
MUhTARLIK BüTÇESİ GüNDEMDE

Bu iş iki dudak 
arasında olmaz!

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, “Muhtarlar

Günü”nde, kentte görev yapan 
12 mahalle muhtarını makamında
ağırladı. “Muhtarlık bütçesi” konu-
suna değinen İmamoğlu, “Muhte-
melen bu kanun Meclis'e gelecek.

Bu konuyu bir
gündeme getire-
ceğim. Çünkü
bu iş, iki duda-
ğın arasında
olmaz. Siz de 
bu işin kamuoyu
gücünü 
oluşturun” 
diye konuştu.
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BEKİR COŞKUN UĞURLANIYOR

Şanlıurfa’da
defnedilecek

SAYFA 5

Virüsle
imtihanımız...

Osman kÖSE

SAYFA 4

KKTC’de
yerli başkan

Hüsamettin ASLAN

Usta gazeteci Bekir Coşkun
önceki akşam saatlerinde

yaşamını yitirdi. Uzun süredir
kanser tedavisi gören 75 yaşındaki
Coşkun, getirildiği Ankara Şehir
Hastanesinde yapılan müdaha-
leye rağmen kurtarılamadı. 
Coşkun’un cenazesinin bugün
Ankara’daki Doğramacızade Ali
Paşa Camii’nde
kılınacak öğle
namazının ar-
dından memle-
keti Şanlıurfa’ya
götürüleceği
ve Karaköprü 
ilçesine 
bağlı Tülmen 
Mahallesi’nde
defnedileceği
öğrenildi.
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Ekrem İmamoğlu

SEL BöLGESİNE GöNDERİLDİ

Esenyurt’tan 
Giresun’a yardım

Esenyurt Belediyesi, ilçe
kaymakamlığı, Kent Konseyi

ve sivil toplum örgütlerinin 
Giresun’da yaşanan sel felaketinin
yaralarını sarmak için başlattığı
kampanya kapsamında, toplanan
yardımlar tırlara yüklenerek selden
etkilenen vatandaşlara teslim
edildi. Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, “Sorunlarla müca-

dele edebilmek
için birlik bera-
berlik içerisinde
olmamız lazım.
Esenyurt zaten
Türkiye’nin
özeti, Türki-
ye’nin bütün
bölgelerinden
insanlar var.”
dedi. I SAYFA 4
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Kemal Deniz Bozkurt

PAKETLİ GIDALARDA OYNAMA

Gramaj hilesine
dikkat edin!

Uzmanlar paketlenmiş ürün-
lerde gramaj hilesi uyarıla-

rında bulunuyor. “Ürünlerde fiyat
artışı görülmemesine rağmen gra-
maj oyunlarıyla gizli zamlar yapılı-
yor” diyen Tüketici Başvuru Merkezi

Onursal Başkanı
Aydın Ağaoğlu,
“Şampuandan
çikolataya, biskü-
viye, peynire, her
türlü aldığımız
paketlenmiş
ürüne dikkat ede-
lim” açıklamasını
yaptı. I SAYFA 4
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Aydın Ağaoğlu

TABLETLERİ 
DAĞITTINIZ MI?

CHP Genel Başkan
Yardımcısı ve İstanbul

Milletvekili Onursal Adıgüzel,
okulların Mart ayında kapatıl-
masından sonra Cumhurbaş-
kanı tarafından maddi
durumu iyi olmayan öğrenci-
lere dağıtılacağı açıklanan 500
bin tablete ilişkin TBMM’ye
soru önergesi verdi. Adıgüzel,
“Cumhurbaşkanı’nın 500 bin
tablet dağıtacağız açıklaması-
nın ardından 2 hafta geçti.
Ancak bugüne kadar kaç tab-
letin öğrencilere ulaştırıldığına
dair net bir bilgi kamuoyu ile
paylaşılmadı” dedi. Adıgüzel,
açıklanan 500 bin tablete ek
tablet dağıtımı yapılıp yapıl-
mayacağını da sordu. 
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Bekir Çoşkun

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ahmet Türk’ün 
ifadesi alındı

Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından yürütülen

Kobani olayları soruşturması kap-
samında ifadesi alınan eski Mar-
din Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Türk'ün ifadesi alındı.
Türk, Mardin'den Ses ve Görüntü
Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılı-
ğıyla savcıya ifade verdi. Türk, 
ifadesinin ar-
dından adli
kontrol şartıyla
serbest bırakıl-
ması için nö-
betçi hakimliğe
sevk edildi.
Türk, sorgusu-
nun ardından
adli kontrol şar-
tıyla serbest bı-
rakıldı. I SAYFA 7
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Ahmet Türk

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Yüzmek için girdi
bir daha görülmedi

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde
yüzmek için denize giren bir

kişi kayboldu. Arama kurtarma ekip-
lerinin olay yerine geç gelmesinden
dolayı ismi belirlenemeyen kişinin ya-
kınları tepki gösterdi. Arama çalışma-
ları devam ederken denizde kaybolan
şahsın yakınlarının sinir krizi geçirdiği
görüldü. Polis ve zabıta da olay ye-
rine gelerek çalışmaya yardımcı oldu. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan
Başakşehir’de İbn Haldun

Üniversitesi Külliyesi Açılış 
Töreni’nde konuştu. “Önümüz-
deki dönemde önceliğimizi aileden
başlayarak eğitim öğretim hayat-
ları boyunca evlatlarımızı hakkıyla
yetiştirmek olarak değiştirmemiz
şarttır” diyen Erdoğan, “Bu deği-

şim topyekûn bir eğitim öğretim
reformunu gerektirir. Okul önce-
sinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız
olan, değerlerini iyi bilen, inan-
cına, kültürüne, tarihine, diline
sahip çıkan, ailesine ve toplumuna
karşı sorumluluklarını özümsemiş
insanlar yetiştirmektir” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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Sayfa 3

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde
park yerini bahane eden Mesut

Özçelik, Cemal Özçelik ve Murat Özçe-
lik, Çakır ailesiyle tartışmaya başlamış,
tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 3
şüpheli, anne Asiye Çakır, baba Mevlüt
Çakır ve oğul Şerif Atakan Çakır'a balta
ve sopalarla saldırmıştı. Bacaklarına bal-
tanın tersiyle darbeler aldığını söyleyen
45 yaşındaki anne Asiye Çakır, “Onlar
hazırlıklıydı. Binalarında her türden her
şey var. Bir anda üzerimize yürümeye
başladılar” dedi. Bu arada  Çakır ailesine
baltayla saldıran şüpheliler “kasten yara-
lama” suçundan tutuklandı. I SAYFA 5
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Avcılar'da park yeri bahanesiyle 3 kişi tarafından darp edilen Çakır ailesi 
konuştu. Anne Asiye Çakır, 3 kişi tarafından baltayla dövüldüğü anları anlattı

KOMSU VAHSETI!
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
Muharrem İnce’nin

CHP'nin oy oranının yüzde 17 
civarında olduğunu iddia etmesi
üzerine, “Birçok anket çalışması var.
Ama bizim özel olarak yaptırdığı-
mız bir anket yok” açıklamasını
yaptı. “Sayın İnce, bizim partimizin
bir üyesi. Onun iddialarına burada
cevap vermeyi doğru bulmuyorum”

diyen Öztrak, “Bunlar partimizi
eleştiren konular, partimizin içinde
tartışılması daha doğru olan husus-
lardır. Ama şöyle de demekten ken-
dimi alıkoyamıyorum. Keşke bunu
Cumhur İttifakı'nın bir sözcüsü
söyleseydi de biz de çıkıp Halep or-
daysa Arşın buradadır deyip hadi
bakalım hodri meydan deseydik”
ifadelerini kullandı. 

EĞiTiMDE REFORM SiNYALi VERDi

ç Öztrak'ın “Keşke bunu
Cumhur İttifakı'nın sözcüsü

söyleseydi” açıklamasına tepki 
gösteren Muharrem İnce ise “Ben
yaptırmadım. Yapılan ankete CHP
yönetiminden herhangi bir yalan-
lama da gelmedi. Piyasada dola-
nan anketi gündeme getirdim. Faik
Öztrak ‘CHP olarak anket yaptır-
madık' diyor. Siyaset kurumunun

eksiğini, gediğini görebilmek için
anket yaptırması kadar doğal bir
şey yok. Partimiz hazineden mil-
yonlarca lira alıyor, bu paralarla
anket de tabi ki yaptırılmalı” dedi.
“Anket yoksa bir siyasi parti önünü
göremez” diyen İnce “Öztrak'ın
‘anket yaptırmadık' sözü özrünün
kabahatinden de büyük olduğunu
ortaya koyuyor” diye konuştu.

CHP’DEN BiR YALANLAMA GELMEDi

ç

Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce CHP'nin oy oranının yüzde 17 civarında
olduğunu söyleyince ortalık karıştı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Keşke bunu Cumhur 
İttifakı'nın bir sözcüsü söyleseydi biz de çıkıp hodri meydan deseydik” karşılığını verdi.
Muharrem İnce ise Faik Öztrak'ı “Özrü kabahatinden büyük” sözleriyle eleştrdi

TOPYEkUN BiR 
REFORM SART! Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetle-

rine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstan-
bul'a giriş yaptı. Kanuni, Kumkapı açıklarında bekledikten sonra
Haydarpaşa Limanı'na demir attı. Gemi yanaşmadan önce 

rıhtım boyunca geminin hasar görme-
mesi için lastik usturmaçalar yerleşti-

rildi. Burada kulesi sökülecek olan
227 metre uzunluğunda ve 114

metre yüksekliğindeki gemi,
Kasım ayının sonlarına

doğru ilk sondaj görevi
için yeniden Karadeniz'e

doğru yola çıkacak. 
I SAYFA 5
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HAYDARPASA’YA
DEMiR ATTI

KESKE INCE
SOYLEMESEYDI

kEŞkE ikTiDARIN SÖZCÜSÜ SÖYLESEYDi

Muharrem İnce amacının CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile ‘dalaşmak olmadığını’ ancak 
gerçekleri de gündeme getirmenin bir siyasetçi olarak görevi olduğunu sözlerine ekledi.AMACIM DALAŞMAK DEĞİL!
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Avcılar Belediyesi’nde koronavirüsü yene-
rek sağlığına kavuşan işçiler immün

plazma bağışında bulundu. Duyarlı çalışanlar,
Avcılar halkını da “İmmun Plazma Bağışı” yap-
maya davet etti.  Belediye çalışanlarını teşekkür
ileten Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, 
“Kıymetli çalışma arkadaşlarım bir can kurtara-
bileceği bilinciyle duyarlı davranarak plazma
bağışında bulunmuşlardır” dedi. I SAYFA 5
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Virüsü yenenler
kan bağışı yaptı

Sayfa 8
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CHP Parti Sözcüsü
Faik Öztrak

Muharrem İnce

Recep Tayyip Erdoğan

CHP’DE 
YÜZDE 17 

TARTIŞMASI



K ovid-19 salgınıyla mücadele için 45
günde inşa edilen ve 1 Haziran'dan itiba-
ren hizmet vermeye başlayan Sancaktepe

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde
Kovid pozitif gebeler ve çocuklar için hizmet ver-
mek üzere 5 Ekim'den itibaren Kadın Doğum ve
Çocuk bölümü hizmete girdi. Hastanenin ilk be-
beği ise 10 Ekim'de 2 bin 500 gram dünyaya gelen
Miraç Ulusal oldu. Anne Kübra Ulusal (20), 40.
gebelik haftasında doğum sancıları şikayeti ile
Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Terleme şika-
yeti de olan genç anneye, Kovid şüphesi bulun-
duğu anlaşılınca PCR testi yapıldı ve Feriha Öz
Pandemi Hastanesi'ne sevk edildi. Test sonucu-
nun pozitif çıktığı ertesi gün sezaryenle doğuma
alınan Kübra Ulusal, ilk çocuğunu göremeden
hasta odasına alındı. Annenin durumu iyi olsa da
minik bebeğin testleri negatif çıktığı için eve, de-
desi ve babaannesinin yanına gönderildi. Kübra
Ulusal şimdi tedavisinin bitmesini ve bebeğine ka-
vuşacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Gebeler burada izlenecek

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yar-
dımcısı Dahiliye Uzmanı Dr. Selcen Uçar, "1 Ha-
ziran'dan itibaren pandemi hastanemizde tüm
Kovid erişkin hastalara hizmet vermeye başlamış-
tık. Gerekli altyapı hazırlıklarını tamamladıktan
sonra, daha önce Sancaktepe Eğitim Araştırma
Hastanesi ana binamızda yönettiğimiz Kovid
çocuk ve Kovid gebe hastalarımızı da 5 Ekim'den
itibaren buraya kabul etmeye başladık. Hatta 10
Ekim'de ilk bebeğimiz, Miraç bebeğimiz sezar-
yenle dünyaya geldi. Ardından normal doğumla
bir bebeğimiz daha dünyaya geldi. 5
Ekim'den itibaren burada 30 gebe hasta-
mızı takip ettik. Hali hazırda serviste yine
13 gebemiz, 4 lohusamızın tedavileri
devam ediyor. Bunun yanında çocuk
hastalarımız için 36 yataklı servis
ayırmıştık, orada da tedavileri
devam eden Kovid pozitif çocuk
hastalarımız var. Tabii biz ameli-
yathane, doğumhanesi, gebelerin
takibi, tüm sistemi burada kur-
duktan sonra, olası durumlarda
illa ki ihtiyaç olacaktır, yeni
doğan yoğun bakım ünitesini de
hizmete soktuk. Şu an Anadolu
yakasında daha önce ana bina-
mızda yürüttüğümüz tüm Kovid
gebe, çocuk ve yeni doğan hastala-
rımızın takip ve tedavilerini artık Fe-
riha Öz Acil Durum Pandemi
Hastanesi'nde yapıyoruz" dedi.

Hastayı ve personeli koruyor

Dr. Uçar, diğer hastanelerden sevk edilen
Kovid pozitif gebeleri de alabildiklerini anlatarak

"Diğer hastanelerden bize gelenler, bizim İlhan
Varank'taki ana binamızın aciline başvuran ya
da direkt buraya başvuran Kovid şüpheli ya da
pozitif gebeler ve çocukları burada tedavi ediyo-
ruz. Burada tüm odalar negatif basınçlı. Dolayı-
sıyla hem sağlık çalışanının, hem de hastanın
güvenliği açısından bu tarz fiziksel bir ortamda
Kovid takip ve tedavisi çok önemli. Burada aynı

zamanda cihaz anlamında her türlü altyapı
mevcut. Ayrıca göğüs hastalıkları, enfeksiyon
hastalıkları, dahiliye hekimlerinin de 24 saat
hazır olduğu, bu servisin hizmete girmesiyle be-
raber de kadın doğum ve çocuk veya yeni
doğan  yoğun bakım uzmanlarımızın 24 saat
aktif bir şekilde Kovid'e odaklı hizmet vermesi,
onlara sunulan sağlık hizmet kalitesinin de daha
yüksek olmasını sağlıyor. Böylece, diğer hastalık-
ları nedeniyle diğer hastanelerimizde yatan has-
talarımıza da olası bulaş riskini minimalize
etmiş oluyoruz. Gerek İlhan Varank, gerekse
Çekmeköy Ek Hizmet binamızda normal çocuk
acil ve kadın doğum acil hizmetlerimiz devam
ediyor. Burada ekip planlamalarımızı, hemşire,
hekim, yardımcı sağlık personeli vb, yaptıktan
sonra Ekim ayı itibariyle bu branşlardaki Kovid
vakalarını kabul etmeye başladık. Sancaktepe,
Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye hatta Şile'ye
kadar olan bölgede tüm vakaları yönetebilmek
adına bu servisimizi hizmete aldık" diye konuştu.

Kavuşacakları günü bekliyor 

İlk bebeğini kucağına alamadan ancak resimle-
riyle teselli olmaya çalışan anne Kübra Ulusal,
hastalığı küçük kardeşinden kaptığını söyleyerek
"Annemlerde kalıyordum. Küçük kardeşim, fut-
bol oynamaya giderdi arada. Oradan bulaştı sa-
nırım. Evde bir tek o ve ben pozitif çıktık.

Annem ve babamda bir şey çıkmadı. Karde-
şimi de hemen odasında karantinaya aldı-

lar. Ben iyiydim aslında, hiçbir belirtim
de yoktu. Hafif sancılarım başlamıştı.

Sancaktepe İlhan Varank Hastane-
si'ne doğum sancısı diye başvur-
duk. Öncesinde terlemelerim
olduğunu söyleyince her ihtimale
karşı test yapılsın dediler. Zaten
günüm de geçmişti doğum baş-
lamıştı. Kovid şüpheli olduğum
için bu hastaneye yönlendirdi-
ler ambulansla. Doğumdan
sonraki gün zaten testimin de
pozitif olduğunu öğrendim. Be-
beği gösteremediler tabii. Doğar
doğmaz önce ayrı odaya aldılar

kuvözle. Sonra da durumu iyi ol-
duğu ve testleri negatif çıktığı için

eve yolladılar. Ben iyiyim, ağır bir
belirtim olmadı çok şükür. Çok ister-

dim tabii ilk bebeğim kucağıma alayım
koklayayım ama işte ne yapalım, nasip.

Çok şükür onun durumu da iyiymiş. Arada
görüntülü arayıp gösteriyor eşim. Kavuşacağı-

mız günü bekliyorum" dedi. DHA
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Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YIlDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUl
GSM:  0533 025 04 19

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

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.
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Sancaktepe Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde 5 Ekim’den itibaren
koronavirüs testi pozitif çıkan gebeler ve çocukların takibi için ayrı bir
servis daha hizmete girdi. Hastanenin ilk bebeği 10 Ekim'de 2 bin
500 gram ağırlığında doğan Miraç bebek oldu

Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Adan,
Kübra Ulusal'ın terleme şikayetinden şüphelenerek test yapıldığını söyledi ve

şu bilgileri verdi: "Hastamızın buradaki takiplerinde 40'ıncı gebelik haftasını ta-
mamlamış olması, bebeğin kilosunun da düşük seyretmesi nedeniyle (2 kilo
500 gram civarındaydı), fetal distres tanısı ile acil bir şekilde sezaryen kararı
alındı. Bebek gayet sağlıklı, herhangi bir sıkıntısı olmadığı için ailesinin yanına
gönderildi. Anneyi devam eden Kovid tedavisi nedeniyle henüz taburcu edeme-
dik. Tedavisini tamamladıktan sonra inşallah haftaya taburcu edeceğiz. Miraç
bebek, hastanemizin ilk bebeği. Bizim için de özel bir bebek çünkü bu sağlıklı
doğum sayesinde hastanemizin de gebe ve doğum süreçlerine hazır oldu-
ğundan emin olduk. Burada gebe takiplerinde normal ultrason dışında has-

tanemizde ilk kez uyguladığımız akciğeri 'ultrasonla görüntüleme'
tekniğimiz sayesinde, Kovid pozitif gebelerimizi daha güvenle izleye-

biliyoruz. Çünkü radyasyon maruziyeti nedeniyle gebelere akci-
ğer röntgeni veya tomografisi çekemiyoruz. Ultrasonla
akciğerde Kovid'e bağlı yoğunluk artışı olup olmadığı

teşhis edip tedaviyi de erkenden planlama-
mızı sağlıyor."

Kovid bebekler 

iZLENiYOR

İnternetten vitamin alma!

Hekimler, bağışıklık siste-
mini güçlendirmenin yolu-
nun düzenli beslenme,

yeterli uyku, egzersiz ve mental sağlık
olduğunu vurgularken vitamin kullanı-
mında yaşanan büyük artış, berabe-
rinde bazı sorunlara da yol açmaya
başladı. Sağlıklı kalma ve güçlü bir ba-
ğışıklıkla virüse yenilmeme düşünce-
siyle özellikle internet ya da TV
üzerinden vitamin hapları satın alırken
çok dikkatli olmak gerekiyor. İnternet-
ten vitamin hapı alınır mı, gerçek vita-
min desteği olan ürünler nasıl anlaşılır,
tüketiciler internetten vitamin hapı alı-
mında nelere dikkat etmeli? Pandemi
şartlarında hayati önem kazanan bu
soruları Altınbaş Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez ya-
nıtladı.

Risk çok büyük

Vitaminlerin OTC sınıfına giren, yani
reçetesiz olarak banko önünde satılabi-
len ürünler olduğunu ancak bunun
kontrolsüz kullanılabileceği anlamına
gelmediğini belirten Dr. Gaye Hafez,
bu konuda vatandaşları uyardı. Dok-
tora ve eczacıya danışılmadan alınan
her üründe istenmeyen etki görülme
riskinin bulunduğunu ifade eden Dr.
Hafez, özellikle karaciğer ve böbrek

hastalığı olanlarda bu riskin daha da
büyük olduğunu vurguladı. “Pandemi
döneminde gerekmedikçe eczanelere
gidilmemesi bir gerçek, ancak eczaneler
de içerideki hasta sayısını azaltarak,
halkı koruma yoluna gidiyorlar. Bu
yüzden pandemi döneminde de vita-
minlerinizi eczaneden almanızı öneri-
yorum” diyen Dr.Gaye Hafez, “Bu
çağda “internetten ürün almayın”
demek çok gerçekçi değil, ancak vita-
minler de herhangi ürünler değil. Ecza-
neler, doğrudan üreticiler ve ecza
depolarıyla iletişim halindedir. Bu se-
beple ürün kalitesinden ve saklama ko-
şullarının doğruluğundan şüphe
edilmez. Ancak internetten aldığınız
ürünler sahte olabilir. Bunu kimse am-
balajına bakarak anlayamaz” diye ko-
nuştu.

Ürünün sahte olması anlaşılmalı

Vitamin kutularının üzerinde karekod-
ların bulunduğunu ancak internetten
alınan ürünlerde bu barkodların gerçek
olup olmadığından yüzde 100 emin
olunamayacağını ifade eden Dr.Gaye
Hafez , şunları söyledi: “Türk İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’nun
belirttiği üzere, ilaç vb. ürünlerin sahte
olup olmadığını anlamak için bazı
ipuçları var. Ürünün kutusu üzerinde
ve etiketinde sızıntı, kazıntı varsa, son

kullanım tarihinde oynama varsa, dış
ambalaj üzerindeki bilgilerin şekli ve iç-
eriğinde farklılık varsa, ambalajın kağıt
dokusu, boyutu ve kalınlığı, kağıdın
parlaklığı veya cilası farklıysa, yazı font-
ları ve boyutu orijinal üründen farklıysa
elinizdeki ürünün sahte olduğunu dü-
şünebilirsiniz. Ruhsatlı ürünlerde mut-
laka Türkçe etiket bulunur. Bu ambalaj
özellikleri vitaminler için de geçerlidir.
Ancak altını çizerek vurgulamak istedi-
ğim esas nokta şu; doktora ve eczacı-
nıza danışmadan, sadece internetten
edindiğiniz bilgiye dayanarak ya da eş-
dost tavsiyesiyle yeni bir ürün alıp kul-
lanmayın.”

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların bağışıklık sistemini güçlü tutma yolundaki uyarıları vitamin
takviyelerine olan talebi artırdı. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, internet üzerinden satın
alınan takviyeler konusunda uyararak, “İnternetten aldığınız ürünler sahte olabilir. Bunu kimse ambalajına bakarak anlayamaz” dedi

Meme kanserinde
erken teşhis önemli

AcıbAdem Kay-
seri Hastanesi İç
Hastalıkları, Tıbbi

Onkoloji hekimi Prof. Dr. Ab-
dullah Büyükçelik, meme
kanseri farkındalık ayında
yaptığı değerlendirme açıkla-
masında, meme kanserinin
kadınlarda en sık görülen
kanser türü olduğunu; ancak
erken teşhis ile tedavinin ba-
şarı oranının yüksek oldu-
ğunu söyledi. Büyükçelik,
"Meme kanseri kadınlarda en
sık görülen kanser türlerinden
biridir. Her 8 kadından 1'i, ya-
şamı boyunca meme kanseri
tanısı alabilir. Geçmiş yıllarla
kıyaslandığında, meme kanseri sayı-
sında artış olduğu görülmektedir.
Buna karşın, özellikle 1990'lı yıllardan
itibaren meme kanserine bağlı ölümle-
rin sayısında ciddi bir azalma yaşan-
maktadır. Bunun nedeni, taramaların
efektif olarak yapılması, hastalığın çok
erken dönemde yakalanması ve tedavi
yöntemlerinde ciddi gelişmelerdir"
dedi.

Geç kalmaktan korkun

Koronavirüse rağmen alınacak tedbir-
lerle kadınların tarama ve tetkiklerini
geciktirmemesi gerektiğini vurgulayan
Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, "Has-
taneler ve sağlık personeli önemli risk
gruplarından bir tanesi; ama şu da bir
gerçek ki hastalarımızın önemli bir
kısmı koronavirüse sosyal hayatları
içinde yakalanıyorlar. Dışarıya göre
hastanelerin göreceli olarak daha gü-
venli olduğunu söyleyebiliriz. Meme

kanseri erken dönemde tanı konuldu-
ğunda, şifa şansı çok yüksektir. Ha-
nımlar lütfen taramalarınızı
ertelemeyin. Maalesef içinde bulundu-
ğumuz durum nedeniyle, kanser tara-
malarının gecikmesinde koronavirüs
önemli bir faktördür. İnsanlar, bu-
laşma endişesiyle hastaneye gitme-
yince teşhis ve tedavilerde de önemli
gecikmeler oluyor. Bugün Amerika'da
90 bin civarında erken evre kanser has-
tasının evre atladığını görüyoruz. İleri
evreye geçmek demek bu hastalığın
şifa şansını düşürmek demektir. Bu ra-
kamın ülkemiz için 30 bin civarında ol-
duğu tahmin ediliyor. 30 bin çok
önemli bir rakam. Hanımlara meme
kanseri farkındalık ayında seslenmek
istiyorum; lütfen koronavirüsten kor-
karak, taramalarınızı geciktirmeyiniz.
Gerekli tedbirleri alarak, lütfen tetkikle-
rinizi zamanında yaptırınız. Kanser-
den değil, geç kalmaktan korkun" diye
konuştu.

İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji hekimi Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, meme kanserinde
erken teşhisin tedavi için önemli olduğunu, koronavirüs pandemisi nedeniyle 
hastanelerden uzak duran kadınların tetkiklerini geciktirmemeleri gerektiğini söyledi

Virüse karşı evde takip
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) en-
feksiyonunun en sık görülen bulaşma
yolu aynı ev içinde yaşayan bireylerin

yakın teması olarak gösterildiğinden, tedavinin
evde sürdüğü durumlarda hasta ve yakınlarının
belirlenen kurallara tam uyum göstermesi gere-
kiyor. Kovid-19 pozitif olan hastanın evde takip
süreci hayati önem taşıyor. Evdeki izolasyon sü-
recinde belirlenen kurallara sıkı sıkıya uyulması,
aynı evde yaşayan bireylere bulaşma riskini en
aza indiriyor. 

Ilk bebek 
MIraC bebek

İlk bebeğini kucağına alamadan 
ancak resimleriyle teselli olmaya çalı-

şan anne Kübra Ulusal, hastalığı küçük
kardeşinden kaptığını söyleyerek, “Ben

iyiyim, ağır bir belirtim olmadı çok
şükür. Çok isterdim tabii ilk bebeğim

kucağıma alayım koklayayım ama işte
ne yapalım, nasip. Arada görüntülü

arayıp gösteriyor eşim” dedi. 
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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

BAŞAKŞeHİR'de kaçak silah
üretildiği tespit edilen imalatha-
neye düzenlenen operasyonda

binlerce silah gövdesi, silah namlusu ve
silah kalıpları ele geçirildi. Operasyonda 3
şüpheli gözaltına alındı. İmalathanede ya-
pılan aramalar kameralara yansıdı. İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekip-
leri Başakşehir Organize Sanayi Bölge-
si'nde bulunan imalathaneye kaçak silah
üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ta-
kibe geçen ekipler 15 Ekim'de ihbar edilen
adrese operasyon düzenledi. Operas-
yonda İ.C.Z., M.B. ve C.Z. adlı 3 şüpheli
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi
emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıl-
dıkları mahkemece tutuklandı.

Binlerce malzeme ele geçirildi

Yapılan operasyonda 13 tabanca, 3 kuru-
sıkı tabanca, 650 adet kurusıkı mermisi,
18 adet silah sürgüsü, bin 750 adet açık
namlu, bin 80 adet kapalı namlu, bin 590
adet tabanca gövdesi, 280 adet şarjör, 9
CNC cihazı, 1 enjeksiyon makinesi, 1
kalıp döküm ve torna makinası, 2 milyon
600 bin mermi çekirdeği ve çok sayıda şar-
jör ile sürgü kalıbı ele geçirildi. Ele geçiri-
len malzemeler emniyette sergilendi.

Silahçılara
operasyon

ŞİŞLİ'de , özel bir hastanenin
otoparkından çıkmak için ma-
nevra yapan sürücü, fren yerine

gaza basınca, arabasıyla acil kapısına
çarptı. H.H. adlı kadın sürücü kazadan
yara almadan kurtulurken, kapıda hasar
oluştu. Darülaceze Caddesi'nde saat
07.00 sıralarında meydana gelen olayda,
H.H.adlı kadın, özel bir hastanenin acil gi-
rişinin yanında bulunan otoparktaki oto-
mobile binerek hastaneden ayrılmak
istedi. H.H., otoparktan çıkmak için ma-
nevra yaptığı sırada fren yerine gaza ba-
sınca kontrolden çıkan otomobil acil
girişinin kapısına çarptı. Hastanede yatan
bir yakınını ziyarete geldiği öğrenilen
H.H., kazadan yara almadan kurtulurken,
kapının sağ tarafında hasar oluştu. Kaza
sonrası şoke olan H.H., hastanenin gü-
venlik görevlilerince araçtan çıkarılırken,
olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk
edildi. Polisin yaptığı incelemenin ardın-
dan otomobil, kaza yerinden kaldırıldı.

Hastanede akıl
almaz kaza

SULTANGAZİ'de gelin almak için
sokakta toplanan gruptan birinin
kalabalığa rağmen tabancayla ha-

vaya ateş açtığı, aynı kişinin düğün konvo-
yunda da havaya ateş ettiği ihbarı polisi
alarma geçirdi.Olay, dün öğle saatlerinde, 50.
Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Erkek tara-
fından bir grup, gelin almak için ailenin evi-
nin bulunduğu sokağa geldi. Gelin ve damat,
süslenen araca binmeden önce bir süre oy-
nadı. Sosyal mesafe ve maske takma kuralını
da hiçe sayan gruptakilerden biri, belinden
çıkardığı tabanca ile kalabalığa aldırış etme-
den havaya ateş etmeye başladı. Bu anlar,
mahalleli tarafından cep telefonu kamerala-
rıyla kaydedildi. Gelin alındıktan sonra aynı
kişinin düğün konvoyunda da havaya ateş et-
tiği öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
D Caddesi'nde konvoyu durduran polis ekip-
leri, araçlarda arama yaptı.  Aramalarda ta-
banca ele geçirildi. Tabancanın sahibi olduğu
belirlenen kişi, gözaltına alındı.

Bu ne biçim düğün!

OLAY, cumartesi günü saat 23.30 sı-
ralarında Cebeci Mahallesi'nde
meydana geldi. İddiaya göre iki sal-

dırgan, aralarında daha önceden husumet bu-
lunan kişinin 1. Cebeci Caddesi'nde bulunan
kahvehanenin önünde olduğunu öğrendi. Ar-
dından olay yerine giden saldırganlar husu-
metli oldukları kişiye silahla ateş açtı.
Saldırganlar kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
Sağ ayağından yaralanan kişi kahvehanede
bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü.
Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, olay
yerine güvenlik şeride çekti. Görgü tanıklarının
verdiği bilgiler doğrultusunda saldırganların
kimliklerini tespit eden ekipler, iki saldırganı
olay anında kullandıkları silahla birlikte yaka-
layarak gözaltına aldı. İki saldırganın alkollü
olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği

öğrenildi. Bir kişinin silahla ateş edilerek yara-
landığı olay anı ise amatör kameralara yansıdı.
Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntü-
lerde, iki saldırganın kahvehanenin bulunduğu
caddeye doğru gittikleri sırada bir kişiye sürekli
bağırarak bir şeyler söyledikleri ve küfür ettik-
leri yansıyor. Mahalle sakinlerinin tepki göster-
mesine rağmen küfür ederek caddeye doğru
ilerleyen iki saldırgan, kahvehanenin bulun-
duğu caddeye geldiklerinde, saldırganlardan
birinin elindeki silahla ateş ettiği amatör kame-
ralara yansıyor. Olayı görüntüleyen bir vatan-
daşın, "Polise haber ver. Niye sıkıyor, kime
sıktı?" dediği duyuluyor. İki saldırgan ise, olay
yerinden uzaklaşıyor. Olaya tanık olan ma-
halle sakinlerinin evlerinden dışarı çıkarak,
kahvehaneye doğru yöneldiği ve ne olup, bitti-
ğini öğrenmeye çalıştıkları da görülüyor. 

O lay, 11 Ekim'de saat 05.00 sıralarında Kağıthane
Mehmet Akif Mahallesi Anadolu Parkı'nda mey-
dana geldi. İddiaya göre parkta alkol alan Müca-

hit Akipa (28) ve Yakup A. (29)'nın yanına iki kişi gelerek
beraber alkol almaya davet etti. Mücahit Akipa ve arkada-
şının kabul etmemelerinin ardından iki grup arasında tar-
tışma çıktı. Tehdit ederek olay yerinden ayrılan 2 kişi , bir
süre sonra 2 kişi arkadaşlarıyla tekrar olay yerine geldi.
Tekrar çıkan tartışma sonucu yanlarında getirdikleri si-
lahla Mücahit Akipa ve arkadaşına ateş eden saldırganlar
olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hastaneye kaldırılan Mü-
cahit Akipa hayatını kaybederken, yaralanan Yakup A.'nın
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı
ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek olaya karışan
şüphelilerin kimlikleri belirledi. Şüphelilerden Şeyhmus K.
(29) olaydan bir gün sonra Beyoğlu'nda, Hüseyin T.
(20),  Eray B. (23) ve Salih K. (22) ise 15 Ekim günü ya-
kalandı. Salih K.'nin üzerinde yapılan aramadat tabanca
ve 9 adet mermi ele geçirildi.  Şubede ifadeleri alınan şüp-
helilerden Salih K.'nin 6, Hüseyin T.'nin 7, Şeymus K.'nin
ise 2 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şubede işlemle-
rinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen
şüphelilerden Salih K. ve Hüseyin T. çıkarıldıkları mahke-
mede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus K.
ve Eray B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

Sultangazi'de kahvehane önünde oturan kişiye silahlı saldırı
anı amatör kameralara yansıdı. Ateş sonucu ayağından
yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, saldırı sonrası olay
yerinden kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalandı

ARNAVUTKÖY'de evin
bahçesindeki köpeğin ça-
lınma anları güvenlik kame-

ralarına saniye saniye yansıdı.Olay,
önceki gün saat 22.30 sıralarında Ar-

navutköy İmrahor Mahallesi'nde
meydana geldi. Evin önüne hafif ti-
cari araçla gelen kişiler önce etrafı gö-
zetledi. Ardından araçtan inen bir kişi
Ahmet Eraslan'a ait evin bahçesine

girdi. Şüpheli kucağına alıp çaldığı
köpekle koşarak araca bindi. Şüpheli-
ler geldikleri araçla olay yerinden
uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik ka-
meralarına saniye saniye yansıdı.

Köpek hırsızları kameralarda

Sultangazi karıstı

İSTANBUL İL Jandarma Ko-
mutanlığı yurtdışından Türki-
ye’ye uyuşturucu sokarak,

farklı iletişim kanallarından bağlantı kur-
dukları kişilere pazarlayan organize suç
örgütüne operasyon düzenledi.
Şebeke üyelerinin ev ve arabalarında ya-
pılan aramalarda Kalaşnikof tüfek, 3 kilo-
gram uyuşturucu madde metamfetamin,
8 kilogram uyuşturucu madde 'scunk' ile
uyuşturucu maddenin etkisini arttırmak
için kullanılan kimyasal madde ele geçi-
rildi. Gözaltına alınan suç örgütü lideri
E.C. ile birlikte 5 kişi çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. İstanbul İl Jandarma
Komutanlığı, yurtdışından yasadışı yol-

larla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu
maddeleri, çeşitli iletişim kanallarıyla
bağlantı kurdukları müşterilere pazarla-
yan organize suç örgütüne operasyon
düzenledi. Suç örgütü üyelerine ait evde
yapılan aramada  Kalaşnikof marka tüfek
ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile 3 ki-
logram uyuşturucu madde metamfeta-
min, hassas terazi, araçlarda yapılan
aramalarda ise 8 kilogram uyuşturucu
madde 'scunk' ile uyuşturucu maddenin
etkisini arttırmak için kullanılan kimyasal
madde ele geçirildi. Suç örgütünün lideri
olduğu belirlenen E.C. ile B.E., M.K.,
Y.C. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına
alınarak, çıkarıldıkları mahkemede tutuk-

landı. Suç örgütü ile ilgili ihbarla harekete
geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri, teknik ve fiziki takibe alınan
E.C.’nin bağlantılı olduğu kişileri, kullan-
dığı yerleri ve araçlar tek tek belirledi. Suç
örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri
sakladıkları depo ve sevkiyatlarda kullan-
dıkları araçlar yakın takibe alındı. Örgüt
üyelerinden M.K.’nın uyuşturucu madde
yüklü aracı otoparka getirerek park ettiği,
anahtarları güvenlik görevlisine bıraktığı,
yaklaşık bir saat sonra bir başka örgüt
üyesi B.E. tarafından söz konusu aracın
alınarak mal teslim yerine götürüldüğü
belirlendi. Jandarma ekipleri bu sırada eş
zamanlı operasyon başlattı.

Zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu

KATILLER YAKALANDI!
Kağıthane'de 28 yaşındaki Mücahit Akipa'nın silahla öldürülmesiyle ilgili şüpheliler
yakalandı. Saldırganların olay yerine geliş ve gidiş anları kameralara yansıdı
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K KTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 1.
turu geçen hafta yapılmış, adaylar
%50 oranında oy alamadığı için

seçim ikinci tura kalmıştı. KKTC halkı hafta
sonu yine sandık başındaydı. Başbakan ve
UBP'nin adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaş-
kanı  Mustafa Akıncı yarıştı.

Ersin Tatar, yaklaşık % 51.74 oy oranı ve
67 bin 385 oyla seçimin galibi oldu. Cum-
hurbaşkanı Mustafa Akıncı ise % 48.26 oy
oranı ve 62 bin 858 oyda kaldı. 199 bin 29
bin seçmenin 133 bin 953'ü sandığa gitti.
Katılım oranı % 67,30 oldu. Tatar,
KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçildi. Aslında
seçimden önce anket şirketleri ve Kıbrıs uz-
manları Mustafa Akıncı’nın kesin zaferini
konuşuyordu. Ancak seçim sonucu başta 1.
tura katılmayan % 9’luk bir kesimin san-
dığa gitmesi ve Kıbrıslı mücahitlerin ciddi
bir motivasyon sağlamasıyla ibre Ersin Ta-
tar’a döndü. Nitekim Akıncı’da bu sonuçlar
ve çeşitli etkenlerden ötürü siyasi kariyerini

noktaladığını açıkladı.
Elbette Türkiye açısından bu sonuçlar

fevkalade olumlu olmuştur. Zira Akıncı’nın
Rumlara toprak verilmesi ile ilgili sözleri,
Rum ve AB’ye verdiği sözler Türkiye’nin
kabul edebileceği bir politika değildi. Çünkü
Türkiye değişmiş ve güçlenmiş, uluslararası
konjonktür değişmiş, Rumlara verilen sözler
ve taahhütlere rağmen Rum tarafı ile 50 yıl-
dır bir arpa boy yol alınamamıştı. Bu bağ-
lamda Türkiye’nin Doğu Akdeniz, AB,
Kıbrıs, kıta sahanlığı, Yunanistan ve Ege
meseleleriyle ilgili çeşitli gerginlikler yaşa-
nırken; Türkiye’nin yavru vatan da yeni bir
cephe açması politik psikoloji,güvenlik ve
dış politika açısından sıkıntı doğururdu.
Ancak buna rağmen Akıncı’nın aldığı oy da
yadsınamaz…

KKTC 2020 Cumhurbaşkanı seçimleri
Türkiye açısından ‘sonuçları’ açısından
hayırlı olmuştur. Ancak şunu da ortaya 
koymak ve tenkit edip çözüm bulmak konu-
sunda bir yarar var. An itibariyle KKTC’nin
yarısı ‘resmen’ Türkiye karşıtlığını açıkça
ortaya koyan Mustafa Akıncı’ya destek 
vererek ciddi bir duruş ortaya koymuştur.

Bunun nedenleri ve sonuçlarını çok
iyi bildiğimiz için her şeyi burada tek tek
yazmamız doğru değil. Ancak üst perdeden
bir analiz pekala edebiliriz.

Öncelikle KKTC’de 1970’lerde Rumların
yaptığı katliamları yaşayan ve görenlerin
Türkiye karşıtlığı daha çok Türkiye’den
KKTC’ye giden düşük eğitimli, insan ilişkileri
zayıf ve kaba-saba davranışları bulunan Tür-
kiye vatandaşlarından kaynaklanıyor. Bunun
içerisine kumarhanelerin KKTC’ye taşınma-
sını da ekleyebiliriz. Ancak orta ve yaşlı kit-
lenin Türkiye karşıtlığı, genç jenerasyonlara
göre kıyaslanmayacak derecede çok az. Tür-
kiye açısından  asıl marazi olan; orta ve genç
jenerasyondan kaynaklanıyor. Üstelik talep-
leri ve şikayetleri öyle yabana atılan cinsten
de değil. Bu kitle hem eğitimli, hem dünyayı
tanıyor, hem de kendisini bir şekilde ifade

edebiliyor.  KKTC’de 1. turu 3. Sırada 
bitiren ve %21 oy alan  Kudret Özersay tam
olarak bu kitlenin oylarını alıyor. Yani Z 
kuşağının, LGBT’yi olumlayan ve Liberal
Sosyalistlerin.  Mustafa Akıncı’nın ilk turda
aldığı % 29 oranını eklersek tam olarak
%50’ye tekabül ediyor. Hatta küsuratı da
dahil ettiğimizde yarısından fazla ediyor.
Nitekim Mustafa Akıncı’da %48 ile 2. Turu
tamamladı.

Dolayısıyla Türkiye, KKTC politikasında
uyguladığı maaş, güvenlik, su, turizm, ulus-
lararası ulaşım gibi uygulamaların KKTC’nin
genç ve orta kuşağında herhangi bir karşılı-
ğının olmadığını gördük. Üstelik medya ve
sosyal medya eliyle yapılan nankörlük, lütuf-
karlık, buyurganlık, milliyetçilik, hainlik ta-
nımlayan benzeri propagandaist hamasi
sözler, sert bir şekle ters tepti. Nitekim bu
polit-büro uygulamaları kendi içerisinde
KKTC milliyetçiliğini doğruyor ve Türkiye’yi
hedef alan bir politikanın doğmasına hatta
kemikleşerek ideolojik bir hale geliyor.Bura-
dan yola çıkarsak Ersin Tatar’a oy verenleri
‘Milli’ Akıncı’ya oy verenleri ‘gayri–milli’ ta-
nımlamamız gerekir ki; çok yanlış bir değer-

lendirme olur. Dolayısıyla tabanın yani hal-
kın beklenti ve şikayetlerine kulak kabart-
mak ve dikkate almak gerekir. Kimin yerli
veya milli olduğuna, mazbatayı alan
kişinin/partinin performansı belirler.

Sonuç olarak KKTC seçimleri tam olarak
Türkiye’nin istediği bir sonuçla bitti. Hayırlı
olsun hem Türkiye’ye hem de KKTC’ye.
Ancak Akıncı’nın aldığı %48 oranında oy ol-
dukça ürkütücü,tedirgin edici ve dikkat edil-
mesi gerekir.

Türkiye’de yapılan KKTC analiz ve strate-
jileri, güvenlikçi ve Türk milliyetçi paradig-
madan çıkarak acilen kültürel, sosyal, eğitsel
ve dinsel bir zemine ve tevazu ve zerafet sa-
hibi bir politik zemine oturtulmak zorunda-
dır. Aksi halde KKTC’nin askeri ve hukuken
Türkiye’nin yanında kalmasını belki sağlaya-
biliriz; ancak duygusal kopuşuna engel ola-
mayız. Belki bugünü kurtardık ancak
politikalarımızı ve uzmanlarımızı değiştir-
mezsek yarının ayrılığına engel olamayız.
Son tahlil de KKTC’de sonuçların Türki-
ye’nin lehine çıkmasını sağlayan vatansever-
lerimize teşekkürü bir borç bilirim. 

Selam ve Muhabbetle

KKTC’de ‘Yerli başkan’ 
seçildi!!

GireSun’da yaşanan sel felaketinin ya-
ralarını sarmak için Esenyurt Belediyesi,
kaymakamlık, Kent Konseyi ve il dernek-

leri “7 Bölge 7 Renk Esenyurt Tek Yürek” sloga-
nıyla yardım kampanyası başlattı. Esenyurt
Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, Kent Konseyi,
İl Dernekler Birliği Platformu, Karadenizliler Plat-
formu ve Muhtarlar Derneği’nin ortaklaşa yürüt-
tüğü çalışmada çok sayıda koltuk ve halı alındı.
Esenyurt Belediyesi Giresun Kültür Evi’nden yola
çıkan yardım tırları, Giresun’daki selzedelere teslim
edildi.

Birlikte mücadele edelim

Yardım kampanyasında emeği geçen herkese teşek-
kür eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt, “Türkiye’nin birçok yerinde zaman zaman
sorunlar yaşanıyor ama önemli olan bu sorunlarla
mücadele edebilmek. Sorunlarla mücadele edebil-
mek için birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım.
Esenyurt zaten Türkiye’nin özeti, Türkiye’nin
bütün bölgelerinden insanlar var. Türkiye’nin yedi
rengini bünyesinde taşıyor ama tek yürek olarak
hareket ediyor. Bu yüreğin çarpmasının nedeni de
sevgi, saygı, birlik, beraberlik barış kardeşlik duygu-

larıyla içinde olmak. Biz bu duygularla hareket ettiği-
miz sürece hem Esenyurt’un hem Türkiye’nin birlik
beraberliğine, dostluğuna hizmet etmiş olacağız. Ya-
şanan sorunların kısa sürede atlatılmasına vesile ola-
cağız.  Bugün yaptığımız bu yardım Giresunlu
kardeşlerimizin sorunlarının tamamını çözemeyecek
ama birlik beraberlik içerisinde olduğumuz için on-
ların sorunlarla baş etmedeki enerjisini artırmış ola-
cağız. Ben emeği geçen herkese çok ama çok
teşekkür ediyorum. Umarım beraberce daha güzel
şeyler yaparız” dedi.

Bozkurt yardımları teslim etti

Tırlara yüklenen yardımlar vatandaşlara ulaştırılır-
ken ilk olarak Piraziz Belediyesi’ne giden heyet ar-
dından Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş,
Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz,
Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır’ı ziyaret etti.
Yaşanan selle ilgili belediye başkanlarından bilgi alan
Başkan Bozkurt, daha sonra toplanan yardımları
vatandaşlara teslim etti. İki gün süren ziyaretlerin
son durağı selden en çok etkilenen Dereli Belediyesi
oldu. Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu’ndan hasarla
ilgili bilgi alan Başkan Bozkurt, Şenlikoğlu’yla bir-
likte taşan derede incelemelerde bulundu.

T üketici Başvuru Merkezi Onursal
Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüke-
ticilerin marketlerden almış ol-

duğu paketlenmiş ürünlerde artık çok
dikkatli olması lazım. Çünkü gizli bir
zamla karşı karşıyalar. Tost kaşar peyni-
rini sürekli biz 650 gramlık paketlerde
alırken, bu paketlerden birisi 650 gram-
lık diğeri 600 gramlık. Tüketici aynı
ürünü aldığını zannederken daha düşük
gramajda ürüne fazla para vermiş olu-
yor. Bu şampuan 600 mililitre olması
gerekirken 400 mililitreye düşmüş. Bazı
firmalar da 600 mililitreden 550 mililit-
reye düşürmüşler." İfadelerini kullandı.

Aynı fiyat iki farklı gramaj

Aynı firmaya ait iki paketlenmiş kuruye-
mişi gösteren Aydın Ağaoğlu, “Bu iki
paket arasındaki yegane fark birisi 200
gram, diğeri 180 gram ama kasada aynı

fiyatla satılıyor. Dalgın tüketici 200
grama ödeyeceği parayla 180 gramlık
paketi alıp buradan çıkabilir. Bu nedenle
tüketiciler çok dikkatli olmalıdırlar.
Şampuandan çikolataya, bisküviye, pey-
nire, her türlü aldığımız paketlenmiş
ürüne dikkat edelim" şeklinde konuştu.

Bakanlığa ihbar edin

Ağaoğlu, "Ayrıca dolardaki artışla bir-
likte market etiketlerinde yapılan oyna-
malarda aşırı fiyat artışı gören
tüketiciler bu ürünlerin fotoğrafını çeke-
rek Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Uy-
gulaması üzerinden şikayet edebilir.
Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışı ile
mücadele için bir mobil uygulama geliş-
tirdi. Bu uygulamayı cep telefonuna in-
diren tüketicilerimiz Ticaret Bakanlığına
fotoğraflarını çektikleri etiketleri gönde-
rerek o firmanın incelenmesini, haksız

bir fiyat artışı uygulanmışsa onlara yap-
tırım yapılmasını sağlayabilirler. Burada
tüketiciye önemli görev düşüyor" diye
konuştu.

Bu firmalardan uzak durun

Ağaoğlu, “Ürünlerde fiyat artışı görül-
memesine rağmen gramaj oyunları ya-
pılıyor. Buna karşı tüketicinin, bilinçli
tüketici olarak yapması gereken tespitle-
rini Ticaret Bakanlığına aktarmak ve bu
haksız zam yapan firmaların ürünlerin-
den uzak durmak. Serbest piyasa eko-
nomisindeyiz. Burada hukuki bir sorun
bulunmuyor ancak tüketici alışkanlıkları
istismar ediliyor. Tüketici alışmış bir
şampuanı bin mililitre alıyor veya 600
mililitrelik küçük şampuan alıyor. Ama
şu anda 550 mililitrelik şişeyi alıp sepete
koyduğunda onu 600 mililitre olarak
düşünüyor. 200 gramlık kuruyemiş alı-

yorum zannıyla 180 gram kuruyemiş
alıyor ve aynı parayı veriyor. Dolayısıyla
burada apaçık bir gizli zam gözüküyor"
dedi.

Tekli sayılara gelmiş

Bir markete alışverişe gelen Emre Han-
deler, "Maalesef son zamanlarda böyle
şeyler yaşıyoruz. Özellikle şampuanların
gramajında, kuruyemişlerde çokça
böyle şeyler oluyor. Kısa bir zaman
önce yaşadığımız şey aslında. Makarna-
lardan, pirinçlerden bile şüphelenmiyor
değiliz" dedi. Aybars Karakırık da,
“Fiyat artışlarına denk geldim. Özellikle
5 veya 10'un katı gramajlarda ürünler
satılıyorken bu rakamlar değişmiş. Tekli
sayılara gelmiş. Mesela 173 gram gibi
rakamlara inmiş. Bunun bir fırsatçılık
olduğunu düşünüyorum." ifadelerini
kullandı. DHA

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 38
mahalle muhtarı ile 19 Ekim’de kutlanan
Muhtarlar Günü’nde bir araya geldi. Kahv-

altıda konuşan Başkan Genç, "Birlik ve beraberliğimizi
devam ettirmek, devletle, milletle hep bir arada olmak
çok güzel” dedi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç,
“Mahallemizin cumhurbaşkanları” olarak tabir ettiği
muhtarlar için bir buluşma düzenledi. Baltalimanı’nda
gerçekleşen kahvaltılı toplantıya; Sarıyer Kaymakamı
Mehmet Özer, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Işık-
taş, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik, İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Hüseyin Özcanlar, başkan yardımcılarının
yanı sıra meclis üyeleri de katıldı. Muhtarlara verdiği
önemi her fırsatta belirten Başkan Genç, yaptığı konuş-
mada “Biz her adımımızı devletin bir adımı olarak gö-
rüyoruz, buna göre hareket ediyoruz. Muhtarlardan
başlayan, kaymakamımızla, valimizle Sarıyer’de pan-
demi döneminde vefa projesi ile başlayan süreç oldukça
başarılı yürütüldü” dedi.

Demokrasinin temel taşı

Muhtarların yerel yönetimler için çok önemli olduğunu
bir kez daha vurgulayan Başkan Genç konuşmasına
şöyle devam etti, “Bu bir emek, topluma katkı. En
büyük derdimiz mevcut yaşamı kolaylaştırmak ve yeni
yaşam alanları kurmak. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu-
ğundan bugüne kadar demokrasiye yönelik çok önemli
adımlar atıldı. Muhtarlıklar, yerelde çok önemli. Sarı-
yer’de pandemi döneminde vefa projesi ile başlayan
süreç oldukça başarılı yürütüldü.  Belediye personeli-
mizde de Covid-19 olan hastalarımız oldu ama atlattı-
lar. Vatandaşımızın kim nerede ne şekilde sorun yaşarsa
Kaymakamların talimatı ile özellikle muhtarlarımız çok
özverili çalıştı. Bu anlamda ciddi çaba sarf ediyoruz. Bu
süreç birlik beraberlik gerektiriyor. Bölgede minimalize
etme şansımız var, şimdi okullarda açıldı, yaşamın
içinde olan herkesle bir araya gelerek bu problemlerin
önüne geçeceğiz. Muhtarlar demokrasinin temel 
taşlarıdır, ben bunu her zaman söylerim.”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 19
Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle yayınladığı
mesajında "Muhtarlıklar, yerel demokrasinin

en eski örneğinin bir göstergesidir. Bulunduğu mahal-
lede devletin tüm kurumlarını temsil eden muhtarları-
mız, halkımızla devlet kurumları arasında önemli bir
köprü vazifesi görmektedir. Sorumlu oldukları köylerde
ve mahallelerde halkın huzuru, güvenliği, talep ve so-
runlarının çözümü için birçok konuda mühim görevler
üstlenmiştir. Silivri Belediyesi olarak, ilçemizdeki 35
mahallede görev yapan muhtarlarımız ile vatandaşları-
mızın talep ve önerileri için koordineli bir şekilde hare-
ket ediyor, gerekli istişarelerle çözüm üretiyoruz.
Muhtarlarımızla irtibat halinde olmak, onlardan bilgi
almak ve onların da fikirlerine başvurmak bizim için
son derece kıymetlidir" ifadelerine yer verdi.  "Vatandaş-
larımızın yaşadığı sorunları en yakından bilen kişi muh-
tarlarımızdır" diyen Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün de ifadeleriyle, demokrasimizin temel taşı
olan muhtarlarımız vazgeçilmez öneme sahiptir” dedi.

Bir arada 
olmak güzel

Mühim görevler
üstlendiler

Hüsamettin ASLAN
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Uzmanlar paketlenmiş ürünlerde gramaj hilesi uyarılarında bulunuyor. "Ürünlerde fiyat artışı görülmemesine rağmen
gramaj oyunlarıyla gizli zamlar yapılıyor" diyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Şampuan-
dan çikolataya, bisküviye, peynire, her türlü aldığımız paketlenmiş ürüne dikkat edelim" ifadelerini kullandı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dalgın
tüketici 200 grama ödeyeceği parayla 180 gramlık paketi alıp bura-

dan çıkabilir. Bu nedenle tüketiciler çok dikkatli olmalıdır" dedi.

Esenyurt Belediyesi, ilçe kaymakamlığı, Kent Konseyi ve sivil toplum örgütlerinin Giresun’da yaşanan sel felaketinin yaralarını
sarmak için başlattığı kampanya kapsamında, toplanan yardımlar tırlara yüklenerek selden etkilenen vatandaşlara teslim edildi.

Esenyurt’tan 
Giresun’a yardım eli

BOZKURT: “HER
ZAMAN EL ELE

OLACAĞIZ.”



A vcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün
öğle saatlerinde park yerini ba-
hane eden Mesut Özçelik, Cemal

Özçelik ve Murat Özçelik, Çakır ailesiyle
tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya
dönüşmesiyle 3 şüpheli, anne Asiye Çakır,
baba Mevlüt Çakır ve oğul Şerif Atakan
Çakır'a balta ve sopalarla saldırmıştı. Aile
yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

İki bacağıma da vurdu

Bacaklarına baltanın tersiyle darbeler aldı-
ğını söyleyen 45 yaşındaki anne Asiye
Çakır, "Arabamız onların sınırına geçtiği

için enişteme
küfür ederek 'Nasıl
buraya park edersi-
niz' dediler. Eniştem de
demiş ki 'Neden küfür edi-
yorsun söyle çekelim' demiş.
Benim oğlum aşağıya arabayı çekmek
için iniyor. O sırada küfür ediyorlar. Eşim
ve biz de iniyoruz ondan sonra arabadan
mı alıyor evden mi alıyor bilmiyorum.
Balta ve sopalarla bize saldırıyorlar. Benim
iki bacağıma da baltanın arka tarafıyla vu-
ruyorlar. Ondan sonra yeniden eşime sal-
dırıyorlar. Eşimin kafasına vuruyorlar

kafası yarılıyor.
Şuan eşim yoğun ba-

kımda. Oğluma da sal-
dırıyorlar. Her yerine

vuruyorlar kafasına vura-
cakları an komşunun birisi git-

miş" diye konuştu.

Hazırlıklı gelmişler

Ailesine saldırı anını anlatan 18 yaşındaki
Aleyna Çakır, "O sırada eniştem dışarı-
daydı. Enişteme söylediler eniştem de 'Ben
haber veriyim çeksinler' dedi. Çeksinler de-
meye kalmadı ki bir anda küfür edip üze-

rine yürümeye başladılar. Ben balkondan
tamam çekeceğiz dedim. Ondan sonra ba-
bama söyledim babam camdan bakı-
yordu. Babam da indi ama kavga için
değil konuşmak için. İndiğinde zaten onlar
hazırlıklıydı. Binalarında her türden her
şey var. Bir anda üzerimize yürümeye baş-
ladılar. Zaten Mesut Özçelik, abilerine so-
paları paylaştırıyor. İlk Cemal Özçelik
anneme saldırdı. Annemin bacaklarına vu-
rurken bana da saldıracak ama ben ken-
dimi geri çekiyorum. Babam başına aldığı
balta darbesiyle yüzüstü yere yıkıldı" diye
konuştu. DHA

Osman KÖSE

osmankose@hotmail.fr
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Virüsle imtihanımız

G enelde hafta sonları,sevdiklerimle doğada
olmak,birlikte vakit geçirmek vazgeçilmezim-
dir. Tüm haftanın yorgunluğunu ve stresini

üzerimden atmak,bol oksijeni ciğerlerime çeke çeke
yürüyüş yapmak,iş düşünmeye ara verip zihnimi din-
lendirmek en sevdiğim tutkudur. Bu tutkuya,”tekno-
lojiye mola”sloganını da eklediğimde tam anlamıyla
huzurun merkezinde kendimi buluyorum.

Sonbahar mevsimimin dante gibi ortasında bulun-
duğunuz bu günlerde,yaz’ın sonbahara vedasına şa-
hitlik etmekteyiz.

Sabah,simsiyah bir gökyüzü ve dışarıda sert esen
rüzgarla birlikte uyandım. Yaz artık sonbahara veda
etmişti. Kısa kol tişört ve şortlarla dolaşmaya devam
ederken,gardıroptan yavaş yavaş kışlıkları çıkarma-
nın zamanı gelmişti.

Havanın anlık değişimi,bu haftaki doğa tutkusuna
ara vermeme neden oldu.

Pandemi döneminde ara verdiğim,aylardır uğra-
madığım alışveriş merkezleri ve çarşı dükkanlarını
dolaşmaya karar verdim. Kararımdaki amaç; korana
virüsle olan imtihanımızı yerinde görme ve inceleme
isteği oldu. Alışveriş merkezlerindeki sosyal mesafeye
uyulup uyulmadığı,maske takılıp takılmadığı ve bi-
razda mağazaların iş yapıp yapmadığı ile alakalıydı.

İlk olarak alışveriş merkezinin bahçe içerisindeki
mekanlarından başladım. Özellikle gençlerin mesken
tuttuğu cafe tarzı yerler ağzına kadar dolu. Nargile
dumanları havalara savrulmuş durumda. Kendimi
Arap ülkesinin sokaklarında dolaşıyormuş gibi hisset-
tim. Alışveriş merkezinin içine girdiğimde,ağzına
kadar hınca hınç dolu mağazalar,yarına hiçbir şey
kalmayacakmış gibi alışveriş yapan insanlarımız.
Mağaza girişinde yazan, “mağazamızda en çok 27
kişi aynı anda alışveriş yapabilir” yazısına rağmen
iki katı sayıda içeriye dolan insanlarımız.

Pandemi sürecinde mağaza sahipleri, elbette eko-
nomik anlamda zor ve sıkıntılı günler geçirdi. Onlar
için şüphesiz bu kalabalık ve alışveriş çılgınlığı çok
güzel bir durum. İtiraz ettiğim konu;
müşterilerin,içinde bulundukları bilinçsizce duruma
ve bu duruma mağaza yetkililerinin müdahale etme-
mesi. Yeme içme bölümlerinde dip dibe
oturmalar,mağazalarda sırt sırta yapılan alışverişler.
Üstelik uyarma cüretinde bulunduğumuzda istisnasız
ters bakışlar. “Rahatsız oluyorsanız bir daha gelmez-
siniz” tarzı cümleler. Hepsinden önemlisi,alışveriş
merkezi girişindeki güvenlik kontrolü ve 10 dakika
arayla yapılan “lütfen sosyal mesafeye uyalım” anon-
sundan başka hiçbir müdahale yok.

Geçtiğimiz günlerde,müzisyen bir arkadaşımla
sohbet ederken,”bu virüs sadece müzik yapılan me-
kanlarda mı bulaşıyor? Gecede 2-3 mekanda sahne
alırken,şimdi tek mekanda bile sahne almakta zorla-
nıyoruz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Ara sıra
gidin alışveriş merkezlerinin durumuna bir bakın.
Bizim sesimizi,isyanımızı duyan ve duyuran kimse
neden yok?” Diye sitem etmişti. Haklısın dostum!!
Bu lanet olasıca virüs,kişi,kurum ve meslek kolları
seçiyor.

Beş yıldızlı otellerin sabaha kadar açık kulüple-
rinde bulaşmıyor...

Kucak kucağa yolculuk yaptığımız metrobüslerde
bulaşmıyor...

Virüs bahanesiyle,2-3 personelle hizmet veren ban-
kaların,1 kilometrelik kuyruklarında bulaşmıyor...

Gel gör ki; ağzına kadar dolu alışveriş merkezle-
rinde nasıl bulaşsın?

Virüs işte!!!
Ölüme sebebiyet verdiği kadar,insan ve mekan se-

çiminde de üstüne yok. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Aileye baltayla saldıran 3 şüphelinin "kasten yaralama" 
suçundan mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

Avcılar'da park yeri bahanesiyle 3 kişi tarafından
darp edilen Çakır ailesi konuştu. Bacaklarına
baltanın tersiyle aldığı darbeler sebebiyle
yürümekte zorluk çeken anne Asiye Çakır, 3 kişi
tarafından baltayla dövüldüğü anları anlattı.
Asiye Çakır, "Eşimin kafasına vuruyorlar kafası
yarılıyor. Şu an eşim yoğun bakımda" dedi
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Yolculuk yüzde 11 arttı

İstanbul’da Eylül ayında, toplu taşıma yolculukları hafta sonunda azalırken hafta içinde
artış kaydetti. Ana arterler üzerinde ve iki yaka arasındaki geçişlerde, en fazla yoğunluk 
4 Eylül Cuma günü yaşandı. Trafik yoğunluk indeksi 27’den 30’a yükseldi. Karayolu
şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre bir ayda yüzde 11 artış gösterdi

isTAnbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik
Ofisi, İstanbul ulaşımına ilişkin Eylül ayı veri-
lerini paylaştı. Toplu taşımada aylık artış,

Ağustos ayında yüzde 5,7, Eylül ayında yüzde 1,7 oldu.
Eylül ayında, hafta sonu yolculuklarında aylık yüzde 21
oranında azalış, hafta içi yolculuklarında ise yüzde 11
artış meydana geldi. Ağustos ayında, vatandaş geçişle-
rinde aylık yüzde 2 azalış meydana gelirken, öğrencilerde
yüzde 9,4, 60 yaş üstünde yüzde 0,9 ve engelli vatandaş
yolculuklarında yüzde 4,5 artış gerçekleşti.

En yoğun geçiş 4 Eylül’de

Eylül ayında hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı Ağus-
tos ayı seviyesinde günlük ortalama 491 bin 109 olarak
gerçekleşti. En yoğun geçiş 1-4 Eylül haftasında gerçek-
leşti; en yoğun gün ise 509 bin 584 araç ile 4 Eylül Cuma
günü oldu. Yaka geçişlerinin yüzde 39,1’ini 15 Temmuz,
yüzde 46,1'ini FSM, yüzde 5,9'unu YSS ve yüzde

8,9'unu Avrasya Tünelinden yapılan geçişler oluşturdu.
Ağustos ayında hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesit-
ten geçen saatlik araç sayısı ortalama 2 bin 456, Eylül
ayında 2 bin 402 oldu. Eylül ayında en yüksek seviye 4
Eylül tarihinde, 2 bin 485 araç olarak kaydedildi.

Trafik indeksi 30’a çıktı

Ağustos ayında hafta içi ortalama trafik yoğunluk in-
deksi 27 ölçülürken, Eylül ayında 30’a çıktı. Hafta içinde
zirve yoğunluk saat 18.00'da 61 olarak ölçüldü. Hafta
sonunda, Ağustos’ta 18 olan indeks Eylül’de 23 oldu.
Hafta içi günlerde hız ortalaması 59,5 km/sa, hafta sonu
ise 62,7 km/sa olarak hesaplandı. Karayolu şebekesinde
hafta içi trafikte geçen süre, Ağustos ayına göre yüzde 11
arttı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, BELBİM ve
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi verileri kullanılarak hazır-
lanan Bülten’de, hız ve süre etütleri, ana güzergâhlarda
bulunan sensörlerden yararlanılarak yapıldı.

Kanuni 
İstanbul’da
Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü 
sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa
Limanı'na gelmek üzere İstanbul'a giriş yaptı. 
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak
üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçtikten sonra 
Marmara Denizi'ne açılan gemi dün sabah 
saatlerinde Kumkapı açıklarına geldi

Türkiye'nin Fatih ve Yavuz gemilerine ek
olarak satın aldığı 'Kanuni' sondaj gemisi,
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katıl-

mak üzere dün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Bo-
ğazı'na giriş yaptı. Çanakkale Boğazı, 07.00-14.00
saatleri arası çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine
kapatıldı. Bazı vatandaşlar sahil kenarına gelerek, el-
lerinde Türk bayraklarıyla Kanuni sondaj gemisini
selamladılar.

Karadeniz'e açılacak

15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi
verilen sondaj gemisi, yaklaşık 227 metre uzunluğa,
42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe
inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasite-
sine sahip olan Kanuni, altıncı nesil ultra deniz son-
daj gemisi olarak da biliniyor. Kanuni sondaj gemisi,
Haydarpaşa Limanı'nda yapılacak hazırlıkların ar-
dından İstanbul Boğazı'ndan geçip ilk sondaj görevi
için Karadeniz'e açılacak. DHA

Çözüm ekibi 
arı gibi çalıştı
Beşiktaş Saha Çözüm Ekibi; bir hafta
boyunca; 3 bin 274 hane, 354 iş yeri ve
kamusal alanı ziyaret etti. Ekip, toplam 
3 bin 628 noktada ilçe sakiniyle buluştu

Beşiktaş Saha Çözüm Hareketi'nin 98 bin
350 maske ve 4 bin 270 dezenfektan dağıt-
tığı belirtildi.  Beşiktaş Belediye Başkanı

Rıza Akpolat, ilçede katılımcı demokrasiyi hayata ge-
çirmek ve tüm komşuları tarafından benimsenmesini
sağlamak amacıyla uygulamalarına bir yenisini daha
eklediklerini ifade ederek; sorunlara hızlı ve yerinde
çözüm üretme yolunda çok büyük bir adım atarak, Be-
şiktaş Saha Çözüm Hareketi başlattıklarını dile getirdi.
Başkan Akpolat; “Saha Çözüm Ekibimizle beraber, Be-
şiktaş’ta her hafta bir mahallemizi ziyaret ediyoruz.
Komşularımıza hem hijyen malzemeleri iletiyor hem
de fikir ve taleplerine kulak veriyoruz. Yürünmedik
sokak, çalınmadık kapı bırakmıyoruz; bırakmayacağız.
Hep söylediğimiz gibi; Beşiktaş’ta birlikte varız! Beşik-
taş için sahadayız” dedi.  DHA

İstanbul 
Üniversitesi

Cerrahpaşa (İÜC)
Veterinerlik Meslek

Yüksek Okulu
tarafından

yetiştirilen 5 yarış
atı, açık arttırma

usulü 440 bin 
TL'den yeni 

sahiplerini buldu

AvcılArdAki Veterinerlik MYO
Müdürü Prof.Dr. Mehmet Can
Gündüz, açık arttırma öncesi

yaptığı açıklamada 3 yıl önce 3 Arap safkan

at ile yarış atı yetiştirmeye başladıklarını be-
lirtirken, bu atların çiftleşmelerini, gebelikle-
rini, doğumlarını öğrencileri ile birlikte
gerçekleştirdiklerini, akademisyenler olarak

öğrencilerin yanı sıra yarış atlarımızın sa-
haya girişleri ile aynı gururu yaşayacakla-
rını söyledi.

Sahiplerini buldular

İÜC Veterinerlik MYO tarafından ilk kez
yetiştirilerek açık arttırma ile satıışa çıkarı-
lan 6 attan biri dışındakiler 60-120 bin TL
arasında değişen fiyatlarla yeni sahiplerini
buldu. Açık arttırmada 'Doruk' isimli at en
yüksek 120 bin TL'den satıldı. Avcılar'daki
üniversite kampusünde bulunan parkurda
akademisyerler tarafından yürütülen, koştu-
rulan atlar, Küçükçekmece Sahil kesiminde
de su içerisinde yürütülerek kasları güçlen-
dirilmişti. DHA

5 atın fiyatı: 440 bin Türk lirası
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T urkcell, Türkiye’den 7/24 kesintisiz
hizmet verdiğini belirttiği ve Turk-
cell veri merkezleri ile güvenli e-

posta hizmeti sunduğuna dikkat çektiği
YaaniMail’in kullanıcı sayısının 1 milyonu
geçtiğini açıkladı. Turkcell’den konuyla il-
gili yapılan açıklamada geçtiğimiz yıl so-
nunda kullanıma açılan YaaniMail’in,
kullanıcı verilerini yurt içinde güvenle sak-
ladığına vurgu yapıldı. Turkcell, “Bireylere
@yaani.com uzantılı ücretsiz e-posta hiz-
meti sağlayan YaaniMail kullanıcılarına
2GB e-posta saklama alanı sunuyor. Turk-
cell’li olmayanların da yararlanabildiği
YaaniMail ile e-postalara her yerden hız-
lıca erişmek, yüksek performans ile e-
posta göndermek ve aranan e-postalara
kolayca ulaşmak mümkün. Web ve mobil
uygulamalarının sade tasarımı sayesinde
kolay bir kullanım sunan YaaniMail yük-
sek teknolojik altyapısı ile spam ve virüs-
lere karşı da koruma sağlıyor.” bilgisini
paylaştı. 

Yerli ve milli vurgusu

Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümler-
den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Ataç Tansuğ, son yıllarda kullanıcıların en
çok önem verdiği konuların başında veri
güvenliğinin geldiğini belirtti. Tansuğ,
“Turkcell’de önceliğimiz her zaman, müş-
terilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şe-
kilde karşılamak oldu. Veri güvenliği de
müşterilerimizin taleplerinin en başında
geliyor. Bu doğrultuda biz yıllardır ‘Türki-

ye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensi-
biyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve
hizmetleri bu anlayışla geliştiriyoruz. Ta-
mamen yerli ve milli teknolojiyle geliştiri-
len YaaniMail platformunda toplanan
verileri, Türkiye’de bulunan yüksek güven-
likli veri merkezlerimizde ve kendi sunucu-
larımızda saklıyoruz. Önümüzdeki
dönemde de yerli ve milli teknolojilerimizle
geliştirdiğimiz yeni dijital ürün ve hizmet-
ler sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

Kurumsal hizmetler de var

Turkcell, YaaniMail ile ilgili yaptığı açıkla-
mada, “Kurumsal kullanıcılar da şirket adı
uzantısını kullanarak YaaniMail’in sun-
duğu güvenli, hızlı ve gelişmiş e-posta hiz-
metlerinden kolayca yararlanabiliyor.
Kurumların en çok ihtiyaç duyduğu yasal
metin, imza, feragatname gibi araçları üc-
retsiz sunan YaaniMail kullanım kolaylı-
ğıyla da dikkat çekiyor. YaaniMail
Kurumsal e-posta servisini ister yerinde
kurulum talep ederek, istenirse de bulut
üzerinden anında kullanıma başlamak
mümkün. Web üzerinden erişilebilen Ku-
rumsal Yönetim Paneli ile kullanıcılar alan
adlarını tanımlayıp e-posta hesaplarını ko-
layca oluşturup yönetmeye başlayabiliyor.
Tüm bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde
destek ekipleri Turkcell kalitesiyle 7/24 hiz-
met sunuyor. YaaniMail Kurumsal hak-
kında detaylı bilgilere
https://kurumsal.yaanimail.com sayfasın-
dan ulaşılabiliyor.” ifadelerine yer verdi. 

GİRİşİmcİ Serkan Bakırtaş tara-
fından 2013 yılında kurulan, ku-
rumsal ve bireysel otomobil

kullanıcılarına tek çatı altında Yeni Nesil
Akıllı Yönetim Sistemi hizmetleri verdiğini
belirten Otovınn, kurulduğu yıldan itibaren
her yıl yüzde 100 üzerinde büyüme göster-
diğini, global piyasalardaki durgunluğa
rağmen yerli ve yabancı yatırımcılardan ya-
tırım almayı başardığına dikkat çekti.  Fir-
malarının otomobil kullanıcılarının ihtiyaç
duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför,
otopark, lastik değişimi, vale gibi satış son-
rası hizmetleri tek çatıda topladığını hatırla-
tan Otovınn Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan Bakırtaş, saha operasyonları ile diji-
tal altyapıyı birleştirerek sürekli ve yüksek
kaliteli kullanıcı deneyimi sunduğunu açık-
ladı. Yaygın hizmet ağına sahip oldukla-
rına dikkat çeken Bakırtaş, “81 ilde
anlaşmalı olduğumuz 1600’den fazla hiz-
met noktasında, sabit fiyat, kaliteli ve sigor-
talı hizmet ve operasyonel kolaylık
sağlıyoruz. Bu hizmetler, özellikle kurumsal
kullanıcılar için operasyonel giderlerde
kontrol imkânı verirken, bireysel kullanıcılar
için de nakit ödeme, mobil uygulama üze-
rinden ödeme veya QR kod ile ödeme ile
kontrol ve kolaylık imkânı veriyor.” dedi. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 en-
deksi, günün ilk yarısında yüzde
0,94 değer kazanarak 1.203,98

puana yükseldi ve 27 Temmuzdan bu yana
ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde
hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00
itibarıyla önceki kapanışa göre 11,25 puan

artışla 1.203,98 seviyesine ulaştı. Toplam
işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde
gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi
yüzde 3,40 ve holding endeksi yüzde 1,22
değer kazandı. Sektör endeksleri arasında
en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile menkul
kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen
ise yüzde 1,02 ile elektrik oldu. Cumhur-

başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta
sonu açıkladığı yeni doğal gaz rezerv mik-
tarı sonrasında yükseliş eğilimin sürdüren
BIST 100 endeksi, 27 temmuzdan bu yana
ilk defa 1.200 seviyesini aştı. Analistler, teş-
vik paketinin yarın görüşüleceğine dair ha-
berlerin risk iştahını pozitif etkilediğini
belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayı-

ları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de
gündemin odağında bulunduğunu ifade
etti. Öğleden sonra ABD'de NAHB konut
piyasası endeksi verisinin takip edileceğini
aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100
endeksinde 1.240 puanın direnç, 1.180 ve
1.150 puan seviyelerinin ise destek konu-
munda bulunduğunu kaydetti.

5 MİLYONLUK
YATIRIM ALDI!

Cennet hurması
hasadı basladı
Denizli'de Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri başta olmak üzere bölgede
7 bin 100 dekar alanda 10 bin 200 ton üretimi yapılan cennet hurmasında hasat başladı

İlk ürünlerini 10 yıl önce
alan üreticiler, üretimlerini
hızla artırıyor. Meyveyi taze

olarak pazarlamakta sıkıntı yaşayan
Honazlı üreticiler ise cennet hurmasını
kurutarak pazarda yerlerini alıyor. Bah-
çeden imece usulü toplanan meyveler,
daha sonra kadınların elleriyle soyulup
seralarda yukarıdan aşağıya doğru
saplarından aparatlarla tellere asılıyor.
Cennet hurmaları yaklaşık 15-20
günde kuruyor ve 5-6 kilogram yaş
meyveden 1 kilogram kuru ürün elde
ediliyor. Yaşken kilogramı 3,5 liradan
satılan cennet hurmasının kurusu kilo-
gramı 30 liradan alıcı buluyor. Hediye-

lik olarak da rağbet gören kurutulmuş
cennet hurması üreticinin yüzünü gül-
dürüyor. Honaz Ziraat Odası Başkanı
Hasan Yelek, tarımda katma değerli
ürünün çok önemli hale geldiğini be-
lirtti. Honaz'da hasat edilen cennet hur-
masının Türkiye'nin önemli bir
ihtiyacını karşıladığını anlatan Yelek,
"Geçen yıl 12 bin ton civarında bir re-
kolte oldu. Bu yıl mevsimsel değişiklikler
nedeniyle 10 bin ton civarında rekolte
bekliyoruz. Geçen yıl 2,5 liradan satılan
ürün bu sezon 3-3,5 liradan satışa çıka-
cak. Üretici yaş olarak satışta zorlanınca
cennet elmasını kurutup 30 liradan sa-
tışa çıkartacak. Çiftçimiz bahçeden top-

ladığı cennet elmasının yüzde 30'una
yakınını kurutup satıyor. " diye konuştu.

Kurusu çok beğeniliyor

Üreticinin hasattan ve satıştan memnun
olduğunu ifade eden Yelek, kuru cennet
hurmasında yurt dışında yeni yeni boy
göstermeye başladıklarını dile getirdi.
Geçen yıl ilk ihracatlarını Almanya, İn-
giltere ve Dubai'ye gerçekleştirdiklerini
anımsatan Yelek, "Ürünümüz gönderdi-
ğimiz ülkelerde çok beğenildi. Bu yıl ih-
racatı 10 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz,
çünkü cennet hurması kurusunun çok
beğenildiğini düşünüyoruz." ifadelerini
kullandı.

Otomotiv hizmet platformu Otovınn,
Kuveyt Türk Katılım Bankası ve
Vakıf Katılım Bankası’nın yatırımcı
olarak destek verdikleri KT Portföy
Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu’nun lider
olduğu yatırım turunda yerli ve ya-
bancı yatırımcılardan toplam 5 mil-
yon TL yatırım aldığını duyurdu

Rİze'den yılın 9 aylık döneminde
29 ülkeye 6 milyon 428 bin 49 do-
larlık çay ihraç edildi. Doğu Kara-

deniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden
derlediği bilgilere göre, Türkiye'den yılın ocak-
eylül döneminde 3 bin 109 ton çay ihraç edi-
lerek 12 milyon 182 bin 162 dolar gelir
sağlandı. Ülke geneli çay ihracatının miktarda
yüzde 65'i ile değerde yüzde 53'ü, Rize mer-
kezli firmalarca gerçekleştirildi. Rize'den bu
dönemde 29 ülkeye 2 bin 23 ton çay ihracatı
karşılığında 6 milyon 428 bin 49 dolar kazanç
elde edildi. Kentten geçen yılın aynı döne-
minde de 2 bin 167 tonluk çay ihracatından 6
milyon 144 bin 953 dolar gelir sağlanmıştı.
Böylece Rize'den yapılan çay ihracatı, geçen
yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 7
azalırken, değerde yüzde 5 arttı.

En fazla çay ihraç edilen ülkeler

Belçika, ABD ve Suudi Arabistan en fazla çay
ihraç edilen ülkeler oldu. Rize'den yılın 9 aylık
döneminde Belçika'ya 3 milyon 733 bin 236,
ABD'ye 558 bin 488 ve Suudi Arabistan'a 335
bin 292 dolarlık çay ihraç edildi. Geçen yılın 9
aylık döneminden farklı olarak İsviçre, Katar,
Bulgaristan, Ürdün, Japonya, Panama,
Malta, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Taci-
kistan ve Tayvan'a da çay satıldı. DKİB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi
Gürdoğan, Türkiye çay ihracatının yüzde
53'ünün Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.
Çayın, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinin
başında geldiğini dile getiren Gürdoğan,
"Türk çayı artık Avrupa, Orta Doğu, Amerika
ve Uzak Doğu pazarlarında beğeni ile tüketi-
len bir ürün haline geldi ve bundan dolayı da
marka değerimizin artırılması için ürün çeşitli-
liği ile katma değerli ürün ihracatına daha da
ağırlık vermemiz gerekiyor." değerlendirme-
sinde bulundu. Gürdoğan, son yıllarda pan-
demi etkisi ile ön plana çıkan bitkisel karışımlı
ürünlerin de önemli olduğuna dikkati çekti.

Rize çayla
kazandı

Borsa'da aylar sonra bir ilk yaşandı!

YERLI E-POSTA
COK BEGENILDI

Türk mühendislerin geliştirdiği
yerli ve milli e-posta servisi Yaani-
Mail’in kullanıcı sayısının 1 mily-
onu aştığı duyuruldu. Turkcell
yaptığı açıklamada kullanıcıların
verilerini Türkiye’deki Turkcell
veri merkezlerinde tutan Yaani-
Mail’in, hem bireylere hem de ku-
rumlara güvenilir e-posta hizmeti
sunduğuna dikkat çekti

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)
Pandemetre-2 araştırmasında, 2019
yılı ile 2020’nin ilk 3 çeyreğine ait yeni

kurulan firma sayıları, kredi kartı harcamaları,
kredi faizleri, kapasite kullanım oranı gibi 13 veri
karşılaştırıldı. 2020 yılının 9,5 ayı geride kalırken,
İTO araştırmasında, ekonomide pandemi kay-
naklı hasarların giderek azalma eğiliminde ol-
duğu, öte yandan turizme dayalı sektörler ve
hizmet sektörleri için topyekûn bir çabaya ihtiyaç
olduğu belirtildi. İlgili kurumların resmi istatistik-
lerini dikkate alan araştırmaya göre, İstanbul’da
2019’un ilk 9 ayında 221 milyar lira olan vergi
ödemeleri, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 20’den
fazla artışla 267 milyar liranın üzerinde gerçek-
leşti. İTO'da yeni kurulan firma sayısı ise
2020’nin ilk 9 ayında yüzde 15,31 artışla 35 bin
431'den 40 bin 856'ya yükseldi. TL üzerinden
açılan ticari kredi faizleri de 27 Eylül 2019'daki
yüzde 15,64'lük ortalamasından 25 Eylül 2020’de
yüzde 14,89 seviyesine geriledi. TCMB Reel
Kesim Güven Endeksi, 2019 yılı eylül ayında 98,8
puan olurken, Eylül 2020'de 105,3 puan olarak
kayıtlara geçti. İstanbul’da konut satışları ise
2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 36,12’lik ar-
tışla 201 bini geçti. 

Kart harcamaları epey arttı

Yılın ilk 9 ayında otomobil satışları, 2019’un aynı
dönemine göre 281 binden 494 bin adede çıktı.
Banka kartı ve kredi kartı harcamaları başlığına
göre ise yerli ve yabancı kartlarla Ocak-Eylül
2019 döneminde 694 milyar liralık harcama yapı-
lırken, bu rakam 2020'nin ilk 9 ayında yüzde 9,4
artışla 759 milyar lira oldu. Bankaların tüketici
kredileri başlığına göre ise konut, taşıt ve ihtiyaç-
tan oluşan tüketici kredileri hacmi, bu yıl 25 Eylül
haftasında yüzde 57,17 artarak 662 milyar liraya
yükseldi. Araştırmanın diğer sonuçları ise şöyle
oldu: "İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı: İmalat
sanayi genelinde kapasite kullanımı 235 milyar.

Ekonomik gidişat
ne alemde?

Turkcell’li olmayanların da yararlanabildiği YaaniMail ile e-postalara her yerden
hızlıca erişmek, yüksek performans ile e-posta göndermek oldukça mümkün.

Serkan
Bakırtaş
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C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, İbn Haldun Üniversitesi Külli-
yesi Açılış Töreni'ndeki

konuşmasında, külliyenin, şehre, ülkeye, ilim
ve fikir dünyasına hayırlı olmasını diledi. Açı-
lışa katılan Şeyhülislam Allahşükür Paşazade
ve Katar'dan Sani Bin Hamad El-Saniye de
şükranlarını sunan Erdoğan, üniversitenin
banisinin 1996'da kurucuları arasında yer al-
dığı İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vak-
fı'nın nüvesini oluşturduğu Türkiye Gençlik
ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) oldu-
ğunu söyledi. Erdoğan, TÜRGEV'in okul
öncesinden üniversiteye, yurttan bursa kadar
geniş bir yelpazede yurt dışına kadar uzanan
hizmetleriyle eğitim ve öğretim alanında ül-
keye en önemli marka olduğunu kaydetti.

İftihar verici bir eser

Sadaka-i cariye vasfındaki bu hizmetlerin ifa-
sına destek olan herkesin, her hayır sahibinin
ortaya çıkan manevi hasıladan istifade edece-
ğine inandığını dile getiren Erdoğan, resmi
açılışını yapmak üzere bir araya gelinen İbn
Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin hem geri-
sindeki felsefi birikim hem mimarisi hem do-
nanımıyla iftihar verici bir eser olduğunu
ifade etti. Erdoğan, öğrencilerin derslerinde
ve ders dışı faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı
eserleri barındıran külliyenin Mimar Si-
nan'dan alınan ilhamla örnek bir eser olarak
vücuda getirildiğini belirterek, üniversitenin
nitelikli eğitim ve öğretim kadrosuyla lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu
güzel atmosferde ülkede sosyal bilimler ala-
nında yeni bir dönemin kapılarını açacağına
inandığını söyledi. Birkaç yıl sonra üniversite-
nin içi, dışı ve çevresinin de yemyeşil ağaçlık
bir alan haline de geleceğini ifade eden Erdo-
ğan, faaliyete başlamasının üzerinden çok
kısa bir süre geçmesine rağmen üniversitenin
bu misyona layık olduğunun işaretlerini şim-
diden verdiğini kaydetti. Erdoğan, bu vesi-
leyle kuruluşundan külliyesinin inşasını kadar
üniversitenin gelişip büyümesine katkı yapan
herkese teşekkür etti.

Bizden ilham aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun'un ta-
rihçiliği, siyaset bilimciliği, devlet adamlığı, fi-
lozofluğu yanında dünyada sosyoloji ilminin
kurucusu olarak kabul edildiğini belirterek,
"Kendisi bunu ümran ilmi olarak tarif ediyor.

Hayatı Tunus, Cezayir, Fas, Endülüs, Mısır
gibi coğrafyalarda ilimle, yöneticilikle geçen
İbn Haldun bu tecrübelerini Mukaddime
adıyla bildiğimiz eserinde insanlığın istifade-
sine sunmuştur. Bu büyük alim insanlığa en
büyük katkısı olan ümran ilminin amacını,
daha önce olup olan daha sonra olacakların
anlaşılması gayreti şeklinde tanımlıyor. Esa-
sen bu çerçeve İbn Haldun Üniversitesi'nin
üzerine inşa edildiği değerleri de özetliyor. Bu
yaklaşımın önemini günlük hayatımızda sık-
lıkla görüyoruz. Yaşadığımız her hadise geç-
mişi anlamadan geleceği kavramanın
mümkün olmadığını bize tekrar tekrar hatır-
latıyor. Meseleye siyasi ve ekonomik tarafla-
rını bir kenara bırakarak sadece ilmi yönüyle
bakacak olursak, mesala Batı dünyası tıptan
sosyolojiye kadar pek çok alanda ilhamını
bizim köklerimizden almıştır. Buna karşılık
biz kendi köklerimizi tamamen unutarak
veya dışlayarak onun türevlerini esas kabul
etmek suretiyle iki asırdır kendimize yol ve
yön bulmaya çalışıyoruz. Bir başka ifadeyle
fikri bir buhranın içinde çırpınıyoruz. Hal-
buki siyasi bağımsızlığın da ekonomik ba-
ğımsızlığın da temelinde fikri bağımsızlık
yatar. Osmanlı'dan Cumhuriyete ülkemizin
bu süreçte yaşadığı tartışmaların merkezinde
hep geleceğimizi nerede arayacağımız sorusu
yatmıştır" dedi. 

Kontrolsüz Batılılaşma

Erdoğan, Rönesans'ın ardından fikri ve tek-
nolojik olarak atak yapan Batı dünyasının
hak ve adalet tanımadan hızla yükselen bas-
kın gücünün, bu sorunun sağlıklı bir şekilde
tartışılmasına imkan vermediğini söyledi. Er-
doğan, "Sonuçta, ülke ve millet olarak kendi-
mizi kontrolsüz bir Batılılaşma fırtınasının
içinde bulduk. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı
hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun en
sığından, en bayağısından, en çarpığından
bir Batı taklitçiliğine dönüşmüş olması,
Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır. Her
dönemde elbette bu fikri sancıyı yaşayan, tar-
tışmayı ve arayışı sürdürmeye çalışan dava
insanları çıkmıştır. Ama bunların sesi ve üre-
timi devlet gücünü de arkasına alan kayıtsız
şartsız Batıcılığı savunan zihniyetin faşist da-
yatmaları karşısında yetersiz kalmıştır" diye
konuştu. Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve as-
keri olarak yeniden kendine güvenini kazan-
dığı şu son dönemin bu tür tartışmaların,

arayışların, gayretlerin daha adil şartlarda
yürümesine de imkan verdiğini belirten Erdo-
ğan, Türkiye'nin bir fikri tartışma zenginliğini
kendisi, dostları ve tüm insanlık için hayırlı
bir inkişafla neticelendireceğini söyledi.

Sıkıntılarla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olmak
ile muktedir olmanın, muktedir olmak ile ikti-
dar olmak arasındaki farkın herkesçe iyi bilin-
diğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam
etti: "Aynı şekilde gerçek iktidarın, fikri iktidar
olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Tek tek birey-
lerden başlayarak toplumun tamamına ve
oradan da insanlığa uzanan fikri iktidar yolu
gerçekten zor ve zahmetli bir süreçtir. Şahsen
bu konuda kendimi biraz mahzun hissediyo-
rum. Samimi bir muhasebe ile geçtiğimiz 18
yılda her alanda tarihi eserlere ve hizmetlere
imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kül-
türde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadı-
ğımızı düşünüyorum. Bunu iddialı
söylüyorum bugün Batı'nın üniversitelerinde
bizim ulaştığımız bu kemiyete onlar ulaşa-
madılar. Bunun yanında hele hele orta öğre-
timde hiç mi hiç ulaşamadılar. Biz bunları
aştık. Şimdi burada keyfiyet üzerindeki süreci
bizim hızlandırmamız gerekiyor. Eğitim-öğ-
retim görüyorlar ama çoğu alanda hepimizi
mutmain edecek düzeyde yetişmiş insan gü-
cüne sahip değiliz. Genç bir nüfusa sahibiz
hamdolsun ama medeniyet tasavvurumuzu
layıkıyla hayata geçiremiyoruz. Medyamız en
modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi
ve nefesimizi yansıtmıyor. İlimde, sanatta,

kültürde hep benzer sıkıntılarla karşı karşıya-
yız. En haklı olduğumuz konularda bile dün-
yaya kendimizi anlatamıyoruz. İşte bunun
için de fikri iktidarımızı hala tesis edemediği-
miz kanaatindeyim. Hiç kimsenin bu fikri ik-
tidar arayışından rahatsız olmaması gerekir.
Bu arayışın sona ermemesi bir ülkenin ve
toplumun felaketi demektir. Tam tersine bu
arayışa herkesin destek vermesini, katkı sağ-
lamasını özellikle bekliyoruz."

Kabiliyetler keşfedilmeli

Konuşmasını, "Önümüzdeki dönemde ön-
celiğimizi aileden başlayarak eğitim öğre-
tim hayatları boyunca evlatlarımızı
hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz
şarttır. Bu değişim topyekûn bir eğitim öğ-
retim reformunu gerektirir" şelinde sürdü-
ren Erdoğan, "Okul öncesinde ve ilkokulda
tek ihtiyacımız olan değerlerini iyi bilen,
inancına, kültürüne, diline sahip çıkan, aile
ve toplumuna karşı sorumluluklarını
özümsemiş insanlar yetiştirmektir. Diğer
hususlar için endişe etmenize gerek yoktur.
Evlatlarımızın diğer bilgilere sahip olması
için önlerinde uzun bir eğitim öğretim ha-
yatı vardır. Ortaokul dönemini çocukları-
mızın zihni ve fiziki kabiliyetlerini
keşfetmeye, onları geleceğe doğru alanlara
hazırlamaya yönelik şekillendirmeliyiz.
Lise dönemini artık ruhu zenginleşmiş,
kendini tanımış yapabileceklerini bilen
gençlerimizin somut alanlara yöneleceği
bir eğitim öğretim süreci olarak tasarlama-
lıyız" açıklamasında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Başakşehir’de İbn Haldun Üniversitesi
Külliyesi Açılış Töreni’nde konuştu.
"Önümüzdeki dönemde önceliğimizi
aileden başlayarak eğitim öğretim
hayatları boyunca evlatlarımızı 
hakkıyla yetiştirmek olarak 
değiştirmemiz şarttır" diyen 
Erdoğan, "Bu değişim topyekûn 
bir eğitim öğretim reformunu 
gerektirir" ifadelerini kullandı

TOPYEKUN BIR 
REFORM SART!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fikri iktidarı siyasi kadroların değil
ilim, sanat ve hikmet insanlarının inşa edeceğini kaydetti. Si-
yasi kadroların ancak onlara ihtiyaçları olan zemini hazırlaya-
cağını belirten Erdoğan, "Dolayısıyla bu konudaki
sorumluluğun bir kısmı bize aitse önemli bir kısmı da ilim ve
fikir adamlarımıza aittir" dedi. Bin yıl önceki ilim ve hikmet bü-
yüklerinin, dünyadaki tüm bilgileri, teorileri, karşı tezleri bilen,
bunların hepsinin üzerine çıkarak kendi
fikri üretimini yapan insanlar olduğunu
vurgulayan Erdoğan, "Bugün de ihtiyacı-
mız olan işte bu anlayıştır. Bir şekilde
önüne konan çerçevenin körü körüne fa-
natikliğini yapanın kendine de ülkesine de
medeniyetine de hayrı olmaz. Taklitçilik
mevcudun ardından gitmek demektir. Hal-
buki bize lazım olan ilhamını gelenekten
alan yenilikçiliktir. Elbette dünyanın bi-
limde, teknolojide, kültürde, sanatta gel-
diği yeri toptan reddedecek, görmezden gelecek kadar
gerçeklerden kopuk değiliz. İletişim mecralarının böylesine
geliştiği tüm dünyanın adeta küçük bir köy hükmünü kazandığı
günümüzde başka türlü hareket etmenin mümkün olmadığını
da gayet iyi biliyoruz. Günlük hayatımızda otomobili bırakıp atı
ulaşım vasıtası haline getirmek gibi bir düşüncemiz tabii ki
yok. Bilgisayarın getirdiği kolaylıkları bir kenara bırakıp taşa,
tahtaya, parşömene yazarak konvansiyonel yöntemlerle işle-
rimizi yürütmek gibi bir saplantımız da bulunmuyor. Bu tür ha-
yattan ve fıtrattan kopuk düşünceler peşinden koşanlara
baktığımızda mücadele ettikleri sistemin tam da merkezinde
yer aldıklarını görüyoruz. Bizim derdimiz ve arayışımız başka-
dır. Dünyadaki hakim fikri anlayışın ve fiili düzenin sadece ar-
dından giderek, kendimize çok daha ileri bir medeniyet inşa
edemeyeceğimize inanıyoruz" dedi. 

SADECE SİYASETÇİ
İLE OLMAZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş ve mevcut tüm medeniyet-
lerin birikimini kullanarak, hepsinin ötesine geçmenin gayreti,
kararlılığı ve üretkenliği içinde olmak gerektiğini vurguladı.
"Tek vazgeçilmezimiz inancımızın naslarıdır" diyen Erdoğan,
"Onun dışındaki her şeyi geleceği kucaklayacak şekilde yeni-
den yorumlamak, yeniden üretmek mümkündür. Bir başka ifa-
deyle ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık
birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sun-
duğu imkanları reddedeceğiz. Her ikisini birden değerlendire-
rek inancımızın mutlak hakikatlerinden aldığımız güçle çok
daha büyük hedefler peşinde koşacağız. Esasen insanoğlu
kimi zaman iyi yönde, kimi zaman kötü yönde kendisini sürekli
yenileyen bir varlıktır. Bunun içinde sürekli yeni peygamber-
lerle Hakk'a davet edilmiş yeni ilim, fikir, gönül insanlarıyla
kalbi ve dünyası yoğrulmuştur. Kendimizi mevcut şartlara
hapsederek fikri tüketicilikten öteye geçemeyiz. Biz her alanda
olduğu gibi fikri alanda da üretici olmanın gayreti içindeyiz.
Geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirasın fikri bakımdan
üretken, nitelikli insan olduğu inancıyla bu doğrultuda var gü-
cümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerinmi kullandı. Erdo-
ğan, "Türkiye, kuru kuruya Batıcılık saplantısı yanında, yine
aynı kaynağın ürünü pek çok sapkın ideoloji ve akımın zehrine
de maruz kalmış bir ülkedir. Fikri iktidarımızı kökü ve ruhu iti-
barıyla bize ait olmayan bir medeniyete kaptırmamızın sebebi,
bu sapkın akımların önlerinin bilinçli bir şekilde açılmasıdır.
Fütüvvet ehli bir nesil yerine amorf bir nesil yetiştirme gayreti,
ülkemize ve milletimize oldukça pahalıya mal olmuştur. Geç-
mişten bugüne yaşadığımız nice acıların, döktüğümüz nice
gözyaşlarının, çektiğimiz nice sıkıntıların gerisinde, kuşaklar
boyunca maruz kaldığımız bu fikri istila gerçeği vardır" diye
konuştu. 

AMORF BİR NESİL
YETİŞTİRDİLER

ZİHİN DÜNYASINDA BÜYÜK BOŞLUK VAR

Üniversitenin kurulmasından bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Açılışını yaptığımız külliyemizin inşasında mimar ve mühendisleri ile müteahhit
firmasıyla hakikaten bizlere hem tarihimizi hem bugünümüzü hem geleceğimizi işaret eden bir eser ortaya çıkardılar. Ondan dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

GELECEĞiMiZE iŞARET EDEN BiR ESER

Erdoğan konuşmasının sonunda yapılması ge-
rekenin kendi medeniyet birikimi ve hedeflere
uygun nesiller yetiştirmek olduğunu dile geti-
rerek, "Türkiye'nin 2053 Vizyonu'nun ana fik-
rini bu konu oluşturmalıdır. Ülkemizin
geçmişten bugüne eğitim öğretim sistemi, ço-
cuklarımıza sadece maddi bilgi yükleme üze-
rine kuruludur. Her okul seviyesinde öğretime
ağırlık verilirken, eğitim kısmı ihmal edilmiştir.
Özellikle medyanın etkisiyle aile dahil gelenek-
sel eğitim öğretim yapılarının gücü azalırken,
yerine daha iyisi konulamamıştır. Evlatlarımı-
zın zihin ve gönül dünyalarındaki boşluk da
Batı merkezli popüler kültür ürünleriyle veya

sapkın akımların hezeyanlarıyla doldurulmuş-
tur. Bunun için önümüzdeki dönemde önceliği-
mizi aileden başlayarak eğitim öğretim
hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiş-
tirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu deği-
şim sıradan bir müfredat tadilatının ötesinde
topyekun bir eğitim öğretim reformunu gerek-
tirir. Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacı-
mız olan, değerlerini iyi bilen, inancına,
kültürüne, tarihine, diline sahip çıkan, ailesine
ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümse-
miş insanlar yetiştirmektir. Diğer hususlar için
endişe etmemize gerek yoktur" açıklamasında
bulundu. 

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu,
Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, An-
kara Valisi Vasip Şahin ve 81 ilden gelen

muhtar heyeti ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar
Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan
Soylu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüye-
rek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, Ata-
türk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı
duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Ku-
lesi'ne geçti. 

Aynı cephede savaştılar

Bakan Soylu, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne
şunları yazdı: "Aziz Atatürk; bu topraklar üze-
rinde 200 yıla yaklaşan mazisiyle demokrasi zinci-
rinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık
kurumunun bugünkü temsilcileri olarak Muhtar-
lar Günü münasebetiyle huzurlarınızda bulunu-
yoruz. Zatınızla özdeşleşmiş bulunan 'Egemenlik

kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla
hareket eden muhtarlarımız, değişim ve
dönüşümün baş döndürücü bir hıza
ulaştığı günümüzde, aslında 21'inci yüz-
yılın yükselen hizmet değeri olarak varlı-
ğını sürdürmektedir. Bugün, 50 bin 285
kişilik dev bir hizmet ordusu haline dö-
nüşen muhtarlarımızı hatırlamak ve bu
müessesenin tarihsel bağlarını koruya-
rak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yö-
nelik çalışmalara motivasyon sağlaması için;
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın talimatlarıyla '19 Ekim' tarihi 'Muhtarlar
Günü' olarak ilan edilmiş, bunun yanı sıra bu teş-
kilatı geliştirmek için de pek çok adım atılmıştır.
Muhtarlarımızı hiç şüphesiz ki en iyi tanıyanlar
sizlersiniz. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda sizinle bir-
likte aynı siperde, aynı cephede çarpışmış, şehit ve
gazi olmuşlardır. Onların torunları da 15 Temmuz

gecesi aynı kararlılığı ve iradeyi göstermişler, şehit
ve gazi olarak vatan aşığı karakterlerini teyit et-
mişlerdir. Bu vesileyle, silah arkadaşlarınız ve de-
mokrasimizin en kadim temsilcilerinden olan
muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik edi-
yor, Zat-ı Âlilerinizle birlikte, ebediyete intikal
eden muhtarlarımızı, manevi huzurlarınızda rah-
met ve şükranla anıyorum."
Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Anıt-
kabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '19 Ekim
Muhtarlar Günü' nedeniyle muhtarlarla

birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Muhtarlarla birlikte
Anıtkabir’e ziyaret

Ahmet Türk’ün ifadesi alındı

Ahmet Türk, soruşturma
kapsamında şüpheli sıfa-
tıyla Mardin'den Ses ve

Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)
aracılığıyla savcıya ifade verdi. Türk,
ifadesinin ardından adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakılması
için nöbetçi hakimliğe
sevk edildi. Türk, sorgusu-
nun ardından adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

17 kişi tutuklanmıştı

Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı'nca, 'Kobani
olayları' olarak bilinen 6-7
Ekim 2014 tarihlerindeki

eylemlere ilişkin, sokağa çıkma çağrısı
yapan PKK/KCK terör örgütü ve
sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi
parti yönetici ve partililer hakkında
başlatılan soruşturma kapsamında 
82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş,

7 ilde düzenlenen operas-
yonlarda aralarında 
Kars Belediye Başkanı
Ayhan Bilgen ile eski 
HDP milletvekilleri ve
Merkez Yürütme Kurulu
üyelerinin de bulunduğu
20 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 17'si, 
çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanmıştı. DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kobani olayları
soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski Mardin Büyükşehir Belediye
Başkanı Ahmet Türk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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Şişli’de, Dünya 
Beyaz Baston Körler 

ve Güvenlik günü
dolayısıyla, farkındalık

amacıyla bisiklet turu
düzenlendi. Barikat

Sanat Atölyesi Derneği
ve İstanbul Yeni Yüzyıl

Üniversitesi iş birliğiyle
organize edilen etkin-

lik, ‘Asıl körlük cehalet-
tir’ sloganıyla, Şişli’den

başlayarak Avcılar
sahilde son buldu

Kartal Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde ça-
lışan 83 işçi, maaşlarında yeterli artışın ol-
madığı gerekçesiyle grev kararı aldı. Genel

İş Sendikası'nın belediye ile yaptığı görüşmelerde
olumlu sonuç alınamayınca sendika grev kararı alındı.
Grev kararını Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1
Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan duyurdu.

Diyaloğa her zaman varız

Grup adına konuşma yapan Genel İş Sendikası Ana-
dolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan,
"Derdimiz hizmet üretmek, ürettiğimiz hizmetin de
karşılığını almak. Enflasyonun altında kalmayacak
zam oranı istiyoruz. İşçinin ezilmeyeceği, alacağının
belli olduğu toplu sözleşmeler talep ediyoruz. Bu söz-
leşmeler sadece buradaki 83 tane kadrolu arkadaşı il-
gilendirmiyor. Bizim İstanbul Anadolu Yakası 1 nolu
şube olarak Kartal, Kadıköy ve Ataşehir'de 3 beledi-
yede toplam kadrolu şirket personeli 7 bin 500 tane
işçi arkadaşı ilgilendiren sözleşme süreçlerini yöneti-
yoruz. Uzlaşı ve diyaloga her zaman varız. Ya da bu
işin sonu yasal hakkımız olan grevdir. Yasal süreç iste-
diğimiz gibi sonuçlanmazsa greve çıkmak bizim en
doğal hakkımız. Buradan belediye başkanımız Gök-
han Yüksel'e, belediye yönetimine ve bürokrasisine
sesleniyoruz" dedi.

Geniş güvenlik önlemi

Açıklamasının ardından alınan grev kararını belediye
binasına Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu
Şube Başkanı Ahmet Arıkan astı. Çevik kuvvet ekipleri
belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Grev
kararının asılmasının ardından grup dağıldı. DHA

İşçilerinden
grev kararı

İ ş yeri ve evlere asılan "kiralık, satılık"
ilanlarının sıkça görülmeye başlandığı
şu günlerde gün geçtikçe biraz daha

daraldığı bariz bir şekilde belli olan ekono-
minin duraklayan inşaat sektöründen kaçıp
silah sektörüne bel bağlandığını bununla
birlikte orta doğudan sonra Kafkasya'da ya-
şanan çatışmaları da izliyoruz.

İçerde ekonomi, dışarda savaş denmeye-
cek çatışmaların gölgesinde yeniden gün-
deme gelen erken seçim konuşulurken iç
politikaya müdahale edemeyen, dış politi-
kada uzak bir siyaset izleyen muhalefetin
yereldeki beklentileri verememe telaşı içinde
erken seçimi yeniden gündeme taşıma tela-
şıyla hareket ettiğini görmüyor değiliz.

Zira başta İstanbul olmak üzere birçok
kentte yerelde yıllar sonra da olsa iktidarı
alan muhalefetin önce "hükümet bırakmıyor

ki çalışalım" bahanesiyle 1 yılı
geride bıraktıktan sonra bu kez de birçok
alanda hükümetin de işine gelen pandemi
saçmalığına sarıldı. Bununla birlikte yakla-

şık iki buçuk yılı da çeşitli bahanelerle boşa
geçirdiğini farkedince dükkânı kapatma-
mak için yeniden seçim gündemine sarıldı.

Ama son 10 yıldır dükkânı kapattığını
çaktırmayan ve bunu saklamak için Arap
baharı, Suriye, Libya, Karadeniz, Aya-
sofya, Akdeniz, Egeden sonra Kafkasya
gündemine sarılan hükümetin pandemiyle
birlikte kapattığı dükkânı göremeyip bu du-
rumun üzerinden siyaset üretemeyen ve 2
yıl içinde kendi dükkanını kapattığını fak

edemeyen muhalefet iktidardan avantajlıy-
mış gibi erken seçim istemesi asıl dükkânı
kapatanın kendisi olduğunun farkında
değil.

Çünkü her arayana "dükkânı kapattık"
tavırları içinde olan muhalefetin ta kendisi-
dir. Bunun en belirgin örneği de kendisini
oraya taşımakta büyük emeği olan STK'la-
rın yaptığı tanıtım günlerine boş sahaları
yani etkinlik alanlarını verememesinden
belli oluyor...

Dükkanı kapattık...

B arikat Sanat Atölyesi Derneği ve
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversi-
tesi iş birliğiyle ‘Dünya Beyaz

Baston Körler ve Güvenlik Günü’ kap-
samında ‘Asıl Körlük Cehalettir’ sloga-
nıyla bisiklet turu düzenlendi. Şişli
Cevahir AVM önünden başlayıp, Avcılar
sahilde son bulan etkinliğe, Beyaz Bas-
ton Körler Bisiklet Turuna UNESCO,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Va-
liliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Av-
cılar Belediyesi, İstanbul Ulaşım A.Ş.
destek verdi.

Seyahat etmeleri mümkün

Aynı zamanda Görme Engelli Futbol (
FUTSAL) kaptanı da olan Avukat Ali
Çavdar, hem dünya beyaz baston gü-
nünü hem de pandemi sürecinde daha
fazla önemi ortaya çıkan bisikletli ula-
şımı desteklemek amacıyla bu etkinliği
düzenlediklerini belirtti. Amaçlarının,
hem beyaz bastonun görme engelliler
için önemini göstermek hem de toplu-
mun beyaz bastonun taşıdığı manayı
anlamasını sağlamak istediklerini belir-
ten Çavdar, diğer taraftan da görme en-
gellilerin hayatın her alanında olduğu
gibi, toplumun imkân vermesi halinde

bisikletle seyahate ulaşıma da kolaylıkla
katılabileceklerini ifade etti.

Sessiz çığlık

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr.
Öğr. Üyesi Perihan Eren Bana, “Görme
engelliler ve bütün engelliler için sessiz
çığlık olmaya çalışıyoruz” diyerek, deza-
vantajlı bütün grupların yanında olduk-

larını ve beyaz bastonun görme engelli-
lerin gözü ve kulağı olduğunu önemle
söyledi. Barikat Sanat Atölyesi Derneği
Başkanı Hüseyin Nacar da, beyaz basto-
nun görme engellilere güven verdiğini
ifade etti. Nacar, “İlk söylediğimizde
‘Körler bisiklet kullanır mı?’ diye tepki
gösterenler oldu. Tandem bisiklet saye-
sinde körlerde bisiklet kullanabiliyor.

Hatta 2018 yılında İstanbul'da başlayıp
10 Avrupa ülkesine 49 günde, 4521 km
Hollanda'da son bulan bir etkinlik ger-
çekleştirdik. Engelli haklarına vurgu yap-
mak için 15 Ekim'de ve engellilerin
yanında olmak için bu farkındalık ve
sosyal projede pozitif ayrımcılığın sosyal
bilincini geliştirmek için yapıyoruz” dedi.
DHA

beylİkdüzü Belediyesi, aldığı online
eğitim kurs hibesi ile dünyanın önde
gelen online eğitim platformu Cour-

sera ile büyük bir eğitim atılımı gerçekleştirdi. Ya-
pılan anlamlı iş birliğiyle binlerce kişiye,
dünyanın en saygın üniversitelerinden eğitim
alma imkanı sağlayan Coursera kursları, hem
yurt içinde hem de yurt dışında yaşayan Türk va-
tandaşlarından yoğun ilgi görmeye devam edi-
yor. Kayıtların başladığı gün olan 23 Eylül’den
bu yana, courserabeylikduzu.org sitesini 10 mil-
yon 681 bin 211 kişi ziyaret etti; 99 bin 614 kişi
ise kayıt yaptırdı. Aktif 23 bin 631 öğrenci, ulus-
lararası pek çok prestijli üniversiteden 59 bin 19
kurstan toplam 36 bin 962 saat ders alırken bin
502 öğrenci ise başarıyla kursları tamamlayıp
sertifikalarına kavuştu. 

Çalışmalarımız sürecek

Eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu söyle-
yen ve pandemi döneminde online eğitimin öne-
minin bir kez daha anlaşıldığının altını çizen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık “Coursera ile önemli ve özel bir işe imza
attık. Sürecin tüm aşamalarını takip ediyoruz.
Binlerce kişiye, dünyanın önde gelen üniversitele-
rinden eğitim alma fırsatı sunan nitelikli kurslara,
vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Eğitimi mer-
keze alan çalışmalara devam edeceğiz.” dedi. Ka-
tılımcıların Harvard, Yale, Cambridge, Stanford
ve Duke gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden
eğitim alabileceği eğitim hareketine başvuru ve
kayıtlar www.courserabeylikduzu.org web sitesi
üzerinden, ekim ayı sonuna kadar devam edecek. 

Kartal Belediyesi'nde çeşitli birimlerde
çalışan işçilerin bağlı bulunduğu Genel
İş Sendikası grev kararı aldı. Alınan
karar belediye binasına asıldı. Çevik
kuvvet ekipleri belediye binası çevre-
sinde geniş güvenlik önlemleri aldı

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

ASIL KORLUK
CEHALETTIR!
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dünyanın prestijli üniversitelerinden aldığı kursları
başarıyla tamamlayan bin 502 kişi de sertifikasını aldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin dünyanın önde gelen online
eğitim platformu Coursera ile yaptığı iş birliği büyük
ilgi görüyor. Kurs kayıtlarının başladığı günden bu
yana kayıt yaptıran kişi sayısı 99 bin 614’e ulaşırken
dünyanın prestijli üniversitelerinden aldığı kursları
başarıyla tamamlayan bin 502 kişi de sertifikasını aldı

Beylikdüzü Belediyesi’nin dünyanın önde gelen online
eğitim platformu Coursera ile yaptığı iş birliği büyük
ilgi görüyor. Kurs kayıtlarının başladığı günden bu
yana kayıt yaptıran kişi sayısı 99 bin 614’e ulaşırken
dünyanın prestijli üniversitelerinden aldığı kursları
başarıyla tamamlayan bin 502 kişi de sertifikasını aldı

İstAnbul Üniversitesi-İs-
tanbul Tıp Fakültesi tarafın-
dan pandemi sürecinden

uzaktan eğitime bir yenilik getirildi. Tıp
fakültesi için oldukça önemli olan uy-
gulamalı eğitimler artık online gözlük-
ler sayesinde yapılacak. Koronavirüs
nedeniyle eğitimlerin pek çoğu uzaktan
online olarak yapılıyor ancak bazı bö-
lümlerde pratik eğitimler oldukça
önemli. Bunlardan birisi de tıp fakültesi
eğitimi. İÜ İstanbul Tıp Fakültesin'de
pandemi nedeniyle yapılamayan pratik
eğitimlerdeki eksiklikleri gidermek ama-
cıyla online gözlükle eğitim modeline
geçildi. Hazırlanan özel gözlükle, takan
kişinin gözünden yapılan tüm işlemler
izlenebiliyor. Yeni eğitim öğretim döne-
minde bu gözlüklerin kullanılacağını
belirten İÜ İstanbul Tıp Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Tıp fakül-
tesi eğitimi uzaktan eğitimle çok
mümkün değil ancak zorunlu şartlar
nedeniyle geçtiğimiz bahar yarı yılın-
dan itibaren teknik aletlerle uzaktan
eğitim modeline geçtik. Pratik dersler
biraz eksik kalıyordu bu süreçte. Pan
demi sürecinin uzayacağını düşünerek
ve pratik derslerdeki eksiklikleri gider-
mek amacıyla bu online gözlüklere geç-
tik. Gözlüğü takan hocanın gözünden 

uzaktan hasta muaye-
nesini, uygulamalı iş-
lemleri, ve ameliyatları
seyredebilecekler. Tıp
pratiğindeki izleme ve
gözlemlemenin büyük
bir kısmını karşılamış
olacak. Tedariklerimizi
yaptık, tedariklerimizi
karşıladık ve bugün itibarıyla da pratik
eğitimleri bu gözlükler sayesinde yapa-
cağız" ifadelerini kullandı.

Şu anda Türkiye'de yok

Prof. Dr. Tufan Tükek, "Böyle bir eği-
tim modeli şu anda Türkiye'de yok.
Dünyada da olduğunu sanmıyorum.
Bizde asıl olan yüz yüze eğitim. Biz de
20 tane tedarik ettik. Özellikle uygula-
maları eğitim gerektiren polikliniklerde,
dahili tıp bilimlerinde hasta ile olan ko-
nuşma, hastanın muayene edilme şekli
ve hastada sonuca gitme şeklini çocuk-
lara gösterecek bir eğitim modeli. Ame-
liyathanelerde yine aynı şekillerde
belirli ameliyatlarda ve acillerde uygu-
lama esnasında kullanılacak" ifadelerini
kullandı.

Bu çok büyük bir gelişme

Online gözlükle bir öğrencisi üzerinden 

gözlüğü deneyen Hematoloji Bölü-
münden Prof. Dr. Mustafa Yenerel,
"Bu çok büyük bir gelişme. Pandemi
süreci olmasaydı böyle şeyler aklımıza
gelmeyecekti. 450 öğrencimiz var. O
kadar çok öğrenciye eğitim verirken de
bu tip modellerin geliştirilmesi çok
daha iyi oldu. Pandemi bize bunu zo-
runlu kıldı. Tıp fakültesinde usta çırak
ilişkisi önemli. Ustası, eğitimcisi nasıl
görüyorsa öğrencisine öyle öğretecek
ve bu şekilde eğitim ilerleyecek. Bu göz-
lükler sayesinde aynı odada olmasına
gerek kalmadan izleyebilecek" diye ko-
nuştu. Tıp fakültesi 6. Sınıf öğrencisi
Kaan Gül ise "İlk beş senelik eğitimi-
mizde öğrenci sayısının fazla olması
nedeniyle gözlem konusunda bazı sı-
kıntılar yaşıyorduk. Anatomi laboratu-
varlarında arkada olup görmeyen
arkadaşlarımız vardı. Bu gözlüğün kul-
lanımı da bu tür sorunları ortadan kal-
dıracak" dedi. DHA

Online gözlükle 
uygulamalı eğitim

2. konvoy
yola çıktı

Perihan Eren Bana, “Görme engelliler ve bütün engelliler için sessiz çığlık olmaya çalışıyoruz” diyerek, dezavantajlı
bütün grupların yanında olduklarını ve beyaz bastonun görme engellilerin gözü ve kulağı olduğunu önemle söyledi.

AzerbAycAn’ın Dağlık Karabağ
bölgesindeki çatışmalardan etkile-
nenler için yardım malzemelerini

bölgeye ulaştıran ve dağıtımlarını yapan Türk
Kızılay, ikinci yardım sevkiyatı için de hazırlık-
larını tamamladı. Azerbaycan’a yapacağı 2.
yardım sevkiyatı için kış aylarının yaklaştığı
günlerde elzem olan malzemelerin hazırlığını
yapan Türk Kızılay, evlerinden, eşyalarından,
kıyafetlerinden ayrı kalan ihtiyaç sahipleri için
kışlık kıyafetleri ve diğer malzemeleri TIRlara
yükledi. Türk Kızılay, 4 TIR olarak hazırladığı
2. yardım konvoyunu mont, kazak, bot, atkı,
bere, kişisel ve genel temizlik malzemelerini
içeren hijyen kiti, dezenfektan, siperlik, batta-
niye, yatak ile mutfak setiyle doldurdu. Dağı-
tım çalışmalarının yanı sıra bölgede ihtiyaç
tespiti de yapan Kızılay ekipleri ise yardım
malzemelerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte
kışlık ihtiyaçları da karşılayacak.

Dağıtım yapılıyor

Türk Kızılay’ın, çatışmalardan etkilenen sivil-
ler için Azerbaycan’a gönderdiği ilk 4 TIR’lık
insani yardımın dağıtımları da sürüyor. İlk
olarak Fuzuli kentine ulaşan ekipler, burada
Ulduz Çocuk Kreş Okulu'na sığınan Azer-
baycanlılara yaptığı dağıtımın ardından Ağ-
cabedi’ye ulaştı. Berde bölgesindeki Ağdan
Kuzanlı kasabasına da ulaşan Türk Kızılay
ekipleri, evleri zarar gören Azerbaycanlı ihti-
yaç sahiplerine çadır kurulumu da yaptı. Kızı-
lay ekipleri burada, battaniye, yatak, mutfak
seti ve hijyen malzemelerini de ihtiyaç sahip-
lerine teslim etti. Daha sonra Terter, Goran-
boy ve Gence bölgelerine de ulaşan ekipler
buralarda da dağıtımlarını tamamladılar. Ça-
tışmaların başladığı ilk andan itibaren çalış-
malarda bulunan ve ihtiyaç sahipleri için
yardım malzemeleri sevk eden Türk Kızılay,
savaş ortamında evlerinden ayrı kalan daha
çok insana yardım ulaştırıyor.
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2015 yılın-
dan bu yana kutlanan “19 Ekim Muh-

tarlar Günü"nde, kentte görev yapan 12
mahalle muhtarını, Saraçhane’deki makam
odasında ağırladı. Ziyarete; İstanbul Muh-
tarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta
ile birlikte Siyavuşpaşa Mahallesi Muhtarı
Selami Aykut, Yeşiltepe Mahallesi Muhtar
Nadiye Polat, Mareşal Çakmak Mahallesi
Muhtarı Nuray Aydın, Mollafenari Mahal-
lesi Muhtarı Mehmet Ragıp Polat, Telsiz
Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş, Bostan
Mahallesi Muhtarı Emin Ceylan, Fulya
Mahallesi Muhtarı Bülent Abdullah Özen,
Şişli Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülay
Değer, Sancaktepe Atatürk Mahallesi Muh-
tarı Cennet Taçyıldız, Acıbadem Mahallesi
Muhtarı Rahşan Sertbaş ve Çengelköy Ma-
hallesi Muhtarı Can Cumurcu katıldı. İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile
Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet
Atalık da toplantıda hazır bulundu.

Demokrasinin kıvılcımı

Muhtarlarla bu özel günde buluşmanın
kendileri için değerli olduğunu belirten İma-

moğlu, şunları söyledi: “Cesur bir makam
diye tanımlarım hep muhtarlığı. Çünkü, hiç
kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi ira-
desiyle karar vererek, yola çıktığı andan iti-
baren vatandaşın oyuyla seçilen insanlar.
Tam da demokrasinin kıvılcımı gibi. Muh-
tarlık süreci sönerse, o kıvılcım yok olursa,
bence demokrasi Türkiye’de çok ciddi sı-
kıntı yaşar, yara alır. Bu bağlamda, geçmiş
dönemlerde bazen muhtarlığı ya da muh-
tarlık mekanizmasını biraz aşağıya çalış-
maya çalıştıklarında hep onu söylemeye

çalışmıştım, şimdi de ifade edeyim; gerçek-
ten dünyada olmayan örneklerden biri ola-
rak, bize has bir makam olarak
tanımladığımız muhtarlık, Türkiye’deki 
demokrasinin kılcal damarları… Bu olmadı
mı da vücut olmuyor. Bu bağlamda 
makamınızın, sürecinizin kıymetinin 
farkındayız.”

Muhtarlık bütçesi konuşuldu

İmamoğlu’nun muhtarlarla buluşmasında,
“muhtarlık bütçesi” konusu da gündeme

geldi. Bu konuda CHP’nin bir kanun öne-
risi çalışması olduğunu hatırlatan İma-
moğlu, “Benim bildiğim, bu Meclis’e bile
sunuldu ama kabul edilmedi. Şu anda biz,
bir ‘Yerel Yönetimler Taslağı’ da çalışıyoruz.
Ben, bu konuyu onun gündemine de ekle-
yeceğim. Şimdi muhtemelen bu kanun ge-
lecek Meclis’e belediyelerle ilgili. Bu konuyu
da bir gündem parçası yaptıracağım.
Çünkü bu iş, iki dudağın arasında olmaz.
Bu öneriyi getirelim, siz de bu işin kamuoyu
gücünü oluşturun” ifadelerini kullandı.

IKI DUDAK 
ARASINDA OLMAZ!

ZAYİ İLANLARI 
MİJA KİM adına Avcılar Mal Müdürlüğüne 

10.17.2018 tarihinde 1613 Alındınumarasıyla 10.259,00 TL
tutarındaki Avcılar Üniversite Mah. 4 Pafta 214
Parsel 1547738 YİBF Yapı denetim bedeli alındı 

belgemizi kaybettik. Hükümsüzdür. 

Beylikdüzü belediye başkanlığına 
Ödemiş olduğum Muhammet Yavuz Yiğiter'e ait

SERİ B SIRA NO 306736 05/03/2019 tarihli 72,60 TL tutarlı
SERİ B SIRA NO 398081 25/03/2020 tarihli 157,01 TL tutarlı.

SERİ B SIRA NO 398080 25/03/2020 tarihli 435,60
Makbuzlarımı kaybettim hükümsüzdür. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Muhtarlar Günü”nde, kentte görev
yapan 12 mahalle muhtarını makamında ağırladı. "Muhtarlık bütçesi"
konusuna değinen İmamoğlu, “Muhtemelen bu kanun Meclis'e gelecek.
Bu konuyu bir gündeme getireceğim. Çünkü bu iş, iki dudağın arasında

olmaz. Siz de bu işin kamuoyu gücünü oluşturun” dedi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) ve iett ile iS-
PaRK aŞ, iStOn aŞ, iSFalt aŞ, iSbaK aŞ ve KÜl-
tÜR aŞ şirketlerinde toplam 14 bin 106 çalışanı
ilgilendiren toplu sözleşmesinin yapılması için yetki
tespit yazısı; aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakan-
lığı’nca Hak-iş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-iş
sendikasına verildi. ibb, tüm hukuki ve endüstriyel
ilişkiler içtihatlarına aykırı, çalışanların ve diğer sendi-
kaların örgütlenme hakkını görmezden gelerek veril-
miş olan bu karara ilişkin itirazını, belirtilen itiraz
süresi ve şekil çerçevesinde yaptı. Söz konusu itiraza
ilişkin hukuki süreç takip ediliyor. bununla birlikte,

pandemi nedeniyle bir süre ertelenen ve ağustos
ayından itibaren sürdürülmekte olan diğer ibb iştirak-
leri ile ilgili toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çok

yakın zamanda anlaşma ile tamamlanmasını öngörü-
lüyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ibb başkanı
ekrem imamoğlu, sendikal yetki tespit kararına itiraz-
lar sebebiyle, yukarıda bahsi geçen ibb kurumlarına
yönelik toplu iş sözleşmesi sürecinin bir süreliğine de
olsa askıya alındığını hatırlattı. imamoğlu, “bu süre
zarfında, hiçbir ibb çalışanı ücret konusunda mağdur
edilmeyecek. Çalışma arkadaşlarımızın bir mağduri-
yet yaşamaması için, anlaşmaya varılan toplu sözleş-
melerdeki şartlar dikkate alınarak, personelimizi
ekonomik olarak zor duruma düşürmeyecek bir avans
artış oranı tespit edeceğiz” dedi. 

EMEKÇi MAĞDUR EDiLMEYECEK!

Şirketimizin 15.10.2020 tarihinde yapılması planlanan olağan
genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulu-
muzun 16/10/2020 tarih, 71 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Söz-
leşmesinin ilgili maddesi gereğince, 2019 Yılı Ortaklar Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nın 12 Kasım 2020 Perşembe günü Saat
10:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5
34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salo-
nunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 
toplanacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri
saygı ile arz olunur.
Ticaret Sicil Numarası : 231873
Mersis No:05630-0221-1800019
Vergi Dairesi ve No: Büyük Mükellefler – 563 002 2118

2019 YILINA AİT 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.  

VEKALETNAME 
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)

Hissedarı bulunduğumuz  KİPTAŞ İSTANBUL KONUT
İMAR PLAN TURİZM ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ’nin 12/11/2020 Perşembe günü saat
10:00’da  Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5
34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salo-
nunda yapılacak olan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul
Toplantısında Şirketimizi temsil etmeye ve gündemdeki maddele-
rin karara bağlanması için oy kullanmak üzere ………………
TC Kimlik numaralı …………………….........’yı vekil tayin etti-
ğimizi  bildiririz.  ..../…./2020 

VEKALETİ VERENİN
Unvanı : …………………… .……
Sermaye Miktarı   : …………… -TL
Hisse Adedi       : ……… Adet
Adresi : …………………………………………
….……………………………………

Ad-SOYAD  Ad-SOYAD 
(Genel Müdür/Başkan (Genel Müdür/Başkan veya 

veya Başkan vekili) Başkan vekili)

KİPTAŞ İSTANBUL KONUT İMAR PLAN
TURİZM  ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

BAŞKANLIĞI’NDAN 

İLANEN DUYURULURÖnce tadilat 
sonra ziyaret

Topkapı Sarayı'nın 
Harem-i Hümayun

bölümünde bulunan Valide
Taşlığı, Ocaklı Sofa ve 
Çeşmeli Sofa yapılan

restorasyonların ardından
ziyarete açıldı. Milli

Saraylar İdaresi Başkanı
Yasin Yıldız, “Topkapı'da

gezilen mekanlar sınırlıydı
ancak yeni açılan 

mekanlarla birlikte 
ziyaretçilerin memnun

olduğunu 
görüyoruz” dedi

Topkapı Sarayı Harem-i Hümayun bölü-
münde bulunan üç yeni bölüm restorasyon-
ların sona ermesinin ardından ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı'nın Harem-i Hümayun bölümünde
2014 yılından beri devam eden restorasyon çalışmaları
sona erdi. Sarayın en çok merak edilen mekanları ara-
sında olan Valide Taşlığı, Ocaklı ve Çeşmeli Sofa, Sa-
ray'ın Salı günleri dışında her gün ziyarete açık olacak.

Çıkış yapılan güzergah

Restorasyon çalışmalarının ardından açılan bölümler
hakkında bilgi veren Milli Saraylar İdaresi Başkanı
Yasin Yıldız, "Topkapı özelinde Harem ve Enderun bö-
lümleri her zaman merak edilen bölümler. Harem bölü-
müne ayrı biletle giriliyor. Bunun içerisinde ziyaret
alanları oldukça kısıtlıydı ancak restorasyonu tamamla-
nan bu bölümlerle ziyaretçiler hareme ilişkin oldukça
fazla alan görmeye başladılar. Bu alanlar padişah aile-
sinin kullandığı alanlar. Valide Sultan'ın kadın efendile-
rin, padişahın has odasının kesiştiği bir nokta. O
yüzden bu avlu çok önemli. Padişahın buradan geçerek
saraydan çıkış yaptığı bir güzergah. Mimari olarak
farklı dönemlerin izlerini de görmek mümkün" diye ko-
nuştu.

6 yıllık bir kayıp vardı

"İçerideki iki odaya adını veren ocaklı sofa ve çeşmeli
sofa var. Son haline de 17. Yüzyılda geliyor. Oldukça

köklü bir alan" diyen Yıldız, "Bu yönüyle sanat tarihi
açısından önemli mekanlar. Ziyaretçiler de oldukça
memnun. Topkapı'da gezilen mekanlar sınırlıydı ancak
yeni açılan mekanlarla birlikte ziyaretçilerin memnun
olduğunu görüyoruz. Ocaklı sofada oldukça büyük bir
bronz ocak var. Çeşmeli sofaya da adını veren zarif bir
Osmanlı çeşmesi var. mimari yönden önemi bunlar
ama özellikle padişahın güzergahında olduğu için dev-
let protokolünde de önem taşıyan mekanlar. 2014 yılın-
dan beri kapalı olduğu için ziyaretçiler için 6 yıllık bir
kayıp vardı. Bu arayı şu an ziyaretçilerimiz açısından
kapatmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.  DHA

Virüsü yenenler
kan bağışı yaptı
Avcılar Belediyesi’nde koronavirüsü
yenerek sağlığına kavuşan işçiler immün
plazma bağışında bulundu. Duyarlı
çalışanlar, Avcılar halkını da “İmmun
Plazma Bağışı” yapmaya davet etti

Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış
ve yatan hastalarda kullanılan bir tedavi
yöntemi olan İmmün plazma tedavi-

sine destek gün geçtikçe büyüyor. Salgınla müca-
dele sürecinde önemi bir rol oynayan plazma
bağışına bir destek de Avcılar Belediyesi çalışanla-
rından geldi. Covid-19 hastalığı geçirmiş, kan
plazma verme şartlarına uygun belediye çalışan-
ları kritik durumda olan hastalara umut oldu. Be-
lediye çalışanları plazma bağışına desteklerine
devam edecek.  

Son çare olabilirsiniz

Belediye çalışanlarını teşekkür ileten Avcılar Bele-
diye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Tüm Dünya ile
birlikte dayanışmanın çok kıymetli olduğu zor za-
manlardan geçiyoruz. Avcılar halkı bu sürecin ba-
şından beri hep kendine yakışanı yapmış, her
zaman dayanışma ve paylaşımdan yana durmuş-
tur. Kıymetli çalışma arkadaşlarım da aynı anlayış
ve bir can kurtarabileceği bilinciyle duyarlı davra-
narak plazma bağışında bulunmuşlardır. Farkın-
dalığı yüksek 4 değerli arkadaşımla birlikte güzel
insanlar kentimizin sakinlerine de bir insanın ha-
yata tutunmak için son çaresi olabileceğinizi unut-
mayın ve siz de plazma bağışında bulunun
diyoruz. Avcılar Belediyesi olarak kan plazma ba-
ğışını teşvik ediyoruz ve bu süreçte her türlü des-
teği vermeye hazırız" dedi.

Plazma bağışı nasıl yapılır?

Kovid-19 rahatsızlığını geçirmiş olan ve immün
plazma bağışlama özelliğinde bulunan hastalar
doğrudan Kızılay’ın Kan Bağış Merkezlerine gide-
bilecekleri gibi Avcılar Belediyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’ne de başvuru yapabilecekler. Sağlık İşleri
Müdürlüğü, Kızılay’dan bilgi almak, randevu
oluşturmak ve kan alım merkezlerine ulaşım ko-
nusunda destek olacak. YAKUP TEZCAN

Mektup yazıp
park istediler
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’e
mektup yazarak parklarında bulunan oyun
gruplarının yenilenmesini talep eden miniklerin
isteği gerçekleşiyor. Mehmet Akif Ersoy Parkı,
çocukların isteği üzerine yenileniyor

Sultanbeyli’de üç minik arkadaş Sultan-
beyli belediye başkanı Hüseyin Keskin’e
mektup yazarak evlerinin yanında bulunan

Mehmet akif ersoy Parkı’nın yenilenmesini istedi.
Mektupta parklarında bulunan oyun gruplarının kendi-
lerine yetmediğini ifade eden üç arkadaşın isteği ye-
rine geliyor. Park ve bahçeler Müdürlüğü ekipleri
gerekli çalışmaları yaparak parkın yenileme işlemine
başladı.

Mektup oldukça anlamlı

Sultanbeyli belediye başkanı Hüseyin Keskin, minik-
lerin kendisine yazdığı mektuptan dolayı memnun ol-
duğunu ifade ederek, “Her platformda
hemşerilerimizle iletişim halindeyiz. Minik yavruları-
mızın yazmış oldukları mektup oldukça anlamlı. biz de
onların bu haklı taleplerini yerine getirmek için hızla
adım attık ve parkımızı yenileme çalışmalarını başlat-
tık. inşallah en kısa sürede çalışmalar bitecek ve yav-
rularımız burada gönüllerine göre oyunlar
oynayacak” dedi.

Yenilenmesini istedik

Mektup yazan üç arkadaştan biri olan ecrin elif Mer-
can, “başkanımıza mektup yazdık ve parkımızın yeni-
lenmesini istedik. Parktan sıkılmıştık, salıncaklarda
değişiklik olsun istiyorduk. Kaydırakları kısaydı biz de
yenilenmesini istedik. benim aklıma başkanımıza
mektup yazmak geldi. Mektup yazdım yenilenme ça-
lışmalarının başlaması beni ve arkadaşlarımı mutlu
etti. belediye başkanımıza teşekkür ederim” şeklinde
konuştu. dHa



İ slam bilincinin uyandırılması ve Müs-
lüman Boşnakların ülkedeki diğer
halklarla eşit sayılması için gençlik

yıllarından itibaren mücadele eden Aliya
İzetbegoviç, Sırp ve Hırvatların Bosna Her-
sek'i aralarında paylaşmak amacıyla
1990'larda başlattığı saldırılarda da ülkesi-
nin bağımsızlığını korumayı başardı. Aliya
İzetbegoviç, Mustafa ve Hiba çiftinin beş
çocuğundan biri olarak 8 Ağustos 1925'te
Bosanski Samac şehrinde doğdu. 3 yaşın-
dayken ailesiyle Saraybosna'ya taşınan ve
eğitimini burada tamamlayan Aliya, daha
gençlik dönemlerinde Müslüman nüfusa yö-
nelik ayrımcılıklara karşı çıkan isimler ara-
sında yer aldı. İkinci Dünya Savaşı devam
ederken, Hırvatistan'daki faşist
Ustaşa rejimi Bosna
Hersek'i ilhak
ederek bu-
rada Ba-
ğımsız
Hır-

vatistan Devleti'ni (NDH) kurdu. Ülkedeki
Müslümanlar "Hırvat" ilan edilirken, Ya-
hudi, Sırp ve Romanlar büyük zulümlere
maruz kaldı. Müslüman Boşnaklar ile re-
jimle aynı fikirde olmayan Hırvatlar da bu
zulümden nasibini aldı. Diğer yandan, "ırkçı"
Sırpların oluşturduğu Çetnik hareketi de
etkin olduğu bölgelerde Müslümanları kat-
letmeye başladı. Çetniklerin ana hedefi, Sırp
olmayan tüm milletleri bu coğrafyadan ta-
mamen temizlemekti. Aliya, eski Yugos-
lavya Krallığı döneminde, ana amacı
ülkedeki Müslüman Boşnakları dini ve milli
konularda bilinçlendirmek olan "Genç Müs-
lümanlar" isimli oluşumun öne çıkan isimleri
arasında yer aldı. Bu hareket, Müslümanla-
rın ülkedeki diğer etnik ve dini gruplarla
eşit haklar elde etmesini amaçladığı gibi,
Çetnik ve Ustaşaların yıktığı Müslüman ev-
lerinin ve camilerin yeniden inşası için 
çalışıyordu.

İlk hapis cezası

İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde kurulan
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti, fa-
şizme galip gelse de dini ve milli konularda
Müslüman Boşnakların sorunlarına çözüm
olmadı. Aralarında Aliya'nın da bulunduğu
"Genç Müslümanlar" oluşumunun bazı üye-
leri, "din bilincinin uyandırılması" yönündeki
faaliyetleri nedeniyle 1946'da tutuklandı.
21 yaşındaki Aliya, 3 yıl hapis cezası aldı.
Cezaevinden çıktıktan sonra Ziraat Fakülte-
sine kaydolan Aliya, 2 yıl sonra ise Hukuk
Fakültesine geçip buradan mezun oldu.

Halida ile 1949'da dünyaevine
giren Aliya'nın Leyla, Sa-

bina ve Bakir adla-
rında üç çocuğu

oldu.
Marksist-
Leninist

görüş-
lere

sahip Josip Broz Tito liderliğindeki eski Yu-
goslavya döneminde de insan hakları müca-
delesini sürdüren Aliya, "Preporod", "Takvim"
ve "Glasnik" gibi gazete ve mecmualarda
kimliğini ifşa etmeden yazılar yazdı. Aliya
yazılarını, çocuklarının baş harflerinden
oluşan "LSB" mahlası ile yayımladı.

İslam dünyasının içinde bulunduğu du-

rumla yakından ilgilenen Aliya, 1960'larda
yazmaya başladığı "İslam Deklarasyonu"
isimli eserini 1970'te yayımladı.

"Saraybosna Süreci" ve 
ikinci hapis dönemi

Tito'nun 1980'de ölmesiyle Yugoslavya'da
aşırı milliyetçi söylemler yeniden ortaya
çıktı. O yıllarda ceza kanununa "ifade suçu"
da eklendi. Aliya, yazdığı "Doğu ve Batı
Arasında İslam" isimli eseri yayımlanmadan
hemen önce, 1983 yılında beraberindeki 12
Müslüman aydınla tutuklandı.

"Saraybosna Süreci" olarak adlandırılan
tarihi dava başladı. Aliya ve
diğer Müslüman
ay-

dınlar, ifade suçundan ve organize örgüt ku-
rarak düşmanca faaliyette bulunmaktan
suçlu bulundu. Aliya'nın mahkumiyet kararı,
"İslam Deklarasyonu" isimli kitabındaki ifa-
delerine dayandırıldı. Aliya, 14 yıl hapse
mahkum edildi.

Cezaevinde geçirdiği dönemde de yaz-
mayı sürdüren Aliya, "Özgürlüğe Kaçışım -

Zindandan Notlar: 1983-1988" isimli ese-
rini burada kaleme aldı. Aliya, 1988'de afla
serbest kaldı.

Demokratik Eylem Partisinin 
ilk genel başkanı seçildi

Aliya, 1990'da kurulan ve bugün de
Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi
konumundaki Demokratik Eylem Partisinin
(SDA) ilk genel başkanı seçildi. SDA, ilk
çok partili seçimde Bosna Hersek'te en çok
oyu alırken, Aliya da eski Yugoslavya'daki 6
sosyalist cumhuriyetten biri olan Bosna Her-

sek'in başkanı oldu.

Yugoslavya'nın dağılması ve 
Bosna'daki savaş

Yugoslavya, 1990'ların başında parçalan-
maya başladı. Yugoslav Halk Ordusu (JNA)
1991'de Slovenya'da çatışmaları provoke
ederken, kısa bir zaman sonra Hırvatis-
tan'da da çatışmalar çıktı. Bu çatışmalar,
1991'de Bosna Hersek'in Ravno ve Popovo
köylerine de sıçradı.

Yugoslavya'nın dağılma sürecine girme-
siyle Bosna Hersek'te de bağımsızlık mese-
lesi gündeme geldi. Daha sonra Bosna'daki

savaşta işlediği suçlardan müebbet hapse
mahkum edilecek olan Sırp siya-

setçi Radovan Karadzic, ba-
ğımsızlık fikrine karşı

çıkarken savaş olması
halinde ülkedeki 

Müslümanların
yok olacağını
savunuyordu.

Tarihi "bağım-
sızlık" referan-
dumu 29
Şubat-1 Mart
1992'de ya-
pıldı. Bosnalı
Sırpların büyük
çoğunluğunun
boykot ettiği re-

feranduma katı-
lanların yüzde

99,7'si bağımsız
Bosna Hersek için

"evet" dedi.
Referandumun ardın-

dan JNA ve silahlandırdığı
paramiliter Sırp gruplar, Bosna

Hersek'in farklı şehirlerinde saldırılar
başlattı. Aliya, tüm Bosnalıları bu saldırı-
lara karşı koymaya çağırıyor, bağımsızlık
yanlıları Aliya'nın liderliğinde çetin bir mü-
cadele veriyordu.

Sırp paramiliter gruplar, kadın ve çocuk-
lar dahil sivillere yönelik büyük katliamlar
yapıyordu. İnsanlar evlerinden sürülüyor,
kadınlara tecavüz ediliyor, İslam'a ve Müs-
lümanlara dair ne varsa yok ediliyor, top-
lama kamplarında sivillere akıl almaz
işkenceler yapılıyordu.

Ülkenin bağımsızlığını savunanlar, ku-
zeyde ve doğuda Sırplara karşı savaşırken,
güneyde ve batıda ise Hırvatlarla çetin bir
mücadele veriyordu.

Sırp güçleri tarafından 3,5 yıl kuşatma
altında tutulan başkent Saraybosna'nın yanı
sıra Prijedor, Bijelina, Zvornik, Visegrad,
Srebrenitsa, Foça gibi birçok şehirde büyük
katliamlar, soykırımlar yaşandı.

Savaşın bilançosu ağır oldu

Dayton Barış Anlaşması ile 1995'te sona
eren savaşın bilançosu çok ağır oldu. 200
bine yakın kişi hayatını kaybederken, 1 mil-
yondan fazlası evini terk etmek zorunda
kaldı.

Anlaşma ile Bosna Hersek iki entite
(Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhu-
riyeti) ile Brçko Özerk Bölgesi'ne ayrıldı.
Bosna Hersek Federasyonu da 10 kanton-
dan oluşacaktı.

Aliya, silahları sustursa da ülkeye karma-
şık bir siyasi yapı getiren Dayton'a ilişkin,
"Bu adil bir barış değil ancak savaşın sür-
mesinden daha iyidir." ifadelerini 
kullanmıştı.

Aliya İzetbegoviç "bağımsız" Bosna Her-
sek'in ilk cumhurbaşkanı ve daha sonra yeni
siyasi yapıda Devlet Başkanlığı Konseyinin

ilk başkanı oldu.
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BİR FİKİR ADAMI VE 
ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI

Sağlık sorunları nedeniyle 2000 yılında
Devlet Başkanlığı konseyindeki görevinden

istifa eden aliya, partisinin 2001'deki kongre-
sinde de genel başkanlığa aday olmayacağını

açıkladı.
Bosna Hersek halkına uluslararası arenada tanı-

nan, bağımsız ve egemen bir devlet bırakan aliya, 19

Ekim 2003'te başkent Saraybosna'da hayatını 
kaybetti.

Vefatından önce aliya'nın son görüştüğü devlet
adamı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan oldu.

Cenazesine farklı ülkelerden 150 binden fazla kişi-
nin katıldığı Boşnak lider, vefatından önce "şehitlerin

arasında mütevazi bir mezara defnedilmek istedi-
ğini" vasiyet etmesi üzerine Saraybosna'daki kovaçi
Şehitliği'ne gömüldü.

Fikir adamı kişiliğiyle de tanınan aliya, ardında
"Doğu ve Batı arasında İslam", "İslam Deklaras-
yonu", "Özgürlüğe kaçışım", "Tarihe Tanıklığım" ve
"köle Olmayacağız" gibi eserler bıraktı. 

19 EKİM 2003’TE VEFAT ETTİ

Eski Yugoslavya döneminde
Müslüman Boşnakların dini
ve milli bilincini uyandırmak
için mücadele eden ve bu
uğurda iki kez hapse atılan
bağımsız Bosna Hersek'in ilk
Cumhurbaşkanı Müslüman
bir fikir adamı ve özgürlük
savaşçısı: Aliya İzetbegoviç...

“BEN
AVRUPA’YA GİDER-

KEN KAFAM ÖNÜMDE
EĞİK GİTMİYORUM. ÇÜNKÜ
ÇOCUK, KADIN VE İHTİYAR

ÖLDÜRMEDİK. ÇÜNKÜ HİÇBİR
KUTSAL YERE SALDIRMADIK.

OYSA ONLAR BUNLARIN TAMA-
MINI YAPTI. HEM DE BA-
TI’NIN GÖZÜ ÖNÜNDE;

BATI MEDENİYETİ
ADINA.” 
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UFUKTA BIDEN
GORUNUYOR!
Biden başkanlığı artık giderek daha muhtemel görünüyor ve bu, eski başkan yardımcısı-
nın dış politika tercihlerinin önümüzdeki dört yılın gerçekliği olacağı anlamına geliyor

3 Kasım ABD başkanlık seçimlerine sa-
dece haftalar kala, çoğu ankete göre
şu anki ABD Başkanı Donald

Trump’ın neredeyse iki haneli rakamlarla
önünden giden eski ABD Başkan Yardımcısı
Joe Biden halk oylamasını kolayca kazana-
caktır. Bununla birlikte, Hillary Clinton da
2016 kampanyasının sonlarında yarışı
mühim bir farkla önde götürüyordu ve ardın-
dan yaklaşık üç milyon oy farkla halk oyla-
masını kazandı. Bu farka rağmen Clinton
Seçici Kurulu kazanamadı ve Trump başkan
oldu. 2016’da alınan sonuç, tüm gözlemci-
leri, 2020 seçiminin potansiyel sonuçlarına
daha ihtiyatlı yaklaşmaya zorluyor. Şu anda
Joe Biden Seçici Kurulu da kazanacak gibi
görünüyor ve istatistikî tahmin sitesi 538, Bi-
den’ın zaferine yaklaşık onda dokuz ihtimal
veriyor. Ancak yine de başkanın kim olaca-
ğını iki parti arasında gidip gelen beş, altı ci-
varında eyalet belirleyecek gibi görünüyor.
“Gidip gelen eyaletler” (swing states), anket-
lerin hangi adayın kazanacağını henüz kesin
olarak göstermediği eyaletlerdir ve bu seçim-
lerde Florida, Pennsylvania, Michigan, Min-
nesota, Wisconsin, Arizona ve Nevada gibi
eyaletler genel olarak iki adayın da kazanma
ihtimalinin bulunduğu eyaletler olarak görü-
lüyor. Son anketlerin bir çoğu, Biden’ın bu
eyaletlerin çoğunda önde gittiğini gösteriyor,
fakat aradaki farklar genelde büyük değil;
başa baş bir gidişle yüzde dört veya beş pu-
anlık bir fark arasında bir skala söz konusu.
İhtiyatlı olmayı gerektiren şey ise 2016 kam-
panyasının aynı noktasında, Clinton’ın bu iki
parti arasında gidip gelen eyaletlerin ço-
ğunda benzer puan farklarıyla önde olup ne-
ticede yarıştan galip çıkamamış olduğu
gerçeğidir. Bu nedenle, Biden galip gelecek
gibi görünse de, oy pusulaları sayılıncaya
kadar, kendinden emin tespitler yapabilecek
pek kimse çıkmayacaktır.

Bir iktidar devri olacak mı?

Son yirmi yıldır ABD seçimlerinin temel ve
nükseden bir meselesi olmayı sürdüren oy
pusulası sayımı, şimdiden hararetli bir tartış-
manın konusu haline gelmiş durumda.
ABD’de 200 binden fazla kişinin hayatına
mal olan ve devam eden salgın nedeniyle, se-
çimde postayla gönderilen oy pusulalarında
büyük bir artış bekleniyor. Postayla oy verme,
tarihsel olarak, oylamada ciddi bir usulsüz-
lük kaynağı olmamasına rağmen, Başkan

Trump ve Cumhuriyetçi Parti’nin bazı kesim-
leri tarafından sahtekarlığa açık olduğu için
eleştiriliyor. Postayla gönderilen oy pusulala-
rındaki artışın neden olduğu gecikmeler ne-
deniyle, ortadaki eyaletlerin bazısındaki
sonuçlar 3 Kasım’dan sonraki günler bo-
yunca netleşmeyebilir. Bazı yorumcular daha
da uzun gecikmeler yaşanabileceğine işaret
ediyorlar. Ayrıca Trump, seçimi kaybederse
alışılmadık yöntemlere başvurabileceğini ima
etmeye devam ediyor. Son haftalarda, seçim
kendi lehine sonuçlanmadığı takdirde “ikti-
dar devri yerleşik teamüllere göre gerçekleşe-
cektir” diyemedi. Trump’ın görevden alınma
davasının yerini pandemi krizine bıraktığı,
bunlara bir de ırkçılık ve polis şiddetine karşı
yaygın protestoların eklendiği ve böylece ge-
ride bıraktığımız son bir yılda iyice bıçak sırtı
bir hal alan ABD’nin iç siyasi atmosferinde,
Trump’ın sergilediği bu tavır mevcut gerilimi
körüklüyor. Yaza gelindiğinde ise protestolar
karşıt gruplar arasında çatışmalara sahne ol-
maya başladı. Zıtlaşmalar yer yer şiddete dö-
nüşerek ölümlere sebep oldu. Protestolar
devam ederken ABD çevre felaketleriyle sar-
sıldı. Batı Kıyısı’nda yaşanan felaket niteliğin-
deki orman yangınları düzinelerce insanın
canını aldı ve tamamen yanıp kül olan yerle-
şimler oldu. Güney, geniş bir coğrafyayı etki-
leyen çok büyük sellere neden olan
kasırgalarla karşı karşıya kaldı. ABD’de halk
çok moralsiz ve hırpalanmış durumda.

Biden başkanlığında Türk-Amerikan
ilişkileri

Biden başkanlığı artık giderek daha muhte-
mel görünüyor ve bu, eski başkan yardımcısı-
nın dış politika tercihlerinin önümüzdeki dört
yılın gerçekliği olacağı anlamına geliyor.
Daha önce, Biden’ın Aralık 2019’da New
York Times (NYT) yazı işleri ekibiyle [1]
yaptığı röportajı analiz etmiştim; bu yazım
daha sonra Türk kamuoyunda yoğun bir tar-
tışmanın konusu oldu. Biden’ın bu röpor-
tajda dile getirdiği, yanlış bilgilendirilme
kaynaklı, rahatsız edici görüşler, Ocak
2021’den itibaren Türk liderliğiyle çalışma
ilişkisi kurma becerisi konusunda büyük en-
dişeye sebep olacak cinsten. Biden aradan
geçen aylarda da Türkiye’ye yönelik düş-
manca tavrını sürdürdü ve doğrudan Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
hedef alan birkaç mesaj yayımladı. Biden bu
meseleyi açıkça bir oy toplama aracı olarak

görüyor. Seçimi kazanırsa Biden, geçtiğimiz
bir yılı kendilerine saldırarak geçirdiği aynı
Türk liderliğiyle yüzleşmek zorunda kalacak.
Bu tavrı, Obama’nın Türk yetkililerle temel
aracısı olarak geçirdiği sekiz yılın üstüne ek-
lenmeli elbette... Bu süre zarfında, Obama
yönetiminin ABD hükümetinin bile terörist
olarak tanımladığı bir terörist grubun (PKK)
Suriye kolunu silahlandırmaya, eğitmeye ve
ardından bu konuda önyargılı olmaya karar
vermesinin ardından Biden, ABD’nin NATO
müttefiki Ankara ile ilişkilerinin çöküşüne
“riayet” etti. Peki, Biden acaba yeni bir yak-
laşım planlıyor mu, yoksa aynı tavrın daha
bol miktarına mı şahit olacağız? Şu an itiba-
riyle Biden, Türk ortaklarıyla farklı bir ilişki
öngördüğüne dair hiçbir emare ortaya koy-
muş değil.

Biden’ın dış politika ekibi

Aynısını Biden’ın dış politika danışmanları
için de söyleyebilir miyiz? Haberlere göre
Biden, kampanya platformu dahilinde dış
politikasının temel bileşenlerini formüle
etmek ve seçilmesi durumunda ABD dış po-
litikasının dönüşümünü hazırlamak üzere
çalışma gruplarına ayrılmış, muhtemelen
toplam iki bin personelden oluşan büyük bir
dış politika ekibi oluşturdu. Antony Blinken,
Jake Sullivan, Avril Haines, Brian McKeon
ve Julianne Smith gibi figürlerden, sık sık Bi-
den’ın dış politika danışmanlarının “iç hal-
kası” olarak bahsediliyor (şu ana kadar çok
şükür ki Ben Rhodes’un adı gördüğüm liste-
lerde geçmiyor). Haines ve Smith’in her ikisi
de Obama yönetiminde üst düzey vazifeler
deruhte ettiler; Avril Haines, her iki görev de
Obama döneminde olmak üzere, CIA’in
müdür yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik da-
nışman yardımcılığında bulundu. Smith
2012-2013’te Biden’a ulusal güvenlik danış-
manlığı yapmak üzere Pentagon’dan Beyaz
Saray’a geçti. Smith çok sayıda eski ABD dış
politika yetkilisinin Obama’ya gönderdiği ve
onu Türk liderliğine daha agresif yaklaş-
maya çağıran 2014 tarihli bir mektuba imza
koyanlardan. Smith de aradan geçen yıllarda
Türkiye’yle ilgili olumsuz basın açıklamaları
yaptı. McKeon Biden’ın Senato’da geçirdiği
yıllarda uzun bir süre boyunca onun dış po-
litika danışmanı olarak çalıştı ve ayrıca
Obama yönetiminde Savunma Bakanlığı
politika yetkilisi olarak çalıştı. McKeon
ABD’nin kendi kamuoyunu kandırmak için

PKK’nın Suriye koluna yapıştırılmış bir eti-
ket olan “Suriye Savunma Gücü’ne” (SDG)
verdiği desteği açıkça savundu ve Türk gü-
venlik güçlerinden “düşman” olarak bah-
setti. [2]

Antony Blinken ve Jake Sullivan

Blinken ve Sullivan ise genellikle Biden’ın dış
politika ekibinin en önde gelen isimleri ola-
rak kabul ediliyor. Blinken, Türkiye’ye
malum isimlerden: başarısız Temmuz 2016
FETÖ darbe girişiminin ardından gecikmeli
olarak Türkiye’ye gönderilen Obama yöne-
timi yetkililerinden biri. Blinken 2017’nin
başlarında NYT için ABD’nin SDG’yi silah-
landırmaya ve eğitmeye devam etmesini iste-
yen uzun bir başyazı yazdı. Blinken’ın
yorum yazısı hatalı mantığıyla dikkat çeki-
yordu: SDG’nin ABD tarafından sağlanan
silahları Türkiye’ye saldırmak için kullan-
maktan kaçınmaya ikna edilebileceğini savu-
nuyordu, ancak yalnızca birkaç paragraf
sonra Trump yönetimini Türkiye’nin PKK ile
mücadelesine yardım etmeye çağırıyordu.
Blinken’ın çok mu saf, yoksa samimiyetsiz
mi olduğu okuyucunun irfanına kalmış.
Blinken’ın Türkiye hakkındaki açıklamaları,
Biden’ınkilerin aksine, genellikle daha dik-
katli. Blinken Temmuz ayında Hudson Ens-
titüsü’ne [3] kapsamlı bir röportaj verdi ve
bu röportaj meyanında muhatabı kendisine
doğrudan Türkiye’yle ilgili sorular sordu. Bi-
den’ın NYT editörlerine söylediği kafası ka-
rışık ve hasmane sözlerin aksine, Blinken’ın
yorumları ölçülü ve sakindi: “Açıkçası Tür-
kiye ile daha verimli ve olumlu bir ilişki kur-
manın bir yolunu bulmak istiyoruz, ancak
bu, Türk hükümetinin de aynı şeyi istemesini
gerektiriyor. Belli ki bazı gerçek sorunlarımız
ve farklılıklarımız var, ama aynı zamanda
birlikte daha etkili çalışmanın yollarını bul-
mamızın mantıklı olacağı alanlar da var, ör-
neğin Suriye onlardan biri” “Umarım bunu
yapmanın yollarını bulabiliriz, ancak ilişkide
karşılaştığımız bazı zorlukları küçümsemek
istemiyorum ve bu, bence her şeyden önce,
son derece doğrudan ve net bir konuşma ge-
rektirecek. Demem o ki Başkan Yardımcı-
sı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun bir
ilişkisi var. Birbirlerini uzun zamandır tanı-
yorlar. Pek çok konuda doğrudan irtibat ha-
linde oldular ve sanırım Türkiye ile çalışırken
bu ilişkinin en önemli şey olduğunu gör-
dük”. Biden’a kıyasla Blinken, en azından,
doğaçlama seçim kampanyası yorumlarının
kampanya dönemi sona erdikten sonra kişi-
sel ilişkiler konusunda pek bir fayda sağla-
mayabileceğinin daha bir farkında gibi.
Blinken’ın Türkiye konusundaki ihtiyatlı tu-
tumunun Biden’a etki edip etmeyeceğini
zaman gösterecek. Sullivan, yukarıda belirti-
len diğer şahıslara benzer şekilde, Obama
yönetiminde üst düzey bir siyasi görevde bu-
lundu. Sullivan 2019’un başlarında The At-
lantic’e [4], yeniden canlandırılmış bir ABD
dış politikasına yönelik vizyonunu ortaya
koyduğu ayrıntılı bir makale yazdı. Bu ma-
kaleye eşlik eden biyografisinin netleştirdiği
gibi, Sullivan Türkiye’ye yönelik politika ta-
sarlayan ve uygulayan kişi ve kurumlarla ya-
kından bağlantılıydı: “Başkan Yardımcısı Joe
Biden’ın ulusal güvenlik danışmanlığında
bulunan [Sullivan], ABD Dışişleri Bakanlığı
politika planlama direktörlüğü ve Dışişleri 
Bakanı Hillary Clinton’ın özel kalem yar-
dımcılığını yapmıştır”. Bu yorum yazısında
Sullivan, ABD’nin hem uluslararası hem de
yerel zorlukları aşmak ve bir kez daha küre-
sel liderlik rolünü üstlenmek için “Amerikan
istisnacılığı” anlayışını canlandırması ve ye-
niden formüle etmesi gerektiğini savunuyor.
Elbette böyle bir argüman dünyadaki pek

çok kişinin duymak istediği bir şey değil,
ama yazar iyimser görünüyor. Her halü-
kârda, Sullivan’ın makalesi çoğunlukla pek
şatafatlı ama belirsiz reçetelerden oluşuyor
ve bunlara ABD ve dünyanın yakın tarihine
dair yaptığı sıhhati sorgulanabilir tespitler
eşlik ediyor. Sullivan, makalenin yayınlan-
masından bu yana geçen yirmi ay içinde,
diğer forumlarda da benzer açıklamalar
yaptı.

Aynısının daha fazlası

Genel olarak, Biden’ın dış politika ekibinin
basın açıklamaları pek ümit vadetmiyor; hele
Türkiye’yle ilgili hiç ümit vermiyor. National
Interest gibi muhafazakâr bir yayın bile,
Biden ekibinin dış politika reçetelerini “hâlâ
bir nostaljinin -ABD hegemonyasının mutlak
ve yardımseverliğinin sınırsız göründüğü ef-
sanevi bir ‘Amerikan Yüzyılı’ nostaljisinin-
pençesinde olan bir Washington nizamının
temsilcisi” olarak özetliyor. [5]
Hep birlikte ele alındığında, (artık halk di-
linde “Blob” olarak bilinen) Washington dış
politika seçkinlerinin genel olarak dünyaya,
ama aynı zamanda özel olarak Türkiye’ye
yönelik tutumları, esas olarak, hakkında po-
litikalar tasarladıkları dünyayı anlamadıkları
yönündeki şüphemi artırmaya yarıyor. Dün-
yayı idrak etmeye, hatta ABD çıkarlarının
ayırdına varmaya yetecek bilgi veya analitik
kapasiteye sahip olup olmadıkları tamamen
belirsiz görünüyor. Bu hissiyatımda yalnız
değilim; ancak dış politika oluşturmaktan
sorumlu olanlara da benzer endişeler dile
getirildiğinde, genelde gelen cevap, dış poli-
tika formülasyonunun “kusurlu” ve “zor” ol-
duğu ve hataların beklenmesinin gerektiği
yönünde. Yani dile getirilen şey, Donald
Rumsfeld’in basına yaptığı o mahut “bilinen
bilinenler” açıklamasının farklı bir versiyonu.
Rumsfeld’in cevabındaki sorun, hiçbir
zaman cevabı içine koyduğu kavramsal çer-
çeve değildi; mesele daha ziyade, yanlış ya
da var olmayan gerekçelere dayanan, o dö-
nemde gözlemciler tarafından da böyle ol-
duğu yönünde eleştirilen ve sonradan Irak’ın
felaket niteliğindeki işgalini rasyonelleştirmek
için kullanılan bir politikayı haklı çıkarmak
için, aslında “bilinmeyen bilinmeyenleri” kul-
lanmasıydı. Amerikan siyasi koridorunun her
iki cenahının da Türkiye’nin bulunduğu böl-
gede hangi demokratik olmayan rejimleri
desteklemeleri gerektiğini tartışarak zaman
geçirdiği şu sıralar -İran’a karşı “Otoriterlik
Ekseni” (yani Suudi Arabistan, BAE, Mısır,
Bahreyn)- Jake Sullivan’ın bizi benimsemeye
kuvvetle teşvik ettiği değerlerin uzun zaman
önce bir kenara atıldığı gün gibi ortada. İran
mı, yoksa Suudi Arabistan ve şürekası mı
desteklenmeli, silahlandırılmalı, korunmalı
ve hangisiyle müzakere edilmeli konusundaki
tartışma, bütünüyle, ABD politikasının mer-
kezinde bulunan, Türkiye’nin içinde bulun-
duğu bölgeyle ilgili ahlaki ve ideolojik
boşluğu gösteriyor. Gayet ortada olduğu
üzere, ABD’nin anlamak, birlikte bölgesel
sorunları çözmek ve daha iyi bir karşılıklı
ilişki kurmak için büyük çaba sarf etmesi ge-
reken devlet, 1950’den beri demokratik bir
toplum ve 1952’den beri NATO müttefiki
olan Türkiye’dir. Bu hakikat, herhangi bir
tartışma dahi gerektirmeyecek kadar ortada
olsa gerek. Ne var ki Joe Biden, zehirli bir
Türkiye karşıtı söylemi, kazanan bir seçim
yılı stratejisi olarak görüyor.
[1999 yılından bu yana İstanbul’da yaşayan
Adam McConnel Sabancı Üniversitesi’nde
Türk tarihi dersleri vermektedir; tarih alanın-
daki yüksek lisans ve doktora derecelerini de
aynı üniversiteden almıştır]
Mütercim: Ömer Çolakoğlu
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Biden’ın dış politika ekibinin basın açıklamaları pek ümit vadetmiyor; hele Türkiye’yle
ilgili hiç ümit vermiyor. National Interest gibi muhafazakâr bir yayın bile, bunu yazıyor.
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M illi Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bur-
hanettin Dönmez, başta uzaktan eği-

tim olmak üzere eğitim gündemiyle ilgili
gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dönmez'in mu-
habirlerin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

lÜniversitelerde bu akademik yıl da uzaktan
eğitim yapılacak, Milli Eğitim Bakanlığınca yürü-
tülen uzaktan eğitim, üniversitelerde yapı-
landan farklı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yapılan uzaktan eğitim, bugüne
kadar çeşitli üniversiteler ta-
rafından verilen uzaktan
eğitimden çok farklıdır.
MEB tarafından veri-
len uzaktan eğitimin
hedef kitlesi olan
öğrencilerin yaş-
ları, gelişimsel
düzeyleri ve
dolayısı ile
sınıf düzeyleri
birbirinden
çok farklıdır.
Bu farklılık
nedeni ile
ders içerikle-
rinin, anla-
tım
yöntemleri-
nin ve kullanı-
lan dilin
çocukların yaş-
larına ve gelişim
özelliklerine uygun
olması gerekir. Bir
başka deyişle, her ka-
demede ve her sınıf dü-
zeyinde yapılacak
derslerin, bu derslere ilişkin
çekimlerin ve içeriğin pedagojik
olarak çocuğa uygun olması 
gerekir.

lÇok kullanılan kavramlardan biri de pedagoji,
pedagoji nedir ya da çocuğun pedagojisine uy-
gunluk ifadesi ile ne anlatmak istiyorsunuz?
Pedagoji kelimesi eski Yunancadan gelen bir keli-
medir. Çocuk bakıcısı, eğitmen gibi anlamlara
gelmekle birlikte bugün Türkçede eğitim bilim
anlamında kullanılmaktadır. Eğitim bilimleri
alanı başta psikoloji ve sosyoloji olmak üzere il-
gili diğer alanların bulgularından yararlanmak
suretiyle eğitime bütüncül bir bakış açısı getirir.
Eğitime ilişkin genel ilkeler belirlemeye çalışır.
Çocuğa uygunluk açısından baktığımızda,
önemli ölçüde onun psikolojik özelliklerini dik-
kate almak gerekir. Psikolojinin bir alt alanı olan
eğitim psikolojisi çocuğun gelişim ve öğrenmeye
ilişkin özelliklerini inceler. Sözgelimi çocukların
çeşitli gelişim dönemlerinin tipik özellikleri vardır.
Çocuğun eğitiminde bu dönemin özelliklerinden
yararlanılabilir.
Fakat her bireyi diğerlerinden ayıran kendine
özgü yönleri de vardır. Bu farklılıklar çocuğun
kişiliğinden, zeka ve yeteneklerinden, çevresin-
den, ailesinden kaynaklanabilir. Kısaca söyle-
mek gerekirse pedagoji çocuğun eğitimi için çok
yönlü olarak tanınmasını ve eğitimin bireysel-
leştirilmesini gerektirir. Bakın çok ilginçtir, yaptı-
ğımız araştırmalarda, bu uzaktan eğitim
sürecinde, içe dönük kişilik özelliklerine sahip
olan, bireysel çalışmayı tercih eden öğrencilerin

daha başarılı oldukları görülmüştür.

lÖyleyse eğitimin giderek bireyselleştirilmesi ge-
rekir, değil mi? Ülkemizde yapılanın böyle oldu-
ğunu söylemek mümkün mü? 
Kuramsal olarak bakıldığında felsefesi itibarı ile
eğitim sistemimiz
bi-

reyselleş-
tirilmiş bir eğitimi öngörür, fakat maalesef
uygulama toptancıdır. Bakın ben Talim ve Ter-
biye Kurulu Başkanıyım, sorumlu olduğum ça-
lışma alanlarının başında eğitim müfredatı gelir.
Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum "müfredat",
"fert" kökünden gelir. Yani eğitim programının bi-
reyselleştirilmesine işaret eder.

lPeki bu nasıl olacak, bir müfredat hazırlayıp
bunun herkese uygun olmasını sağlayabilir
miyiz?
Açıkça söylemek gerekirse hayır. Bunu yapması
gereken öğretmendir. İyi yetişmiş öğretmen
müfredatı yorumlar, öğrencinin özelliklerini,
çevresel faktörleri daha birçok değişkeni dik-
kate alarak her bir öğrenciye uygun hale getirir.
Bu nedenle öğretmenin öncelikle müfredatı bil-
mesi ve anlaması gerekir. Aslında Milli Eğitim
Temel Kanunu'nda yer alan genel amaçlara ba-
kıldığında bireyi merkeze alan daha ilerlemeci
ve varoluşçu bir anlayışın egemen olduğunu
görürüz. Bu kanun 1973 yılında çıkarıldı. Üze-
rinden nereden baksanız 50 yıla yakın bir
zaman geçti, aslında sorulması gereken soru,
'Bu dönüşümü bugüne kadar neden gerçekleş-
tiremediğimiz' olmalıdır.

lMilli Eğitim Temel Kanunu'nun üzerinden 50
yıla yakın bir süre geçtiği halde bu toptancılıktan
neden vazgeçemedik, bu dönüşümü neden ger-
çekleştiremedik?
Tabii ki ben bir bilim insanı olarak sosyal olayla-
rın tek bir nedene bağlı olarak açıklanamayaca-
ğını bilirim. Bu nedenle bu soruyu önemli
gördüğüm birkaç nokta üzerinde durarak açıkla-

mak isterim. Şöyle ki; birincisi bizdeki okullar
ve eğitim anlayışı önemli ölçüde sanayi

toplumunun ürünüdür. Standart-
laştırma ve seri üretim mantı-

ğına dayanır ve fabrika
metaforunu kullanır.

İkincisi 50 yıl öncesini
düşünecek olursak, o

dönemde okul sa-
yısı yetersiz, öğ-

retmen sayısı
yetersiz, sorun
önemli öl-
çüde peda-
gojik
formas-
yonu ol-
mayan
herhangi
bir yük-
seköğre-
tim
kurumun-
dan mezun

olduğu için
öğretmen

olarak ata-
nanların öğret-

menliği kendi
öğretmenlerinin

yaptığı şey sanma-
ları olabilir. Üçüncüsü,

eğitimle ilgili diğer
önemli kanunlar gibi Milli

Eğitim Temel Kanunu'nun da
1971 muhtırasından sonra ara dö-

nemde tepeden inme bir biçimde çıka-
rılması ve eğitim çevrelerinin bu değişikliğe

hazır olmamaları olabilir. Dördüncüsü ise hala
devam ettiği gibi öğretmen yetiştiren kurumların
ya da mezunları öğretmen olan kurumların li-
sans döneminde ya da formasyon programında
öğretim programları ile tanışmamaları, program
okuryazarı olmamaları ve bu kurumların mevcut
programlarının gerçekten öğretmen yetiştirmek
üzere kurgulanmamış olmaları olabilir. Bu soru-
nun cevabı oldukça uzayabilir fakat günümüze
gelecek olursak, EBA üzerinden bireyselleştiril-
miş bir destek hizmeti sunduğumuzu, her öğren-
cinin istediği öğretmeni seçerek istediği konuyu
tekrar tekrar dinleme imkanına sahip olduğunu,
hızla bireyselleştirilmiş bir eğitime doğru gittiği-
mizi söyleyebilirim.

lEBA demişken sormak isterim...Dönem ba-
şında çöktü dediler, siber saldırı dediler, EBA'nın
durumu nedir?
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kendi alanında dünya
çapında tıklanma rekoru kıran bir portaldır. Öğ-
retmenlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanında EBA
üzerinden aynı anda 1 milyondan fazla canlı sınıf
uygulaması yapabilmekte, aynı anda 7 milyon-
dan fazla öğrenci sistemi aktif olarak kullanabil-
mektedir. Tabii ki MEB'in inisiyatifi dışında,
internet sağlayıcı firmaların altyapılarından ve
aşırı yüklenmeden kaynaklanan bazı sorunlar ya-

şa-
nabilir.
Aktif olarak
kullanıldığında
sistem olağanüstü bir yük üstlenmekte hatta mil-
yarları aşan tıklanma sayısı ile dünyada en çok
tıklanan sistemlerden biri durumuna gelmektedir.
Daha önceki dönemde canlı ders uygulamaları
için oluşturulan 40 bin canlı ders kapasitesinin
yarısı bile kullanılmamışken bu dönemde kap-
asite 1 milyonu aştığı halde sistem zaman zaman
zorlanmaktadır. Bu durum talebin arttığını, öğ-
rencilerin uzaktan eğitime daha fazla ilgi duy-
duklarını göstermesi açısından olumlu bir
gelişmedir. Teknik altyapı ile ilgili sorunlar, çözül-
mesi nispeten daha kolay sorunlardır. Bu tür so-
runlar kısa sürede çözülebilir. Nitekim
çözülmüştür. Önemli olan öğrencilerin bu ilgisi-
nin ve motivasyonunun sürdürülebilmesidir. Şu
anda EBA'ya ilişkin bir sorun yoktur. İşlevini et-
kili bir biçimde yerine getirmektedir. Fakat bu
durum ileride de hiç sorun olmayacağı anlamına
gelmez. Yaşayan sistemler entropi üretirler. Den-
geleri bozulur. Yeni denge durumuna doğru evri-
lebilirler. Yaşamak sorun çözmektir. Yöneticiler
sorun çözmek için vardır.

lUzaktan eğitime alışmaya başladık, erişim so-
runları da hızlı çözülüyor, EBA destek noktaları-
nın sayısı hızla artıyor. Bu kadar yatırım yapılıyor,
salgın biterse uzaktan eğitim de bitecek mi? Eski
normale geri dönecek miyiz, böyle mi devam
edecek?
Tabii ki böyle devam etmeyecek ama uzaktan
eğitim de tamamen sona ermeyecek. Kısaca söy-
lemek gerekirse uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin
yerini tutmaz. Biz de uzaktan eğitimi bu şekli ile
zorunluluk nedeni ile uyguluyoruz. Fakat ileride
bazı derslerin ya da dersin bir kısmının uzaktan
yapılamayacağı anlamına gelmez. Biz özellikle
sosyal duygusal öğrenme becerilerini bu amaçla
tasarım beceri atölyelerini önemsiyoruz. Bu tür
uygulamalar için yer ve zaman sağlamamız gere-
kiyor. Tabii ki, öğrencinin okuyarak, dinleyerek
yapabileceği bazı derslerin uzaktan eğitimle ya-
pılması mümkündür.

lYüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasındaki
temel farklılık nedir? Biri diğerinin alternatifi
midir?
Aslında yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim ara-
sındaki en önemli fark, öğrencilerin okulda kendi
yaşıtları ile ortak ilgi alanları ve gereksinimleri
doğrultusunda eşitlik temeline dayalı sosyal iliş-
kiler geliştirme olanağı bulmaları ve böylece ken-
dilerini, ilgi ve yeteneklerini daha iyi ve doğru
olarak tanıyabilmeleridir. Önemli olan bilginin

aktarılması değildir. Günü-
müzde bilgiye ulaşmak çok ko-

laylaşmıştır. Bilgiyi merkeze alan
anlayış yerini bireyi merkeze alan bir

anlayışa bırakmıştır. Bu nedenle eğitimde
önemli olan okulun sosyal-duygusal öğren-

meler için sosyal etkileşim ortamı olma özelliği-
dir. Yüz yüze eğitimi önemli kılan da budur.
Ayrıca, öğrencinin okul rol setindeki arkadaş, alt
sınıf, üst sınıf, öğretmen, müdür gibi rollerle etki-
leşimi, kendisini ifade etme biçimi, kendisine iliş-
kin daha gerçekçi bir algıya sahip olmasına ve
sağlıklı bir kimlik geliştirmesine katkıda bulunur.
Yine bu bağlamda yetenek ve beceri gerektiren
sanat ve spor dersleri, tasarım beceri atölyeleri,
eğitsel anlamda uzaktan eğitimde yeri doldurula-
mayacak bir değere ve öneme sahiptir. Bu yüz-
den eğitimciler olarak dileğimiz ve çabamız bir
an önce yaşadığımız salgın sürecinin sona ermesi
ve çocuklarımızın arkadaşlarına, okullarına ve
öğretmenlerine kavuşmalarıdır. Sorunuzun 'Biri
diğerinin alternatifi midir?' kısmına gelince, bu
soruya 'hayır' diyebilirim. Çünkü kitaplardan ıslık
çalmayı öğrenemezsiniz. Beceri eğitimi 'ortam'
gerektirir. Bir kısım beceriler grup içinde öğrenilir.
Fakat uzaktan eğitim, okul içinde yapılan eğitimi
destekleyebilir. İhtiyaç olduğu durumlarda uzak-
tan eğitim olanaklarından yararlanılabilir ve ya-
rarlanacağız. Normal zamanda da EBA TV ve
EBA alt yapısı çok farklı eğitimlerle öğrencilere
destek olmaya devam edecek.

lSon olarak bu konuda velilere ne söylemek
istersiniz?
Unutmamak gerekir ki, ailelerin sağlık, eğitim
gibi konulara bakış açıları birbirinden farklı ol-
duğu gibi beslendikleri kaynaklar itibarı ile korku
ve kaygıları da birbirinden farklıdır.
Okullarda her türlü önlem alınmış olsa bile ço-
cuklarını bu ruh haliyle okula göndermeye zorla-
mak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Kabul
etmek gerekir ki, ailelerin bu korku ve kaygılarını
çocuklarına yansıtma düzeyleri de birbirinden
farklı olacaktır. Bu durum çocukla okul arasında
daha başlangıçta kurulması gereken ve pedagojik
açıdan çok değerli olan sevgiye dayalı duygusal
bağı zayıflatması, hatta korkuya dönüştürme po-
tansiyeli yüksek olması nedeniyle yanlıştır. Böyle
olmakla birlikte daha ilk günlerde bile velilerin
yüz yüze eğitime ilgileri çok iyi. Her şeye rağmen
bu süreçte zorlanan veliler, hem ihtiyaç duyduk-
ları bilgileri temin etmek hem de gerekli psikolojik
destek ve yönlendirme hizmetlerinden yararlan-
mak için okulların rehberlik servislerine başvura-
bilirler. İlgili alan uzmanları, MEB'in ilgili
birimlerince sürekli bilgilendirilmekte olup, hem
yaşanan salgının psikolojik boyutları hem de sür-
dürülen eğitim etkinliklerinin detayları açısından
donanımlı durumdalar.
Bu söyleşi aa.com.tr adresinden alınmıştır.
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EBA SORUN 
YARATABILIR!

Milli Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Dönmez, "EBA
işlevini etkili bir biçimde yerine

getirmektedir. Fakat ilerde
sorun olmayacağı anlamına
gelmez. Yöneticiler, sorun

çözmek için vardır" 
dedi

Burhanettin
Dönmez
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Antalya’da gerçekleşen 2020 Okçuluk Açık
Hava Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı,
makaralı yay dalında Türkiye Şampiyonu
oldu. Makaralı yay erkekler dalında Emircan
Haney Türkiye üçüncüsü oldu. Antalya 100.
Yıl Okçuluk Tesisleri’nde yeni tip koronavi-
rüs tedbirleri kapsamında düzenlenen orga-
nizasyon 4 gün sürdü. Türkiye Okçuluk
Federasyonu'nun 2020 faaliyet takviminde
yer alan organizasyona 68 kulüpten 93’ü
kadın 213 sporcu katıldı. 2020 Okçuluk Açık
Hava Türkiye Şampiyonası’nda Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi Kadın Okçuluk Takımı
makaralı yay dalında Türkiye Şampiyonu
oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın
Okçuluk Takımı Sevda Yaka, Hazal Burun
ve Songül Lök takımından oluştu.Şampiyo-
nada Vedat Erbay Spor Akademisi Türkiye
ikinci olurken, Okçular Vakfı Spor Kulübü
üçüncü oldu. 2020 Okçuluk Açık Hava Tür-
kiye Şampiyonasında Makaralı Yay Erkekler
dalında Evren Çağıran Demka Okçuluk bi-
rinci olurken,  Muhammed Yetim İstanbul
B.B.S.K. ikinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi
sporcusu Emircan Haney de Türkiye üçün-
cüsü oldu. 

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından
kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile olan
sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe, geçen sezon satın
alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığı Garry

Rodrigues ile yollarını ayırdı. Bu sezon 18 transfer yapan
sarı-lacivertliler, bir süredir isteksiz görüntü çizen 29 ya-
şındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesini feshetti.
Yeşil Burun Adalı Rodrigues, Al İttihad'a geri dönecek.

Süper Lig'de Göztepe'yi deplas-
manda mağlup ederek çıkışını
sürdüren Fenerbahçe, son 5 sezo-
nunun en iyi başlangıcına imza
attı. Geride kalan iki sezonda bek-
lentilerin uzağında kalınmasının
ardından teknik direktörlüğe Erol
Bulut'u getiren ve kadrosunu
büyük oranda değiştiren sarı-laci-
vertli takım, 2020-2021 sezonuna
etkili başladı. Süper Lig'de 3 gali-
biyet ve 2 beraberlik yaşayan Fe-
nerbahçe, hanesine 11 puan
yazdırdı. Yoluna namağlup
devam eden sarı-lacivertliler, 5.
haftalar itibarıyla son 5 sezonu-
nun en iyi performansını sergiledi.
Fenerbahçe, 2015-2016 sezonu-
nun ilk 5 haftasında 13 puan elde
etmişti.

Goller duran toplardan

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 5
haftasında gollerin çoğunu duran
toplardan buldu. Bu bölümde
rakip fileleri 7 kez havalandıran
sarı-lacivertliler, gollerin 5'ini
duran toplardan kaydetti. Sarı-la-
civertli takımın duran toplardan
bulduğu gollere Jose Sosa (2),
Gökhan Gönül, Mbwana Sa-
matta ve Serdar Aziz imza attı.

Sosa, gollerini penaltı vuruşundan
kaydetti, Gökhan, Serdar ve Sa-
matta ise Caner Erkin'in kullan-
dığı köşe vuruşlarından fileleri
havalandırdı. Bu süreçte Fener-
bahçe, akan oyunda ise 2 kez skor
tabelasını değiştirdi. Sarı-lacivertli
takımın bu gollerini ise Samatta
ve Dimitris Pelkas kaydetti.

Altay Bayındır'dan etkili
performans

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay
Bayındır, etkili performansıyla ta-
kımına önemli katkı sağladı. Sarı-

lacivertli takımda ikinci sezonunu
geçiren 22 yaşındaki file bekçisi,
geride kalan 5 haftalık süreçte ser-
gilediği performansla dikkati
çekti.Altay Bayındır, oynadığı 5
maçın 2'sinde kalesini gole kapat-
mayı başardı. Altay, özellikle Çay-
kur Rizespor, Fatih Karagümrük
ve Göztepe maçında yaptığı kritik
kurtarışlarla alınan galibiyetlerde
önemli rol oynadı. Öte yandan
Altay Bayındır, Fatih Karagümrük
müsabakasında Erik Sabo'nun
kullandığı penaltı vuruşunda gole
izin vermedi.

Okçuluk
şampiyonu belli

Fenerbahçe
fırtına gibi
Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda yenerek çıkışını sürdüren sarı-lacivertli
takım, 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Bolus-
por'da teknik direktör Ahmet Taşyürek ile
yollar ayrıldı. Yeni sezona Ahmet Taşyürek
yönetiminde başlayan Boluspor, TFF 1.
Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadı.
Ligin 5'nci haftasında 1 puan ile 17'nci sı-
rada yer alan kırmızı beyazlı ekip, son olarak
dün Bolu Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı
Tuzlaspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından,
kötü gidişatın sorumlusu olarak görülen
Taşyürek ile yollar ayrıldı. Beypiliç Bolus-
por'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz,
teknik direktör Ahmet Taşyürek ile karşılıklı
anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik direktör
Ahmet Taşyürek'e bundan sonraki kariye-
rinde başarılar diler, ekibi ve kendisine hiz-
metlerinden dolayı teşekkür ediyoruz"
ifadeleri yer aldı.

Misli.com 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta 5’inci
hafta sonunda topladığı 13 puanla liderlik kol-
tuğunu oturan Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye
Kupası 2’nci Tur mücadelesinde Bergama Be-
lediyespor’u konuk edecek. İzmir Atatürk Sta-
dı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı
Tayfun Sarı yönetecek. Stada koronavirüs sal-
gını nedeniyle seyirci alınmayacak. Karşıyaka
Teknik Direktörü Soner Tolungüç’ün kupa
mücadelesinde fazla forma şansı bulamayan
oyuncularını sahaya süreceği öğrenildi. 3’üncü
Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Bergama
Belediyespor, kupada ilk turda Manisaspor’u
1-0’lık skorla elemişti. Bergama Belediyespor
Teknik Direktörü Behram Üstün, kupada gide-
bildikleri yere kadar gitmek istediklerini dile ge-
tirdi. Karşıyaka yönetimi Altay altyapısından
transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyun-
cusu Oğuz Erk’e profesyonel sözleşme imzala-
tıp, genç futbolcunun lisansını Bergama
Belediyespor’la oynanacak kupa maçı yetiştir-
meye çalışıyor. Teknik heyetin A takımla id-
manlara çıkan Oğuz’u değerlendirecek.

Taşyürek
dönemi bitti

Karşıyaka
çalışıyor

Trabzonspor’un
yeni transferleri

Vitor Hugo ve
Djaniny Semedo

için dün Kulüp
Başkanı Ahmet
Ağaoğlu’nun da
katılımı ile imza

töreni düzenlendi

m ehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol
Koordinasyon Merkezi’nde ger-
çekleşen imza töreninde konuşan

Başkan Ağaoğlu, “Vitor Hugo camiamızın
da bildiği gibi ismi iki aya yakın bir süredir
gündemimizde olan bir oyuncuydu.
Açıkça ifade edeyim ki görev süremiz içeri-
sinde bütçe limitlerimizi en fazla zorlayan
oyuncu oldu. Oyuncu olarak değil ama
bonservis ücreti olarak. Çok uzun süren
pazarlıklardan sonra hem oyuncu kendi
alacağı ücretten fedakarlıkta bulundu hem
de kulübü çok ciddi bir indirim yaptı. Tüm
kamuoyunun da bildiği şekilde Trabzons-
por Kulübü transfer ettiği tüm futbolcula-
rın ücretlerini ve bonservis bedellerini çok
açık olarak paylaşan bir kulüptür. Onun
için hem kulübüne hem de kendisine çok
teşekkür ediyoruz. Kendisi uzun süre çaba
sarf etti Trabzonspor’da oynamak için. İki
aylık süreç boyunca elinden gelen her türlü
gayreti gösterdi. Kendisine aramıza katıl-
dığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.
‘‘Djaniny kariyerli ve yetenekli bir oyuncu.
Hem izleme komitesinin hem de teknik di-
rektörümüzün üstünde durduğu ve trans-
ferini talep ettiği bir oyuncuydu’’ diye
sözlerini sürdüren Ağaoğlu, şunları kay-
detti: “Bizden önceki kulübü nedeniyle
biraz sıkıntılı bir transfer gerçekleştirdik.
Takımımızın hücum hattına çok büyük
katkıda bulunacağına inandığımız bir
oyuncu. Transferle ilgili hukuki anlamda
birtakım soru işaretleri olduğu için biraz
gecikmeli bir transfer gerçekleştirdik. Hem
yurt dışındaki hem de bünyemizdeki hu-
kukçulardan aldığımız görüş doğrultu-
sunda nihai kararı verdiğimiz ve süreç
olarak baktığımız zaman yine transfer
penceresinin kapanmasına bir iki gün kala
gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Avrupa’da
oynadığı süre içerisinde de Suudi Arabis-
tan’da oynadığı süreçte de çok başarılı bir
performans sergileyen ve yasal olarak bak-
tığınız zaman da Trabzonspor Kulü-
bü’nün oyun sistemine uyum
göstereceğine ve kariyerindeki başarıları da
burada devam ettireceğine inandığımız bir

oyuncumuz. Bonservisiyle birlikte Hu-
go’da olduğu gibi kulübümüzle sözleşme
imzaladı. İnşallah, futbol kariyerlerini
Trabzonspor’da, başarılarla dolu bir şe-
kilde noktalarlar. Djaniny’e de aramıza ka-
tıldığı için teşekkür ediyorum.”

Hugo hazır durumda

29 yaşındaki savunmacı Vitor Hugo ise
imza töreninde yaptığı açıklamada, Trab-
zon’da bulunmaktan dolayı çok mutlu ol-
duğunu vurguladı. Brezilyalı futbolcu,
“Öncelikle Sayın Başkanımıza, yönetim
kurulumuza, beni burada isteyen tüm an-
trenörlerimize çok teşekkür etmek istiyo-
rum. Burada bulunmaktan dolayı çok
mutlu olduğumu söylemek isterim. Çok
motive ve Trabzonspor’da oynamak için
hazır durumdayım. Taraftarlarımız tıpkı
Brezilya’da oynadığım Palmeiras Ku-
lübü’nün taraftarları gibi. Çok büyük bir
takım ve çok büyük bir camiadayım.
Çünkü insanların beni ne kadar çok bu-

rada görmek istediklerini biliyorum. Hem
taraftarlarımız hem de kulübümüzün çalı-
şanları, antrenörlerimiz, doktorlarımız
herkes bizi gerçekten çok iyi karşıladı ve
sanki ilk günden beri evimizdeymiş gibi
hissettik. Bu destek takıma yeni katılan biri
için çok önemlidir. Dolayısıyla hem bu
desteğe hem de şehirde bize sıcak ilgi gös-
teren taraftarlarımıza performansımla kar-
şılık verebilmeyi umuyorum” diye konuştu

.İyi bir sezon bizi bekliyor

Çok iyi bir oyuncu gruplarının olduğunu
söyleyen 29 yaşındeki Yeşil Burun Adalı
golcü Djaniny Semedo ise yaptığı açıkla-
mada, “Trabzonspor camiasına bana gös-
terdikleri ilgi ve bu sevgi için çok teşekkür
ediyorum. Saha içinde onların bana gös-
terdikleri ilgiye ve sevgiye layık işler yap-
mayı umuyorum. Gerçekten çok iyi bir
oyuncu grubumuz var. Oyuncu grubunun
sahip olduğu kaliteyi düşündüğümüzde,
yapabileceklerini düşündüğümüzde bu

sene bizi gerçekten çok iyi bir sezonun
beklediğini görebiliyorum. Taraftarlarımız
da bize her alanda destek oldukları için
bunun karşılığını hak ediyorlar. Dolayı-
sıyla onların bu sevgisine karşılık mutlu
edebilmek için sezon boyunca çalışacağı-
mızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.
İmza töreninin ardından Hugo 1550, Dja-
niny ise 1500 adet kulübün yeni sezon for-
malarından satın aldı. DHA

Garry rodriGues, al ıTTihad'a Geri dönüyor

Trabzon’da 
anlamlı ımza
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Trabzonspor’un milli kalecisi uğurcan Çakır, yeni
bir haftaya başladıklarını belirterek, kendilerine ve
armalarına yakışan futbolu en kısa zamanda ortaya
koyacaklarını söyledi. süper Lig’de geride kalan ilk 5
haftalık bölümde yalnızca 5 puan toplayabilen Trab-
zonspor’da kaleci uğurcan Çakır, taraftarlara mesaj
göndererek, “bize inanmaya devam edin’ dedi. Genç
kaleci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
yeni bir haftaya başladıklarını belirterek, “alınacak
puanlar ve kazanılacak maçlar var. neye ihtiyacımız
olduğunu biliyoruz. aramıza katılan arkadaşlarımızla
bize ve armamıza yakışan futbolu en kısa zamanda
ortaya koyacağız. Destek veren herkese teşekkürler.
bize inanmaya devam edin” dedi. bu arada Trabzons-
por’un sezon başında transfer ettiği ve yaşadığı şans-
sız sakatlık sonrası uzun süre takımdan ayrı kalacak
olması nedeniyle lisansı çıkarılmayan anders Trond-
sen, Eylül ayında geçirdiği ön çapraz bağı ameliyatı-
nın ardından çalışmalara başladı. başkan ahmet
ağaoğlu’nun Şubat aylarında sahalara dönmesini
beklediği Trondsen de çalışmalara başladığının sevin-
cini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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B ugün doğum günü olan teknik direktör
Okan buruk, "ilk hediyeyi futbolcularım
Trabzonspor galibiyetiyle verdi. ikinci

hediyeyi de oyuncularımla birlikte inşallah ka-
zanırız. Zor bir karşılaşma, 2 gün arayla iki
zorlu mücadele. iki deplasman, iki tane yolcu-
luk. Geçen sezon da benzer bir maceraya gir-
miştik. çok zor bir gruptan, işimiz çok zor
olmasına rağmen başarıyla çıkmıştık. elimizden
gelenin en fazlasını yapacağız" diye konuştu.
hem başakşehir hem de Türkiye için önemli
maçlara çıkacaklarını belirten buruk, "hem
kendi sorumluluklarımız, hem de başarımız var,
bir yanda da Türkiye için önemli bir turnuvada
yer alıyoruz. Prestij açısından Şampiyonlar Ligi,
hem de ülke puanı için kazanılacak her puan
bizim için çok değerli. O yüzden bir yandan ba-
şakşehir'in başarısı, bir yandan da ülkenin ba-
şarısı için oyuncularımızla birlikte elimizden
gelenin fazlasını yapacağız. çok iyi bir takıma
karşı oynayacağız. hem oyuncu kalitesi, hem
genç bir takım. 24 yaş ortalaması var. Dinamik
bir takım. Şu anda da almanya liginin lideri. biz
mücadelemizi sahadaki taktiksel ve fiziksel ola-

rak yapabileceğimizi en iyi şekilde, en disiplinli
şekilde ortaya koyarsak bizim takımımızda da
önemli oyuncular var. Oyuncularımızın perfor-
manslarını biraz daha yukarıya çekmesi gereki-
yor. ilk kez bu platformda forma giyecek
oyuncular var. Zorlu bir gruptayız. en iyisini
yapmaya çalışacağız. Sözünü verelim. Sonuç
bazen istediğiniz gibi olur bazen de istemediği-
niz gibi olur ama önemli olan sahada yüzde yü-
zünüzü verebilmektir" açıklamasında bulundu.

Kendimize güvenimiz artıyor

Takımda 3 ismin sakatlıklarından dolayı yarınki
maçta görev alamayacağını dile getiren buruk,
"Chadli yok. azubuike ve hasan ali de yok. 3
sakat oyuncumuz var. Onun dışında tüm takım
bizimle. Giuliano'nun maç eksiği var, takıma
geç katıldı. Yavaş yavaş onu da takımın içine
sokacağız. aramıza geç katılan ve Trabzonspor
maçında oynayan oyuncularımız vardı. Sezon
başı gelip oynamayan oyuncularımız vardı. Fi-
ziksel ve mental olarak daha iyi durumdayız.
Kendinize olan güvenimiz artıyor. Son maçta da
bunu gördük. irfan Can'ın ve Visca'nın da attığı

goller onlara bu maçta farklı bir şekilde yansı-
yacak. Trabzon'dan gece döndük, bir yenileme
antrenmanı yaptık, çok kısa bir antrenman ya-
pacağız ve yarın akşam da maçı oynayacağız
ama bu tarz maçlara hazırlanmak, psikolojik
olarak daha kolay oluyor. Oyuncularımızı maça
kadar en doğru şekilde hazırlayacağız" ifadele-
rini kullandı. 

Türkiye için önemli

Geçen sezon da avrupa'da zorlu maçlar oyna-
dıklarına vurgu yapan buruk, "Geçen sezon
çeyrek finalden döndük belki aynı tempoda
devam etseydik, lig bitmeseydi çeyrek final ve
yarı finali görme şansımız olabilirdi. bu sezon
da aynı şekilde devam edeceğiz. Sivasspor'a da
başarılar diliyorum. Mecnun başkana, rıza ho-
caya ve futbolculara... Onların bu sezon üzerle-
rindeki yük de çok fazla. Gruplarında en iyi
performanslarını sergileyeceklerini düşünüyo-
rum. biz de ülkemiz ve Türk futbolu için, bir
yanda da kendimiz için de önemli. ilk kez bu-
rada oynayacak, yeniden Şampiyonlar Ligi are-
nasında yer alacak oyuncular var. benim için

de bir ilk. Motivasyonumuzun çok fazla olması
gerekiyor. Futbolun gereklerini yerine getirerek
futbol şansı da umarım yanımızda olur" diye ko-
nuştu.

Avrupa'da makas açıldı 

avrupa'da yer alan takımlar arasında büyük
farklar olmaya başladığının altını çizen buruk,
"Şampiyonlar Ligi'nde bir çok maça çıktım, çey-
rek final oynadım. Önemli takımlara karşı oyna-
dık. Şu zaman bakıldığında makasın daha fazla
açıldığını görüyorum. barcelona ve real Mad-
rid'e karşı iç sahada başa baş oynuyordun yeni-
yordun, üstünlük sağlıyordun ama şu an maddi
şartların çok fazla değiştiğini ve makasın açıldı-
ğını görüyoruz. burada ligimizle karşılaştırıldı-
ğında da bir oyuncularının maliyeti tüm takımın
bütçesine denk gelebiliyor. Paris SG örneğinde
bunun görebiliriz. Sahaya çıkıldığında da 11'e
11 bir mücadele var. elinizden gelenin en fazlı-
sını yaparak oyuncularınızla birlikte doğru şey-
ler yapabilirseniz sonuçlar da gelebilir. en zor
gruba düşen takım olarak da kendimizi göstere-
biliriz" dedi. Dha

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bugün RB Leipzig ile oynayacağı
maç için Almanya'ya gitti. Yolculuk öncesi havalimanında açıklamalarda bulunan

teknik direktör Okan Buruk, "Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız" dedi

ElimizdEn gElEnin
fazlasını yapacağız

Medipol Başakşehir, Leipzig mücade-
lesiyle Avrupa kupalarında 31'inci kar-
şılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli
ekip, bugüne dek yaptığı 30 maçta 8 ga-
libiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet

yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 32
gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde
45 gole engel olamadı. Yarın RB Are-
na'da oynanacak karşılaşma TSİ
22.00'de başlayacak. Mücadelede İs-

panyol hakem Jesus Gil Manzano
düdük çalacak. Medipol Başakşehir, ta-
rihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup-
larında mücadele edecek.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları

süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve
Okechukwu Azubuike kadroda yer al-
mıyor. Leipzig'de ise Marcel Sabitzer ve
Konrad Laimer Başakşehir maçında
görev alamayacak.

31'inci karşılaşma 

Olimpiyatları
bekliyoruz!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu ve
Meltem Hocaoğlu Akyol, kariyerleri ve olimpiyat hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu
KıSa bir aranın ardından İstan-
bul BBSK ile sözleşme imzala-
yarak kulübe yeniden dönen
Serap Özçelik Arapoğlu, "Yeni-
den evimde olduğum için ger-
çekten çok mutluyum. Burada
olmak, hedeflerimi gerçekleştir-
mek için büyük bir şans ve ben
de bu şansı en iyisi şekilde de-
ğerlendirmek istiyorum. İstan-
bul BBSK, işini profesyonel
ellere bırakmış, sistemin nasıl iş-
leyeceğini çok iyi bilen, spor-
cuya nasıl faydalı olabilirim,
sporcuyu nasıl daha ileriye taşı-
yabilirim düşüncesi ile meşgul
olan bir spor kulübü. Karate
branşı için şunu söyleyebilirim;
Türkiye'nin en iyi spor kulübü"
ifadelerini kullandı. Serap, pan-
demi döneminde yoğun müsa-
baka programı sonrası
dinlenme fırsatı bulduğu ancak
kondisyon olarak geri kaldıkla-
rına vurgu yaparak, "Olimpiyat-
lara normalde 2 gün çift, 1 gün
tek ve 1 gün dinlenerek hazırla-

nıyordum. Genel kuvvet, kon-
disyon, çabukluk antrenmanla-
rını programa ekleyerek
branşımı destekliyordum. Son
sürat antrenman ve müsabaka
programına devam ederken ne
yazık ki pandemiden dolayı
bütün programı değiştirmek ve
sıfırdan başlamak zorunda kal-
dım" dedi.

Büyük gün o gün

2021 yılına ertelenen olimpiyat
oyunlarına kota alan başarılı ka-
reteci, "Kendi sıkletimde 1 nu-
marayım ama olimpiyatlarda
bir üst sıklette mücadele edece-
ğim. Rakiplerim çok güçlü ola-
cak biliyorum ama ben de kendi
gücümün farkındayım. Olimpi-
yatların derece yapacak favori
sporcusu olarak gösteriliyorum,
inşallah bana inanan insanları
hayal kırıklığına uğratmam. Ül-
kemizi olimpiyatlarda en iyi şe-
kilde temsil ederim. Tabii ki her
turnuva benim için önemli ve

elimden gelenin en iyisini yapa-
cağım. Fakat olimpiyatları ga-
rantilediğimden benim için tek
hedef turnuva "Olimpiyatlar".
Sabırsızlıkla ben de her sporcu
gibi o büyük günü bekliyorum"
şeklinde konuştu. 

Olimpiyat kotası önemli

Tokyo Olimpiyat Oyunları için
kota mücadelesi veren Meltem
Hocaoğlu Akyol ise pandemi
dönemini kendisi açısından
kayıp olarak görmediğini ifade
ederek, "Sakatlıklarım, çalışma
sistemim, düşünce yapısı açısın-
dan bu arada çok değiştim ve
geliştim. Sürecin ardından daha
iyi sonuçlarla geri döneceğime
inancım tam" diye konuştu.
Meltem, organizasyon takvi-
mindeki ilk müsabakanın lig
müsabakası olduğunu dile geti-
rerek, "Şubat ayında lig müsa-
bakaları var. Fakat bu benim
için kota müsabakalarından
önce bir deneme gibi olacak.

Çünkü bu müsabakalar kota
için bir anlam ifade etmiyor. Şu
anda kotanın içindeyim ve iki
müsabakam kaldı. Bir lig müsa-
bakası ve Avrupa Şampiyonası.
Geçen senenin Avrupa üçün-
cüsü olarak derecelerimi koru-
yup ileri götürürsem, tekrar
olimpiyat kotasını almış olaca-
ğım" diye konuştu. 

Yarış nefes kesecek

Kota için mücadele ettiği spor-
cuları tanıdığına değinen Mel-
tem sözlerini şöyle sürdürdü;
"Aynı kategoride yarıştığım
sporcular. Kendi sıkletinizde ilk
ikiye girdiğinizde olimpiyatlara
gitmeye hak kazanıyorsunuz.
Ben şu anda zaten ikinci sırada-
yım. Üçüncü sıradaki sporcu ile
aramda puan farkı var. Önü-
müzdeki maçlarda puan ve per-
formansımı korursam kotam
kesinleşecek. Büyük bir heye-
canla müsabakaları bekliyo-
rum."  DHA

Balıkesirspor’u
uzatma anlarında

bulduğu gollerle
mağlup eden 

Bursaspor, bu sezon
sahasındaki ilk 

galibiyetini elde 
etti. Yeşil beyazlılar

ayrıca, ligin en 
golcü ekipleri 

arasına
ismini yazdırdı

Bursa nihayet
kazandı!

TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, dün akşam, Balıkesirspor
karşısında uzatma dakikalarında kaydettiği gollerle 3-1’lik
galibiyete uzandı. Yeşil beyazlı takım böylelikle bu sezon ilk
iç saha galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi daha önce
evinde oynadığı maçlarda Adana Demirspor’a 3-1, Gire-
sunspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Puanını 7’ye çıkaran Bur-
saspor, 5’inci haftayı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki
mağlubiyet ile 10’uncu basamakta tamamladı. Önceki
hafta da Tuzlaspor deplasmanında 3 gol bulan Bursaspor,
ligin de en golcü ekiplerinden biri haline geldi. Ligin ikinci
basamağındaki Tuzlaspor, 11 golle bu alanda zirvede bulu-
nurken, İstanbul ekibini 10’ar golle Bursaspor ve lider İs-
tanbulspor takip etti. Tuzlaspor karşısında olduğu gibi
Balıkesirspor maçında da 15 şut atan ve bunların 7’sinde
isabet sağlayan Bursa temsilcisi, bu kez savunmasıyla gali-
biyete ulaştı. Ligde 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda
Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 26 Ekim
Pazartesi günü ise Akhisarspor’a konuk olacak. 

Aferin sana
EMRE!
Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü emre
Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde
(ISL) birinci oldu. Macaristan'ın baş-
kenti budapeşte'de düzenlenen Ulus-
lararası Yüzme Ligi'nde mücadele
eden milli yüzücü emre Sakçı,
25.74'lük derecesiyle erkekler 50
metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı.
emre Sakçı'nın antrenörlüğünü yapan
Türker Oktay, ISL'deki ilk yarışlarında
1'incilik alarak iyi bir başlangıç yapma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını söy-
ledi. Oktay, "emre Sakçı, 25.74'lük 50
metre kurbağalama derecesiyle hem
Türkiye rekorunu 13 saliseyle kırdı,
hem de avrupa rekoruyla arasında 23
salise, dünya rekoruyla arasında 49
salise kaldı. buradan desteğini esirge-
meyen herkese teşekkür ederiz. Darısı
tüm sporcuların, antrenörlerin ve ebe-
veynlerin başına" dedi.

Savaş istemiyorum!
Süper Lig'in 5'inci haftasında dün Antalya'da
oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Gazi-
antepspor ile karşılaştı. 4 kırmızı kartın gösteril-
diği maç 1-1 berabere bitti. Gaziantep Futbol
Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica,
Antalyaspor maçının ardından yaşa-
nan gelişmelerle ilgili açıklamalarda
bulundu. Sumudica, "Türkiye Süper
Ligi gibi rekabet seviyesine saygı duy-
duğum bu ortamda, anlamsız bir sa-
vaşa sürüklenmek istemiyorum" diye
konuştu. Teknik direktör Marius Su-
mudica’nın kulübe yaptığı açıklama-
ları şu şekilde; "Bizler futbol oynamak
ve rekabet için buradayız. Ben futbolu
en derinimde yaşayan, heyecanlı bir

teknik adamım. Türkiye’ye geldiğim günden bu
yana, Türk futbolunun tarihi ve ülke konusunda
her şeye, herkese saygı duyuyorum. Her fırsatta
söylediğim gibi kendimi bu ülkede çok mutlu his-
sediyorum. Burası futboldan heyecan duyanla-

rın, yaşamak isteyeceği bir ortam.
Antalyaspor karşısında dokuz kişi kal-
mamıza rağmen, oyuncularım sahada
kahramanca bir performans sergiledi.
Maçta 1-0 gerideyken, verdiğim taktik-
ler ve oyuncularıma seslenişlerim ra-
hatsızlık yaratmazken, beraberlik
golünün ardından şahsıma ve oyuncu-
larımı hedef alan sözlü sataşmalar ya-
şandı. Bunu tribününde bulunan
yöneticiler, taraftarlar herkes gördü.”




