepspor
karşısında

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Si-
vasspor Teknik Direktörü Rıza Çalım-
bay, takımdan ayrılan futbolcuların
yerine alternatifli bir kadro oluşturdukla-
rını söyledi. Geçen sezon kadro yetersiz-
liğinden dolayı büyük sıkıntı
yaşadıklarını ifade eden Çalımbay, bu
sezon bu sıkıntıyı yaşamak istemedikle-
rini dile getirdi. Yeni transferlerin hazırlık
kampına katılamamasından dolayı
uyum süreci yaşayacaklarını vurgulayan
Çalımbay, "Şimdi uyum süreci yaşıyo-
ruz, bunu da en kısa sürede atlatacağız.
Bu sene çok maçımız var. Hem lig hem
Avrupa kupaları hem de Türkiye Kupa-
sı'nda bir sürü maç var. Hafta içleri çok
maçlar oynanacak. Onun için iyi bir
kadro kurmak gerekiyor, iyi bir çalışma
ortamı gerekiyor. Hazırlık dönemini de
iyi geçirmeniz gerekiyor, biz iyi geçirdik."
dedi. Ligin ilk haftasında sahalarında
Alanyaspor'a mağlup olduklarını anım-
satan Çalımbay, takımların birbirini tanı-
maması nedeniyle ilk maçların her
zaman zor geçtiğini ifade etti. Çalımbay,
Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile
oynayacakları karşılaşmayı kazanmak
istediklerini de vurguladı.

Oyuncuların hepsi iyi oyuncular

Takımdan ayrılan Emre Kılınç, Mert
Hakan Yandaş, Fatih Aksoy ve Fernan-
do'nun yerine çok iyi transferler yaptıkla-
rını belirten Çalımbay, "Aldığımız
oyuncuların hepsi iyi oyuncular, onları
bilerek aldık. Çoğunu canlı seyretme
şansımız olmadı ama hepsini tanıyoruz."
diye konuştu. Pandemi sürecinin tüm ta-
kımları olduğu gibi kırmızı-beyazlı ekibi
de etkilediğini ve Sivasspor'un geçen
sezon evinde seyircili oynadığı hiçbir
müsabakayı kaybetmediğini hatırlatan
Çalımbay, şunları kaydetti: "Taraftarsız,
tesislerinizde maç yapıyormuşsunuz gibi
oluyor. Bunun için de futbolcu arkadaş-
larımızın daha fazla konsantre olmaları
gerekiyor. Çünkü taraftar yok, taraftarı-
mız önünde mağlubiyetimiz yoktu. Ta-
raftarımız sahamızda ligde hiç yenilgi
görmedi” diye konuştu.

Zor bir sezon
geçireceğiz

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, bugün saha-
sında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Recep Tayyip
Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka
saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Suat
Arslanboğa yönetecek. Kasımpaşa'da Mickael Tir-

pan, Çağtay Kurukalıp, Evren Eren Elmalı ve Berat
Kalkan sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşı-
sında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan 
Oussama Haddadi'nin durumu ise karşılaşma 
saatinde belli olacak. 

Istanbul dErbIsI!
Galatasaray ile Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu akşam 25. kez karşı karşıya gelecek

E ski adıyla İstanbul Büyükşehir Beledi-
yespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez
Süper Lig'de yer almasıyla başlayan re-

kabette geride kalan 24 maçtan 11'ini Galata-
saray, 7'sini Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma
da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 38
golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap
verdi. Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşe-
hir ile ligde yaptığı son 12 müsabakada 3 kez
galip gelebildi. Söz konusu dönemdeki maç-
lardan 4'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez
sahadan galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir'in evindeki maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapı-
lan 12 lig maçında taraflar beşer kez galip
geldi, son 2 müsabaka berabere bitti. Yedisi
Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat
Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk
Galatasaray 14 gol attı.

Rekabette Terim üstün

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,
eski futbolcusu Okan Buruk'un yönettiği ta-
kımlara karşı galibiyet sayılarında üstünlük
kurdu. İki teknik adamın Süper Lig'de karşı-
laştığı 8 maçta Terim 3 galibiyet alırken,
Buruk 2 kez kazanma sevinci yaşadı. Üç mü-
sabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fatih
Terim, tamamı Galatasaray'ın başında olmak
üzere Medipol Başakşehir'le 9 kez karşılaştı.
Tecrübeli teknik adamın takımı, bu müsaba-
kaların 5'ini kazanırken, 3'ünden beraberlik,
2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Okan Buruk, teknik
adamlık kariyerinde, futbolculuğunda büyük
başarılar elde ettiği eski takımı Galatasaray'a
17. kez rakip olacak. Buruk, Elazığspor, Gazi-
antepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur
Rizespor ve Medipol Başakşehir'in başında
Galatasaray'la karşı karşıya geldiği 16 lig mü-
sabakasında üçer galibiyet ve beraberlik, 10
yenilgi gördü. Altyapısından çıktığı Galatasa-

ray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan,
eski takımı Medipol Başakşehir'e karşı ilk kez
forma giyecek. Galatasaray'dan 2011'de İs-
panya'nın Atletico Madrid takımına transfer
olan Arda Turan, ardından Barcelona'ya
geçti. Arda, Katalan temsilcisinden kiralık
olarak 2018'in ocak ayında Medipol Başakşe-
hir'e transfer oldu. Turuncu-lacivertli takımda
2 yıl kalan tecrübeli futbolcu, ocak ayında İs-
tanbul temsilcisi ile yollarını ayırdı. Mayıs
ayında Barcelona ile sözleşmesinin sona er-
mesiyle Galatasaray'a dönen Arda Turan, ay-
rılmasının ardından eski takımı Medipol
Başakşehir'e ilk kez rakip olacak.

Akbaba sakat

Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlığı nede-
niyle Medipol Başakşehir maçında forma gi-
yemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık
yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha
takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık 10
gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği
olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo
hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim
verecek. Öte yandan Galatasaray'da Oğulcan
Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Oghenekaro
Etebo, Fatih Terim'in görev vermesi duru-
munda Medipol Başakşehir müsabakasıyla
ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymenin heyeca-
nını yaşayacak.

6 deplasman maçını kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 deplasman
maçında galibiyet çıkaramadı. Son yıllarda
dış sahadaki sıkıntılı performansıyla dikkati
çeken sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezo-
nunda rakip sahadaki son 6 karşılaşmada ga-
libiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, söz
konusu süreçte üçer beraberlik ve yenilgi
gördü. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda lig-
deki ilk deplasman maçında bu kötü seriyi
kırmak için mücadele edecek.

Gökhan Töre yuvaya döndü
Kulübün internet sitesinde yer alan açıkla-
mada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalış-
maları kapsamında, 2013-19 yılları arasında
da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyun-
cusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır.
2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig
şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan
Töre'ye 'yuvana hoş geldin' der, başarılar dile-
riz." denildi. Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcu-
nun lisansını da çıkardı.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli fut-
bolcu Gökhan Töre, sağlık kontrolünden geçi-
rildi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde
yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altuni-
zade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrol-
lerde detaylı kan tetkikleri yapılan Gökhan
Töre, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak
burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bö-
lümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri,
akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrol-

lerin yapılmasıyla tamamlandı.

Yuvama döndüm

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği tecrübeli fut-
bolcu Gökhan Töre, siyah-beyazlı takıma
dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Gökhan Töre, siyah-beyazlı kulübün Youtube
kanalına yaptığı açıklamada, "Tekrardan bu
formayı taşımak ve bu camiaya dönmek beni
çok gururlandırdı. Sergen hocamıza buradan
teşekkür ediyorum. Tekrardan yuvama döndü-
ğüm için çok mutluyum. Maalesef pandemi-
den dolayı statta taraftarımızla olamayacağız.
Onların desteğinin bizi ileri taşıyacağını düşü-
nüyorum." diye konuştu. Siyah-beyazlı taraf-
tarla arasında farklı bir bağ olduğunu aktaran
Gökhan Töre, "Taraftarla aramdaki bağ bam-
başka. Onlar da bunu çok iyi biliyor. Onları
çok seviyorum. Onların da sevgisini her zaman
hissetim. Beşiktaş'tan ayrıldığımda da bunu
hissettim. Onlara minnettarım ve sonsuz te-
şekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da
forma giyen tecrübeli futbolcuyu kadrosuna dahil etti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern
Münih, 2020-2021 sezonunun açılış maçında Schalke
04’ü 8-0 yendi. Geçen sezonun şampiyonu Bayern
Münih, Bundesliga’nın 1‘inci haftasında Schalke 04’ü
Allianz Arena’da konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başla-
yan Bavyera ekibi, 4'üncü dakikada Serge Gnabry ve
19'uncu dakikada Leon Goretzka’nın attığı gollerle 2-
0 öne geçti. Bayern Münih 30'uncu dakikada Schalke
04’de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın ceza
sahasında Robert Lewandowski’yi düşürmesi sonu-
cunda penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Le-

wandwoski topu filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlü-
ğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da üstün bir oyun
sergileyen Bayern Münih, 47’inci ve 59’uncu dakika-
larda Serge Gnabry, 69. dakikada Thomas Müller, 71.
dakikada Leroy Sane ve 81. dakikada Jamal Musiala
ile 5 gol daha buldu ve karşılaşmadan 8-0 galip ay-
rıldı. Schalke 04'de ilk 11’de sahaya çıkan ve 30'uncu
dakikada sarı kart gören milli futbolcu Ozan Kabak,
90 dakikada oyunda kaldı. Bundesliga'nın ilk hafta-
sında 6 karşılaşma oynanacak.

Bayern Münih
gol oldu yağdı
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Denizli’de imza şov

Dün sabah saatlerinde Hollanda ve Belçika'da mena-
jerlik yapan Ali Dursun, Trabzonspor'un Esteghlal'de

forma giyen Ali Karimi ile ilgilendiğini açıklamıştı.
İranlı futbolcunun İstanbul'da bulunan menajeri Sina
Ranjbaran, Gazete Damga'ya konuştu. Oyuncusunun

durumu hakkındaki son gelişmeleri aktardı

Süper Lig ekiplerinden Yu-
katel Denizlispor, daha
önce prensipte anlaşmaya
vardığı ofansif orta saha
oyuncusu Fede Varela'yı
2+1 yıllığına renklerine
bağladı. Geçtiğimiz sezon
kiralık olarak İspanya La
Liga ekiplerinden Las Pal-

mas'ta forma giyen 23 ya-
şındaki Fede Varela için
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde
imza töreni düzenlendi.
İmza törenine Denizlispor
Başkan Yardımcısı Yavuz
Cinkaya ve Asbaşkanı
Uğur Bağbaşlıoğlu katıldı.
Arjantinli futbolcu Varela

törende kendisini 2+1 yıllı-
ğına Denizlispor'a bağla-
yan sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan Varela,
Denizlispor'da forma giye-
ceği için mutlu olduğunu
belirterek transferde emeği
geçen yöneticilere teşekkür
etti.

Türkiye Otomobil Sporları
Federasyonu (TOSFED) ta-
rafından Cumhurbaşkanlığı
himayesinde gerçekleştirilen
2020 FIA Dünya Ralli Şam-
piyonası (WRC) 5'inci yarışı
olan Türkiye Rallisi'nde ilk
gün sona erdi. 19 ülkeden
130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla ger-
çekleştirilen organizasyonda üst üste 9 kez
dünya dalli şampiyonu olan efsane Red Bull
sporcusu Sebastien Loeb, günü lider kapattı.
Fransız sporcu, üst üste üçüncü kez dünyanın
en iyi pilotlarının ağırlandığı Marmaris'te ger-
çekleşen İçmeler ve Gökçe etapları sonunda

günü, 18.50.9'luk derecesiyle bi-
rinci tamamladı. Diğer Red Bull
sporcularından Thierry Neuville
ikinci, Sebastien Ogier de
üçüncü sırayı elde etti. Türkiye
Rallisi, koronavirüs pandemisi
sebebiyle Marmaris Atatürk
Heykeli'nin önünde seyirci katı-

lımı olmadan düzenlenen seremonik startla
başladı. Organizasyonda önce 13.90 km'lik İç-
meler etabı ardından da 11.32 km'lik Gökçe
etabı koşuldu. İki etabın ardından Sebastien
Loeb, genel klasmanda ilk sırada yer alırken,
Thierry Neuville 1.2 saniye ile ikinci ve Sebas-
tien Ogier ise 1.3 saniye üçüncü sırada yer aldı. 

ALI KARIMI BILMECESI
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T ransfer sezonunun tüm hı-
zıyla sürdüğü ve artık sa-
dece birkaç hafta kaldığı

Türkiye'de birçok oyuncu ismi
gündeme geliyor. Kulüpler kadro-
larını güçlendirmek için de çalış-
malarını sürdürüyor. Adı geçen
son futbolcu ise Ali Karimi oldu.

İran liginin en önemli futbolcularından biri
olarak gösterilen ve milli takım kariyeri de
bulunan 26 yaşındaki orta saha için birçok
takım da devrede. Muhabirimiz Burak Zihni,
menajer Sina Ranjbaran ile görüşerek birçok
konuda bilgi aldı.

Beş takımla temasımız var

Adı bugün transfer konusunda basında yer
alan Ali Karim için konuşan Ranjbaran;
"Türkiye lignde çok önemli takımlar mevcut.
Şu an beş takımla temas halindeyiz. Beşik-
taş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve
Başakşehir. Ali de kendine çok güveniyor ve
burada oynamak istiyor. Katar'dan 1 ve 1.2
milyon euroluk teklifler aldık. Hollanda'dan
AZ Alkmaar ve Fortuna Sittard'ın yanısıra
Belçika'dan da bir takım istedi. Bana kalırsa
Katar'da 1.2 milyon euro alacağına Türki-
ye'de 500 bin euroya oynasın. AZ 500 bin,
Fortuna da 600 bin euro brüt maaş önerdi.
Düşünüp en iyi tercihi yapmak istiyoruz.
Benim düşüncem Majid Hosseini'nin de bu-
lunduğu Trabzonspor'a giderse onun için iyi
olur. Arkadaşı ve aynı takımda oynadılar" ifa-
delerini kullandı.

Ali hazır

Karimi'nin daha önce yaşadığı Hırvatistan
kariyerinde çok genç ve tecrübesiz olduğunu
aktaran İranlı menajer şunları söyledi; "Fut-
bol da hayata benziyor. Günler geçtikçe
insan daha da tecrübeleniyor. Hayata ve ya-
şananlara karşı tepkileri farklılaşıyor. Olgun-
laşıyor. Ali de milli takımda 12 defa oynadı

ve bu havuzun oyuncusu. Her zaman bir se-
çenek. Esteghlal taraftarları onu çok sevdi
ama kendisini çok daha farklı ve iyi yerlerde
göstermeyi hedefliyor. Güveni de tam. Hem
mental hem de fizik olarak da hazır" dedi.

İmza atmasını bekliyorlar

Oyuncusunun Türkiye'de oynamasını istedi-
ğini ifade eden Ranjbaran ilginç bir detaya
dikkat çekerek; "Ali'nin Türkiye'de oynama-
sını isteyen birçok kişi mevcut. Hatta bazı şir-
ketler sponsorluk teklifi dahi getirdiler. Eğer
imza atarsa bu sponsorluklar hazır. Bu kat-
kıyı da kulüplere sunacağım. Burada binlerce
İranlı var. İki ülke arasında sadece futbolda
değil yatırım anlamında da bir elçi olmak is-
tiyorum." sözlerini sarf etti.

Ljajic kabul etmedi

Beşiktaş'ın elden çıkarması gündemde olan
Adem Ljajic için teklif getirdiğini de anlatan
Ranjbaran, Sırp futbolcunun teklifi  reddetti-
ğini açıklayarak; "Kulüple temasımız oldu.
Ljajic için resmi teklifi yönetime sundum
ama Adem kabul etmedi. İstanbul'u seviyor.
Çevresi ve arkadaşları burada. Öneri yüksek
olmasına rağmen gitmeyi istemedi ve kaldı"
diye konuştu.

Bruno Peres için görüşüyoruz

Beşiktaş'a transferi gündemde olan Bruno
Peres konusunda da iletişimde bulundukla-
rını belirten İranlı menajer, siyah beyazlılar-
dan 850 bin euro gibi bir ücret talep
ettiklerini ve görüşmelerin sürdrüğünü be-
lirtti.

Rami sorunlar yüzünden ayrıldı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Adil
Rami'nin ayrılış süreci hakkında da konuşan
Ranjbaran, dönemin teknik direktörü ile 
yaşadığı sorunlar sebebiyle kulüp ile 
sözleşmesini feshettiğini anlattı.
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Karimi Damga’ya konuştu
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olduğu iddia edilen isimlerden biri

olarak gündeme düşen Ali Karimi Damga'ya konuştu. İranlı futbolcu geleceği konusunda kararı
vermek için iyi düşündüğünü belirterek Türkiye'de çok iyi oyuncular ve kulüpler olduğunu söyledi
Orta sahaya takviye konusunda Lewis Ba-
ker'in ardınan görüşmelere devam
eden Trabzonspor'un daha önce Majid
Hosseini'nin de forma giydiği Esteghlal'de
oynayan ve arkadaşı olan Ali Karimi ile il-
gilendiği öne sürülmüştü. İran Milli Takımı
oyuncusu da olan 26 yaşındaki fuıtbolcu,
transferi konusunda muhabirimiz Burak
Zihni'ye açıklamalarda bulundu.

Teklifler aldım

Transferine ilişkin konuşan ve Türkiye dı-
şında da birçok ülkeden teklif aldığını ifade
eden Karimi; 'Özellikle Katar'dan iyi öneri-
ler aldım. Türkiye için de birkaç kulüp için
temaslar söz konusu. Orada çok iyi takım-
lar ve oyuncular var. Yıldız isimler top koş-
turuyor. Burada oynamak istemeniz kadar
doğal bir şey olamaz ve İran'a da çok
yakın. Türkiye'de de çok sayıda İranlı var.
Yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum.
Oradan da birkaç kulübün ilgilendiğini
duydum ancak menajerim Sina Ranjbaran
konu hakkında temas halinde. Şu an kesin-
leşen bir şey yok' ifadelerini kullandı.  Trab-

zonspor'da oynayan Majid Hosseini ile de
iyi bir arkadaşlıkları olduğunu belirten 26
yaşındaki orta saha; 'Majid ile milli takım-
dan da arkadaşız. Kendisini çok iyi tanıyo-
rum. Benim için oynadığı kulüpte forma
giymek uyum ve adapte kounsunda işimi
kolaylaştırır. Ancak şu ana kadar onunla
hiç konuşmadım. Transfer şartları olgunla-
şır ve ilerleme kaydedilirse bana bir telefon
kadar uzakta zaten' dedi.

Kalmamı istediler

İran'ın önemli takımlarından biri olan Es-
teghlal'de oynayan Karimi, ayrılık kararını
ise; 'Taraftarlar kalmamı istedi ancak
benim hedeflerim var. Bunu ikinci kez de-
nemek istiyorum. İran dışında oynamayı
daha uygun görüyorum. Hırvatistan günle-
rimde kendimi gösteremedim. Gençtim, sa-
katlık yaşadım ve özelliklerimi sahaya
yansıtamadım. Ancak şu an deneyimli ve
milli bir oyuncuyum. Bu benim için çok
önemli. Hangi takıma gidersem gideyim
yüzde 100'ümü verebilmek için çalışaca-
ğım.' sözleri ile değerlendirdi.

İranlı menajer, gazetemiz muhabiri Burak Zihni'ye yaptığı özel açıklamalarla Karimi
hakkında bilinmeyenleri paylaştı ve transferine ilişkin çok önemli bilgiler verdi.

Cavcav’dan itiraflar geldi
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav,
"Babam da yanlış transferler yapardı ama ara-
dan bir iki oyuncu çıkıyordu, herkes 'vay' di-
yordu. Fenerbahçe'ye de son 3 sezonda 42
futbolcu gelip gitti" dedi. Süper Lig ekibi
Gençlerbirliği'nde taraftarları temsil eden bir
heyet, kulübün geleceğine ilişkin endişe ve
beklentilerini anlatmak üzere Başkent temsilci-
sinin başkanı Murat Cavcav ile bir araya geldi.
Kırmızı-siyahlı taraftarlar, görüşmede yöneti-
min yanlış kararlarını eleştirirken, kulübün ge-
leceğine yönelik tavsiye ve taleplerini iletmek
istedi. Taraftar heyeti başlıca taleplerini şeffaf-
lık ve kulübün 'Gerçek Gençlerbirlikliler' tara-
fından yönetilmesi olarak belirledi. Taraftar

heyeti, görüşme öncesi ve sonrasında tüm ge-
lişmeleri sosyal medya üzerinden şeffaf bir şe-
kilde kamuoyu ile paylaştı. Taraftarlar, Murat
Cavcav'ın yaklaşımının hayal kırıklığı olduğu
görüşünde birleşti. Talep ve tavsiyelerini ilet-
mekte zorluk çektiklerini dile getiren taraftar-
lar, konuşma süresinin oldukça büyük
bölümünü kullanan Başkan Cavcav'ın konuş-
masını 'geçiştirme üzerine ezberlenmiş cümle-
ler' olarak niteledi. Görüşmede; Onursal
Başkan İlhan Cavcav döneminde Türkiye'nin
ekonomisi en rahat kulüplerinden olan Genç-
lerbirliği'nin 3 yıllık dönemde elindeki parayı
tüketmesi ve büyük borç yükü altına girmesi-
nin hatırlatılması üzerine Murat Cavcav, "Bize

kimsenin destek olduğu yok. Gerektiğinde ben
tek başıma cebimden para veriyorum. Benden
başka kimsenin para verdiği yok. Küme düştü-
ğümüz sene kadromuzu koruduk ve gelirlerin
daha az olduğu bir alt ligde yüksek maliyetli
futbolcularla mücadele ettik. Bu ekonomimi-
zin bozulmasında en büyük etkendi. Ancak o
sezon Süper Lig'e geri dönmeliydik ve bunu
başardık. Tüm kulüpler borçta zaten. Pan-
demi nedeniyle dünyanın büyük şirketleri bile
krize girdi. Biz de etkiledik. Bu kulübün aylık
masrafları 5-6 milyon TL. Forma sponsor-
luğu, İddaa ve yayın geliri kaynağımız var. Bir
de ben para veriyorum. Başka bir gelirimiz
yok" ifadelerini kullandı.

Ralli nefesleri kesti



P roje kapsamında, Türkiye’nin dört 
bir yanındaki satrançseverler de 
birbirinden renkli görüntüler oluş-

turuyor. Balkonlardan sahillere, parklardan 
tarlalara kadar yurdun hemen her nokta-
sına satranç sevgisini taşıyan vatandaşlar, 
heyecan dolu karşılaşmalara imza atıyor. 
Etkinliklere satrancın geleceği olacak mi-
niklerden, tecrübeli büyüklere kadar 7’den 
70’e herkes katılıyor. Satrançseverler etkin-
liklerini kalabalıklara karışmadan, pandemi 
kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyor. 

Virüs mat olacak 

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı 
Gülkız Tulay da, zaman, mekan ve yaş gö-
zetmeden pandemi kuralları çerçevesinde 
bir araya gelen tüm satrançseverleri tebrik 

etti. Türkiye’nin bir satranç ülkesi yolunda 
emin adımlarla ilerlediğini ve ülkemizdeki 
herkesin satrancı tutku ile sahiplendiğini 
belirten Tulay projeye ilişkin şu mesajları 
paylaştı: 

Ortak mücadele şart 

“Sokakta Satranç Var Projesi 6 yıldır büyük 
bir hassasiyet ve özveri ile düzenlediğimiz 
bir proje. Her yıl şahit oluyoruz ki; bu ülke-
nin evlatları mücadeleyi seviyor. Bu yıl 
pandemi dolayısıyla, bu özel projeyi “Mas-
keni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap” 
sloganıyla, her türlü önlemi alarak düzenli-
yoruz. Projede, satranç sevgisi aracılığı ile 
herkesi maske, mesafe ve temizlik kuralla-
rına uymaya, bu virüse karşı ortak 
mücadeleye davet ediyoruz.

BEYKOZ genelinde ağırlıklı olarak 
Cumhuriyetköy'deki bahçelerde ye-
tiştirilen “Beykoz elması” ilçeye 
özgü lezzeti, sulu ve sert yapısıyla 
tercih ediliyor. Şifa ve lezzetiyle tü-
keticilerin gözdesi olan elma kış 
boyunca sofraları süslüyor. İlçede 
Temmuz-Kasım ayları arasında ya-
pılan hasatla her yıl 10 farklı çeşit 
elma Beykoz'dan pazara iniyor. 
Beykoz Belediyesi ilçede tarımı teş-
vik etmek amacıyla başlattığı “Adil 
Sözleşmeli Tarım Projesi” kapsa-
mında kiraz ve karpuzun yanı sıra 
elma üreticisini de sevindirdi. 
Sezon başında imzalanan sözleş-
meyle çiftçiye 10 ton alım garantisi 

verildi. Beykoz Belediyesi ile alım 
sözleşmesi imzalayan çiftçi Mevlüt 
Artvinli, “Cumhuriyetköy'deki 200 
dönümlük bir arazide kiraz, elma 
ve kivi yetiştiriyoruz. 'Adil Sözleş-
meli Tarım Projesi' değişken piyasa 
koşullarıyla mücadele eden çiftçi-
leri koruyan ve rahatlatan bir uygu-
lama. İlçemizde tarımın devamlılığı 
açısından da çok önemli.  
Beykoz Belediyesine çiftçiye verdiği 
destek için teşekkür ediyor, tarımı 
teşvik eden yatırımların artmasını di-
liyorum. Elmalarımızın hepsi sertifi-
kalı, uluslararası markaya sahip 
elmalardır. Bu yıl pandemi olduğu 
için maalesef bahçemize ziyaretçi al-

mıyoruz ama bugüne kadar devamlı 
ziyaretçiler geliyordu. Bazı ziyaretçi-
ler elmanın tadına bakıyordu ve 
büyük bir şaşkınlık içerisinde, 'bu 
elma ise biz şimdiye kadar ne yiyor-
duk' diye hayretlerini dile getiriyor-
lardı. Bu durumda bizim 
elmalarımızın kalitesini gösteren bir 
işarettir” dedi. 
Beykoz Belediyesi, proje kapsa-
mında üreticisine alım garantisi ver-
diği 10 ton elmayı bahçeden alarak 
hijyen koşullarına uygun olarak ilçe-
deki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. 
Projeyle çiftçinin emeği tarlada 
değer kazanırken, ihtiyaç sahipleri de 
sevinecek. MEHMET ALİ ÇATAL
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Gülben Ergen, öğretmenlere güveniyor  
HABERTÜRK'TEN Onur Aydın'ın habe-
rine göre; Gülben Ergen, "Okulların 
açılması ile çocuklarınızı okula gönde-
recek misiniz?" sorusuna, "Tabii ki dü-
şünüyorum. Öğretmenler son derece 
bilinçli, kurallara uyduklarına inanıyo-
rum. Okulların da kurallara uyacağına 
inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 

açarsa tabii ki göndereceğim. İsteyen 
gönderecek, istemeyen göndermeye-
cek diye bir uygulama seçeneği bıra-
kırlarsa, tabii ki bu da çok saygıdeğer 
bir seçenek ama ben seve seve gön-
dereceğim." dedi. Ergen ayrıca, "Öğ-
retmenlere de, okullarına da çok 
güveniyorum" şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLERİN yaşam tarzına, tüketim alış-
kanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan 
ve şekillendiren değerlerine odaklanan 
“Good Life Brands/İyi Yaşam Markaları” 
araştırmasının sonuçları 17 Eylül 2020 tari-
hinde gerçekleştirilen Sürdürülebilir Marka-
lar Konferansı’nda açıklandı. Nielsen 
Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen 
çalışma sonunda hayata geçirilen Good 
Life Brands ödüllerinde, Süt ve Süt Ürün-
leri Sektörü’nde ödülün sahibi Pınar Süt 
oldu. Bu yıl pandemi sebebiyle dijital plat-
formda gerçekleştirilen törende, Pınar Süt 
adına ödülü Pınar Süt Yönetim Kurulu 
Başkanı İdil Yiğitbaşı aldı. Bu ödülü tüm 
çalışanları adına aldığını belirtenİdil Yiğit-
başı “Pandemi dönemindeki emeklerinden 
dolayı tüm Pınar çalışanlarına teşekkür edi-
yorum. Güvenilir gıdaya tüketicilerimizin 
erişimi için fedakârca çalıştılar. Özellikle bu 
yıl Covid döneminde ekstra çaba sarf ettiler. 
Pınar olarak kurulduğumuz günden bugüne 
çiftçilerimizle el ele sürdürülebilir bir kal-
kınma modeli yaratarak kırsal kalkınmanın 
ve sektörümüzün öncüsü olduk. 20 bine 
yakın süt üreticisinin sütünü değerlendiriyo-
ruz ve kalite kontrol sistemlerimizle, eğitim-
lerimizle sürekli destekliyoruz. Bugün 
yarattığımız ekonomik ve sosyal etkiyle mil-
yonlara ulaşan bir ekosisteme sahibiz” dedi.

Sütün iyisi  
Pınar Süt

İstanbul'un doğal meyve ve sebze deposu Beykoz'un 
verimli bahçelerinde özenle yetiştirilen "Beykoz  

elması” hasadın ardından tezgâhlarda yerini almaya 
başladı. Bu yıl ilçe genelinde 350 ton hasadı  
beklenen elma, çiftçinin yüzünü güldürdü

SOSYAL izolasyonun artış gös-
terdiği pandemi gibi dönemlerin 
Alzheimer ve bunama hastaları-
nın yaşam kalitesini etkilediğini 
belirten uzmanlar, bu dönemde 
kafa karışıklığının ve saldırgan 
davranışların artabileceğine, 
anksiyetenin tetiklenebileceğine 
dikkat çekiyor. Bu dönemde has-
tayla sosyal ilişkilerin güçlendi-
rilmesi büyük önem taşıyor. 
Alzheimer hastalığı hakkında 

toplumsal farkındalığı artırma, 
tedavi ve bakım olanaklarının ge-
liştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
amacıyla 21 Eylül “Dünya Alzhei-
mer Günü” olarak anılıyor. Üskü-
dar Üniversitesi NPİSTANBUL 
Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı 
Dr. Celal Şalçini, özellikle sosyal 
izolasyonun arttığı pandemi sü-
recinde Alzheimer ve demans 
hastalarının farklı şekillerde etki-
lendiğini belirtti. AYNUR CİHAN 

KORONAVIRUSE 
SAH MAT! 

Türkiye Satranç  
Federasyonu’nun(TSF), bu 

yıl 6’ncı kez düzenlediği  
“Sokakta Satranç Var  

Projesi” tüm heyecanı ile 
devam ediyor. Okulların  

açılmasıyla son bulacak et-
kinlik, pandemi döneminin 

tüm kurallarına dikkat  
ederek, “Maskeni Tak, Mesa-

feni Koru, Hamleni Yap”  
sloganıyla hayata geçiriliyor

Sosyal izolasyon bunamaya sebep!

MEMLEKETİMİZİN dört bir yanından 
umudumuzu tazeleyen inanılmaz gö-
rüntüler geliyor. Şanlıurfa’da kıpkır-
mızı isot tarlasında mücadele eden iki 
kız çocuğumuzun satranç aşkı, Mar-
din’de biberonları ile çocuklarımızın 
satranca olan tutkusu, yüzyıllık çınar 
ağacının altında mücadele eden iki 
genç yüreğimiz, samanlıkların üzerine 
satranç masası koyan iki delikanlı ço-
cuğumuz… Bunlar ve daha niceleri. 
Her yaştan sayısız satrançseverin gön-
derdiği bu görüntüler bizi duygulandı-

rıyor. Biz biliyoruz ki, “satranç için 
varız” diyen herkes, bu ortak mücade-
lede yerini alacak, sorumluluğu üstle-
necek. Yenilen, mat olan virüs olacak 
ve biz kazanacağız.”

İki güzel yürek

Beykoz elması 
gibisi yok


