
Türk Tabipleri Birliği (TTB), ankete 62
ilden her birinin ortalama 8.49 hastayı 

izlediği 9 bin 103 aile hekiminin katıldığı anketin
sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan hekimler, 
ülkemizde vakaların pik yaptığı Nisan ayından
daha fazla olduğunu dile getirdi. Hekimlerin 
neredeyse tamamı salgının İstanbul'dan Anado-

lu'ya yayıldığını ifade etti. Ankette tespit edilen
bir diğer ilginç veri ise ülkemizde 600 bine yakın
kişinin izolasyonda olması gerektiği oldu. Dü-
zenlenen anket sorularını yanıtlayan hekimlerin
yüzde 41'i görev yaptıkları Aile Sağlığı
Merkezinde Covid-19 geçiren sağlık
çalışanı olduğunu söyledi. I SAYFA 9
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9 Eylül’ de corona virüsüne
yakalanan CHP Sözcüsü 

Faik Öztrak, sağlık durumu ile ilgili
bilgilendirme yaptı. Sosyal medya
hesabından corona virüsü yendiğini
duyuran Öztrak, “İkinci COVID 
testim de negatif çıktı. Çok şükür
hastalığı 
atlattım. 
Bugün itibariyle 
karantinadan
çıktım. Hastalı-
ğımda bana
moral veren tüm
mesaj, paylaşım
ve güzel dileklere
müteşekkirim”
dedi.  I SAYFA 7
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Faik Öztrak 
koronayı yendi

İKİNCİ TESTİ NEGATİF ÇIKTISÜLEYMAN SOYLU’YA YÜKLENDİ

Beste yaparken anlaşılmaya ve
çaldığımı gerçekten iletebilmeye

özen gösterdiğini belirten Ege Or, 
“Şarkılara hassas davranıyorum, 

şarkılarımı anlamaya çalışı-
yorum. Bu yüzden bu-

güne kadar çöpe giden
bir sürü şarkım da
oldu. Yapılmış olanı
yapmamaya çalışı-
yorum, bu nedenle
hafıza tazelemek

adına belli bir süre
müzik dinlemediğim

de oluyor” dedi. 

ç

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu için “Vatandaşın gü-

venliğinden sorumlu bakan kalkmış
AYM Başkanı ile polemiğe giriyor”
diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, “Bu ülkede AYM
Başkanı korumasız sokakta gezemez

diyor. Peki
durum buysa,
senin görevin
ne? Bu kadar
demokrasiden,
liyakatten ve cid-
diyetten nasibini
almamış bir yak-
laşım olabilir
mi” değerlendir-
mesini yaptı. 
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Durum buysa
senin görevin ne? 

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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İYİ Parti 2. Olağan Kurul-
tayı Ankara Altınpark’ta

gerçekleşti. Genel Başkan Meral
Akşener'in tek aday olarak çıktığı
kurultay, pandemi koşulları nede-
niyle açık havada ve seyircisiz ya-
pıldı. Kurultayda konuşan Akşener
iktidara yüklendi. Bir ülkenin varlı-
ğının o ülkenin adaletine emanet
olduğunu söyleyen Akşener, “Bir

ülkede adalet yoksa, bereket olmaz.
İş insanı, sanayici, yatırım yapmaz,
yapamaz. Yabancı yatırımcı 
gelmez, gelemez. İşsiz sayısı artar.
Gençler hayal kuramaz, umudunu
yitirir. Sayın Erdoğan bunların
hepsi oldu, milletimiz bunları tüm
çıplaklığıyla yaşıyor. Bunların hepsi
oldu, çünkü sen adaleti öldürdün”
eleştirisinde bulundu. 

ç
BiR ÜLKEDE ADALET YOKSA, BEREKET OLMAZ

“Millet bizi çağırıyor” slo-
ganıyla yapılan kurultayda

parti yönetimi için de seçim yapıldı.
Meral Akşener'in parti yönetimi
için çıkardığı anahtar listede bazı
isimler dikkat çekti. Koray Aydın,
Aytun Çıray, Cihan Paçacı ve
Yavuz Ağıralioğlu gibi İYİ Parti'nin
kurmaylarını listesine yazan Akşe-
ner, Merkez Disiplin Kurulu asil

üye listesinin başına da 2014 yerel
seçimlerinde MHP Beylikdüzü 
Belediye Başkan adayı olan Ethem
Baykal'ı yazdı. Kurultayda bin 
379 delegenin oy kullanabilmesi
için 40 sandık, 150 kabin kuruldu.
MHP ve HDP dışındaki partilere
mektup yazılarak salgın tedbirleri
kapsamında kurultay daveti gön-
derilemediği ifade edildi. I SAYFA 7
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MHP VE HDP DIŞINDAKi PARTiLERE MEKTUP YAZILDI

Ahmet Davutoğlu

SİLİVRİ AÇIKLARINDA OLACAK

Marmara Fayı'nın ortalarında
sismik boşluk oluştuğunu ve

boşluğun henüz kırılmadığını 
aktaran Prof. Dr. Süleyman Pampal,
fay hattının Silivri açıklarında 
7- 7.5 buçuk büyüklüğünde 

depreme neden
olacağını ifade
etti. Pampal,
“1999’dan sonra
21 yıl geçti. Bu
yüzde 65 olan
ihtimal 70’e
çıktı, 75’e çıktı
80’e çıkıyor. Yani
yaklaşıyoruz”
dedi. I SAYFA 4
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Büyük depreme 
yaklaşıyoruz!

Süleyman Pampal

GP’DEN ÜYE KAMPANYASI

Gelecek Partisi'nin ülke 
genelinde başlattığı üye kam-

panyasına Çatalca İlçe Başkanlığı,
500 yeni üye  ile katkı verdi. Gelecek
Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih
Şahin’in katıldığı programda 
150 yeni üye hazır bulunurken, 
sembolik olarak 10 üyeye parti 
rozeti takıldı. İsa Mesih Şahin,
“Türkiye genelindeki Gelecek 
Partisi'ne ilginin Çatalca'mızda da
olması bizi mutlu etti” dedi. I SAYFA 4
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Çatalca'da
500 yeni üye

Faik Öztrak

Eski Başbakanlardan Mesut
Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle

tedavi altında alındı. Yılmaz’ı tedavi
gördüğü hastanede ziyaret eden 
Galatasaray Spor Kulübü ikinci 
başkanı Abdurrahim Albayrak,
“Dün akşam, hiç Allah korkusu 
olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın 
hayatını kaybettiğine yönelik 
haberler yaptı.
Yazıktır, günah-
tır. Beyefendi
yoğun bakımda
değil odasında-
dır. Beyefendiye
herkes dua etsin,
yüce Allah'tan
ümit kesilmez”
diye konuştu.  
I SAYFA 4

ç

Mesut Yılmaz'a 
herkes dua etsin

YALAN HABERLERE TEPKİ

Mesut Yılmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın ve Milli Sa-

vunma Bakanı Hulusi Akar'dan
Yunan gazetesinin Erdoğan hakkın-
daki çirkin manşetiyle ilgili peş peşe
tepkiler geldi. Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, “Bu utanç vesikası
Yunan basın tarihinde kara bir leke
olarak kalacaktır.  İki ülke arasındaki
ilişkileri sabote
etmeyi amaçla-
yan bu ahlaksız-
lar hakkında
Yunan makam-
larınca da ge-
rekli  işlemlerin
derhal yapılma-
sını bekliyoruz”
tepkisini gös-
terdi.  I SAYFA 7
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Basın tahinde 
kara bir leke

YUNAN BASININA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Hulusi Akar

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından 
düzenlenen Vodafone 15. İstanbul Yarı

Maratonu tamamlandı. Pandemi ile ilgili tüm
önlemlerin alındığı ve kısıtlı kontenjan ile 2 bin
500 koşucunun katıldığı yarış, yeni normal 
dönemde üst düzey hijyen standartlarıyla ger-

çekleşen altın kategorideki ilk yarı maraton olma
özelliğini taşıyor. Yarışı erkekler kategorisinde
Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 16 saniyelik derecesi
ile birinci olarak tamamladı. Kadınlar kategori-
sinde ise 1 saat 13 dakika 17 saniyelik derecesi
ile Fatma Demir birinci oldu. I SAYFA 15

ç

YIL: 15      SAYI: 4739      21 EYLÜL 2020 PAZARTESİ www.gazetedamga.com.tr       FİYAT: 75 Krş
HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 15’DE

HeyeCAN 
SONA erdİ

MARATON NEFES KESTi
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iSTANBUL’DAN
ANADOLU’YA!

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ: 600 BİN KİŞİ İZOLASYONDA OLMALI

İmece Yapım; ilk uzun
metraj filmiyle 600 yıl ön-

cesinden günümüze hak ve adalet
üzerinden pencere açmaya hazır-
lanıyor. Suavi, Bülent Emrah 
Parlak, Saygın Soysal’ın başrolde
olduğu, çekimleri devam eden
“Hakikat” filminin Edirne’de, 5
bin metrekare alana kurulan setine
ulusal ve yerel basın mensupları
davet edildi. Pandemi kurallarına
uyulan sette düzenlenen basın
toplantısına yapım şirketi adına
Yapımcı Özer Barış Çalık ile 
birlikte Yönetmen Hakan Alak ve
oyuncular katıldı. I SAYFA 13
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ŞeyH bedreddİN rUHU CANlANdı BiRÇOK ŞARKI

ÇÖPE GiTTi!

İsmaİl GökGez söyleşİ sayfa 2'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 
2. Olağan Kurultayı'nda konuştu. “Bir ülkede adalet
yoksa, bereket olmaz. İşsiz sayısı artar. Gençler hayal
kuramaz, umudunu yitirir” diyen Akşener, “Sayın
Erdoğan bunların hepsi oldu. Çünkü sen adaleti
öldürdün” sözleriyle de iktidara yüklendi

erdOGAN
AdAleTı
OldUrdU!

GENÇLERE iŞSiZLiK VE UMUTSUZLUK VERDiN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Atatürk, “Muhtaç olduğun 
kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur” diyerek Türk gençliğine
özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan?
İşsizlik verdin. Umutsuzluk verdin. Bunalım verdin” ifadelerini kullandı. 

TTB Aile Hekimliği 
Kolu 7-14 Eylül tarihleri
arasında 62 ilden 9 bin
103 aile hekiminin
katıldığı bir anket yaptı.
Ankete göre salgın 
İstanbul’dan
Anadolu’ya yayıldı

İstanbul’dan
karadeniz’e 
hamsi gidiyor

Karadeniz'in incisi, balık tezgahları-
nın gözdesi hamsi, anavatanı 

Karadeniz'e İstanbul’dan kamyonlarla
gönderiliyor. Henüz Karadeniz’de hamsinin
çıkmadığını belirten balıkçılar, Marmara
Denizi’nde avladıkları hamsileri, Gürpınar
Balık Hali’nde mezat usulü satarak soğuk
hava kamyonlarıyla Karadeniz Bölgesi ile
yurdun dört bir yanına gönderiyor. I SAYFA 8
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eN İyİ FİlM bellİ OldU
Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası
Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman

Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. Birçok sanatçı ve oyuncu-
nun katıldığı törende, Ercan Kesal’ın senaryosunu yazdığı “Nasipse
Adayız” “En İyi Film dalında Altın Koza’nın sahibi oldu. I SAYFA 9

çGelİrde 
büyük 

adeletsizlik
HABERİN DEVAMI SAYFA 6

Hamsinin
anavatanı 
Karadeniz’de
hala hamsi
çıkmadı. 

Ercan
Kesal



E ge Or, Damga'ya konuştu. Ailesi-
nin teşviki ile müziğe başladığını
belirten Or, "Yaptığım müzik 

alternatif rock olarak değerlendirilebilir. Ne çok sert
ne çok yumuşak bir rock müzik tarzım var” dedi.
Müzk yolculuğunu anlatan Ege Or, “Sanat, toplum-
dan ayrı düşünülemez kanısındayım ve ilk albü-
mümde de birçok toplumsal konuya değindim” 
diye konuştu. 

ÜEge Or'u ben tanıyorum lakin tanımayanlar için
biraz kendinizden bahseder misiniz?
Öncelikle bu haftaki köşenizde bana yer verdiğiniz için
teşekkür ederim. Ben Ege Or. 30 yaşındayım, boyum
1.74, 65 kiloyum, şimdilik bekarım. 27.05.1990 tari-
hinde doğdum. Dolayısıyla ikizler burcuyum. Aslen İs-
tanbullu ve Selanik göçmeni bir ailenin tek
çocuğuyum; ancak Ankara’da doğup büyüdüm. An-
kara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nden 2007 yılında
mezun olduktan sonra lisans derecemi de Gazi Üni-
versitesi Ekonometri bölümünden 2013 yılında aldım.
Sonrasında Varşova Üniversitesi’nde Quantitative Fi-
nance üzerine master yaptım. Annem babam mimar
olmasına karşın ben o alana yönelmedim ve şu an
Krakow’da uluslararası bir firmada veri bilimcisi ola-
rak çalışmaktayım.

ÜYaptığınız müzik biraz farklı. Alternatif rock türüne
mi giriyor? Yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsunuz?
Yaptığım müzik alternative rock olarak değerlendirile-
bilir. Ne çok sert ne çok yumuşak bir rock müzik 
tarzım var.

ÜMüzik tutkunuz aileden mi geliyor? Ailede var mı
müzikle uğraşan?
Müzik tutkum ailemin teşvikiyle başladı. Babam mü-
ziğe karşı çok yetenekli birisi olmasa da çok iyi bir din-
leyici ve eleştirmendir. Annem ise ailedeki müzik
yeteneğine sahip olan kişidir. Kendisi 5 yaşında An-
kara Radyosu’nda piyano konseri vermiş bir kişidir.
Ancak, koşullar onu müziği bırakmaya zorladığı için,
müzikle hep amatör olarak ilgilenmiş. Dolayısıyla,
müziğe teşvik edilmem konusunda bu kadar tutkulu
eleyenlerim olduğu için şanslı olduğumu 
söyleyebilirim.

ÜSizce müzik pahalı bir sektör mü?
Tabii ki bestelemek, söz yazmak için bir maliyete gerek
duymazken; işin mutfağına girdiğiniz, hele hele pro-
fesyonel mutfağına girdiğiniz sürece (yani prodüksi-
yona) pahalı olan bir sektör olduğunu söyleyebilirim.
Ancak, yıllar geçtikçe maliyetlerin de gitgide azaldığını
göz ardı etmemek gerekir. Mesela 2000’lere kadar bir
albüm, kayıt stüdyolarında büyük maliyetlerle, aylarca
süren bir zaman diliminde analog teyplerle kaydedilir-
ken (şimdiki gibi hata yapma lüksünüz yok); şu anda
insanlar evlerinde çeşitli DAW’lar sayesinde özgürce
kayıt yapabilmekteler, ki bunların bir kısmı da çok
ucuz veya ücretsiz. İşin basım ve dağıtım kısmı da
Spotify, Apple Music gibi dijital platformlarla devre-
den çıkmış durumda artık. Özetle benim yaptığım
müzik, artık bir mikrofon, iki gitar ve bir klavyeyle ya-
pılabilecek durumda.

ÜMüzik dışında çalıştığınız işinizden 
bahseder misiniz?
Data scientist, yani veri bilimcisi olduğumu söylemiş-
tim. Veri bilimi denen şey aslında, makine öğrenmesi
algoritmaları, büyük veri ve veri tabanlarının kullanımı
ile tahmin yapmaya yönelik bir alan. Örneğin; yapay
zekanın, yapay zekâ olabilmesi için arkasında çalışan
algoritmaları dizayn eden, forma sokan ve onların
uygun şekilde çalışmasını sağlayan biziz mesela. Bu
kavramın veya konseptin, ilerleyen yıllarda çok daha

popüler hâle geleceğine inanıyorum.

ÜAileniz müzisyen olmanızı destekledi mı?
Kendileri beni hem müziğe başlama hem de
devam etme konusunda büyük bir şekilde 
desteklediler.

DÖRT NESİLDİR GALATASARAYLIYIZ

ÜFutbol sizin için ne ifade ediyor? Bayağı tut-
kunsunuz.
Dört nesildir Galatasaraylıyız ve dedem TFF yö-
neticilerindendi aynı zamanda Türkiye Futbol
Adamları Derneği kurucularından. Bu nedenle bir

yandan aileden gelen bir futbol tutkusu varken, öte
yandan da kendim olarak futbolu çok sevdiğim için

takip etmekteyim. Özellikle, biz 90’lar çocuklarına
Türkiye ve Avrupa futbolu büyük anlam ifade ediyor.
Ancak, son yıllarda, özellikle futbol kalitesindeki tartış-
masız düşüş ve seyir zevkinin kaybolmasından ötürü
Türkiye futbol liglerini takip ettiğim söylenemez.
Arada sırada Avrupa maçlarını takip ediyorum.

BENİ MÜZİĞE AİLEM YÖNELTTİ

Ü7 yaşındaki bir çocuğun piyanoyla ilk tanışması
nasıl gerçekleşti?
Bu yaşta böyle bir tanışmanın muazzam bir duygu ol-
duğunu söyleyebilirim. O yaştaki bir çocuk, ailesi ne-
reye yönlendirirse oraya gitmeye mahkumdur. Bu

yüzden doğru alana yönlendirmek, kişinin geleceğinin
şekillenmesi bağlamında çok hassas bir konudur. Aile-
min beni bu alana yönlendirerek, beni iyi analiz ettikle-
rini düşünüyorum. Piyano ile erken tanışmam
sonrasında birçok enstrümanı anlamam, onları çö-
zümlemem çok kolay oldu.

ÜOgün Sanlısoy'la çalışmak nasıldı?
Kendisiyle 2010 yılında Ankara’da prodüksiyon ve
miks aşamalarında çalıştım. Güzel bir tecrübeydi, ilk
kez ünlü bir kişiyle çalışmıştım. Bana çok şey kattığını
söyleyebilirim. 

Ü“Sepya” grubu birçok konser verdi neden dünyanın
birçok ülkesine dağıldı sonra? 
Herkes yüksek lisansa başka ülkelere gitti. Tamamen
bununla alakalı bir dağılma. Hepimiz hâlâ arkadaşız,
hâlâ görüşüyoruz. Bir araya gelip tekrar müzik yapma
planlarımız olsa da henüz zaman ve mekân denkleşti-
remedik.

ÜBeste yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?
Dikkat ettiğim çok özel bir nokta olmamakla beraber
anlaşılmaya ve çaldığımı gerçekten iletebilmeye özen
gösteriyorum. Şarkılara hassas davranıyorum, şarkıla-
rımı anlamaya çalışıyorum ve ürettikçe tekrar tekrar
dinliyorum. Bu yüzden bugüne kadar çöpe giden bir
sürü şarkım da oldu. Yapılmış olanı yapmamaya çalı-
şıyorum, bu nedenle hafıza tazelemek adına belli bir
süre müzik dinlemediğim de oluyor.

Üİlk albümünüz "İnsanat Bahçesi" fiziki olarak basıl-
masına rağmen neden dağıtılamadı?
Çok yoğun bir emeğin arkasına saklandığı bir al-
bümdü ama bir şeyler yolunda gitmedi. Buna, o za-
manki plak şirketiyle aramızda geçen gerginlik sebep
oldu. Bir bakıma, basılmış olan CD’lerimi kurtarabil-
diğim için şanslı olduğumu düşünüyorum.

Üİkinci albüm "Parıltılar" Mayıs 2020'de çıktı. Gelen
tepkiler nasıldı? Kimlerle çalıştınız?
Gelen tepkiler beklentimin çok daha üzerindeydi. Şa-
hane tepkiler de aldım, yapıcı eleştiriler de aldım. Me-
sela şarkıların 2000’ler sound’unu yansıttığından
bahsedenler oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse, bu
tarz eleştiriler beni gerçekten çok mutlu ediyor; çünkü
kendimi geliştirmem konusunda bana fikir veriyor.
Genel olarak albümün sound’u çok beğenildi. Israrla
şarkıların ardındaki hikayeler soruluyor ama bunların
bende kalması gerektiğine inanıyorum. Bu albümde,
ilk albümdeki kadar çok kişiyle çalışmadım. Enstrü-
manların çoğunu ben çaldım. Çok sevdiğim arkada-
şım Berk Demir, ki kendisi çok iyi bir gitaristtir, gitar
partisyonlarına büyük katkıda bulundu. Miks ve mas-
tering işlemleri Mars Yapım stüdyolarında 2017 yı-
lında yapıldı.

ÜMüzik konusunda Ege Or şu an neler yapıyor?
Eğer o gün dışarıda işim yoksa, eve geldiğim
andan yattığım zamana kadar, müziğe dair
küçük de olsa mutlaka bir şey yapıyorum.
Mesela küçük gitar partisyonları kaydediyo-
rum, kaydetmeden bağıra bağıra gitar çalı-
yorum, çeşitli ritimler deniyorum, kendi
kendime şarkı söylüyorum… Bunların dı-
şında, şayet hafta sonu vaktim varsa da yeni
kayıtlar deniyorum. Üç yeni şarkımın daha
hazır olduğunu da söyleyebilirim.

ÜÖnümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor?
Belki yeni bir EP. Neden olmasın?

ÜHayatınızın dönüm noktası hangi olay ya
da olaylar?
İki tane dönüm noktamın olduğunu düşü-
nüyorum. Bir tanesi 2013 yılında ABD serü-
venimin başlaması ve tası tarağı toplayıp
gitmem, ötekisi de hayatımızı resmen esir
almış olan Covid-19. Bu ikisi, hayatımda
gerçekten köklü değişimlere sebep oldu. 

ÜDüet yapmak istediğiniz bir isim var
mıdır?
İmkansıza yakın olsa da David Gilmour ile
düet yapmak muhteşem olabilirdi.

ÜTürkiye'den kimleri dinliyorsunuz?
Rock grupları adına söylersek eğer, Çilekeş
bence Türkiye’de en sıkı müzik yapan grup-
lardan biridir ve parçalarındaki örüntüleri
hayranlıkla takip ediyor, müziklerinin Tür-
kiye standartlarının çok üzerinde olduğunu
düşünüyorum. Keza Mor ve Ötesi de benzer
şekilde. Athena ve Pentagram da dinlediğimi
söyleyebilirim.

ÜDünyadaki herhangi bir olayda (savaş,
virüs, patlama, saldırı, felaket, afet vb.)
Neden ilk müzik sektörü etkileniyor? Ya da
kısıtlanıyor? Bu sektörden ekmek yiyen in-
sanlar neden düşünülmüyor?
Bu sektörden ekmek yiyen kişiler sadece
şarkı söyleyen kişiler değil. Bir albümde; pro-
düktöründen aranjörüne, gitaristinden yaylı
orkestrasına, miks mühendisinden maste-

ringcisine onlarca kişi çalışıyor ve bu insanların para
kazanamaması kaliteli işlerin üretilmesini baltalaya-
caktır. Aslında sosyo-ekonomik buhranlardan ilk
müzik sektörünün etkilendiği görüşüne katılmıyorum;
ama etkilenen sektörlerden birisi olduğu açık. Dünya
müzik tarihine bakarsak, en etkileyici eserlerin bu tarz
buhranların hemen arkasından gelen rahatlık dönem-
lerinde üretildiğini düşünüyorum.

İSMAİL
GöKGEZ

SöYLEşİ
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Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR
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Beste yaparken anlaşılmaya ve çaldığını gerçekten
iletebilmeye özen gösterdiğini belkirten Ege Or,

“Şarkılara hassas davranıyorum, şarkılarımı anla-
maya çalışıyorum. Bu yüzden bugüne kadar çöpe

giden bir sürü şarkım da oldu. Yapılmış olanı yapma-
maya çalışıyorum, bu nedenle hafıza tazelemek adına

belli bir süre müzik dinlemediğim de oluyor” dedi

BIRCOK SARKI

COPE GITTI!

Yurtdışında yaşamanın zorlukları ve kolaylıkları nelerdir?
Ben bu konuyu Polonya’da yaşamak olarak ele alsam daha doğru
olur. İlk olarak aileden uzakta, bambaşka bir kültürün içerisine girmiş
olarak buluyorsunuz kendinizi. Bu büyük bir handikap; çünkü bam-
başka bir kültür tanımının içine muhtemelen hiç bilmediğiniz bir dili
de katıyorum: Lehçe! 2015 yılında ülkeye ilk geldiğimde, çoğunluğun
İngilizce bildiğini varsayarak geldim, fakat büyük bir sürprizle karşılaş-
tım. Küçük bir azınlık İngilizce konuşabilirken, çoğunluk ise kendi dil-
lerini konuşamadığımızda bize karşı sert tavır takınıyordu. Tabii bu da
zamanla azaldı ve kendi çabalarımla dil
problemi de artık ortadan kalktı.
Yeme içme kültürü bizimkinden
çok daha farklı. Türki-
ye’nin, coğrafi sebeplerden
ve çok kültürlü yapısın-
dan ötürü çok derin ve
kozmopolit bir yeme
içme kültürü olduğu
aşikâr. Ancak, Po-
lonya için bunu
söylememiz çok
da mümkün
değil. Çok az sa-
yıda kendi ye-
mekleri olmakla
beraber, bunlar
da genellikle civar
ülkelerle özdeşleş-
miş yemekler. İç-
kiyi, gerçekten de
bilindiği gibi çok içi-
yorlar. Bunun yanı
sıra, kahvaltıda küçük
bir sandviç, öğlen yeme-
ğinde haşlanmış pirinç,
akşam üzeri yemeğinde
(akşam yemeği diye bir kavram
olmadığından) ise bir meyve veya
hafif bir yemek yiyen bir Polonyalı görür-
seniz eğer şaşırmayın. Ancak büyük şehirlerde yemek alışkanlıkları
biraz daha bizimkine yakın. Bu nedenle, Türkiye’den gelen birisi için,
yaşam tarzı adına büyük farklılıklar olduğu çok belirgin. Tabii her şey-
den bağımsız olmak üzere, ırkçılığın da yükselişte olduğu gerçeğini de
eklemeden geçemeyeceğim.

POLONYA’DA IRKÇILIK
YÜKSELİŞE GEÇTİ

ÜDepremlerle, maden işçileriyle ilgili şarkılar yapabi-
liyorsunuz. Sanatçı yaşadığı toplumdan bağımsız dü-
şünülemez. Toplum ve sanatçı ilişkisine siz nasıl
bakıyorsunuz? Bütün şarkılar aşk üzerine mı yazıl-
malı? Yoksa herhangi bir konuda ya da toplumu etkile-
yen konularda da şarkılar yapılabilir mi?
“Aslında insan ne kadar özgür olmaya çalışsa da örtülü
düşünmenin pençesinden kurtulamıyor” sözü, ilk albü-
müm İnsanat Bahçesi’nin sloganıydı. Sanatçı olarak ni-
telendiriyorsanız beni tabii ki çok mutlu olurum. Sanat,
toplumdan ayrı düşünülemez kanısındayım ve ilk albü-
mümde de birçok toplumsal konuya değindim, sizin de
bahsettiğiniz gibi. Fakat, sadece sosyal konuları ele al-
dığımı söylemek çok da doğru olmaz. İlk albümümde
99 depremleri, maden işçileri ve Ankara Belediye-
si’ndeki çarpıklığı ele almamın yanı sıra dört tane de
aşk üzerine yazdığım şarkım mevcut. Müzisyenler ve
sanatçılar, şarkıları diledikleri gibi yazmak konusunda
tabii ki serbestler. Buna karışmak benim haddim değil.
Ancak kendi adıma konuşursam, ben sosyal konulara
değinmediğim zamanlarda kendimi biraz da olsa rahat-
sız hissediyorum. Sanatçıların sözü dinlenen kişiler ol-
duğu kanaatindeyim ve aydın olarak nitelendirdiğimiz
bu kişilerin de toplumun ilerlemesine bu ve benzeri yol-
larla ciddi manada katkı yapacaklarına inanıyorum.

SANATÇILAR SÖZÜ
DİNLENEN KİŞİLER
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Olay, Atatürk Bulvarı'nda saat 12.00 sı-
ralarında meydana geldi. Yasin D. res-
torasyonu devam eden Bozdoğan 
Kemeri'nin tepesine çıktı. Kemerin 
ucunda duran Yasin D.'yi gören vatan-
daşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çev-
rede güvenlik önlemi alarak intihar gi-

rişiminde bulunan Yasin D.'nin yanına 
müzakereci polis gönderdi. Branda 
açan itfaiye ekipleri merdiven aracıyla 
hazır bulundu. Müzakereci polis ve it-
faiye erlerinin yoğun uğraşları sonucu 
iki saatin sonunda Yasin D. intihardan 
vazgeçirildi. Bozdoğan Kemeri'nden in-
dirilen Yasin D. olay yerindeki sağlık 

ekiplerine teslim edildi. Yaşanan intihar 
girişimi meraklı vatandaşlar tarafından 
cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. 
Maske kullanımı ve sosyal mesafeye 
dikkat etmeyen vatandaşlar polis ekip-
lerince dağıtıldı. İkna çalışmaları tra-
fikte uzun kuyruklar oluşmasına da 
neden oldu. DHA 

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

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Uyuşturucu operasyonu
SANCAKTEPE ve Ümraniye'de 
yapılan uyuşturucu operas-
yonlarında 2 kişi 

gözaltına alındı, uyuşturucu maddeler ile 
1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
dün gelen M.G., Adem B'nin, kendisini 
uyuşturucu madde satışında aracı olarak 
kullandığını söyledi. M.G.’nin gösterdiği 
yerde,  8 parça halinde toplam ağırlığı 
174 gram gelen bonzai ile 1 adet hassas 
terazi ele geçirildi. Şüpheli Adem B., 
Yunus Emre Mahallesi 'nde düzenlenen 
operasyonla yakalandı. Ümraniye’de 
uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 
bugün yapılan operasyonda da  İrfan 
T'nin  uyuşturucu madde satışı yaptığı 
tespit edildi. Uyuşturucu maddeleri Tan-
tavi Mahallesinde bulunan bir adreste 
sakladığı belirlenen İrfan T, ikamet ettiği 
Atatürk Mahallesi'nde yakalandı.

Kemerde intihar girişimi
Fatih Unkapanı'nda tarihi Bozdoğan Kemeri'ne çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin D. yoğun uğraşlar  

sonucunda intihardan vazgeçirildi. İkna çalışmaları sırasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Eyüpsultan'da iki çocukla beraber kırtasiye dükkanına gelen kadının, 
hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından 
çevredeki esnaf kendi güvenlik kameralarını da izleyince aynı kadının 

diğer dükkanlarda da aynı girişimde bulunduğu görüldü

CAN CIKAR  
HUY CIKMAZ

O lay, geçtiğimiz günlerde Vardar 
Bulvarı'nda gerçekleşti. İd-
diaya göre, şüpheli kadın iki 

çocukla birlikte kırtasiye dükkanının 
önüne geldi. İlk önce etrafı kolaçan 
eden şüpheli, dükkan önündeki tez-
gahta bulunan oyuncakları çalarak yo-
luna devam etti. Dükkan sahibi 
Mehmet Dinç, tezgahta bulunan oyun-
cakların eksik olduğunu fark edince gü-
venlik kameralarını inceledi. Kucağında 
çocuğuyla hırsızlık yapan kadını gören 
Dinç, büyük şaşkınlık yaşadı. Dinç, 
"Çocukların oyuncak çalmasına alışkı-
nız. Ama bir annenin çocuklarının ya-
nında hırsızlık yapması beni şok etti" 
dedi. 

Bu beni şok etti açıkçası 

Dükkan sahibi Mehmet Dinç, bir anne-
nin çocuklarının yanında hırsızlık yap-
masının kendisini şok ettiğini ifade etti. 
Dinç, "Çok sık yaşanan bir olay bu. So-
nuçta kırtasiye ufak çocuklar çalıyor. 
Büyüklere şu ana kadar denk gelmemiş-
tik. Bu olayı sosyal medyada paylaştım 
çünkü kadının çocuklarıyla beraber ol-
ması. Çocuklarının yanında hırsızlık 
yapması. Bu beni şok etti açıkçası. Anne 
kutsal diyoruz tamam ama hangi anne 
kutsal? Bunları birbirinden ayırmak 
lazım. Bu annenin kutsal olma ihtimali 
biraz zor. Çünkü düşünebiliyor musu-
nuz 2 tane küçük çocuğun yanında sü-
rekli hırsızlık yapan bir kadın. Bu 

çocuklar sürekli bunlar görüyor. Bu ço-
cuklar büyüdüğü zaman ne olabilir" 
diye konuştu. 

İstese oyuncakları verirdim 

İhtiyaç sahibi ailelere istediğinde oyun-
cak verdiğini söyleyen Mehmet Dinç, 
"Bana gelse deseydi 'Benim durumum 
yok. Ben ona göre verirdim zaten. Ço-
cuklara bakarak da bunu anlayabilirsi-
niz. Nedir ki kaç paralık oyuncak? Ben 
parasında değilim. Ama ne içeriye girdi 
ne bir şey yaptı. Zaten önce kolluyor 
dükkanı giren çıkan var mı diye. Bakıyor 
ki kimse yok. Kameraları da büyük ihti-
mal fark etmedi. Aldı gitti. Ben dışarıya 
bakıyorum hangi oyuncak eksik neler 
satılmış diye. Baktım ki eksik var hemen 
gittim geriye dönük izledim. Kadının 
hırsızlık yaptığını gördüm böyle" dedi. 

Mecburen girişe yazı astım 

Yaşanan hırsızlık olayının ardından 
dükkân sahibi Mehmet Dinç dükkânın 
girişine yazı astı. Dinç, "Bu yazı daha 
önce burada yoktu. Bu olaydan sonra 
baktım ki insanlar kameraları fark etmi-
yor. Bari hiç değilse rezil olmasınlar 
diye böyle bir yazı asmak durumunda 
kaldım. Yoksa daha önce yoktu bu olay-
dan sonra bu yazıyı astım" ifadelerini 
kullandı.

2 ÇOCUK annesi genç kadın, kırta-
siye dükkanına uğramadan önce 
hemen bitişiğindeki giyim mağazası-
nın kameralarında da görüntülendi. 
Mağaza sahibi Mehmet Yılmaz, "Biz 
de yan taraftaydık. Bizim diğer dük-
kanımız da var. Orayla ilgilenirken 
yandaki komşu bizi çağırdı. O sırada 
kadın içeride oyalanıyor. Elemanımız 

son dakika geliyor. Belki gelmese o 
an çantaya onu da atabilirdi. Sonra 
oradan çıkıp buraya geliyor işte. Bu-
rada hırsızlık yaptığını görünce ben 
de kamera kayıtlarımı inceledim. 
Baktık ki bizim de ürünlerimize bak-
mış. Belki elemanımız gelmemiş olsa 
bizden de bir şeyler çalabilirdi" diye 
konuştu. DHA 

BAŞKA DÜKKANLARDA DA DENEMİŞ

Pencereye sıkıştı! 
İstanbul'da çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi  polis tarafından yakalandı. Operasyon 
sırasında tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan bir şüphelinin yakalanış anlarını ise polis kamerası kaydetti

İSTANBUL'DA meydana 
gelen hırsızlık olayları 
üzerine polis soruşturma 

açtı. Güvenlik kameralarının incele-
mesi sonucu 4 ayrı işyeri hırsızlığını 
aynı kişiler tarafından yapıldığı tes-
pit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğine 
bağlı ekipler, kimliklerini tespit et-
tiği şüphelileri Kağıthane, Fatih, 
Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçele-
rinde tespit ettiği 6 adrese eş za-
manlı operasyon yaptı. 
Operasyonda 1'i  kadın 5 şüpheli 
yakalanırken evlerde yapılan ara-
mada 12 bin lira , ziynet eşyaları , 8 
adet cep telefonu, 8 kol saati, 2 bil-
gisayar ele geçirildi. 

4 iş yerine girmişler 

Operasyon sırasında tuvalet pence-
resinden apartman boşluğuna ine-
rek kaçmaya çalışan bir şüpheli ise 
suçüstü yakalandı. Polisler tarafın-
dan pencerede yakalanan şüpheli 
aşağı indirilerek gözaltına alındı. 
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgula-
nan şüphelilerin 4 iş yerine girerek 

hırsızlık yaptıkları belirlendi. Gü-
venlik kamera görüntülerine yansı-
yan görüntülerde hırsızların maske 
taktıkları işyerlerine girdikten sonra 
içerde buldukları kasaları açarak 
ziynet eşyaları ve paraları alarak 
kaçtıkları görüldü. 

2. kattan düşmüş 

Soruşturma sırasında elde edilen 
görüntülerin biri deneyimli dedek-
tifleri bile şaşırttı. Görüntülerde 
ikinci katta bulunan bir iş yerine 
girmeye çalışan şüphelilerden biri-
nin aşağıya düştüğü görüldü. Bir 
süre yerde hareketsiz durduktan 
sonra acıyla kıvranmaya başlayan 
kişinin  yanına gelen diğer şüpheli-
lerin onu yerden kaldırarak geldik-
leri otomobile kadar taşıdıkları ve 
hep birlikte kaçtıkları görüldü. Po-
liste işlemleri tamamlanan daha 
önceden de polise geliş kaydı bulu-
nan şüpheliler Fatih Ç.(30), Gül-
süm T.(36), Süleyman K.(31), Bilal 
B.(27), Ramazan A.(30) adliyeye 
sevk edildiler. DHA 

KAZA saat 09.30 sıralarında Ataşe-
hir Atatürk Mahallesi Turgut Özal 
Bulvarı üzerinde meydana geldi. 

Ferhat Yalçın yönetimindeki 34 KB 2489 pla-
kalı hafriyat kamyonu virajı alamayarak dev-
rildi. Kaza nedeniyle kamyonun taşıdığı 
hafriyat yola döküldü. İhbar üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yal-
çın'ın çalışma arkadaşları kazayı haber alır 
almaz olay yerine geldi. Arkadaşları, kamyon 
içindeki sürücüyü aracın camlarını kırarak dı-
şarı çıkarttı. Yalçın, sağlık ekipleri tarafından 
sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye kal-
dırıldı. Yola dökülen hafriyatlar ise iş makine-
leri tarafından temizlendi. Sürücü Ferhat 
Yalçın'ın çalışma arkadaşı, “Şantiyedeydik 
biz, haber geldi araba kaza yaptı, diye. Koşa-
rak geldik ama nasıl oldu bilmiyorum. Sağlık 
durumu şu anda iyi gözüküyor. Metro inşaatı 
için hafriyat taşıyordu" dedi. DHA 

Kaçarken 
yakalandılar

OLAY, Kurtuluş Caddesi'nde dün 
saat 03.30 sıralarında meydana 
geldi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlü-

ğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bu-
lunan seyir halindeki 34 EG 3272 plakalı 
motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarı-
sına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı. 
Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulu-
nanlar şüpheliler arasında kovalamaca  
yaşandı. Kovalamaca sırasında motosiklet, 
Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin 
kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresin-
deki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı.  
Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi 
savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise 
caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen  
1 kişiye çarptı.  
Kazada motosikletten düşen bir kişi ile 
kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı. 
Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüphe-
liyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık 
ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 
yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı. 

Motosiklet çalıntı çıktı 

Öte yandan, polisin incelemelerinde moto-
sikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin 
ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğre-
nildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka 
kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalan-
ması için çalışma başlattı.  
Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin 
Sarıdoğan, "Ben yokuştan yukarı çıkarken 
motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri 
kaçtı" dedi. Kaza anının güvenlik kamerası 
görüntüleri ortaya çıktı. DHA 

Kamyon devrildi
Ataşehir'de sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybettiği 

hafriyat kamyonu devrildi. Olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edilirken yaralı sürücü ambulansla 

hastaneye kaldırıldı

Şişli'de polisten kaçan çalıntı motosiklet-
teki 2 kişi taksiye çarptı. Kazada  
motosikletteki 1 kişiyle, savrulan  

motosikletin çarptığı 1 kişi yaralandı
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P andemi sürecinde, en fazla olumsuz
etkilenen iş kollarından birisi de
kantinciler oldu. Mart ayından iti-

baren okulların kapanmasından dolayı iş
yapamadıklarını, Okulların kapalı olmasına
rağmen bağkur pirimlerini ve kiralarını
ödemeye devam ettiklerini, devlettin kan-
tinci esnafı için hiç bir destek vermediğini
ve gündemde de herhangi bir teşvik paketi
ve pirimi olmadığını belirttiler.

Kantin-iş sen genel başkanı, Okan Fırat
ile yaptığımız görüşmemizde “31 Ağus-
tos’ta Ankara’da yaptıkları basın açıklama-
sının ardından, sesimizi gerek ulusal
basında gerek yerel basında ve her plat-

formda duyurmaya kararlı olduklarını Kan-
tin İşletmecilerinin mağduriyeti bir an önce
giderilmelidir. Taleplerimize bir an önce
cevap verilmelidir” açıklamasında bulundu.

31 Ağustos'ta Ankara'da Ulus Anıtı
önünde basın açıklaması yaparak Kantinci
esnafı için destek isteyen Tüm Kantin İşlet-
mecileri İşveren Sendikası (KANTIN-İŞ
SEN) Genel Başkanı Okan FIRAT durumun
ciddiyetini vurgulamıştı. Kantinci esnafı
için destek isteyen Fırat, devletten mağdu-
riyetlerin bir an önce giderilmesini
istemişti.

Pandemide Eğitim-Öğretime ara veril-
mesi nedeniyle 6 aydır iş yapamayan kan-

tinci esnafı birikmiş iş yeri ve
ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi
ücretini, Bağ-kur, SGK ve diğer borçlarını
ödeyemez duruma geldi. Kantinci esnafımı-
zın mağduriyeti göz önünde bulundurularak
ekmek teknelerinin korunması için destek-
lenmeleri şart oldu.

ÇALIŞMADIĞI DÖNEMİN BAĞKUR PRİM 
ÖDEMELERINDEN MUAF OLMALI

Son günlerde vaka sayılarının hızla art-

ması ve beraberinde 81 ilde getirilen 
ilave tedbirler okulların ne zaman 
açılacağıyla ilgili belirsizliği de gündeme
getiriyor. Kantinci esnafımız bu yıl 
Eylül-Haziran döneminde yalnızca 119
çalışma günü faaliyet gösterebildi. Mart
ayından bu yana hiçbir geliri olmayan
kantinci esnafımız evine ekmek götüremi-
yor. Çok zor bir yıl geçiren kantinci 
esnafımızdan bu eğitim öğretim yılında
kira alınmamalı. Çalışmadığı süredeki
elektrik ve su faturalarından,ssk ve
bağkur prim odemelerinden  muaf 
tutulmalı.

Tüm iş kolları pandemi sürecinden
olumsuz etkilenirken Kantinci Esnafımız
Mart ayından bu yana hiçbir şekilde iş 
yapamayan bir kesimi oluşturuyor. 

Aileleri ve yanlarında çalışanlarıyla 
birlikte geniş bir kitleyi oluşturan Kan-
tinci esnafımız mutlaka desteklenmeli.
Kantinci esnafımızın bir yıllık sosyal 
güvenlik primleri alınmamalı. Okullar
örgün eğitime geçmezse dükkanı kapalı
kalmak zorunda olan kantinci esnafımızın
geçinebilmesi için hibe kredileri ve nakdi
destek verilmelidir.

Ayrıca Ordu Kantin İş-Sen Ordu 
İl Başkanı Haluk Çapa, yazılı bir 
mesajla “2020-2021 eğitim-öğretim 
yılında belirsizlik devam ederken 
işletmelerimizden kira alınmamasını
talep ediyoruz. Esnaf kan ağlıyor. 
Devletimiz kantinci esnafına sahip çıkma-
lıdır” diye kantincilerin isyanını dile 
getirdi. 

Kantincilerin isyanı

Marmara Fayı'nın ortalarında sismik boşluk oluştuğunu ve boşluğun henüz kırılmadığını
aktaran Prof. Dr. Süleyman Pampal, fay hattının Silivri açıklarında 7- 7.5 buçuk
büyüklüğünde depreme neden olacağını ifade etti. Pampal, “1999’dan sonra 21 yıl geçti.
Bu yüzde 65 olan ihtimal 70’e çıktı, 75’e çıktı 80’e çıkıyor. Yani yaklaşıyoruz” diye konuştu

G azi Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman Pam-

pal, İstanbul depremi üzerinde ya-
pılan istatistiki çalışmaların
olduğunu, 1999 depreminden son-
raki 30 yıl içinde büyük depremin
olma olasılığının yüzde 60- 65 ola-
rak belirlendiğini ifade ederek,
“1999’dan sonra 21 yıl geçti. Bu
yüzde 65 olan ihtimal 70’e çıktı,
75’e çıktı 80’e çıkıyor. Yani yaklaşı-
yoruz. Önümüzdeki 10 yıl içinde
olması tabii ki mümkün, 10 yıla
kalmayabilir, 10 yılı geçebilir de”
dedi.

Silivri açıklarında olacak

Prof. Dr. Süleyman Pampal açıkla-
masında, Türkiye’nin coğrafi ya-
pısı gereği yüzyıllardır depremler
yaşadığını söyledi. Kuzey Anadolu
Fay hattının güney kolunun çeşitli
bölgelerinde 1953, 1964 ve
1999´da deprem olduğunu hatırla-
tan Pampal, fay hattının Mar-

mara’nın içine doğru kırıldığını be-
lirtti. Marmara Fayı’nın ortala-
rında sismik boşluk oluştuğunu ve
boşluğun henüz kırılmadığını akta-
ran Pampal, Kuzey Anadolu Fayı
üzerinde meydana gelecek depre-
min ilk olarak Marmara açıkla-
rında olacağını belirtti. Bu fay
hattının Silivri açıklarında 7- 7.5
buçuk büyüklüğünde depreme
neden olacağını ifade eden Pam-
pal, “Deniz altında yapılan çalış-
malarla bu fay iyi tanımlandı. Bu
fayın bir özelliği daha var, hiç hare-
ket etmiyor, kilitli bir fay. Yani de-
formasyon hiç olmuyor, yıllık
hareketlerle daha fazla enerji biriki-
yor. O nedenle burada 7’nin üs-
tünde bir deprem olması sürpriz
olmayacaktır” dedi.

10 yıl içinde olması mümkün

İstanbul depremi üzerinde yapılan
istatistiki çalışmaların olduğunu
belirten Prof. Pampal, 1999 depre-
minden sonraki 30 yıl içinde büyük

depremin olma olasılığının yüzde
60-65 olarak belirlendiğini ifade
etti. Pampal, “1999’dan sonra 21
yıl geçti. Bu yüzde 65 olan ihtimal
70’e çıktı, 75’e çıktı 80’e çıkıyor.
Yani yaklaşıyoruz. Önümüzdeki 10
yıl içinde olması tabi ki mümkün,
10 yıla kalmayabilir, 10 yılı geçebilir
de. Ama dediğim gibi ilk olacak
deprem Batı Marmara’da yani
Marmara denizinin ortalarında
bekleniyor” diye konuştu. Kuzey
Anadolu Fay hattındaki tek sismik
boşluğun Orta Marmara’da olma-
dığını ifade eden Pampal, Erzincan
ile Bingöl´ün Karlıova ilçesi ara-
sında bulunan Yedisu Fayı’nda da
sismik boşluğun bulunduğunu be-
lirtti. Karlıova’da birkaç ay önce
meydana gelen depremin uzman-
ları korkuttuğunu söyleyen Pam-
pal, fay üzerinde özellikle
Erzincan’a doğru kırılmamış böl-
gelerin olduğunu ve bu fayın 7’den
büyük deprem yaratma potansiye-
linin bulunduğunu vurguladı.
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Pampal, Elazığ-Sivrice depremini
hatırlatarak, şunları kaydetti:
“Elâzığ, Sivrice, Pötürge arasında
meydana gelen deprem, uyuyan
devin uyandığını bize hatırlattı. Bir
fay sisteminde kırılma yaşanması
durumunda tehlikenin en yoğun
olduğu yer, fayın diğer iki ucudur.
Bu ne demek? Pütürge’den gü-
neye Sincik, Gölbaşı’na doğru
olan kısmın eli kulağında demek,
yırtılma başladı demek, burası
topun ağzında demek. Bir de
Kuzey Doğu’ya doğru, Sivrice’den

Palu’ya doğru uzanan Palu-Hazar
segmentinde 6-6,5 büyüklüğünde
deprem yaratabilir demek.” Pam-
pal, Tuz Gölü Fayı’nın Ankara Hay-
mana’ya kadar uzandığını ifade
ederek, bu fayın Ankara ve çevre
iller için büyük risk oluşturduğunu
aktardı. Pampal, “Ankara ciddi
tehlike altında. Ankara’da deprem
olmaz, deprem riski düşük zanne-
diliyor, aslında son derece yüksek
deprem tehlikesi altında oldu-
ğunu, risklerin daha da büyük ol-
duğunu bilmemiz gerekiyor” dedi.

UYUYAN DEV UYANDI

ÇATALCA’DA 500 YENi ÜYE
Gelecek Partisi'nin ülke genelinde başlattığı üye kampanyasına Çatalca İlçe Başkanlığı, 500 yeni üye ile katkı verdi. Gelecek Partisi 
İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin’in katıldığı programda 150 yeni üye hazır bulunurken, sembolik olarak 10 üyeye parti rozeti takıldı

GElEcEk Partisi Çatalca İlçe
yönetimi tarafından gerçekleştiri-
len programa Gelecek Partisi 

İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Gele-
cek Partisi İl Teşkilat Başkanı Metin Kara-
kaş, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı 
Ali Açıkgöz, Gelecek Partisi İl Başkan 
Yardımcısı Mehmet Bekhan katıldı. Gelecek
Partisi Çatalca İlçe Başkanı Sibel Turcalı ve
yönetim kurulu üyeleri de programda 
hazır bulundu.  

Daha güçlü bir parti olacağız

Gelecek Partisi Çatalca İlçe Başkanı Sibel

Turcalı ve yönetim kurulu yeni üye çalışması
kapsamında kısa bir süre içerisinde değişik
partilerden ve hiç partiye üye olmamış 500
kişiyi Gelecek partisine üye olarak kayıt etti-
ler. Başkan Turcalı, "Yönetim kurulumuz ile
birlikte kısa bir zaman içinde yaptığımız üye
kayıt çalışmasında iyi bir sonuç aldık. Tür-
kiye genelindeki Gelecek Partisi'ne ilginin
Çatalca'mızda da olması bizi mutlu etti. Bu
konuda bize güvenen başta Genel Başkanı-
mız Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Başkanı-
mız İsa Mesih Şahin, İl Başkan
yardımlarımız Metin Karakaş, Ali Açıkgöz
ve Mehmet Bekhan’a teşekkür ederiz. İnşal-

lah bu çalışmalarımızı devam ettirerek Ça-
talca’da daha güçlü bir parti olacağız” dedi.

Olumlu dönüşler aldık

Gelecek Partisi Çatalca İlçe Başkanılığı'nın
organize ettiği yeni üyelere rozetlerini takan
Gelecek Partisi Istanbul İl Başkanı İsa
Mesih Şahin ise kısa bir konuşma yaptı.
"Gelecek Partisi olarak Türkiye genelinde
yeni üye yapılanması içine girdik" diyen
Şahin, "Bu konuda olumlu dönüşler bizi
mutlu ediyor. Çatalca İlçe Başkanlığımız ta-
rafından yapılan yeni üye çalışmasının
güzel bir sonuç vermesi parti olarak bizleri

daha da sevindirdi. Sizlere Genel Başkanı-
mız Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını ge-
tirdim. İlçe Başkanımız Sibel Turcalı’ya
yönetim kuruluna yaptıkları bu üye çalış-
ması için, partimize katılarak bizlere güç
katan yeni üyelerimize teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı. Çatalca’da Gelecek par-
tisine katılım sağlayan yeni üyelerin içinden
10 yeni üyeye sembolik olarak İstanbul İl
Başkanı İsa Mesih Şahin, İstanbul İl Baş-
kan Yardımcısı Ali Açıkgöz, Gelecek Partisi
Çatalca İlçe Başkanı Sibel Turcalı, yönetim
kurulu üyesi Esra Erbil tarafından rozetleri
takıldı.

Ormanda
bisiklet turu
Sultangazi Belediyesi, Avrupa Hareketlilik
Haftası dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kent
Ormanı’nda bisiklet turu düzenledi. 
‘Pedallar dönüyor. Sultangazi, Sultanşehir
hareketleniyor’ mottosuyla düzenlenen
etkinlik kapsamında 5 kilometrelik bisiklet
yolu da hizmete açıldı

AvrupA Hareketlilik Haftası dolayı-
sıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kent Or-
manı’nda gerçekleşen etkinliğe,

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dur-
sun’un yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Abdul-
lah Güler ve Hasan Turan ve çok sayıda
Sultangazili aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Sul-
tangazi Belediyesi tarafından Avrupa Hareketli-
lik Haftası dolayısıyla Hacı Bektaş-ı Veli Kent
Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte Belediye Baş-
kanı av. Abdurrahman Dursun, milletvekilleri ve
çok sayıda bisiklet tutkunu 5 kilometrelik güzer-

gahta bisiklet sürdü. Etkin-
lik kapsamında Sultangazi
Belediyesi’nin kent ormanı
içerisinde sporseverlerin
rahatça bisiklet sürmeleri
için hayata geçirdiği bisik-
let yolunun açılışı da 
yapıldı.

Bisiklet şovu 
nefes kesti

Extreme bisiklet akrobasi
grubu üyeleri, yaptıkları
akrobasi gösterisi ile
nefes kesti. Bisikletle, iki
tekerlek ve tek tekerlek
üzerinde çeşitli akrobatik
hareketler yapan, zaman
zaman da adeta havada
uçan grubun gösterisini,
vatandaşlar nefeslerini
tutarak izledi. Sultan-
gazi Belediyesi’nin sos-
yal medya aracılığıyla
düzenlendiği ‘bisiklet
ödülü’ çekilişine katıla-
rak bisiklet kazanan 10
kişi, etkinlikte bisikletle-
rine kavuştu. Bisikleti
çalınan Damla Yıl-
dız’da bisiklet kazanan
talihler arasında yer

aldı. Bisikletinin çalındığını belirten Yıldırım,
sosyal medya da gerçekleşen çekilişe katıldığını
ve bisiklet almaya hak kazandığını söyledi. Yıldı-
rım’a kazandığı bisikletini AK Parti Milletvekili
Abdullah Güler verdi. Bisiklet ödülünü kazanan
diğer talihlilere de Belediye Başkanı Abdurrah-
man Dursun, AK Parti Milletvekili Hasan
Turan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiği-
toğlu ve belediye başkan yardımcıları bisikletle-
rini hediye etti. ‘En süslü bisiklet’ kategorisinde
düzenlenen yarışmaya katılanlara ödülleri ve-
rildi. Birinciye tablet, ikinciye fotoğraf makinesi,
üçüncüye akıllı saat hediye edildi. DHA

Sultangazi’nin daha iyiye giden bir

şehir haline büründüğünü söyleyen

Belediye Başkanı Abdurrahman Dur-

sun, “Bugün Sultangaz,’de pedallar

dönüyor. ‘Sultangazi, Sultanşehir ha-

reketleniyor’ temasıyla güzel bir orga-

nizasyona ev sahipliği yaptık. Avrupa

Hareketlilik Haftası münasebetiyle bir

aradayız. Hareketin olduğu yerde be-

reket var. Hareketin olduğu yerde biz

varız. Sultangazi sürekli hareket eden,

sürekli daha iyiyi arayan ve sürekli

daha iyiye giden bir şehir görünümüne

bürünmüş durumda. İnşallah bu hare-

ket devam edecek. İnşallah pedalları

çevirmeye devam edeceğiz. Sultan-

gazi, İstanbul, Türkiye çok daha güzel

ve çok daha iyi olacak” dedi.

SULTANGAZİ
HAREKETLENDİ

Herkes dua etsin!
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz,
rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında
alındı. Yılmaz’ı tedavi gördüğü hasta-

nede ziyaret eden Galatasaray Spor Kulübü ikinci
başkanı Abdurrahim Albayrak, her şeyden önce
çok üzgün olduğunu belirterek, "Dün akşam, hiç
Allah korkusu olmayan bazı insanlar, Yılmaz'ın
hayatını kaybettiğine yönelik haberler yaptı. Sos-
yal medyada böyle bir haber yaptılar. Bu ülkede
milyonlarca insanın sevgisini kazanmış, gönlünde
taht kurmuş eski Başbakanımız Mesut Yılmaz'la
ilgili binlerce insan akşam yollara döküldü. Ri-
ze'den otobüsler tutuldu, İstanbul'a hareket et-
meye kalktılar. Yazıktır, günahtır. Bunlar hoş şeyler
değil, herkesin ailesi var. Beyefendi yoğun ba-
kımda değil odasındadır. İnsanların duasını bekli-
yoruz. Beyefendiye herkes dua etsin, yüce

Allah'tan ümit 
kesilmez" dedi. 

Sevenlerini
düşünmek lazım
Bir gazetecinin "Sağlık
durumuyla ilgili bir
bilgi verildi mi size?"
sorusu üzerine Albay-
rak, "Doktor tarafından açıklanması daha uygun
olur. Kendisi odasındadır, iyidir. Dün akşam da
sosyal medya hesabımdan açıklama yaptım, ya-
lanladım. İnsanlar, sosyal medyadan da bir şey
yazdıkları zaman dikkat etmeleri lazım. Herkesin
çoluk çocuğu var. Biz bu gece hiç uyumadan
sabah ettik, günahtır. Aileyi, sevenlerini düşünmek
lazım” açıklamasında bulundu. 
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İ BB Şehir Hatları'nda ilk kez, kadın ge-
miciler işe başladı. Yaşları 19-23 ara-
sında değişen ve denizcilik eğitimi almış 

beş kadın, halat alıp verme operasyonundan 
tutun, gözcülük ve geminin bakım işlerine 
kadar her alanda en az erkekler kadar başa-
rılı. Öyle ki gemileri bakım için tersaneye çe-
kildiğinde de görevlerine devam ediyorlar. 
Kimi zaman metrelerce uzunluk ve yüksek-
likteki devasa gemilerin altına girerek perva-
neleri kontrol ediyorlar, kimi zaman da 
raspa ve boya gibi işleri yapıyorlar. Hepsinin 
ortak hayali ise ileride, çalıştıkları gemilerin 
kaptanı olmak. Gemilerde halat alıp veren 
kadın personeller görmeye alışkın olmayan 
yolcular da, durumu olumlu karşılıyor.  Yol-
cuların alkışla destek verdiği kadınların ça-
lışmaları havadan da fotoğraflandı. 

Gemi yıkamada dahil 

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik 
Lisesi'nden mezun olan 19 yaşındaki Dilara 
Çapa, Şehir Hatları'nın Fatih isimli gemi-
sinde, Gemici olarak işe başlayan 5 kadın-
dan biri. Çapa, “Burada gemici olarak işe 
başladık. Gemicilikten usta gemicilik, reislik 
ve kaptan olarak yükselebiliyoruz. Manevra-
larımızda halat mahalline gidip halat alıp 
veriyoruz, köprü üstüne çıkıp bazen gözcü-
lük yapıyor, dümen tutuyoruz. Kaptana 
nasıl yardımcı olabileceksek, onu yapıyoruz. 
Onun haricinde gemiyi bağladıktan sonra 
da gemimizin bakım ve onarım ihtiyacını 
görüyoruz. Boya işi oluyor, raspa işi oluyor. 
Herhangi bir bakım onarım noktasında da 
yardımcı oluyoruz, buna gemi yıkama da 
dahil" dedi. 

Üstesinden geliyorlar 

Yolculardan çok güzel görüşler aldıklarını 
dile getiren Çapa, “Her iskelede farklı bir 
karşılama yaşıyoruz. Alkışlayanlar oluyor, 
gelip özel olarak tebrik edenler oluyor. Ka-
dınlar geliyor ve sizinle gurur duyuyoruz 
diyor. Yolcularımıza bunları hissettirmek de 
güzel. Kadınların eli değdiği zaman daha 
güzel şeyler oluyor ve buna bence artık her-
kes inandı. Hep erkekler göz önündeydi ama 
kadınlar da erkeklerin yaptığı işi yapabiliyor. 
Kadın-erkek ayrımcılığı kalktı.  Bu özellikle 
denizcilik sektöründe gerekiyordu. "Kadın 
onu yapamaz, erkeklerin içinde nasıl çalışa-
cak" derlerdi. Ama kadınlar her şeyin üste-
sinden geldiği gibi bunun da üstesinden 
geliyor" ifadelerini kullandı. 

Reislik görevini yapıyoruz 

Denizcilik Lisesi'ndeki eğitimini tamamla-
yan ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik bö-
lümü 1.sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki 

Beyza Adıgüzel de, Şehir Hatları bünyesin-
deki Beyoğlu Gemisi'nde gemici olarak gö-
reve başladı. Gemisi bakım için Haliç 
Tersanesi'nde bulunan Adıgüzel, burada da 
vardiyasını tutmaya devam ediyor. Bakım-
ları bittikten sonra yeniden yolcularla bula-
şacak gemide neler yaptığını ve mesleğe 
nasıl başladığını anlatan Adıgüzel, “İşe yeni 
başladık fakat lise stajımı Şehir Hatları bün-
yesinde, bu gemilerde yapmıştım. Daha 
sonra Şehir Hatları, kendi tarihinde bir ilk 
gerçekleştirerek kadın personel alımı yaptı-
lar. Biz de bunun öncüleri olarak şu anda 
gemilerde gemici olarak görev alıyoruz. Ge-
milerin iskeleye yanaşmasında, halat alıp 
verme operasyonlarında, gerektiği yerde sü-
varimize yardım ederek reislik görevini yapı-
yoruz. Aynı zamanda gemimiz bakım 
zamanı geldiğinde, tersaneye çekiliyor. 
Şu anda Haliç Tersanesi'nde bulunuyoruz. 
Burada geminin belli bakım ve tutumlarını 
yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), kent genelinde eği-
time verdiği desteği 

yaygınlaştırıyor. Öğrencilere, “İstan-

bul’da eğitim hayatınızı ve yaşamınızı 
kolaylaştırma adına hem maddi hem 
manevi her alanda yanınızda olacağız” 
diye söz veren İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun talimatıyla yardımlarının 
kapsamına ilk, orta ve lisede okuyanlar 
da alındı. İlk, orta ve lise öğrencilerine 
yönelik eğitim ve kırtasiye desteğinin ya-
şama geçirilmesi için hazırlıklar tamam-
lanmış durumda. Yeni yardımlarla 
birlikte İstanbul’da 170 bini aşkın öğ-
renci İBB tarafından desteklenecek. 

İmamoğlu açıkladı 

Eğitim desteklerin tek bir alana sınırlı 
kalmayacağını duyuran İBB Başkanı 
İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından 
yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da eğitime 
tam destek. 100 bin ilk ve orta öğrenim 
öğrencisine 300 TL destek. 40 bin öğ-
renciye kırtasiye desteği. 30 bin üniver-
site öğrencisine 3 bin 200 TL’lik destek. 
Tüm eğitim kurumlarının dezenfekte 
edilmesi, bilgisayar ve tablet desteği" 
dedi.  

15 Ekim'de başlayacak 

“Sen Oku Diye” eğitim yardımı başvuru-
ları 15 Ekim'de başlayacak. İlk, orta ve 
lisede okuyan öğrenciler başvuru yapa-
bilecek. Tek seferlik 300 TL olarak verile-
cek eğitim yardımı şehit, yetim ve/veya 
öksüz çocuklar, ilk öğretim ve lise de 
okuyan engelliler, MEB tarafından ruh-
satlanmış özel eğitim okulları ve rehabi-
litasyon merkezlerine kayıtlı engelli 

öğrencilere yapılacak. Başvurular bu yıl 
pandemi nedeni ile internet üzerinden 
alınacak. Evraklar da aynı şekilde inter-
net üzerinden yüklenerek teslim edilecek. 

Dezenfekte edilecek 

İBB, maddi yardımın yanı sıra okula 

giden öğrencileri pandemiye karşı koru-
mak amacıyla kent genelinde talepte bu-
lunan tüm eğitim kurumlarının virüse 
karşı arındırma işlemini de üstlendi. 
İnsan sağlığına zarar vermeyen özel so-
lüsyonlarla yapılan dezenfekte işlemi sa-
yesinde okula devam zorunluluğu 
bulunan öğrenciler, güven içinde eğitim-
lerini sürdürebilecek. Öğretmenler ve 
okullardaki hizmetli personel de korona-
virüse karşı daha sağlıklı bir ortamda ça-
lışacak. 

Eksiklikler gideriliyor 

Eğitim desteklerinin yaygınlaştırılma-
sında İBB Gönüllüleri de aktif rol aldı. 
Başlatılan “eğitimi yarım kalmasın” pro-
jesi ile İstanbul’daki iyiliksever yurttaşlar 
seferber edildi. Toplumdaki birlik ve be-
raberlik duygusu harekete geçirildi. 
Uzaktan eğitime erişimi olmayan dar ge-
lirli öğrenciler için bilgisayar, monitör, 
televizyon ve tablet dağıtımı başlatıldı. 
Öncelikle gereksimin sahibi öğrenciler 
belirlendi. Bu kapsamda toplam 1688 
öğrenci saptandı. Daha sonra evde atıl 
durumda bulunan ve uzaktan eğitimde 
kullanılabilecek aygıtlar, bunları bağışla-
mak isteyen iyiliksever yurttaşların evin-
den alındı; öğrencilerin kullanımına 
hazır hale getirildi. İBB ile birlikte yürü-
tülen kampanyada kısa zamanda 200 ci-
varında aygıt öğrencilere ulaştırıldı.  
Dar gelirli öğrencilerin gereksinimlerini 
karşılamak için yürütülen çalışma, 
tüm hızlıyla sürüyor.

Uzaktan eğitime bilgisayarlı katkı

Fakir YILMAZ

YAZIYORSAM SEBEBİ VAR

A rdahan'ın simgelerinden olan ve 
Şehir Kulübü olarak bilinen tarihi 
taş binanın inşasını gerçekleştiren 

ailenin bir ferdi olan Attila Öztürk yani 
benim büyüğüm, zaman zaman akıl danış-
manlığımı üstlenen ve benim İstanbul'da 
onun Hollanda'da verdiği bir hayat müca-
delesi içinde hayatının büyük bölümünü 
hemşolarla geçiren bir isim, bir sima. 

İlerlemiş yaşına karşın benden genç ve 
benim içemediğim kadar rakı, viski ve bira 
ile de arası bir hayli iyi olan Atilla amca-
nın ketumluğunun yanında safir, yakut mi-
sali güzel kalbi ve sohbetine doyulmaz bir 
kişi ve kimlik. 

Benim İstanbul başta olmak üzere Ar-
dahan, Ankara, İzmir, Bursa gibi batı ille-
rinde bulunan hemşehrilerim 'Güçlü Bir 
Ardahan Lobisi' çabasına büyük katkısı 
olan İran kökenli bir ailenin çocuğu olan 
Atilla amca ile yaşa, başa bakmadan yaşa-
dığımız sırdaşlıkların yanında yediğim fır-
çalarda bir hayli fazla, bir o kadar da 
hayatıma yön veren nasihatlerle dolu. 

Çünkü kendisinin Hollanda da verdiği 
mücadeleye benzettiği benim mücadelem 
den yılmamam gerektiğini ve kim ne derse 
desin bildiğimi yapmam gerektiğini sıkça 
bana hatırlatan ve hataya neden olan hal 
hareketlerimin tek suçlusunun da benim 
yani kendimin olduğunu bana sıkça hatır-
latan Atilla amca insan gücünün, zayıflığın 
kimsede değil kendisinde olduğunu sıkça 
hatırlatırken kırmızı nokta denen noktala-
rın aslında birer virgül olduğunu ve haya-
tıma bu noktalara takılmadan devam 
etmemi, emir olarak değil tecrübelerini sık 
sık hatırlatır, anımsatır bana.. 

Benim verdiğim mücadeleyi beğenme-
yip, arkamdan konuşanların asıl sorunları-
nın kendi başarısızlıklarını kapatmak, 
bunu yaparken de asıl amaçlarının şevkimi 
kırma çabası olduğunu belirten Atilla 
amca özelliklede çok takıntılı olan ve en 
önemlisi 'Bak Fakir dolusun, heyecanlısın, 
şevklisin ama bazı konularda çok ama çok 
zayıfsın.. Oda seninle var olanlara karşı di-
rençsizliğine dikkat etmen gerekir' deyip, 
hep çevremdekilerine dikkat etmemi ister. 

Çünkü çevremdekilerin bazılarının 'se-
ninle var olduklarını unutup, senin yaptık-
larını kopyalayıp, kendilerini adam yerine 
koyarken hem kendilerine hem de sana 
zarar vermekten öteye geçemeyenlerle do-
ludur' diyen Atilla amca yaşadıklarım ve 
yazdıklarımla Nazım Hikmet'e benzetirken 
beni bu yönümü gölgeleyen bazı ısrar ve 
saçmalık derecesine vardığını düşündüğü 
ısrarlarıma karşın da çok ama çok sinirle-
nip, 'He he bana anlatma, beni kandırma 
ben kendim kadar seni tanıdım' diyerek fır-
çaladığı konuların başında gelenin ise ta-
kıntı haline getirdiklerimi boş verip, önüme 
bakmakta geciktiğim için üzüntüsünü or-
taya koyar. 

Evet, Atilla amca şu inanmadığım pan-
dedemi saçmalığı gibi birçok konuda kız-
dığı ama kızarken de üzmek için değil 
daha daha ileriye dediğin için olduğunu bil-
diğim hata ve günahlarımla senin bana 
gösterdiğin yolda kulağıma taktıklarınla 
yol almaya devam ederken kırmızı nokta-
ların virgül olduğunu bir kez daha anlayıp, 
yoluma devam ettiğimi bilmen umuduyla 
ellerinden öper saygılar sunarım derken hiç 
unutmadığım söz ve önerilerin için yeniden 
teşekkür ederim... 

Seni seviyorum amcam... 

İBB, eğitime verdiği desteği yaygınlaştırıyor. Üniversitelilerin yanı sıra gereksinimi olan ilk, orta ve lise öğrencilerinin de imdadına yetişti. Yardımlarda  
İBB Gönüllüleri de aktif bir rol üstlendi. İBB ile birlikte uzaktan eğitime erişim olanağından yoksun öğrencilere bilgisayar ve tablet ulaştırmaya başladı

İNSANLARIN bu duruma önyargılı yak-
laştıklarını, kadınların gemide çalışama-
yacaklarını düşündüğünü dile getiren 
Adıgüzel, İleride Şehir Hatları'nın ilk 
kadın kaptanlarından biri olmak istedi-
ğini vurgulayarak,  “Bir kadını gemide 
görmeye çok fazla alışkın değiliz toplum 
olarak. Bu normal durumu, daha önce 
hiç görmediğimiz için anormalleştiriyo-
ruz aslında. İnsanların bu açıdan tepkisi 
çok fazla oluyor çünkü kadınların ge-
mide yapmayacağını düşünüyorlar. 
Fakat inandığımız takdirde, yapamaya-
cağımız hiçbir iş yok. Gemimiz şu an ter-
sanede ve biz hala vardiyamızı 
tutuyoruz. Geminin boya, raspa işlerini 
yapıyoruz. Gemimiz tersaneden çıktıktan 
sonra tekrar yolcularla buluşacağız. İlk 
başta yakın çevrem ve ailem, herkes gibi 
bu mesleği yapamayacağımı ve vazgeçe-
ceğimi düşünüyorlardı. Burada çok mut-
luyum çünkü böyle köklü bir şirkette, ilk 

kadın gemici personel olarak çalışıyo-
rum.  Şu an gemici olarak göreve başla-
dım fakat ileride, buradaki ilk kadın 
kaptanlardan biri olmak istiyorum" ifa-
delerini kullandı. DHA 

İLK KADIN KAPTAN OLMAK İSTİYORUM

HALAT ALIYORLAR 
BOYA YAPIYORLAR

İstanbul'da vapurlarda ilk kez 5 kadın gemici iş başı yaptı. Gemicilik eğitimi alan kadınlar iskele ve  
tersanelerde halat alıp vermekten tutun, raspa ve boya işlemlerine kadar gemideki her işin üstesinden 

geliyor. Zorlu görevlerini başarıyla yapan kadınlara yolcular, alkışlarıyla destek veriyor.

Kırmızı nokta 
ve Atilla Amca...

Çapa, “Burada gemici olarak 
işe başladık. Gemicilikten usta 
gemicilik, reislik ve kaptan 
olarak yükselebiliyoruz” dedi.

DİĞER yandan “Genç Üniversiteli” 
projesi kapsamında verilen eğitim 
desteğine de yoğun bir başvuru oldu. 
Kayıtların başlamasının ardından 
geçen dört günde yapılan başvurula-
rın sayısı 74 bini buldu. Başvuruların 
çoğu kadın öğrenciler tarafından ger-
çekleştirildi. Erkek öğrencilerin baş-
vuru sayısı ise ilk 4 günde 35 bin 
572’yi buldu. İlk 4 günde süreç sorun-
suz ilerledi. İBB Beyaz Masaya her-
hangi bir yakınma iletilmedi. 
Öğrencilerin yüzde 82’si, başvurula-
rını mobil telefonlarından yaptılar. 
İBB’nin eğitim yardımına başvurular, 
pandemi süreci nedeniyle internet 
üzerinden yapılıyor. Evraklar da çev-
rimiçi kanalla teslim ediliyor.  
Üniversiteliler, 
“gencuniversiteli.ibb.istanbul” adre-
sindeki formu doldurup, istenen bel-
geleri aynı adres üzerinden 
sunuyorlar.Başvuru için son tarih 14 
Ekim. Üniversite öğrencilerine yapıla-
cak eğitim yardımının sonuçları 
Kasım ayında açıklanacak. 

4 GÜNDE  
74 BİN BAŞVURU İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de 

öncü bir uygulamayı başlatarak Batı Nil Virüsü 
Ateşi, Zika Virüsü, Ensefalit, Sarı Humma gibi 
vektör kaynaklı hastalıkları taşıma potansiyeline 
sahip Asya Kaplan Sivrisineği’ne (AEDES) karşı 
bilimin ışığında büyük bir mücadele başlattı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ekrem 
İmamoğlu’nun “Sağlıklı bir çevre; insanlara can, 
şehirlere hayat verir. Sağlıklı şehirler, ancak ve 
ancak sağlıklı insanlarla hayat bulur.” ilkesiyle ça-
lışmalarını sürdürüyor. İBB, hastalık potansiyel-
leri ile Türkiye’nin bütün kıyı şeridini tehdit eden 
Asya Kaplan Sivrisineği’ne (AEDES) karşı İBB 
Asya Kaplan Sivrisineği Mücadele Yönetim ve 
Eylem Planı’nı hazırladı. İBB, seferberlik halinde 
gerçekleştirilebilecek bir mücadele olması dolayı-
sıyla eylem planını, 15 Eylül’de düzenlediği özel 
bir panelle, İstanbul’daki ilçe belediyeleri ve diğer 
büyükşehir belediyelerine duyurdu. İBB Asya 
Kaplan Sivrisineği (AEDES) Mücadele Eylem 
Planı Yerel Yönetimler Paneli’ne; Ankara, İzmir, 
Balıkesir, Ordu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri 
ile İstanbul’un 35 ilçe belediyesinin temsilcileri ilgi 
gösterdi. Paneli’e; İBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Şengül Altan Arslan, İBB Sağlık Daire Başkanı 
Uzm. Dr. Önder Yüksel Eryiğit, Hacettepe Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.Salih Bülent 
Alten ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Kerem Öter de katıldı.

Sineklere karşı bilimsel mücadele
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Şampiyon şirket yok

CUMHURİYET Halk Partisi 
(CHP) Niğde Milletvekili Ömer 
Fethi Gürer, yaptığı açıkla-

mada, tüm dünyayı etkileyen ve giderek 
etkisini artıran korona virüs salgınının, ül-
kemizde temel gıda ürünleriyle ilgili yaşa-
tabileceği sorunlara dikkat çekti. Bir 
zamanlar tarımsal ürünler bakımından 
kendi kendine yeten sayılı ülkeler arasında 
yer alan Türkiye’nin AKP iktidarları döne-
minde uygulanan yanlış tarım politikaları 
nedeniyle, ithalata bağımlı bir ülke haline 
geldiğini belirtti.  
Tohum, ilaç, gübre ve yem ithalatının ola-
ğanlaştığını vurgulayan CHP Milletvekili 
Ömer Fethi Gürer, temel gıda ürünlerin-
den buğday, arpa, bakliyat, pirinç, ayçiçeği 
ham yağı ithalatı için gümrük vergilerinin 
düşürüldüğünü hatırlattı.  

Ürün bile bulamayabiliriz  

Pandemi nedeniyle tüm dünyada artık top-
lumsal talep olarak gıdanın ilk sıralarda yer 
aldığına vurgu yapan CHP Milletvekili 
Ömer Fethi Gürer, “Bu süreç ithalat-ihra-
cat açısından değerlendirildiğinde, dünya-
nın artık eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. 
Temel gıda ürünlerini ithal ettiğimiz bazı 
ülkeler ‘önce can’ diyerek, ürünlerini stok-
lama uygulamasına gidebilir. Bu durum, 
Türkiye’nin artık ithal edebilecek ürünü bile 
bulamayacağı anlamına gelir” dedi. Gürer 
ithal buğdayda meydana gelen fiyat artışla-
rına dikkat çekti. 

Buğdayda fiyatlar zıpladı 

CHP Niğde Milletvekili Ömer FETHİ 
Gürer, TMO tarafından makarnalık buğ-
dayın çiftçiden tonu 1800 TL den, Ekmek-
lik buğdayın 1650 TL’den aldığını, 25 
Ağustos’ta ithal ettiği 500 bin ton hububat 
için de ekmeklik buğdayı tonu 2450 
TL’den, 15 Eylülde ise 500 bin ton ekmek-
lik buğdayı da 1800 TL’den ithal ettiğine 
dikkat çekti. Dünyada en çok buğday ithal 
eden ülke durumunda olduğumuzu belir-
ten Gürer, hububat için ekim öncesi önlem 
alınıp buğdayda 20 yılda daralan 2 milyon 
hektar ekim alanını yeniden ekilir kılmaz 
isek sıkıntı büyür” diye konuştu. Gürer, 
“İthal buğday fiyat artışı undan ekmeğe 
her ürüne yansır. Acil önlem alınıp, girdi 
fiyatları düşürülerek buğdayı ucuza mal 
etmeliyiz. Yoksa dolar kur artışının da et-
kisi ile pahalı ithal buğdaya mahkûm ola-
cağız “ dedi. 

Görünen köy kılavuz istemez 

“Görünen köy kılavuz istemez” diyen 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi 
Gürer, “Pandemi sürecinin uzaması ha-
linde, temel gıda ürünlerinde yaşanabile-
cek sorunları şimdiden görmek ve gerekli 
tedbirleri almak lazım. Yerli varlığımıza 
dönüp, kırsala destek sağlayıp çiftçini ye-
niden tarıma yönelmesinin önünü açmalı-
yız. Çiftçilerin borçlarını yapılandırıp 
onların yeniden toprakla buluşmasına  
olanak sağlamalıyız. Tarımda ithalatçı ko-
numdan uzaklaşıp kendi kendimize yete-
cek duruma gelmeliyiz” diye konuştu. AK 
Parti iktidarları döneminde, 3.5 milyon 
hektar arazinin ekim dışı kaldığını, çok sa-
yıda çiftçinin topraktan uzaklaştığını ve 
yerli hayvan ırkının da yarı yarıya azaldı-
ğını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi 
Gürer, halen eksik ve yetersiz olan çiftçiler 
için çıkarılan düzenlemelerin yeniden de-
ğerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. 

PEPSİCO Türkiye Genel Müdürü 
Ece Aksel, "Pandemi sürecinde 
tüm dünya olarak seferber oldu-

ğumuzda, en zor krizlerde bile ne kadar hızlı 
ilerleme kaydedebileceğimizi bilim insanları-
mız bize gösterdi. PepsiCo Türkiye olarak 
sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturabil-
memiz için de iş dünyası, hükümetler ve sivil 

toplum işbirliğinin çok önemli olduğuna 
inanıyoruz. Bu anlayışla bir yandan en 
büyük etkiyi yaratabileceğimize inandığımız; 
“Daha iyi tarım”, “Su kullanımı, atıklar ve 
karbon salımı azaltımı” ve “Toplumsal 
fayda” gibi alanlara odaklanırken bir yan-
dan da etkimizi birleştirebileceğimiz plat-
formlarda yer alıyoruz" dedi. Aksel, 

"PepsiCo olarak bizim için sürdürülebilirlik; 
temelde sektörümüz itibarı ile sürdürülebilir 
bir gıda sistemi yaratmak olmakla birlikte 
tüm ekosistemin sürdürülebilir olmasını gibi 
daha kapsayıcı bir hedef içeriyor. Dünya nü-
fusunun uzun vadede gıdaya erişiminin sağ-
lanabilmesi için etkili çözümlere ihtiyaç var" 
açıklamasını yaptı.  

T ürkiye Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Araştırma Mer-
kezi (DİSK-AR), bugün (18 Eylül) 

Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle 
cinsiyet temelli ücret eşitsizliğini gündeme 
getirmeyi ve buna dikkat çekmeyi hedefle-
yen bir rapor yayımladı. Erkekler ve kadın-
lar arasındaki gelir farkının işteki duruma 
göre farklılıklar göstermekte olduğunu be-
lirten rapora göre, kendi hesabına çalışan 
erkekler kadınlara göre yüzde 77,3, yev-
miye ile çalışan erkekler ise kadınlara göre 
yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ediyor. Öte 
yandan ücretli ve işveren olarak istih-
damda olan kadın ve erkeklerin ortalama 
yıllık iş geliri farkı, yevmiyeli ve kendi hesa-
bına çalışanlara göre daha az. Raporda, 
ücretli olarak çalışan erkekler, ücretli ola-
rak çalışan kadınlara göre yüzde 20,7 daha 
fazla ücret aldığı, işveren olarak çalışan er-
keklerin, işveren olarak çalışan kadınlara 
göre yüzde 20,2 daha fazla kazandığı belir-
tildi. 

Gelir karşılaştırması 

Raporda yer alan verilere göre 2006 yılında 
erkeklerin yıllık ortalama fert geliri 9 bin 
297 TL iken kadınların 6 bin 453 TL idi. 
2019'da erkeklerin ortalama yıllık fert geliri 
37 bin 72 TL'ye kadınların ise 28 bin 214 
TL'ye yükseldi. 2006 yılında erkeklerin yıl-
lık ortalama fert geliri kadınların yıllık orta-
lama fert gelirinden yüzde 44 fazlaydı. 
2019 yılında ise erkeklerin yıllık ortalama 
fert geliri kadınlarınkinden yüzde 31 fazla. 

Yüzde 77,3 daha fazla  

2019 yılında yevmiyeli erkeklerin ortalama 

geliri 16 bin 784 TL iken kadınların orta-
lama geliri 9 bin 33 TL oldu. Böylece yev-
miye ile çalışan erkekler kadınlara göre 
yüzde 85,8 daha fazla gelir elde etmiş 
oldu. 2019 yılında işveren erkeklerin orta-
lama yıllık geliri 97 bin 244 TL ve işveren 
kadınların ortalama yıllık geliri ise 80 bin 
89 TL oldu. 2019'da kendi hesabına çalı-
şan erkeklerin ortalama yıllık geliri 29 bin 
116 TL iken kendi hesabına çalışan kadın-
ların ortalama yıllık geliri 16 bin 425 TL 
olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılında 
kendi hesabına çalışan erkekler kendi hesa-
bına çalışan kadınlardan yüzde 77,3 daha 
fazla gelir elde etmiş oldu.

Çiftçi toprakla 
BULUŞMALI

 CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi 
Gürer, " Çiftçilerin borçlarını  

yapılandırıp onların yeniden toprakla 
buluşmasına olanak sağlamalıyız.  

Tarımda ithalatçı konumdan  
uzaklaşıp kendi kendimize yetecek 

duruma gelmeliyiz" dedi

TÜRKİYE'NİN inovasyon ha-
ritasını anlayabilmek için 
önemli akademik çalışmalar 

yürüten Chicago Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk 
Akçiğit, Türkiye'nin en büyük proble-
minin uluslararası şampiyonlar yarata-
maması olduğunu söyledi. Akçiğit, 
Türkiye'nin çok fazla mikro ölçekli 
küçük işletme ile iş yapan bir ekono-
misi olduğunu belirterek, küçük ve orta 
büyüklükteki işletmeler (KOBİ) des-
teklerinin ve uygulanan regülasyonla-
rın küçük kalmayı cazip hale 
getirdiğine değindi. Türkiye'nin ino-
vasyon bazlı büyümek için mevcut 
stratejilerini yeniden belirlemesi gerek-
tiğini kaydeden Akçiğit, “Verilen teşvik 
programlarının detaylı olarak incelen-
mesi ve etki analizlerini yapılması, ve-
rimli olmayanların tekrar gözden 
geçirilmesi şirketlerin küçük kalmasını 
daha az cazip hale getirecektir” dedi. 

Yaşlanmak istiyorlar 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Der-

neği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversi-
tesi tarafından kurulan Rekabet Fo-
rumu Konferansları kapsamında 
“Türkiye'de İnovasyon” başlıklı bir 
sunum gerçekleştiren Akçiğit, Türkiye 
ekonomisinin şirketler üzerinden rönt-
genini çeken araştırmalarına yer verdi. 
Akçiğit, bazı firmaların stratejik olarak 
‘küçük' kalarak yaşlanmayı tercih ettik-
lerine, bu nedenle Türkiye'de 50'den az 
personel çalıştıran şirketlerde bir yı-
ğılma olduğuna işaret etti. Akçiğit, “50 
kişi ve daha fazla personel çalıştıran 
şirketler için zorunlu olan ‘en az yüzde 
3 engelli işçi çalıştırma' veya iş güven-
liği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma' 
gibi yükümlülükler var. Bu şirketler 
üzerinde daha sıkı denetimler yapılı-
yor. Bu nedenle firmalar küçük kal-
mayı tercih ediyor” dedi.  

Orta ölçeklilere destek 

“Geriye doğru patinaj yapmış firmaları 
takibe alarak onlara destek vermek ge-
rekiyor" diyen Akçiğit, "Küçük firma-
lara destek vermek tabii ki önemli ama 

sürekli küçük firmalara gözümüzü dik-
mektense aynı zamanda 
orta ölçekli firmalara da dikkat 
etmemiz gerekiyor.  
Çünkü Türkiye'nin aslında en büyük 
problemi uluslararası şampiyonları ya-
ratamaması. Dolayısıyla sormamız ge-
reken sorulardan bir tanesi 
uluslararası rekabetçi dev şirketleri 
nasıl ortaya çıkarabiliriz. Elimizdeki li-
mitli kaynakları onların inovasyon ya-
pabileceği, yeni teknolojiler 
üretebileceği şekilde nasıl kullanabili-
riz" ifadelerini kullandı. Merkez Ban-
kası Yapısal Ekonomik Araştırmalar 
ekibi ile gerçekleştirdikleri “Türkiye'de 
Rekabet ve Firma Dinamikleri araştır-
masında ortaya koydukları önemli bul-
guları aktaran Akçiğit, 2012 yılından 
itibaren firmaların ortalama büyüme 
hızının yavaşladığına, işsizliğin de art-
maya başladığına dikkat çekerek, 
“Bunu canlandırabilmek için de politi-
kalarımızı genelde başaltı (orta ölçekli) 
şirketleri destekleyecek şekilde dizayn 
etmemizde fayda var” diye konuştu. 

Hep birlikte seferberlik mesajı

RAPORDA yer alan bir başka veriye 
göre ise, 2006 yılında ücretli kadınların 
yıllık ortalama gelirleri 8 bin 262 TL 
iken 2019 yılında yüzde 263 artışla 29 
bin 968 TL'ye yükseldi. Aynı dönemde 
ücretli erkeklerin ortalama geliri ise 
yüzde 290 artışla 9 bin 268 TL'den 36 

bin 167 TL'ye yükseldi. Böylece 2006-
2019 arasında erkeklerin ücret geliri ka-
dınlara göre çok daha fazla artmış 
oldu. 2007 yılında erkekler kadınlardan 
yüzde 10,9 daha fazla ücret elde eder-
ken, bu oran 2019'da yüzde 20,7'ye 
yükseldi. 

ERKEKLERİN GELİRİ ARTTI 

DİSK-AR, cinsiyet temelli ücret 
eşitsizliğine dikkat çeken bir 
rapor paylaştı. Uluslararası  

Eşit Ücret Günü sebebiyle pay-
laşılan raporda, Türkiye’de  
erkeklerin ortalama yıllık iş 
gelirlerinin kadınlara göre 

yüzde 31,4 daha fazla olduğu 
belirtildi. Kendi hesabına çalı-
şan erkeklerin kadınlara göre 
yüzde 77,3, yevmiye ile çalı-
şan erkeklerin ise kadınlara 
göre yüzde 85,8 daha fazla 
gelir elde ettiği ifade edildi

GELIRDE BUYUK 
ADALETSIZLIK! 

“Şirketlerin büyümesini engelleyen teşvik ve regülasyonlar var” diyen Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “Sorma-
mız gereken sorulardan bir tanesi uluslararası rekabetçi dev şirketleri nasıl ortaya çıkarabiliriz olmalı. 

Türkiye'nin aslında en büyük problemi uluslararası şampiyonları yaratamaması” dedi
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CUMHURBAŞKANLIĞI 
Sözcüsü İbrahim Kalın’dan 
Fransa Cumhurbaşkanı Em-

manuel Macron’un Türkçe mesajı ile 
Yunan gazetesinin Erdoğan’ı hedef alan 
çirkin manşeti ile ilgili açıklamada bu-
lundu. Kalın, Doğu Akdeniz gerilimi ile 
gündeme gelen olası yaptırımlar için 
şöyle konuştu: 
"Türkiye’ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit 
dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu 
artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi 
lazım. Türkiye’yi birtakım tehdit yahut 
yaptırımlarla korkutacaklarını zanne-
denler, kararlılığından vazgeçireceğini 
zannedenler beyhude bir çaba içerisin-
deler." Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un Türkçe mesajı 
ile ilgili ise “Sayın Macron’un Türkçe 
bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik 
bir adım. Ama lafızdan çok mana 
önemli. Kastedilenin ne olduğu ve 
bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye 
oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. 
Benim kanaatimce Sayın Macron 
dünya siyasetini doğru okumuyor” 
ifadelerini kullandı. 

Bu provokasyondur 

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı  Recep 
Tayyip Erdoğan’ı hedef alan Yunan ga-
zetesinin skandal manşeti için ise "Bunu 
en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin 
ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atı-
lan başlığın basın özgürlüğü ile ifade 
hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi 
yok. Bu bir provokasyondur" dedi. Dış-
işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yuna-
nistan Büyükelçisi’nin Dışişleri 
Bakanlığı’na çağrıldığını açıklamıştı. 

Şiddetle kınıyoruz 

Manşete tepki gösteren Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar ise "Habercilikle 
alakası olmayan bir Yunan gazetesinde 
Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve 
aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu 
sahibi  hiçkimsenin asla kabul etmediği 
son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kı-
nıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın 
tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır.  
İki ülke arasındaki ilişkileri sabote et-
meyi amaçlayan ve kamu vicdanında 
zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hak-
kında Yunan makamlarınca da gerekli  
idari ve adli işlemlerin derhal yapılma-
sını bekliyoruz" tepkisini gösterdi.  

UTANÇ VESİKASI!

ADALET YOKSA 
BEREKET OLMAZ

İ Yİ Parti 2. Olağan Kurultayı Ankara Altın-
park’ta gerçekleşti. Genel Başkan Meral Ak-
şener'in tek aday olarak çıktığı kurultay, 

pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve se-
yircisiz yapılıyor. Seçim öncesi kürsüye çıkan İYİ 
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Her türlü 
engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağ-
men biz hâlâ buradayız! Ve dimdik ayaktayız. 
Neden hâlâ buradayız biliyor musunuz? Çünkü 
arkamızda dağ gibi duran milletimiz var. Bun-
dan 3 yıl önce, İYİ Parti'yi bu aziz millet kurdu. 
İYİ Parti'yi, çocuğunun okul derdine düşmüş an-
neler, borç batağında kaybolan babalar kurdu. 

İYİ Parti'yi, Traktörüne mazot, toprağına 
tohum alamayan çiftçiler, siftah ede-

meyen esnaf kardeşlerim kurdu. 

İYİ Parti'yi, eve ekmek götüremeyen emekliler, 
geçinemeyen asgari ücretliler kurdu. İYİ Parti'yi, 
AK Partili dayısı olmadığı için mülakattan ele-
nenler, üniversite mezunu işsizler kurdu" dedi.  

İYİ Parti'yi kim kurdu? 

"İYİ Parti'yi, son bir umutla; memleketten ümi-
dini kesmiş, hayalleri çalınan gençler kurdu" 
diyen Akşener, "İYİ Parti'yi hayatın her alanında 
horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar, oyun 
çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan 
çocuklarımız kurdu. İYİ Parti'yi, iki yumruk ara-
sına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürt'ler 
kurdu, Zaza'lar kurdu. İYİ Parti'yi, “Ali” dedi, 
“Hızır” dedi diye, Atatürk'ü sevdi diye din düş-
manı ilan edilenler kurdu. İYİ Parti'yi, “Mustafa 
Kemal de benim, Fatih de benim, Osmanlı da 
benim, Cumhuriyet de benim” diyenler; kutup-
laşmadan, iteklenmekten bıkan ‘mahallesizler’ 
kurdu" ifadelerini kullandı.  

50 milyar dolar heba oldu 

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini dile getiren Ak-
şener, "AK Parti iktidarı, memleketin en önemli 
meselelerinde gösterdiği beceriksizliklere, her 
gün bir yenisini ekliyor. Türkiye'yi II. Dünya 
Savaşından koruyan, Kore'de Türk'ün kudretini 
dünyaya gösteren, Akdeniz'in ortasında, Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ni kurduran, Kardak'a bay-
rağımızı diktiren, teröristbaşını Suriye'den çı-
kartıp, kapı kapı gezdiren, Türk dış politikası 
terk edildi. “Şam'da Cuma namazı kılacağız” 
diyerek, Türkiye'yi soktukları yolun sonunda, 5 
milyon sığınmacı ülkemize yerleşti. Üstüne, 
milletimizin alın teriyle birikmiş, 50 milyar do-
larımız heba oldu. Ve fatura kabarmaya devam 
ediyor" diye konuştu.  

Adalet herkese lazım olur 

Bir ülkenin varlığının o ülkenin adaletine emanet 
olduğunu söyleyen Akşener, "Bir ülkede adalet 
yoksa, bereket olmaz. İş insanı, sanayici, yatırım 
yapmaz, yapamaz. Yabancı yatırımcı gelmez, ge-
lemez. Kalkınmanın önüne bariyerler örülür. 
İşsiz sayısı artar. Emeklinin, işçinin, memurun 
maaşı kuşa döner. Gençler hayal kuramaz, umu-
dunu yitirir. Sayın Erdoğan bunların hepsi oldu, 
milletimiz bunları tüm çıplaklığıyla yaşıyor. Bun-
ların hepsi oldu, çünkü sen adaleti öldürdün. 
Hukukun, adamına göre işlediği, soruşturmala-
rın, twitter tabelasına göre yürütüldüğü bir ülke 
yarattın. Ama unutma gün gelir, bir gün adalet 
herkese lazım olur"  açıklamasını yaptı.  

Sen yine oralı değilsin 

Konuşmasını, "Sayın Erdoğan ülkeyi içine sok-
tuğun durumu beğeniyor musun? Milletimize 
reva gördüğün bu tablodan memnun musun?" 
şeklinde sürdüren Akşener, "Bütün bu tabloya 
baktığımızda, dönüp gençlerimize ne diyece-
ğiz? “Bugünü kaybettik, bari yarını kurtaralım” 
diyorum. Sen yine oralı değilsin. Beceriksiz da-
madının aklıyla, şakşakçı saray danışmalarının 
lafıyla, iş görmeye çalışıyorsun. Söyler misin 
sayın Erdoğan, gençlere ne diyelim? Atatürk, 
“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur” diyerek Türk gençliğine öz-
güven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne 
verdin Sayın Erdoğan? İşsizlik verdin. Umut-
suzluk verdin. Bunalım verdin. Sordular genç-
lere: Türkiye dışında yaşamak ister misin? 
Yüzde 62'si ne dedi biliyor musun? “Evet” dedi.  
Hem de geri dönmemecesine. İşte gençlerimize 
verdiğin armağan. İçinde nefes alamadıkları, ait 
hissedemedikleri bir Türkiye. Sen gençlerimize 
kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan" 
ifadelerini kullandı. 

ORTAK PAYDA AMERiKANCILIK
İÇ CEPHEDE çatlak yaratmak için 
çalışan bir ittifak olduğunu dile ge-
tiren Vatan Partisi İl Yöneticisi Bar-

baros Bahçelioğlu, “Türkiye düşmanı bu 
cepheyi oluşturan güçlerin ortak paydası Ame-
rikancı olmalarıdır” dedi. Bunların, Rand Cor-
poration raporuna uygun hareket ettiklerini 
söyleyen Bahçelioğlu, “Bu şer cephesini yıkacak 
güçlerin öncüsü Vatan Partisidir” ifadelerini 
kullandı.Bahçelioğlu, “Vatan Savaşı sürecinden 
Türkiye zaferle çıkacak. Üretim Devrimi prog-
ramı, Mavi Vatan’da güçlü Türkiye ve 
KKTC’nin tanınması Vatan Partisi programı-
dır” dedi ve Vatan Partisi Merkez Karar Ku-
rulu’nun (MKK), Doğu Akdeniz ve Kıbrıs 
eksenli gelişmeler hakkında hazırladığı bildiriyi 
ve alınan kararları açıkladı.

Vatan Partisi İstanbul İl Yöneticisi Dr. Barbaros Bahçelioğlu, “Türkiye düşmanı bir cephe oluşturan güçlerin 
ortak paydası Amerikancı olmalarıdır. Bu şer cephesini yıkacak güçlerin öncüsü Vatan Partisidir” dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 2. Olağan Kurultayı'nda  
konuştu. Akşener, "Bir ülkede adalet yoksa, bereket olmaz. İş insanı, sanayici, 
yatırım yapmaz, yapamaz. Yabancı yatırımcı gelmez, gelemez. Kalkınmanın 
önüne bariyerler örülür. İşsiz sayısı artar. Emeklinin, işçinin, memurun maaşı 

kuşa döner. Gençler hayal kuramaz, umudunu yitirir" dedi

"BURADAN ilan ediyorum ki Türk 
dış politikası, milli çıkarlarımızın ge-
rektirdiği bir karaktere bürünecek" 
diyen Akşener konuşmasını şöyle 
sürdürdü; "Liderler arasındaki dost-
luk ilişkilerinin önemini biliyoruz. 
Ancak, ülkeler arasındaki ilişkinin, li-
derleri aşan, devletler arası bir ilişki 
olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden, 
parlamenter sistemin ilk adımların-
dan biri, diplomaside işi ehline, yani 
liyakat sahibi diplomatlarımıza ver-
mek olacak. Kişisel ilişkilerin kapris-
leriyle değil, devlet aklıyla hareket 
edeceğiz. Önceliğimiz her zaman, 
Türk devleti ve Türk Milleti'nin men-
faatleri olacak. Sisi'yle, Esad'la, 
onunla bununla şahsi kavgalar ye-
rine Türkiye'nin çıkarlarının kavga-
sını vereceğiz. “İngiltere, Almanya, 
Fransa ve şahsım olarak toplantı 
yaptık” cümlesi hayatımızdan çıkıp 
gidecek. O masadaki dördüncü taraf, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. 

Bu bize itibar, itibarla birlikte güven, 
güvenle birlikte yatırım getirecek. Bir 
başka ülkenin başkanı, Türk Devle-
ti'nin başındaki kişiden bahsederken, 
“O beni dinler” diyemeyecek. Bilecek 
ki, karşısında, “Bu işten Türkiye'nin 
kazancı ne olacak?” diye soran bir 
irade olacak. Bu ucube sistem değiş-
tiğinde Türkiye'nin komşularıyla ti-
careti yeniden büyüyecek. Ekonomik 
coğrafyamızdaki potansiyeli hayata 
geçirdiğimizde, Türkiye kazanacak, 
Türkiye'nin kazandığı yerde herkes 
kazanacak. Geçim derdindeki vatan-
daşın üzerine çay atmayacağız, attır-
mayacağız. Siyasette de, ticarette de 
rekabet olacak. Ama kimsenin hakkı, 
kimseye yedirilmeyecek. KPSS'den 
yüksek puan alan gençlerimizi, mü-
lakatta eleyen kayırmacılığa asla mü-
saade etmeyeceğiz. Gençler, 
arkalarında onlara engel olan değil, 
önlerindeki engelleri kaldıran, dağ 
gibi bir devletin varlığını hissedecek."

UCUBE SİSTEM DEĞİŞECEK

GENEL Başkan Meral Akşener'in tek 
aday olarak girdiği kurultayda parti 
yönetimi için de seçim yapıldı. Akşe-
ner'in kurultayın yapıldığı Altın-
park'taki alana gelmesi ve delegeleri 
selamlamasının ardından Divan Baş-
kanlığı oluşturuldu. Kurultay, Divan 
Başkanlığı'na seçilen Kalkınma Politi-
kaları Başkan İsmail Tatlıoğlu ve 
Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın konuş-
masının ardından çalışmalarına baş-
ladı. Daha sonra gündem gereği saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı 
ve şehitler için Fatiha Suresi okundu. 
Alanda basına ayrılan bölümde dev 
ekran kurulurken, platforma Atatürk 
ve Meral Akşener posterleri ile Türk 
bayrakları asıldı. Kurultayın sloganı 
"Millet bizi çağırıyor" olarak belirle-

nirken, alanın farklı yerlerine "EYT'li-
lerin hakları için", "Yaşama ve canlıya 
saygı için", "Kadına şiddetin artık son 
bulması için" gibi yazılar asıldı. Ku-
rultay alanında delege ve diğer katı-
lımcılar sosyal mesafeye uygun 
şekilde ayrılmış yerlere oturdu. 
Alanda maskesiz dolaşılmaması ge-
rektiği uyarısında bulunulurken, sos-
yal mesafe kuralı da görevliler 
tarafından gözetiliyor. Alanın her ye-
rinde dezenfektan bulunuyor. Alanda 
ilk kez , "Millet bizi çağırıyor- Emir 
baş göz üstüne- Bugünler geçecek 
inan- Yemin bayrak üstüne..." sözleri-
nin yer aldığı kurultay şarkısı çalındı. 
Salgın tedbirleri kapsamında 1379 de-
legenin oy kullanabilmesi için 40 san-
dık, 150 kabin kuruldu. MHP ve HDP 

dışındaki partilere mektup yazılarak 
salgın tedbirleri kapsamında kurultay 
daveti gönderilemediği ifade edildi.  

MHP VE HDP HARİÇ PARTİLERE MESAJ 

İYİ Parti'yi, “Mustafa 
Kemal de benim, 
Fatih de benim,  

Osmanlı da benim, 
Cumhuriyet de 
benim” diyenler 

kurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 
ve Milli Savunma Bakanı Hulusi  

Akar’dan Yunan gazetesinin Erdoğan 
hakkındaki çirkin manşetiyle ilgili peş 
peşe tepkiler geldi. Öte yandan Sözcü 
Kalın, Macron’un Türkçe mesajı için 

“Güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan 
çok mana önemli” ifadelerini kullandı



Y eni av sezonunun açılmasıyla
birlikte balık ağları hareket-
lendi. Bu sezonun gözdesi pa-

lamut oldu ancak, vatandaşların gözü
tezgahlarda hamsiyi arıyor. İstanbullu
balıkçılar henüz Karadeniz’de hamsi-
nin çıkmadığını, avlayamadıklarını
belirtiyor. İstanbul’da bulunan Gürpı-
nar Balık Hali’ne gelen balıkçılar, sa-
bahın ilk ışıklarında mezat usulü
hamsi satın alarak, kasa kasa hamsiyi
soğuk hava kamyonları ile Karade-
niz’e götürüyor.

30 liradan aşağı satılmaz

İstanbul’da balık satışı yapan Serdar
Can, "Şu anda hamsi Marmara’dan
çıkıyor. Karadeniz’de hamsi avlanmı-
yor, buradan gönderiyoruz. Karade-
niz’de palamuta, istavrite bakıyorlar.
Buradaki bazı teknelerin işi hamsicilik.
Burada çıkan fazla hamsiler Karade-
niz’e gönderiliyor. Satışlar mezat
usulü yapılıyor. Hamsinin kasası 370-
400 lira arasında satılıyor. Hamsi, Ka-
radeniz’de tutulacak pozisyonda değil
o yüzden buradan gidiyor. Mar-
mara’nın hamsisinde olan lezzet Ka-
radeniz’i aratmıyor. Hamsiler teknede
satılıyor. Daha sonra balıklar soğutu-
culu araçlara yükleniyor. Bu araçlar
da bir gün sonrasında Karadeniz’de

oluyor. Karadeniz’den buraya sevki-
yat yaklaşık iki ay sonra başlar, iki ay
bekleyeceğiz. Fiyat şimdi biraz yüksek
ancak mevsim yeni başladı düşecek
bu fiyatlar. Tezgahlarda kilosu 30 lira-
dan aşağı satılmaz" dedi. 

Borsa gibi hareketli

Gece saatlerinde halde başlayan hare-
ketlilik sabaha karşı hamsi avlayan
teknelerin gelmesiyle daha da artıyor.
Balıkçılar iskeleye yanaşan teknelere
adeta akın ederek hamsi mezadına
katılıyor. Karadeniz’e hamsi satan ba-

lıkçılardan Dinçer Kartal da “Biz bu
olaya galagan diyoruz. Karade-
niz’deki esnaflar toplanarak motorda
kaç hamsi varsa onları alıyor soğuk
hava kamyonlarına yükleyip Karade-
niz’e gönderiyorlar. Yolculuğun ardın-
dan Karadeniz’de satışa devam
ediliyor.  Hamsinin fiyatı anlık olarak
değişir. Sabah 250 liraysa, öğlene
doğru 400’e çıkabiliyor. Borsa gibi,
inip çıkıyor sürekli. Şimdi fiyatlar 400-
450 lira arası ama birazdan bakarsınız
bu fiyat 250 liraya düşebilir” diye 
konuştu. DHA
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1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/476901
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 

34094 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142000-2124142138 - 2126351193-2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ TEMİNİAyrıntılı bilgiye 

EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi \ Kit-Kimyasal Ambarı 
Deposu'na teknik şartname ve sözleşmeye uygun olarak 
teslim edilecektir

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30.06.2021 tarihine kadar 
ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, ilgili birimin siparişini 
takiben en geç 20 (Yirmi) gün içerisinde, sözleşmeye ve teknik 
şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kit-Kimyasal 
Ambarı Deposu'na teslim edilecektir. Detaylar teknik şartnamede 
belirtilmiştir. Yüklenici, son teslim günü kalan malların tamamını, 
yazılı talebi beklemeksizin teslim etmek zorundadır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 

1. Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 14.10.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1. Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa tarafın-
dan düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2.İstekliler tüm kalemler için;  T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC
MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında
Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamındaki teklif ettikleri Ürün-
lere ait;
a.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'den  ürünün
kodunu ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olduğunu gösterir belgeleri,
b.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası(TITUBB)’ndan veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'den onaylı
FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosya-
sında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
c.) Teklif edilen ürün UBB kapsamı dışında ise  kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
-Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan
ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı
no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzun-
luk vs..) bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek
http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm veya https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS ‘den hazırlamış oldu-
ğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
1. İstekliler teklif ettikleri için ihale tarihinden itibaren en geç 7 gün (168 saat) içinde demontasyon yapa-
caktır. Bu demontasyon mümkün ise İstabul Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Çocuk Beslenme Ve Meta-
bolizma Laboratuarı’nda, mümkün değil ise teklif edilen kitler ve sistem/sistemler ile aynı marka ve
model cihazlar kullanılarak İstanbul il sınırları dahilinde başka bir laboratuarında da gerçekleştirilebilir.
2. İstekliler teklif ettikleri sisteme ait 1 adet kataloğu ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ihale
dosyasına koymalıdırlar.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat
İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1224150)

Karadeniz’in incisi, balık tezgahlarının
gözdesi hamsi, anavatanı Karadeniz'e 
İstanbul’dan kamyonlarla gönderiliyor.
Henüz Karadeniz’de hamsinin çıkmadığını
belirten balıkçılar, Marmara Denizi’nde
avladıkları hamsileri, Gürpınar Balık 
Hali’nde mezat usulü satarak soğuk
hava kamyonlarıyla Karadeniz Bölgesi ile
yurdun dört bir yanına gönderiyor

ISTANBUL’DAN
KARADENIZ’E 
HAMSI GIDIYOR

Karadeniz’e İstanbul’dan hamsi götüren
Şaban Türk de Gürpınar Balık Hali’nde satı-
lan hamsilere talebin fazla olduğunu belirte-
rek, “Karadeniz hamsisine daha bir iki ay var.
Bu hamsi şu anda Karadeniz hamsisini arat-
maz. İnsanlar neredeyse kavga ederek satın
alıyor. Kasası 400 liradan alındı. Soğutuculu
araçlarla Karadeniz’e götürüyoruz. Yaklaşık
14-15 saat sürer. Fiyat biraz yüksekti ama
'tezgahlar boş kalmasın' diye aldık. Biz de
tezgahta 30-35 lira arasında satmayı planlı-
yoruz. Önemli olan balığın taze olması, gittiği
yerde satılması” ifadelerini kullandı.

KASASI 400 TL’DEN ALINDI

Son anDa yeTİşTİler!
2020 KPSS Öğret-
menlik Alan Bilgi sı-
navı dün iki

oturumla devam etti. Sınavın ilk
oturumu saat 10.15 başladı. Sı-
nava girecek olanlar koronavirüs
tedbirleri kapsamında binanın
dışarısında önce el dezenfektanı
ve maske verildi. Daha sonra
adaylar bina girişinde sosyal me-
safe kuralına dikkat edilerek
sınav giriş belgeleri ve kimlikleri
kontrolleri yapıldı. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi'nin Gümüşsu-
yu'ndaki kampüsünde sınava

girecek bazı adaylar kapıların ka-
panmasına dakikalar kala koşa-
rak sınavın yapılacağı binaya
girebildiler. Sınav, öğleden son-
raki oturumdan sonra son 
bulacak.
Sınav noktalarından biri de Bah-
çelievler Erkan Avcı Endüstri ve
Meslek Lisesi oldu. Sınava giren
adaylar, koronavirüs nedeniyle
sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak tek tek içeri alındı.  Okul
bahçesinde adaylara dezenfek-
tan verilirken maskede dağıtıldı.
DHA

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavı yapıldı. Sınava bazı
adaylar yine son dakika yetişerek sınav salonuna girebildi

TÜRK Kızılay tarafın-
dan toplanan immün
plazmalar, ağır du-

rumdaki COVID-19 hastaları-
nın tedavisine katkı sağlamaya
devam ediyor. Öte yandan kan
stoklarındaki azalma nedeniyle
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.
Kerem Kınık, kan bağışı çağrı-
sında bulunarak, “Günlük ola-
rak aldığımız kan miktarı, şu
anda düşmüş durumda” dedi.

13 bin 698 plazma bağışı 

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.
Kerem Kınık, Sağlık Bakanlığı
liderliğinde Türkiye'nin immün
plazmanın destekleyici tedaviyi
dünyada ilk başlatan ülkelerden biri
olduğuna dikkati çekti. Kınık, "Tec-
rübemiz ve yurt çapındaki bağış ağı-
mızla bu alanda da hemen görev
üstlendik. Kendisi iyileştikten sonra
bir başkasının iyileşmesi için
plazma bağışlayan herkese teşekkür
ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İmmün plazma bağışları konu-
sunda son verileri de paylaşan Dr.
Kerem Kınık “Türk Kızılay tarafın-
dan bugüne kadar; 13 bin 698
plazma bağışı alındı. Bunların
11.306’sı Kızılay birimlerine bağış-
landı. 30.964 plazma bileşeni ihti-
yacı olanlara ulaştırıldı. 89 bin
iyileşmiş hastayla temas kuruldu.
17.471 uygunluk bekleyen bağışçı
bulunuyor. Plazma bağışı için ran-

devu verilen kişi sayısı 2348.Kızılay
şu anda 22 ilde 24 noktada 50 afe-
rez cihazıyla plazma bağışı alıyor.
Bağış kabul oranı yüzde 90’larda.
Dünyadaki en fazla oranlardan biri.
Türkiye genelinde 68 sabit 170 sey-
yar birimde kan bağışı alınıyor" bil-
gisini verdi.

Plazma satışı yasadışıdır!

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.
Kerem Kınık, konuşmasında sosyal
medya üzerinden immün plazma
bağışı arayan ya da immün plazma-
sını bağışlayacağını duyuran kişilere
yönelik de önemli bir uyarı da bu-
lundu. Kınık, “Sosyal medya üze-
rinden immün plazma bağışı
arayan ya da immün plazmasını

bağışlayacağını söyleyen,
hele de bunlar için bir
maddi menfaat bekleyen
veya maddi menfaat teklif
eden durumlarla karşı kar-
şıya kalıyoruz. Bunların ta-
mamı yasadışıdır. Ve
Türkiye’de böyle bir sistem
yoktur. Türkiye’deki bütün
provizyon sistemi Kızılay
üzerinden yürütülmektedir.
Yani herhangi bir hastaya
bir immün plazma bağışla-
nacaksa bu Kızılay üzerin-
den yapılmaktadır. İmmün
plazma bağışında şartlı bir
bağış da yapılmamaktadır.
Bir immün plazma havuza

alınmaktadır, tetkikleri yapılıp, ilgili
hastalara ağırlıklarına göre derece-
lendirilerek illerde sevk edilmektedir.
Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle,
lütfen, sosyal medya üzerinden
plazma bağışı talep etmeyin, bu tek-
lifi yapan insanlara itibar etmeyin.
Ayrıca plazma tedavisi her hastada
uygulanmaz. Hasta yakınları da bu
anlamda sağlık sistemi üzerinde lüt-
fen baskı kurmasınlar. Hekimlerimiz
immün plazmanın hangi durum-
larda uygulanabileceğini zaten de-
taylı bir şekilde biliyorlar.
Dolayısıyla ihtiyaç bulunduğu anda
entegre sistemimiz üzerinden Kızı-
lay’dan talepte bulunmakta, bu
talep hemen bir iş emrine dönüşüp
sıraya girmektedir” diye konuştu.

BAGIS CAGRISI
KIZILAY’DA
KAN STOKU

AZALDI

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık
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GÜNDEM

TÜRK Tabipleri Birliği 
(TTB), ankete 62 ilden 
her birinin ortalama 8.49 

hastayı izlediği 9 bin 103 aile heki-
minin katıldığı anketin sonuçlarını 
paylaştı. Aile hekimlerinin pandemi 
sürecini nasıl değerlendirdikleri ve 
izlediklerini anlamak, COVID-19 
vakaları ve onların temaslılarıyla il-
gili çalışmaları bilmek ve sağlık çalı-
şanlarının sağlığıyla ilgili durumu 
öğrenmek amacıyla yapılan ankete 
katılan hekimler, ülkemizde vakala-
rın pik yaptığı Nisan ayından daha 
fazla olduğunu dile getirdi. Hekim-
lerin neredeyse tamamı salgının İs-
tanbul'dan Anadolu'ya yayıldığını 
ifade etti. Ankette tespit edilen bir 

diğer ilginç veri ise ülkemizde 600 
bine yakın kişinin izolasyonda ol-
ması gerektiği oldu. 

Nisandan daha fazla vaka 

TTB'nin anketinde geçtiğimiz Nisan 
ayında ülkemizde salgının pik yap-
tığı ve günde 4 bin üzeri yeni vaka 
ve 60 bin üzeri aktif vakanın olduğu 
dönem olduğuna dikkat çekilerek 
“7-14 Eylül 2020 tarihlerinde bu sa-
yılar bin 500 ve 25 bindir. Salgının 
güncel durumunu görmek üzere ka-
tılımcılara Nisan ayına göre izlem 
sayılarının artıp artmadığı soruldu. 
Katılımcıların yüzde 72'si izlem sa-
yılarının, salgının tepe noktasını ya-
şadığımız Nisan ayına göre arttığını 

belirtti” denildi ve açıklanan rakam-
ların o dönemle karşılaştırıldığında 
daha az olmasına karşın, vakaların 
çok daha fazla olduğuna dikkat çe-
kildi. 

İzolasyon sayısı  

Çalışmaya katılan 62 ilden İstanbul 
dışında tüm illerde aile hekimleri 
izlem sayılarının Nisan ayına göre 
arttığını, salgının İstanbul'dan Ana-
dolu'ya yayıldığını belirtti. Aile he-
kimlerinin izlenen vaka ve temaslı 
sayılarındaki artışın, Sağlık Bakanlı-
ğının açıkladığı vaka sayılarıyla kı-
yaslandığında daha fazla olduğu, 
çalışmaya katılan aile hekimlerinin 
izlem listelerinde toplam 23 bin 437 

kişi bulunduğuna dikkat çekildi. 
Anketi düzenleyen uzmanların bu 
bölümle ilgili değerlendirmesinde, 
“Toplam izolasyondaki kişi sayıla-
rına dair veri olmamakla birlikte 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 
Eylül tarihli basın toplantısında 
‘evde izole olması gereken kaç kişi 
aramızda' sorusuna ‘şu an 100 bini 
aşkın kişi evde izole olması gerekir-
ken şehirlerarası seyahate çıkıyor' 
yanıtını verdi. Çalışma verilerini ge-
nellersek ülkemizde 600 bine yakın 
kişinin izolasyonda olması gerekir. 
Sağlık Bakanının izolasyona uyma-
yan hasta verisi de bu sayıya uy-
gundur” görüşleri paylaşıldı. Ankete 
katılarak Covid-19 hastaları hak-
kında bilgi veren hekimlerin her bi-
rinin ortalama 8.49 hastayı izlediği 
vurgulandı. 

Sağlıkçılarda da arttı 

Düzenlenen anket sorularını yanıtla-
yan hekimlerin yüzde 41'i görev yap-
tıkları Aile Sağlığı Merkezinde 
Covid-19 geçiren sağlık çalışanı ol-
duğunu söyledi. Anket değerlendiril-
mesinde bu sorun şu ifadelerle dile 
getirildi; “Anketi yanıtlayan 10 kişi-
den 4'ünün çalıştığı aile sağlığı mer-
kezinde en az 1 kişi COVID-19'a 
yakalanmıştır. 2020 Mayıs ayında 
TTB tarafından yapılan çalışmada 
bu oran yüzde 11 olarak tespit edil-
miştir. Bu sonuç aile sağlığı merkez-
lerinde enfeksiyon kontrol eğitimleri, 
koruyucu ekipman ve mesafe kural-
larına uyumda önemli bir sorun ol-
duğuna işaret etmektedir.” 

www.superhaber.tv

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK
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A dana Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından bu sene 27'ncisi dü-
zenlenen Uluslararası Adana 

Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni 
bu yıl Beşiktaş Belediyesi ev sahipli-
ğinde Süleyman Seba Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleşti. Tören hayatını 
kaybeden sanatçıların saygıyla anıldığı 
bir video ile başladı. Törende sahne 
alan Ferhat Göçer de seslendirdiği şar-
kıyı hayatını kaybeden sanatçılar adına 
seslendirdi. Törenin açılış konuşmasını 
ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar gerçekleştirdi. Başkan 
Karalar; "Adana denilince sinema akla 
gelir. Sinema deyince de Altın Koza 
Film Festivali akla gelir. Bu yıl 27. sini 
kutluyoruz. Koronavirüs nedeniyle  bu 
sene zor koşullarda gerçekleştiriyoruz. 
İyi bir şey yaptı arkadaşlarımız Dediler 
ki Adana denildiğinde akla sinema gelir. 
Adana’da bir film gösterilir ve Adana’da 
tutarsa Türkiye’de tutar. Adana’nın si-
nema da böyle bir etkisi, katkısı vardır. 
Bu böyle devam edecek" dedi. 

Sanat için iyi bir ev sahibi 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zey-
dan Karalar konuşmasının ardından Be-
şiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a 
hem festivale yaptıkları ev sahipliği hem 
de katkılarından ötürü plaket takdim etti. 
Başkan Rıza Akpolat ise böyle büyük bir 
organizasyona ev sahipliği yapmaktan 
duyduğu onuru dile getirerek; "Altın Koza 
emekçilerine öncelikle iki kıtanın birleştiği 
Beşiktaş’a hoş geldiniz diyorum.  
Gönül isterdi ki biz de gelelim festivali-
mizi orada kutlayalım ama bu sene bu-
rada oldu. Adana diliyorum ki 
önümüzdeki sene bu festivali daha coş-
kulu bir şekilde yapacak. Tabi ki Adana 
bir çok sanatçı yetiştirdi. Yılmaz Gü-

ney’den, Şener Şen’e, Kara-
caoğlan’dan Dadaloğlu’na 
ismini sayamadığımız 
yüzlerce sanatçı yetiş-
tirdi. Şimdi bu bayrağı 
Nebil Özgentürk devam 
ettiriyor ve biliyorum ki 
ileride başkaları devam 
ettirecek. Şunu çok net 
ifade edebilirim ki; Be-
şiktaş da, tıpkı Adana 
gibi, sanat için iyi bir 
ev sahibidir. Göreve 
geldiğimiz günden 
beri sanatı Beşiktaş’ın 
tüm kılcallarına 
yayma ve sanatçıyı 
görünür kılma mis-
yonuyla hareket edi-
yoruz. Özellikle 
pandemi sürecinde, sanatçılarımızın zor 
günlerden geçtiğini biliyor ve yanlarında 
olmaya çalışıyoruz" dedi. 

Adana’da oyunculuğa başladım 

Ödül töreninde Altın Koza Onur 
Ödülü’ne layık görülen usta oyuncu Nur 
Sürer’e ödülünü Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat takdim etti. Usta 
oyuncu da Adana Altın Koza Film Fes-
tivali’nin bir parçası olmaktan duyduğu 
gururu dile getirerek; Adana benim için 
gerçekten çok önemli bir şehir oldu her 
zaman. Çünkü ben 1979 yılında Orhan 
Kemal’in uyarlaması Bereketli Topraklar 
Üzerinde filmiyle Adana’da oyunculuğa 
başladım. Adana birçok usta ismi yetiş-
tiren bir şehir. Buradan da sinemanın en 
şahane adamı Yılmaz Güney’e saygıla-
rımı sunuyorum. Ayrıca bu ödülü de çok 
sevdiğim Zeydan Başkanımın döne-
minde almakta benim için ayrı bir onur’’ 
ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası 
Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman 
Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. Birçok  
sanatçı ve oyuncunun katıldığı törende, Ercan Kesal’ın  
senaryosunu yazdığı “Nasipse Adayız” “En İyi Film  
dalında Altın Koza’nın sahibi oldu

İSTANBUL'DA orman yangınlarının erken 
fark edilebilmesi için orman alanlarına 
hâkim tepelere 15'i sabit 31 kule konuş-

landırıldı. Orman Yangınları Mücadele Şube Mü-
dürü İkram Çelik, "Kulecilerimize ek olarak da 
kameralar, termal kameralarla bunlar desteklen-
mektedir" dedi. Kuleler, orman yangınları açısından 
riskli bölgelerde, birbirini görecek şekilde yüksek ra-
kımlı yerlerde kuruluyor. Çıplak gözle yapılan göz-
lemler, dürbün ve kamera sistemleriyle de 
destekleniyor. Kule görevlisi duman gördüğünde en 
yakın ekibe çıkma talimatı veriyor. Yangın koordi-
nasyonuna ve ilgili orman işletme şefine telsiz veya 
telefonla hemen bilgi veriliyor. Ayrıca tüm kuleler 
elektrik kesintilerine karşı 48 saat çalışacak şekilde 
sistemlerle donatılmış durumda çalışıyor. Sarıyer'de 
bulunan Sarıyer Yangın Gözetleme Kulesi, 2017 yı-
lında hizmete girdi. 238 metre yüksekliğinde olup 
son teknoloji ürünleriyle donatılmış durumda çalı-
şıyor. Boğazın Anadolu ve Avrupa yakasında bulu-
nan ormanlık alanları gözetleyen kulede ekipler 
kesintisiz görev yapıyor. 

EN IYI FILM  
BELLI OLDU

Kürtler statükoyu 
değiştirebilir mi?

iSTANBUL’DAN ANADOLU’YA!
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Dr. Emrah Kırımlı yönetiminde 7-14 Eylül tarihleri arasında 62 ilden 9 bin 
103 aile hekiminin katıldığı bir anket yaptı. Ankete katılan hekimlere göre Covid-19 vakaları, bu günlerde salgının tepe 

noktasını yaşadığımız Nisan ayına göre, İstanbul dışındaki tüm illerde arttı; salgın İstanbul’dan Anadolu’ya yayıldı

K ürtlerin demografik olarak kapsadığı alan-
lar ve bu alanlardan devşirilen siyasi gücüne 
bakılıp bu sorunun yanıtı oluşturulursa, 

cevap hiç tereddütsüz hayır olur. Bir ve bütün ola-
rak Kürtlerin Türkiye’deki nüfus oranları da eksiksiz 
olarak temel alınırsa yine söz konusu sorunun yanıtı 
kesinlikle hayır olur. Türkiye’de Kürtlerin kendi ba-
şına statükoyu değiştirme gücü ve imkanı yoktur. 
Statüko değişmeden de Kürt sorunun çözümü hayal-
den bile ötedir. Eğer bu tespit doğruysa, Kürtleri 
bekleyen iç içe aynı nitelikte ve aynı perspektife hiz-
met edecek iki çok değerli sorumluluk çıkar ortaya. 
Birincisi, Kürtlerin olabildiğince ortak hareket et-
mesini sağlamak. İkincisi, ortak hareket edilecek 
Türkleri aramak ve bulmak.  

Kürtler arası ciddi bir siyasi birliğin vazgeçilmez 
ilk ön koşulu; PKK’nın Türkiye’ye dönük silahlı mü-
cadeleye son vermesidir. Bu yetmez; alenen ve açık 
açık, siyasi iradeyi sivil siyasete devretmesidir. Bu 
koşul her ne kadar Kürtler arası birliğin ilk ön ko-
şulu gibi duruyorsa, aslında Türk müttefiklerle oluş-
turulacak, siyasi birliğin de en önemli koşuludur.  

PKK’nin hegemonya dayatmasından azade bir 
Kürt siyasi birliği, doğası gereği sivil ve demokratik 
nitelik kazanır. Sivil ve demokratik açılımlar da en 
geniş Kürt siyasi birliğinin zemini yaratır. Bu zemin 
hiç kuşkusuz, Türk siyasi müttefiklerinde elini güç-
lendirir. Kürtlerin bloklaşmış yekpare birliği, siyasi 
müzakerelerin en ciddi avantajı haline gelir.  

Kürtler açısında siyasi müzakerenin içeriği iki 
başlık altında toplanabilir. Birincisi, “çözüm süreci-
nin” altına düşmeyen yeni bir çözüm süreci. İkincisi, 
devletin yeniden demokratik tarzda yapılanmasıdır.  

Çözüm sürecinin bütün kazanımlarını temel ala-
cak yeni bir süreç, Kürtlerin ilk ön koşulu olmak zo-
rundadır. Zaten devletin demokratikleşmesi Kürt 
sorununun çözümüdür gibi bir klişe, esasen samimi-
yetsizlik olarak algılanacaktır. Kürtlerin, statükonun 
değişimi mücadelesinde Kürt olarak muhatap alın-
malar, yeni siyasi birliğin vazgeçilmez ruhu olacak-
tır. Yeni bir siyasi rejim için Kürtler ve Türklerin 
ittifakından söz ediliyorsa, taraflar birbirini kimlik-
leriyle tanımlamak zorundadır.  

Kürtler için, Kürt sorununun çözümü ile devletin 
yeniden demokratikleştirilmesi süreci, iç içe iki 
sorun gibi görünüyor olsa bile, prensip olarak bu iki 
sorun iki ayrı süreç olarak kabul görecektir. Yeniden 
demokratik olarak yapılandırılan devlet pekala Kürt 
meselesinin çözümü için demokratik adımları aynı 
anda atabilir.  

Kürtlerin şiddeti reddedip sivil siyasete alan aç-
ması, iktidara karşı olan ve bu rejimi değiştirmek 
isteyen siyasi aktörleri, çok ciddi töhmetlerden de 
azade tutacaktır. Ayrıca şiddeti açık seçik reddet-
meden diğer muhalefet partileriyle siyasi birlik oluş-
turmanın imkanı olmaz. Bunlar ancak şiddeti 
reddetmiş bir Kürt sivil siyasi gücüyle ittifaka ikna 
edilebilir.  

Kürtlerin ekmek su kadar Türklere ihtiyacı var; 
aynı şekilde Türklerin de ekmek su kadar Kürtlere 
ihtiyacı var. Her iki tarafın birbirleri için kendilerini 
uygun hale getirmeye çalışması, hem siyasetin hem 
de ahlakın emrettiği sorumluluklardandır.  

Hukuku hiçe sayan bugünkü rejimden kurtulma-
nın, ekonomiyi batırmış bu rejimden kurtulmanın, 
diplomasiyi bile askerileştirmiş bu baskıcı rejimden 
kurtulmanın biricik yolu, Kürtler ve Türklerin birbir-
leri için gönüllü değişimleridir.  

Sivil ve demokratik bir siyaset içinde şiddetin yeri 
yok; Kürt meselesini çözmeyi amaç haline getirme-
den de siyaset yapmanın imkanı yok. Birileri şiddet-
ten vazgeçecek, diğerleri de Kürtlerle birlikte 
yaşamayı içine sindirecek.

TÜRKİYE'NİN en önemli film festival-
lerinden olan Uluslararası Adana 
Altı Koza Film Festivali'nde; Usta 
oyuncu, senarist Ercan Kesal yönet-
men olarak imza attığı ilk film 'Na-
sipse Adayız' En İyi Film dalında 
Altın Koza kazandı. Senaryo da-
lında da ödülü Kesal aldı. Yönet-
men Leyla Yılmaz, 'Bilmemek' adlı 
filmiyle 'En İyi Yönetmen' ve 'Yıl-
maz Güney Ödülü'nün sahibi oldu. 
Senan Kara 'Bilmemek'teki rolüyle 
'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alır-
ken, Onur Berk Aslanoğlu (Plaza) 
ve Serdar Orçin (Ceviz Ağacı) film-
lerindeki rolleriyle 'En İyi Erkek 
Oyuncu ödülünü' paylaştı. Bu yıl İs-
tanbul Beşiktaş’ta düzenlenen ödül 
töreninde Onur Ödülleri ve Orhan 
Kemal Emek Ödülü, birbirinden de-
ğerli üç isme takdim edildi. Altın 

Koza Onur Ödülleri sinema, tiyatro 
ve dizi oyuncusu Nur Sürer’e ödü-
lünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza 
Akpolat verirken, usta oyuncu, tiyat-
rocu, yönetmen ve sanat yönetmeni 
Rutkay Aziz’e ödülünü Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Zeydan 
Karalar takdim etti. Orhan Kemal 
Emek Ödülü de yapımcı, yönetmen 
ve görüntü yönetmeni Orhan 
Oğuz’a verildi. DHA 

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Hekimlerin 
neredeyse 
tamamı  
salgının  
İstanbul'dan 
Anadolu'ya 
yayıldığını 
ifade etti.

Ateş ve duman 
gözetliyorlar
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A lmanya’nın Dış İlişkiler Konse-
yi’nin Direktörü olan ve AB Dış
İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep

Borrell’in özel danışmanı olan Daniela
Schwarzer Yunan basınına konuştu. Yu-
nanistan’ın çok okunan gazetelerinden
Kathimerini’ye konuşan Schwarzer, “Tür-
kiye’ye yaptırımlar birçok açıdan çok kar-
maşık bir konu. Yaptırımlar uygulanmalı
mı, nasıl uygulanmalı, hangi şartlarlar al-
tında uygulanmalı ve hangi şartlarda kal-
dırılmalı. Henüz kapsamlı ve derin bir
yaptırım konusunda bir sonuca erişilmedi.
Arabuluculuğa bir şans daha verilmeli”
dedi.

Türkiye kilit öneme sahip

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin
AB için çok karmaşık olduğunu dile geti-
ren Schwarzer, Almanya’nın arabuluculuk
rolünü üstlendiğini ama Fransa gibi bazı
ülkelerin ise Yunanistan’ı desteklediğini
söylerken, “Fransa’nın daha sert duruşu
AB’nin birlik mesajını çok net veriyor fakat
bir diyalog ortamı oluşması için bunu
dengeli bir şekilde yapmak gerek” ifadesini
kullandı. Olası bir savaşın çıkmasıyla ilgili
olarak ise Schwarzer, “Türkiye’nin bölge-
deki etkisini artırmak için orduyu kul-
lanma ihtimalini hesaba katmalıyız. Fakat
Türkiye, AB’nin mülteci planının bir part-
neri ve Avrupalılar için kilit öneme sahip.
Ayrıca ekonomik bağlar da kuvvetli” yoru-
munu yaptı.

Doğu Akdeniz'de ne oluyor?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis
gemisi ile hidrokarbon arama faaliyeti, ay-
lardır bölgede hareketlilik yaratan Fransa,
Yunanistan ve Rum Kesimi'nin galeyana
gelmesine sebep oldu. Hali hazırda son

dönemde Ayasofya, Suriye ve Libya konu-
sunda tansiyonun yüksek olduğu Ankara-
Paris hattında adeta yeni bir cephe açıldı:
Doğu Akdeniz! Libya'da Fransa, Libya
Ulusal Ordusu lideri Genel Halife Haf-
ter'in yanında yer alırken, Türkiye ise Bir-
leşmiş Milletler'in de tanıdığı Libya Ulusal
Mutabakat Hükümeti'ni meşru güç olarak
kabul ederek destekledi. Suriye'de ise terör
örgütü YPG'ye silah yardımı yapan ülkeler
arasında yer alan Fransa, Türkiye'nin Su-
riye'nin kuzeyindeki askeri operasyonları
da sık sık eleştiriyordu.

Ayasofya sorun oldu

Öyle ki Türkiye'nin Suriye'deki askeri ope-
rasyonlarını tepki gösteren Macron, geçen
aylarda bir dergiye, NATO üyesi Türki-

ye'nin çıkarlarımızın söz konusu olduğu
bir bölgede, koordinasyonsuz saldırgan
eylemleri var” demiş ve “Türkiye uzun va-
dede NATO'da olmayacak mı?” sorusuna
“Böyle diyemem. Türkiye'yi NATO'dan
dışlamak çıkarımıza değil ama belki de
NATO'yu yeniden gözden geçirmeliyiz”
yanıtını vererek yeni bir tartışmanın fitilini
alevlemişti. Fransa ile Türkiye arasında
son aylarda yaşanan bir diğer gerilim de
Ayasofya'dan çıkmıştı. Ayasofya'nın iba-
dete açılması kararı Paris'in tepkisini çek-
mişti. O dönemde açıklama yapan Fransa
Dışişleri Bakanı Le Drian, bu karardan
memnun olmadıklarını dile getirmişti.

Oruç Reis rahatsız etti

Oruç Reis gemisinin askeri gemilerle bir-

likte arama faaliyetlerine devam etmesi
özellikle Avrupa'da büyük yankı uyandı-
rırken Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron, Yunanistan ve Rum
Kesimi'nin yanında saf tuttu. Yunanistan
ile iş birliği yapacağını duyuran Fransa,
geçen hafta Girit adasının açıklarına bir
fırkateyn ve iki savaş uçağı gönderdi.
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimden
çok kısa bir süre sonra Fransa, Yunanis-
tan’a destek olmak için fırkateyn ve savaş
uçağını bölgeye göndermişti. Yıllardır
bölgede arama çalışması yapan Yunanis-
tan ve Rum Kesimi, Türkiye'nin hamle-
sinden ve Oruç Reis'in çalışmalarından
rahatsız oldu.

Macron'a övgü yağdırdı

Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak
için başlattığı arama çalışmalarına tepki
gösteren Macron, bölgedeki askeri varlığı
da artıracağını dile getirdi. Yunan do-
nanması ile ortak tatbikat yapan Fran-
sa'nın Lafayette isimli fırkateyni ve iki
adet Rafale savaş uçağı bölgeye gönde-
rildi. Öyle ki bu süreçte Yunanistan Baş-
bakanı Kiriakos Miçotakis bile Fransızca
bir tweet paylaşarak Emmanuel Mac-
ron'a övgü sıraladı. Macron ve Miçota-
kis, Türkiye'nin “tek taraflı”
gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinden
kaygı duyduğunu ve bir diyalog ortamı-
nın yaratılabilmesi için hidrokarbon
arama faaliyetlerine son verilmesi gerek-
tiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
da Doğu Akdeniz'de çözümün yolunun
diyalog ve müzakere olduğunu dile ge-
tirdi. Erdoğan, “Sağduyu ve aklıselimle
hareket edilirse herkesin hakkını koruya-
rak kazan-kazan temelli bir formül bulu-
nabilir” demişti.
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ABD yalnız kaldı
İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade, ABD
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’a 
yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK) yaptırımlarının başlatılmasına ilişkin
açıklamasına tepki göstererek, “ABD
uluslararası alanda yalnız kalmıştır” dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatip-
zade, haftalık basın toplantısında ABD
tarafından tekrar aktif edilen Birleşmiş

Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımla-
rını değerlendirdi. Hatipzade, Washington yöneti-
minin İran'a yönelik iddialarında yalnızlaştığını ve
kendi sorumluluklarını unuttuğunu belirterek,
“ABD zorbalıklarını bir kenara bırakarak uluslar-
arası topluma geri dönmelidir. Bu şekilde uluslar-
arası toplum ABD'yi kabul edecektir” ifadesini
kullandı. Hatipzade, “ABD Dışişleri Bakanı Pom-
peo kendi hayal aleminde dahi güvende değil.
ABD'nin uyguladığı politikalar ve yalanlar dün-
yaya savaş, ölüm ve yıkım dışında bir şey getir-
medi” dedi.

Diğer ülkeler destek vermedi

ABD'nin nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan
İran'a yönelik BMGK yaptırımlarını tekrar başlat-
masına tepki gösteren Hatipzade, “ABD uluslar-
arası arenada yalnız kalmıştır. Tahran'dan
Washington'a mesajımız uluslararası topluma geri
dönmesidir” ifadesini kullandı. ABD yönetimi,
İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tara-
fından kaldırılan yaptırımları tetik mekanizmasını
kullanarak yeniden yürürlüğe soktuğunu duyur-
muştu. ABD, 18 Ekim'de sona erecek olan 13 yıllık
silah ambargosunu uzatmak için geçtiğimiz ay
BM'ye başvuruda bulunmuş ancak diğer ülkelerin
destek vermemesi nedeniyle karar çıkmamıştı.
ABD yönetimi ise İran'ın nükleer anlaşmadaki ta-
ahhütlerini yerine getirmediğini delil göstererek
İran'a yönelik silah ambargosunu uzatacak tetik
mekanizmasını hayata geçirdiğini açıklamıştı.

Virüs dalga
dalga geliyor
Dünya çapında 30 milyondan fazla insana
bulaşan ve 961 binden fazla insanı öldüren
corona virüsü ile ilgili kritik uyarılar yapılıyor.
Başta Avrupa'da corona virüsü vaka ve ölüm
sayılarının son haftalarda hızla artmasıyla
birlikte ikinci dalga uyarısı gelirken, Çin'in
üst düzey yetkilileri de, "5'inci dalga
gelebilir" yorumunu yaptı

Corona virüsü dalga dalga geliyor:
Avrupa’da 2’nci dalga paniği, Çin’de
5’inci dalga uyarısı 2019 yılının son

haftalarında Çin’de ortaya çıkan corona virüsü ile
mücadele son hızla devam ederken, uzmanlardan
ve yetkililerden korkutan uyarı gelmeye devam edi-
yor. Corona virüsünün ilk etkisini çok sıkı sokağa
çıkma ve karantina uygulamaları ve seyahat ya-
saklarıyla atlatmayı başaran Avrupa’da seyahat
yasaklarının gevşetilmesi ve sonbahara girilmesiyle
birlikte vaka sayısı son haftalarda hızla artmaya
başladı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Birleşik

Krallık’ta son 14 gün içerisinde 45 binden
fazla günlük vaka tespit edildiği açıklandı.

Kısıtlamalar gelebilir

Avrupa Hastalık Engelleme ve Kontrol
Merkezi’nin (ECDC) verilerine göre sayı-
nın başta İtalya, Fransa, İngiltere ve Çek-
ya’da çok artmasıyla yetkililer yeni yasak,
kısıtlama ve kuralları gündeme getirmeye
başladı. ECDC’nin verilerine göre son 72
gündür ölüm oranlarında ciddi bir artış
yaşanmazken Bulgaristan, Hırvatistan,
Malta, Romanya ve İspanya’da ölüm
oranları büyük bir artış gösterdi. Resmi ve-
rilere göre 750 milyonluk nüfusa sahip Av-
rupa genelinde 4.4 milyon vaka görülürken
217 binden fazla insan da yaşamını yitirdi.
Bu sayı yine de corona virüsü salgınının
merkez üssü olan ABD’den çok daha
iyimser bir tablo ortaya koyuyor. 330 mil-
yonluk nüfusa sahip olan ABD’de 6.7 mil-
yon vaka ve 198 binden fazla ölüm
kayıtlara geçti. İngiltere Sağlık Bakanı
Matt Hancock da BBC’ye açıklamalarda
bulundu… Karamsar bir tablo aktaran
Hancock, “Ulusumuz patlama noktasında

ve bir seçeneğimiz var. Ya herkes kurallara uyar ya
da biz yeni kurallar oluşturmak zorunda kalırız”
ifadesini kullandı. Corona virüsü salgınının çıkış
noktası olan Çin’de corona virüsü salgınıyla ilgili
açıklama geldi… Çin’in Salgın Kontrol ve Müca-
dele Merkezi’nde görevli baş epidemiyolog Wu
Zunyou, “Havaların soğumasıyla birlikte hazırlıklı
olmak gerek. Yeni bir corona virüsü salgını dalgası
gelebilir” açıklamasını yaptı. 

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki
tansiyon devam ederken, Almanya'dan kritik
açıklamalar geldi. Avrupa Konseyi'nin 
dönem başkanlığını üstlenen 
Almanya'dan üst düzey isim 
Daniela Schwarzer, “Henüz 
kapsamlı ve derin bir yaptırım 
konusunda bir sonuca 
erişilmedi. Arabuluculuğa
bir şans daha 
verilmeli” dedi

ARABULUCULUGA
SANS VERILMELI

Türkiye'nin kıbrıs açıklarında doğalgaz aramaya
başlaması iki NATO üyesi Fransa ile Türkiye ara-
sındaki gerilimi tetikledi. Güney kıbrıs rum ke-
simi, kuzey kıbrıs ve Ankara'nın tepkisine
rağmen, bölgede doğalgaz arama ve çıkarma
haklarını Fransız şirketi Total'e vermişti. Bunun
üzerine Türkiye, Libya'yla deniz yetki alanı muta-
bakatı yaptı ve bu anlaşmaya Atina'nın yanı sıra

Fransa dahil, italya, israil, Mısır, Lübnan dahil
diğer Akdeniz ülkeleri de tepki gösterdi. Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TP) ruhsat alan-
ları o dönemde gerilim yaratmıştı. Hatta Fransa
Cumhurbaşkanı Macron, Ocak 2020 sonunda
yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi-
nin ardından bölgeye Fransız savaş gemilerini
göndermeyi teklif etmişti. Macron, 23 Tem-
muz'da kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastiades
ile Paris'te yaptığı görüşme sonrası da Avrupa
Birliği'ne Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj
çalışmaları nedeniyle yaptırım uygulaması çağ-
rısında bulundu. Macron, Türkiye'yi yunanistan
ve kıbrıs'ın deniz yetki alanını ihlal etmekle suç-
ladı ve Türkiye'nin eylemlerini “provokasyon”
olarak tanımladı. Öte yandan tansiyonun yüksel-
mesiyle birlikte yunanistan, gelecek dönemdeki
savunma bütçesini artırma kararı almış ve Fran-
sa’dan yüklü silah ve savaş aracı siparişi verdi-
ğini duyurmuştu.

FRANSA’NIN TEPKİSİ TAMAMEN DUYGUSAL!

Türkiye'ye karşı teh-
ditkar adımlar atarak
Doğu Akdeniz'deki ge-

rilimi artıran Fransa'nın Avrupa
Bakanı Clement Beaune ve rum
mevkidaşı Haralambos Petridis as-

keri helikopterle bölgede bulunan
yavuz Sondaj Gemisi'nin ve kkTC
yönetimindeki kapalı Maraş’ın et-
rafında uçuş gerçekleştirerek, yeni
bir provokasyona imza attı. Türki-
ye'nin Doğu Akdeniz'de meşru hak-

larına sahip çıkması yunanistan,
Fransa ve rum kesimi'ni telaşlan-
dırmaya devam ediyor. Paris yöne-
timi, bölgede gerginliği artıracak
adımlarına bir yenisini daha ekledi. 

Hristodulidis ile görüştü

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement
Beaune Türkiye-AB ilişkileri günde-
miyle 24-25 eylül’de toplanacak
Avrupa konseyi öncesinde istişa-
relerde bulunmak üzere Güney
kıbrıs’a gitti.
rum medyası, Fransız Bakan Be-
aune'nin seyahatini, 'yaşananları
gözleriyle görmek istediği' şeklinde
yorumladı. Beaune, Güney kıbrıs
rum yönetimi Lideri Nikos Anasta-
siadis ve Dışişleri Bakanı Nikos
Hristodulidis ile bir araya geldi.
Beaune ikili görüşmede yaptığı
açıklamada, Fransa’nın AB’nin Tür-
kiye’ye yaptırımlar konusunda elin-
deki bütün enstrümanları
kullanmaya hazır olması gerektiği
söyledi.  Fransa'nın Avrupa Bakanı
Clement Beaune ve rum mevki-
daşı Haralambos Petridis askeri
helikopterle bölgede bulunan
yavuz Sondaj Gemisi'nin ve kkTC
yönetimindeki kapalı Maraş’ın et-
rafında uçuş gerçekleştirerek, yeni
bir provokasyona imza attı.

Doğu Akdeniz’de yeni provokasyon

Mike Pompeo
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KÜLTÜR SANAT
PAZARTESİ 21 EYLÜL 2020

G ünümüzden yüzlerce yıl önce
yaşayan, Osmanlı uleması,
hocaların hocası, kadıların

kadısı, hukuk alimi Şeyh Bedred-
din’in hayatını anlatan “HAKİ-
KAT” filminin çekimleri sürerken
sette basın toplantısı düzen-
lendi. Senaryosunu Ali Şahin
ve Yönetmen Hakan Alak’ın
birlikte yazdığı filmde, Suavi
(Şeyh Bedreddin), Bülent
Emrah Parlak (Börklüce Mus-
tafa), Saygın Soysal (Torlak
Kemal), Elif Nur Kerkük, Ali
Barkın, Kerem Fırtına, Orhan
Alkaya, Ezgi Esma Kürklü, Bü-
lent Keser, Teoman Gelmez,
Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Ser-
kan Genç, Rıza Akın, Rugeş Kırıcı
gibi birbirinden değerli isimler 
rol alıyor.

Tarihi kostümler hazırlandı

Osmanlı İmparatorluğu’nda, devletin en
üst makamlarından biri olan Kazaskerlik
görevini yapan Şeyh Bedreddin’in fikirle-
rine istinaden çıkan ayaklanmalar sırasında
yaşananları anlatan filmdeki güçlü dram
öğeleri izleyicileri derinden sarsacak. “Ha-
kikat” için Edirne’de, 5 bin metrekarelik
alana plato kuruldu. 1400’lü yıllarda Börk-
lüce Mustafa'nın yaşadığı köy, döneme
uygun olarak yeniden inşa edildi, kostümler
dikildi. Çekimleri süren filmin setine basın
mensupları davet edilerek, oyuncuların ka-
tılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Vasiyeti yerine getiriyoruz

Toplantıda ilk sözü alan Yönetmen Hakan

Alak
filmin
başlangıç ve ha-
zırlık aşamalarını anlattı. “Seyircilerin iyi bir
film izlemesi için çok fazla insan emek
verdi, veriyor. Öncelikle hepsine çok teşek-
kür ederim. Uzun bir hazırlık aşaması ge-
çirdik. İki yıl senaryo üzerinde çalıştık.
Sorumluluğumuz çok fazla, tarihi anlamda
da zor bir iş ama üstesinden geleceğimize
inanıyoruz. Edirne’nin ardından, İzmir Ka-
raburun, İzmit ve İstanbul’da çekimlerimizi
sürdüreceğiz” dedi. Nazım Hikmet’in Şeyh
Bedreddin Destanı’na da gönderme yapan
Alak; “ Nazım’ın Şeyh Bedreddin Destanı
şiirinin sonunda vasiyet gibi sözleri vardır.

Bir bakıma “Hakikat” ile
o vasiyeti yerine getiriyoruz

diyebilirim” dedi. Adalet ve özgür-
lük özlemini anlatan bir hikaye kurdukla-

rını söyleyen Hakan Alak; “Adalet ve
özgürlük özleminin sinema yoluyla anlatıl-
masına en fazla ihtiyaç duyulan bir dö-
nemde, elimizden geldiğince bunu hakkıyla
yapmaya çalışacağız” diyerek sözlerini ta-
mamladı.

Benim için büyük gururdur

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi
döneminde herkese sağlık dileyen Suavi;
“Filme daveti ilk alanlardan birisiydim. Si-
nema sektöründen gelmediğim için büyük
bir heyecan yaşadım. O günden bu yana

büyük bir enerji, gayret ve özenle, üzerime
düşeni yapmaya çalışıyorum. Son derece
önemli bir iş yapıyoruz. 600 yıldır değişme-
yen insanlığın kaderini hak ve adalet üze-
rinden günümüzde yeniden ifade ederek
izleyicilerin karşısına çıkartmaya hazırlanı-
yoruz” dedi. Suavi; “Şeyh Bedreddin ola-
ğanüstü bir karakter. Doğduğu coğrafyayı
biraz değiştirirsek Rönesans’ın düşünürle-
rine tekabül eden bir donanım. Sıradan bir
dini temsilci değil. Hak ve adaleti islam hu-
kuku üzerinden anlatmaya çalışan, bunun
cesaretini ve olgunluğunu gösteren bir ka-
rakter. Son derece saygın, filozof diyebile-
ceğimiz, eserler de üreten bir şahsiyet.
Yönetmenimiz bunu benim üzerimden an-
latmaya çalışacak. Kendimi çok şanslı his-
sediyorum. Bu filmde rol almak benim için
büyük bir gururdur. Adeta kendime bir
rütbe takılmış gibi hissediyorum; bütün rüt-
beleri redderek” diye konuştu. 

Mart ayında vizyonda

2018 yılında bir gece düzenleyerek filmin
hazırlık aşamalarına başlayan İmece Ya-
pım’ın hayaline ortak olan desteklerinden
söz eden Yapımcı Özer Barış Çalık; “O
günden bu yana yüzlerce kişinin desteğini
alarak tam da yapım şirketimizin kuruluş
amacına uygun olarak imece usulü, fikri-
mizi bugünlere taşıdık ve çekimlere başla-
dık. Bu kadar büyük bir projeyi bu günlere
getirebildiğimiz için çok mutlu ve gururlu-
yuz. Kooperatif mantığıyla filmimizi çeki-
yoruz. Projemize inanan pek çok kurum,
kuruluş ve sivil toplum örgütünden destek
aldık, destek almayı sürdürüyoruz. Pan-
demi süreci biterse, önümüzdeki yıl mart
ayında vizyona girmeyi planlıyoruz” dedi.

İmece Yapım; ilk uzun metraj
filmiyle 600 yıl öncesinden

günümüze hak ve adalet 
üzerinden pencere açmaya
hazırlanıyor. Suavi, Bülent

Emrah Parlak, Saygın Soysal’ın
başrolde olduğu, çekimleri

devam eden “HAKİKAT”
filminin Edirne’de, 5 bin 

metrekare alana kurulan 
setine ulusal ve yerel basın

mensupları davet edildi. 
Pandemi kurallarına uyulan

sette düzenlenen basın
toplantısına yapım şirketi 

adına Yapımcı Özer Barış Çalık
ile birlikte Yönetmen Hakan

Alak ve oyuncular katıldı

SEYH BEDREDDIN
RUHU CANLANDI

Filmde Şeyh Bedreddin’in kader arkadaşı Börklüce Musta-
fa’yı canlandıran Bülent Emrah Parlak; “Kolektif bilinçle, emek

merkezli, sömürüye karşı yapılmış pekçok Anadolu isyanından
birisi olan Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal’in

önderliğinde yapılan bu isyanın günümüze uyarlanmış sanatsal et-
kinliğinde bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Dönemin koşulla-
rına göre en üst seviyede insan hakları parantezinde de yorumları

olan bu isyanın yüzyıllar öncesinden tuttuğu bir ışıktır bu” dedi. Bü-
lent Emrah Parlak; “Anadolu’nun gerçek sahiplerinin hikayesidir bu-
rada anlatılan. Birçok tarih anlatımı ve tarih biçimi var. Gerçek tarih,
biraz araştırdığınızda bize farklı bir şeylerin olduğunu söylüyor. Ta-
rihi okumalar yaptığınızda sanki doğrular değil de bize bazı öğretil-
miş durumlar olduğuna işaret ediyor. Bu anlamda çektiğimiz filmi

önemsiyorum. Börklüce karakteri için ilk önce beni düşünmüş
oldukları için yapımcılarımıza ve yönetmenimize teşekkür edi-

yorum. Bu topraklarda herkesin bir kahramanı vardır, bana
da soracak olsaydınız senin kahramanın kim diye; her-
halde biraz da tarihsel gerçekliğiyle yaşıtım olduğu için

Börklüce Mustafa derdim. Onu oynuyorum ve bu her
oyuncuya nasip olacak bir şey değil. Heyecanlı-

yım, gururluyum” açıklamasını yaptı. 

BENİM KAHRAMANIM
BÖRKLÜCE MUSTAFA

ÖDÜLÜ MEZARA GÖTÜRDÜ
Bu yıl ilki düzenlenen Mersin
Altın Çilek Ödülleri töreni, çok
konuşulacak olaylara sahne oldu.

Divan Mersin Otel’de gerçekleşen ve Saygın
Medya (Saygın Kurt) Organizatörlüğünde

düzenlenen ödül törenine, Bergen’e vefatın-
dan 31 yıl sonra verilen ödül damga vurdu.
Bergen’in ödülünü ablası Mukadder Terim,
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın
elinden aldı. Mukadder Hanım ertesi gün

ödülü, şarkıcı Doğuş’la birlikte kız kardeşi
Bergen’in mezarına götürdü.

6 ödülle döndü

Çekimleri Adana’da gerçekleşen ‘Bir Zaman-
lar Çukurova’ dizisi, gecede kazandığı ödül-
lerle dikkat çekti. Dizide ‘Saniye’ rolüne hayat
veren başarılı oyuncu Selin Yeninci, ‘En İyi
Yardımcı Oyuncu (Kadın)’ olurken, dizide eşi
‘Gaffur’u canlandıran Bülent Polat, ‘En İyi
Yardımcı Oyuncu (Erkek) ödülünü kazandı.
Dizide “Çetin” rolüne hayat veren genç
oyuncu Aras Şenol ‘Çıkış Yapan Oyunu’
ödülüne layık görüldü. Aynı dizinin ‘Demir
Yaman’ı Murat Ünalmış, ‘Yılın En Başarılı
Dizi Oyuncusu’ ödülünü kazanırken, dizinin
yönetmeni Murat Saraçoğlu ‘En İyi Yönet-
men’ ve Çukurova dizisi de ‘Yılın Dizisi’ ola-
rak ödüle layık görüldü. Böylece “Bir
Zamanlar Çukurova” dizisi, Mersin Altın
Çilek Ödülleri töreninden 6 ödülle döndü.

İlk bana teklif edildi

Tuğba Özay bundan birkaç yıl önce Bergen
rolünün ilk olarak kendisine teklif edildiğini
ve Nihat Altınkaya’nın da projede düşünül-
düğünü açıkladı.  Tuğçe Işınsu, ‘Hiçlikten
Gelen Güç’ kitabında yer alan ve sosyal

medyada alay konusu olan Whatsapp Ritüe-
lini savundu. ‘Çok konuşulmasının sebebi işe
yaraması diyen Tuğçe Işınsu, eleştirilere ve
alaycı yorumlara karşılık, ritüelin işe yaradı-
ğını iddia etti. Mersin Altın Çilek Ödülleri tö-
reninde “Çıkış Yapan Oyuncu” ödülünü
kazanan genç oyuncu Dilhan Aras, törende
Bergen modeli saçıyla dikkat çekti. Ödülünü
aldıktan sonra sahnede yaptığı konuşmada
‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ diyen genç
oyuncunun bu sözleri, tüm salon tarafından
alkışlandı. Oyuncu Dilhan Aras, ertesi gün de
Bergen’in mezarını ziyaret etti. 
AYNUR CİHAN

Şarkıcı Bergen'e  vefatından 31 yıl sonra ödül verildi. Bergen’in ödülünü alan ablası Mukadder Terim, Mezitli Belediye Başkanı Neşet
Tarhan’ın elinden aldı. Mukadder Hanım ertesi gün ödülü, şarkıcı Doğuş’la birlikte kız kardeşi Bergen’in mezarına götürdü

FinlandiyaEğitim Sistemiyle dikkat
çeken ve merkezi İstanbul Koşuyo-
lu’nda bulunan Fidol Okulları, “Yılın
Eğitim Markası” olurken, “Unutulur-
muş” ve “Kara Fırtına” isimli şarkıla-
rıyla dikkat çeken ve geleceğin Rock
Star’ı olarak gösterilen Asude Cemre,
‘En İyi Çıkış Yapan Rock Sanatçısı’
ödülüne layık görüldü. Medya ve Tel-

evizyon dalında Vahe Kılıçars-
lan ‘Vahe İle Evdeki Mutluluk’
programıyla, Balık Dedektifi
Derya Yolyapan da Belgesel
dalında ödül aldı. Klass Ma-
gazin Dergisi, ‘Yılın Magazin
ve Cemiyet’ dergisi oldu. Chp İstan-
bul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘Siyaset’
dalında ödüle layık görüldü. Gecede
herkesin sevgilisi Kemal Sunal unu-
tulmazken, eşi Gül Sunal, salonda
bulunanlar için video mesaj yayınladı.
Şarkıcı Ege, ‘Kedice Bir Sevda’ isimli

kitabıyla ‘Yazar’ ödülü alırken, söz ya-
zarı ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan,
şarkıcı Doğuş, mankenler Tuğba
Özay ve Eva Maya, “Sevdim Seni Bir
Kere” dizisinin oyuncusu Yağmur
Öztürk’ün yanı sıra; oyuncular Deniz
Oral ve Oflu Hoca olarak tanınan
Çetin Altay da ödüle layık görüldü. 

ASUDE CEMRE’YE BİR
ÖDÜL DE MERSİN’DEN
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EN ÇOK HANGİ
KİTAP SATTI?
VakıfBank Kültür Yayınları’nın en çok satan
kitabı “21 Kedide Sanat Tarihi” oldu. Sanatçılar
ve akımlarla ilişkilendirilerek tasarlanan kedi
illüstrasyonlarının yer aldığı kitap, sanata ilgi
duyan her yaştan okura hitap ediyor

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) kuruluş ilkeleri
gereğince özellikle Türkçe’de ilk kez yayımlanan
ve her dönem okunan yapıtları kitapseverlerle bu-

luşturuyor. “21 Kedide Sanat Tarihi” isimli eser de bunlardan
biri ve şu sıralar VBKY’nin en çok satan kitabı olarak öne çıkı-
yor. Türkçe’ye kazandırılan kitabın çevirisini Ebru Berrin
Alpay, illüstratörlüğünü ise Nia Gould yaptı. Her yaşatan sa-
natseverin ilgisini çeken bu eğlenceli ve öğretici çalışma,
okuru, kedi illüstrasyonları eşliğinde sanat tarihinde bir yol-
culuğa çıkarıyor. Sanat akımlarının ortaya çıkış öykülerinin ve
akımlara ilişkin önemli detayların sıralandığı kitaptaki anla-
tım, Antik Mısır’la başlıyor ve Genç Britanyalı sanatçılara
kadar ulaşıyor.

Rönesans: İnci küpeli kedi

Sanattan bilime, düşünceden edebiyata kadar hemen her
alanda bir yükseliş dönemi olan Rönesans’ta sanatçı, Orta
Çağ’ın kasvetli ve baskıcı anlayışından sıyrılmaya çalıştı.
Perspektifi keşfetti, gerçeğe uygun resim anlayışını benim-
sedi. Johannes Vermeer ile Leonardo da Vinci gibi usta isim-
ler bu dönemde yaşadı. İnci Küpeli Kız tablosu Hollandalı
ressam Vermeer’in başyapıtı olarak kabul ediliyor.

Büyülü Gerçekçilik: Kahlo kedi

Büyülü Gerçekçilik’in en iyi bilinen temsilcilerinden Frida
Kahlo, var olduğunu hissettiği simgesel bir gerçekliği temsi-
len, çıplak gerçeklik ile fantastik unsurları buluştururdu. Me-
kânı büken, sembolleri kullanan sanatçılar kendilerini
Sürrealist sanatçılardan ayrı konumlandırırken, çalışmalarda
gerçeğe sadık olanla düşsel olan bir araya getirilirdi.

Pop Art: Warhol kedi

Pop Art sanatçılarının çoğu serigrafi gibi mekanik tekniklere
yöneldi. Çizgi romanlar ve reklamlardan beslenen sanatçılar
çalışmalarında logo, konuşma balonu, cesur ve parlak renk-
ler kullandı. 1960’larda akıma dönüşen Pop Art o yıllarda
eleştirmenler tarafından alçak kültürün yüksek sanatmış gibi
sunulması olarak düşünüldü. Akımın en önemli temsilcisi,
“Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak” sözleriyle tarihe
geçen Andy Warhol’dur.

1951’DEN NOTLAR
Türkiye’de botanik biliminin duayenlerinden biri
olarak kabul edilen Prof. Dr. Faik Yaltırık’ın 1951
yılında çıktığı Avrupa yolculuğunda tuttuğu günlük

ve çektiği fotoğraflar, vefatından 4 yıl sonra “Avrupa Seyahat
Notlarım - 1951” isimli e-kitapta toplandı. RE Books Arts Ya-
yınevi’nden çıkan kitap, okuyucularını 70 yıl öncesinin Avru-
pa’sına götürüyor. Kitap, Yaltırık’ın kızı Rengigül Ural
tarafından yayına hazırlandı.

Hiçbir müdahale yapılmadı

Üniversite eğitimi için sınıf arkadaşları ile birlikte Yunanistan,
İtalya, İsviçre, Almanya, Belçika ve Fransa’ya seyahat eden
Faik Yaltırık’ın, yolculuk boyunca içinde birçok detaya yer ver-

diği günlüğe ve bu
deneyimlerini
ölümsüz kıldığı
kendi objektifinden
fotoğraflara yer ve-
rilen kitap; okuyu-
cularını 2. Dünya
Savaşı’ndan yeni
çıkmış Avrupa’ya
götürüyor. Günü-
müzün ulaşım ve
iletişim araçları ile
kıyaslandığında
hayli sınırlı bir dö-
nemde çıktığı bu
yolculukta Avru-
pa’da karşılaştığı
gündelik hayatı
kişisel yorumla-
rıyla tanımlayan
Yaltırık’ın kitabı,
kızı Rengigül
Ural tarafından

herhangi bir yazım müdahalesi yapılmadan yayına hazırlandı.
Ahenkli bir dile sahip olan kitap, özellikle botanik alanında
bilim insanı olmak isteyen genç akademisyenlere ilham 
verecek bilgiler içeriyor.

Mukadder
Terim
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City, 
İtalya Serie A kulüplerinden Roma'da 
forma giyen milli futbolcu Cengiz Ün-
der'i transfer ettiğini açıkladı. Leicester 
City, 23 yaşındaki milli futbolcu Cengiz 

Ünder'i kiralık olarak kadrosuna kattığını 
duyurdu. Son üç sezonu Serie A'da 
Roma formasıyla geçiren Cengiz, sezon 
sonuna kadar Premier Lig'de mücadele 
edecek. Cengiz Ünder milli oyuncuları-

mızdan Çağlar Söyüncü ile aynı takımda 
ter dökecek. İzmir kulübü Altınordu'nun 
Türk futboluna kazandırdığı iki futbolcu 
böylece 4 yıl sonra Leicester City for-
masında yeniden bir araya gelmiş oldu.

MUHABİRİMİZ Ali Naci 
Küçük, Serie A ekiplerin-
den Roma'nın Marcao için 

Galatasaray'a resmi teklif sunduğu 
ve bu transferde ısrarlı olduğunu ak-
tardı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise 
Brezilyalı futbolcu için en az 15 mil-
yon euro talep ettiği bilgisini verdi. 
Ali Naci Küçük, "Marcao adım adım 
Roma'ya. İtalyan kulübü bu kez Ga-
latasaray'a 13 milyon euroluk teklif 
yaptı. Hafta başında özel uçak kira-
layarak İstanbul'a gelen İtalyan ku-
lübü temsilcileri ilk olarak 
Galatasaray'a bonuslarla birlikte 12 
milyon euroluk bir paket sunmuştu. 
Ancak bu kez Roma, Galatasaray'ı 
ikna etmek adına teklifin 13 milyon 
euroya çıkardı. Ve Galatasaray'ın ya-
nıtı net oldu. 'Bonuslar dışında 15 
milyon euro verirseniz Marcao'nun 
transferine onay veririz' denildi" 
açıklamasında bulundu.  

Okay defteri kapandı 

Eğer Roma kulübü 15 milyon euro 
bonservis bedeli ödemeyi kabul 
ederse Brezilyalı stoper, İtalya'nın 
yolunu tutacak. Galatasaray sadece 
1.5 yıl içinde 4 milyon euro bonser-
vis bedeliyle aldığı Marcao'yu 15 
milyon euro bonservis bedeliyle Ro-
ma'ya satacak. Okay Yokuşlu defteri 
Galatasaray'da tamamen kapandı. 
Celta Vigo, Okay'ın en önemli oyun-
cuları olduğunu söyledi ve oyuncunu 
kesinlikle satmak istemediklerini Ga-
latasaray'a iletti. Fernandinho çok 
konuşuluyor. Galatasaray yönetimi, 
dünyaca ünlü futbolcuyla herhangi 
bir girişimlerinin olmadığı bilgisini 
paylaştı. 

20  Eylül 2020–İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi iştiraki Spor 
İstanbul tarafından Vodafo-

ne’un isim sponsorluğunda düzenlenen 
Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu 20 
Eylül 2020 Pazar günü (bugün) koşuldu. 
World Athletics tarafından Altın Kate-
gori’ye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 
yarı maraton listesine giren ve Tarihi Yarı-
mada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşu-
lan yarışa bu yıl pandemi önlemleri 
dolayısıyla (kısıtlı kontenjanla) 2.500 ko-
şucu katıldı. Yarışı erkeklerde 1:03:16’lık 
derecesiyle Sezgin Ataç, kadınlarda ise 
1:13:17’lik derecesiyle Fatma Demir ka-
zandı. 

Sınırlama yapıldı 

Dünya maratonlarının pek çoğunun erte-
lendiği veya iptal edildiği dönemde pande-
miye dair tüm etkinlik kriterlerini yerine 
getirerek gerçekleştirilen yarışta, Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınla-

nan “Covid-19 Kitlesel Etkinlikler Reh-
beri” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi 
sayılarında sınırlamaya gidildi. Başlangıç 
noktasında metrekare başına düşen kişi 
sayısı, bekleme alanındaki düzenlemeler, 
hijyen kuralları, güvenli alan uygulaması 
gibi çalışmalarla sporcular güvenli bir or-
tamda yarışı tamamladı. 

Sanal koşu da düzenlendi 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan 
Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi: 
“Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nu sa-
dece bir spor etkinliği olarak değil, İstan-
bul’un bir global marka şehre dönüşmesi 
hedefiyle de destekliyoruz. Yarı maratona 
yedinci kez ismimizi vermekten mutluluk 
duyduk. Pandemi nedeniyle hibrit bir yarı 
maraton deneyimi yaşadık. Fiziksel koşu-
nun yanı sıra sanal koşu da düzenlendi. 
Ayrıca, paten tutkunları da yarı maratona 
katıldı. Yarı maratonu bu yıl çevre tema-
sıyla sahiplendik. Fiziksel ve sanal koşuya 

katılan tüm koşuculara e-atıklardan dön-
üştürerek ürettiğimiz madalyaları takdim 
ettik. Çevre için yapacağımız bir başka ça-
lışma da sanal koşuyu uygulama üzerin-
den tamamlayan koşucular adına fidan 
bağışında bulunmak olacak. Değerli işbir-
liklerinden ötürü İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’ne teşekkür ediyor, tüm 
katılımcıları kutluyoruz.” 

Türkiye’de bir ilk 

Katılımcı kısıtlaması nedeniyle fiziki ko-
şuda yer alamayanlar için ise ilk kez “Tek 
başına bizimle koş!” sloganıyla Türki-
ye’nin en geniş kapsamlı sanal koşusu dü-
zenlendi. Türkiye’nin ilk sanal yarı 
maratonunda 21 km ve 10 km koşmak is-
teyen koşucular, sanal koşu uygulamasını 
Play Store ve App Store’dan indirerek 
(19-20 Eylül) bu tarihi koşuda yerini aldı. 
Sporcular bu sayede diledikleri yerde, 
kendi seçtikleri parkurda koşuyu tamam-
ladı. Yoğun talep üzerine yeniden açılan 

21 kilometre Paten kategorisi ile paten tut-
kunları da Tarihi Yarımada parkurunun 
büyüleyici manzarasında Vodafone İstan-
bul Yarı Maratonu parkurunda yerini aldı. 
09.50’de verilen Patenli Koşu startı ile par-
kura çıkan sporcular renkli görüntüler 
oluşturdu. 

Adım adım 
Roma’ya doğru

Cengiz Ünder Leicester City’de

Hürriyet Gazetesi Galatasaray 
muhabiri Ali Naci Küçük, Ro-

ma'nın Marcao için sarı-kırmızılı-
lara yaptığı teklifi yükselttiğini ve 

taraflar arasında pazarlıkların 
sürdüğünü açıkladı

FENERBAHÇE ile sözleş-
mesini fesheden Alper 
Potuk, Süper Lig ekiple-

rinden Ankaragücü ile anlaştı. 
Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşma so-
nucunda yollarını ayıran Alper Po-
tuk'un yeni takımı belli oldu. 
TRT Spor'un haberine göre; Alper 
Potuk, Süper Lig ekiplerinden Anka-
ragücü ile anlaşmaya vardı. 
29 yaşındaki oyuncunun sağlık kont-
rolünden geçmek için Ankara'ya git-
tiği belirtildi. Fenerbahçe'de 
geçtiğimiz sezon 8 maça çıkan 29 
yaşındaki futbolcu, gol veya asist 
katkısı yapamadı.

Potuk’un yeni 
takımı belli oldu

SERİE A ekiplerinden  
Udinese, Fenerbahçe'den 
ayrılan Tolgay Arslan ile  

2 yıllık sözleşme  
imzaladıklarını açık-
ladı. İtalya Birinci 
Futbol Ligi (Serie A) 
takımlarından Udi-
nese, Fenerbahçe ile 
yollarını ayıran  
Tolgay Arslan'ı  
kadrosuna kattı.

Tolgay Arslan 
Udinese’ye gitti

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 2’nci hafta-
sında evinde Antalyaspor ile 1-1 bera-
bere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş 
Asbaşkanı Emre Kocadağ basın men-
suplarına açıklamalarda bulundu. Ko-
cadağ, “3-4 tane test yapıldı ve daha 
önce oynatmadığımız oyuncular oldu. 
1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda 
iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilir-
dik. Bundan sonra talimatlar ne olacak 
bilmiyorum. Belki de bunları yaşaya-
rak göreceğiz. Federasyondan bize bir 
cevap gelmedi. İnşallah herkes negatif-
tir ve bizim oyunculara bir şey olma-
mıştır. Biz geçen hafta zaten 
Trabzon’da kazandığımız maçın ardın-
dan ilginç bir başlangıç olduğunu söy-
lemiştik hakemler noktasında. Geçen 
seneki başarısız yönetim bu senede 
devam ediyor. Geçen haftanın tama-
mında yanlış olan kararlar vardı. Yal-
nız medyada yorumcular ilginç. Farklı 

yorumlar var. Herkesin görüşü farklı. 
Bu penaltıydı bu değildi diye. Bizim 
konularla ilgili bizim söylediklerimizin 
tersine yorumlar yapıldı. Onları da 
takip ettik. Bugün de merakla takip 
edeceğim. Bugün yeni talimat diyorlar. 
Yukarısı el değil aşağısı el. Kaleye 
giden topun çevrilmesi var elle. Önce-
sinde faul var, hoca avantaja bırakıyor. 
Maçın içinde böyle 3-4 tane pozisyon 
var. İlginç yani. O algılar da ilginç. Ha-
kemlerin VAR’a gidip o eli görüyor ya 
da el değil biz yanlış biliyoruz. Ka-
muoyunun takdirine bırakıyorum. Be-
şiktaş kökenli yorumcular da biraz 
diğer takımların yorumcularını izlesin-
ler” diye konuştu. 

Açıklama yapmaya gerek yok 

Nazım Sangare konusunda da konu-
şan Kocadağ, “Biz Nazım konusunda 
kulübüyle görüştük. Fenerbahçe kendi-

siyle anlaştıysa hayırlı olsun deriz. 
Nazım süreci başkan anlaştığını söylü-
yorsa kapanmıştır. İmza attılarsa ka-
panmıştır. Gerek yok şimdi 
Antalyaspor Başkanı açıklama yap-
tıysa onun üzerine açıklama yapmaya 
gerek yok. Takımlar için hayırlısı 
olsun” açıklamalarında bulundu. 
Kocadağ, forvet transferiyle ilgili ise 
“İsim vermeyelim. En hayırlısı olan ge-
lecek. Alternatif oyuncularımız var 
transfer için. Rakiplerimize de bakıyo-
ruz onlarda bir sürü transfer yapıyor 
ve eksik bölgeleri var. Avrupa da trans-
fer yeni yeni piyasada kendini kulüp 
arar pozisyona geldi. Taraftarımız o 
yüzden yanlış algılamasın. Bu tarz 
isimler için işin sonuna kadar bekle-
mek gerekiyor. Vida isim itibariyle belli 
bir oyuncu. Onunla alakalı teklifler ge-
liyor. Mirin ile durumlar ise aynı 
noktada” dedi. DHA 

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, “1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak  
bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır” dedi

inşallah herkes NEGATiFTiR!

MARATON TAMAMLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu tamamlandı. Pandemi ile ilgili üst 
düzey önlemlerin alındığı ve kısıtlı kontenjan ile 2 bin 500 koşucunun katıldığı yarışı erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Fatma Demir kazandı

PANDEMİ önlemleri kapsamındaki 
uygulamalardan biri de ‘Güvenli 
Alan’ uygulamasıydı. Yarış öncesi 
sporculardan alınan HES kodla-
rıyla sağlanan ‘Güvenli Alan’ ile 
sağlık açısından oluşabilecek teh-
ditler en aza indirgendi. Sporcular, 
etkinlik alanına asılan kare kodlarla 
alana girerken, içerideki gönüllü ve 
görevli olarak bulunan tüm perso-
nelin güvenli olduğunu gösteren bu 
uygulama katılımcılar için güvenli 
alanı oluşturdu. Vodafone İstanbul 
Yarı Maratonu, bu yıl da "Yeşil Yarı 
Maraton" konseptinde koşuldu. Bu 
konseptte sporcular için hazırlanan 
su şişeleri, göğüs numaraları, po-
şetler, çipler vb. materyaller geri 
dönüşümlü malzemelerden yapıla-
rak, baskı materyalleri minimum 
seviyede tutuldu. 

GÜVENLİ ALAN 
UYGULAMASI
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SÜPER Lig’de ilk hafta ma-
çında sahasında Aytemiz 
Alanyaspor’a 2-0 yenilen 

Demir Grup Sivasspor, 2. hafta karşı-
laşmasında BB Erzurumspor deplas-
manına konuk oldu. İlk hafta 
Ankaragücü’nü Başkent’te 2-1 yenen 
‘Dadaşlar’, ilk yarısı golsüz beraberlikle 
sona eren maçın 70. dakikasında Arvy-
das Novikovas’ın golüyle 1-0 öne geçti. 
Ancak konuk ekip Sivasspor pes etmedi 
ve 82. dakikada Arouna Kone, 86. daki-
kada yeni transfer Max Gradel’in attığı 
gollerle zorlu deplasmandan 2-1’lik ga-
libiyetle ayrıldı. Sivasspor bu sonuçla 
ligdeki ilk galibiyetini alırken BB Erzu-
rumspor ise ilk mağlubiyetini tatmış 
oldu. BB Erzurumspor ligde bir sonraki 
maçında deplasmanda Kayserispor’a 
konuk olurken, Sivasspor ise sahasında 
Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. 

Maçtan dakikalar 

31. dakikada ceza sahası içi sol çapra-
zında topla buluşan Novikovas’ın vuru-
şunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 
35. dakikada İbrahim Akdağ orta alan-
dan aldığı topla caza alanı önüne kadar 
geldi. Bu oyuncunun sert şutunda 
meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı. 
45. dakikada Yatabare'ye ceza yayı üze-
rinde faul yapılması nedeniyle kazanılan 
serbest vuruşu kullanan Gradel, topu 
farklı şekilde auta gönderdi. 
54. dakikada Emrah'ın sağ kanattan or-
tasında Obertan sert vurdu ancak top 
kaleci Samassa'da kaldı. 
55. dakikada Rashad sağ kanattan ge-
tirdiği topla ceza sahasında Novikovas'ı 
buluşturdu. Novikovas Yasin'i geçerek 
topu kaleci Samassa'nın sağından ağ-
lara gönderdi. Hakem Serkan Tokat, 
Novikovas'ın faul yaptığı gerekçesiyle 
golü iptal etti. 
70. dakikada sağ kanattan gelişen BB 
Erzurumspor atağında Emrah'ın orta-
sına ceza sahasında iyi yükselen Novi-
kovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 
1-0 
74. dakikada Gradel’in sağ kanattan al-
dığı topla ceza sahasına girmeden sağ 
çaprazdan çektiği sert vuruş üst direk-
ten geri döndü. 
82. dakikada kazanılan korner atışında 
Erdoğan'ın ortasına Kone ceza ala-
nında kafayı vurarak topu ağlara gön-
derdi. 1-1 
86. dakikada orta sahadan aldığı pasla 
ceza sahasına giren Gradel, Cenk Ah-
met’i geçerek yaptığı vuruşla takımını 
öne geçiren golü attı. 1-2

DADAŞLARA  
YİĞİDO ŞOKU

ALMANYA Bundesliga ekip-
lerinden Leipzig ile anlaş-
maya varan Alexander 

Sörloth'a Fransa'dan yeni bir talip çıktı. 
Trabzonspor ve Crystal Palace'ın Leip-
zig ile transferi son aşamaya getirdik-
leri aktarılsa da Fransız ekibi Olimpik 
Lyon da transfer için devreye girdi. Le 
Progres'in haberine göre Bertrand 
Traore'nin de ayrıldığı Lyon, hücum 
hattına bir takviye yapmak isterken Fa-
cundo Pellistri ve Lucas Paqueta isim-
lerinin yanı sıra Norveçli golcü 
Alexander Sörloth'un ismi ön plana 
çıktı. Daha önce Dembele'nin ayrılık 
ihtimaline ilişkin de Lyon'un sportif di-
rektörü Juninho'nun Alexander Sör-
loth'un transferini gündeme aldığı 
belirtilmişti. Transfer döneminde ismi 
Tottenham ve 
Leipzig ile anı-
lan Sörloth için 
özellikle Alman 
ekibi anlaşma 
sağlasa da 
Lyon'un bon-
servis tutarını 
yükseltebileceği 
belirtilmekte. 

Lyon da devrede 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde  
gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci yarışı Türkiye Rallisi, sona erdi. 

Red Bull sporcusu Elfyn Evans 2:43:02:7'lik derecesi ile birinci oldu

20 Eylül tarihi şölene dönüştü
Fenerbahçe Kulübü, Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü için resmi sitesinden bir kutlama mesajı yayımladı. Ayrıca sarı-lacivertli  

kulübün kadın yöneticileri Sevil Zeynep Becan ve Simla Türker Beyazıt da bu günün bir şölene dönüştüğüne vurgu yaptı
FENERBAHÇE'NİN sadece kadınlar ve 
çocukların huzurunda oynadığı maçlar 
tarihe geçmiş ve tüm dünyanın dikka-
tini çekmişti. 20 Eylül 2011'deki Fener-
bahçe-Manisa maçı Şükrü 
Saracoğlu'nda tarihi bir gece yaşat-
mıştı. 41 bin 663 kadın ve çocuk; 
baba, eş ve ağabeylerinin giremediği 
maçta Fenerbahçe'yi desteklemiş ve 
dünya basınına da manşet olan tarihi 
güne imza atmışlardı. Fenerbahçe için 
bu eşsiz deneyim bugün çeşitli yerlerde 
kutlanırken FB TV'de de özel bir prog-
ram ile ekrana yansıdı. Bozkurt  Yıl-
maz'ın sunduğu "Mazinde Bir Tarih 
Yatar" isimli programa katılan Sarı la-
civertli kulübün kadın yöneticileri Sevil 
Zeynep Becan ve Simla Türker Bayazıt 
bu özel günün tarihi bir gün olduğunu 
belirterek, "O gün verilen bir cezanın 
bir şölen gününe, bir gurur anına, son-
suz bağlılık ve eşsiz aidiyetin en güzel 
resmine" evrildiği açıklamalarında bu-
lundular. 

Taraftar ezber bozdu 

Ayrıca Sevil Zeynep Becan tarafından o 
gün oraya gelen çocukların arasında 
bugün 12-21 yaş aralığında olan, ilk 
kez bir maça annesi veya kadın akra-
bası ile gelen ve bu konuda ezber 
bozan taraftarlar olduğunun altı çizildi. 
Simla Türker Bayazıt ise 20 Eylül'de 
Fenerbahçe taraftarının omuz omuza 
dayanışmanın en güzel örneğini, kaldı-
rımdaki taraftar ve içerideki kadınlar 
olarak verdiğini belirtti. Diğer konuklar, 
Dr. Sezer Yakupoğlu ve Cansu Kenar ise 

o maçta kadınların ne kadar futbol ve 
futbol kurallarına hakim olduğunun da 
belli olduğunu aktardılar. 

Fenerbahçe yıkılmaz! 

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açık-
lamada ise "20 Eylül 2011... Sıradan 
bir maç günü değil. Sıradan bir tarih 
hiç değil. O gün, Stadımızda 41 bin 663 
kadın ve çocuk taraftarımızla; Fener-
bahçe'yi yıkabileceğini sananlara veril-
miş en büyük ders, dünyada eşi benzeri 
görülmemiş kararlı bir haykırış, Fener-
bahçe'nin büyüklüğünü bir kez daha 
yaşayarak tecrübe ettiğimiz, unutulmaz 
bir tarihtir! Hep bir ağızdan 'Fener-
bahçe' diye bağıran on binlerce kadın 

ve çocuğun gözlerindeki o eşsiz gururu 
gördüğümüz o gün; Biz, birlik ve bera-
berliğimizin büyüklüğü ile gurur duyar-
ken, Fenerbahçe'yi bitirmek isteyenler 
hiç ummadıkları şekilde geri adım 
atmak zorunda kaldılar. Hiç düşünme-
den, bir an olsun beklemeden Fener-
bahçemizin peşinden koştuğunuz, O'na 
sahip çıktığınız, yarınlarımıza iz bırak-
tığınız için teşekkür ederiz! Şanlı tari-
himizin en zor günlerinde yanımızda 
durarak kulübümüzün kaderini değişti-
ren her biri birbirinden kıymetli isimsiz 
kahramanlarımızın Dünya Fenerbahçeli 
Kadınlar Günü Kutlu olsun! İyi ki varsı-
nız! Sizler var oldukça Fenerbahçe yı-
kılmaz!" ifadeleri kullanıldı. DHA 

Süper Lig 2. hafta karşılaşma-
sında deplasmanda BB Erzu-
rumspor'a konuk olan Demir 
Grup Sivasspor, geriye düştü 

maçın son anlarında 4 dakikada 
bulduğu iki golle 2-1 galip geldi 

ve ligdeki ilk galibiyetini aldı

GALATASARAY'IN, Sporting 
forması giyen Idrissa Doum-
bia'nın transferinde sona gel-

diği ve transferin birkaç gün içinde 
resmen sonuçlanacağı belirtildi. 
Orta saha transferi adına çalışmalarını 
sürdüren Galatasaray, bir süredir günde-
minde yer alan Sporting'in 22 yaşındaki 
orta sahası Idrissa Doumbia'nın transfe-
rini bitiriyor. Portekiz basınından A Bola, 
Doumbia'nın net şekilde Sporting'in ho-
cası Ruben Amorim'in planları arasında 
yer almadığını belirtirken oyuncunun ay-
rılmasının da kesin olduğu aktarıldı.  
A Bola'ya göre Doumbia için Almeria ve 
Galatasaray ile görüşmeler yürütülü-
yordu. Son birkaç günde hızlanan görüş-
meler neticesinde Galatasaray'ın 
transferde sona geldiği aktarıldı.  
Oyuncunun da Galatasaray forması giy-
mek istediği belirtilmişti. 22 yaşındaki ön 
libero, Avrupa'da ilk olarak Anderlecht 
forması giydikten sonra 2018'de Rus 
ekibi Akhmat Grozny'ye satılmış sonra-
sında da 3.8 milyon Euro bonservis be-
deliyle Portekiz Ligi ekiplerinden 
Sporting'e transfer olmuştu. 

Doumbia’da 
sona gelindi 

HEYECAN SONA ERDIHEYECAN SONA ERDIHEYECAN SONA ERDIHEYECAN SONA ERDIHEYECAN SONA ERDIHEYECAN SONA ERDIHEYECAN SONA ERDIHEYECAN SONA ERDI

19  ülkeden 130 sporcu ve 65 
otomobilin katılımıyla 18-20 
Eylül tarihlerinde 707 kilo-

metrelik parkurda 12 özel etapta büyük 
çekişmeye sahne olan organizasyon Mar-
maris'te düzenlendi. Red Bull sporcusu 
Elfyn Evans 2:43:02:7'lik derecesi ile 
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 5'inci 
yarışı Türkiye Rallisi'ni birincilikle tamam-
ladı. Toyota Gazoo WRT takımı adına ya-
rışan Evans, kariyerinin üçüncü Dünya 
Ralli Şampiyonası zaferini de elde etti. 
Diğer Red Bull sporcularından Thierry 
Neuville 2:43:37:9'luk derecesi ile ikinci, 
Sebastien Loeb ise 2:44:02:1'lik derecesi 
ile üçüncü oldu. 

Ödülleri verildi 

Asparan'da yer alan servis parkta Muğla 
Valisi Orhan Tavlı ve TOSFED Başkanı 
Eren Üçlertoprağı'nın katılımıyla düzenle-
nen kapanış seremonisi ve ödül töreninde 
dereceye giren dünyaca ünlü ralli pilotla-
rına ödülleri verildi. WRC2 kategorisinde 
Türk takımı Toksport WRT adına Skoda 
Fabia R5 ile yarışan İsveçli Pontus Tide-
mand-Patrick Barth, 2:56:02:4'lük derece-
siyle birinciliğin sahibi olurken, WRC3 
kategorisinde Polonya'dan Katejan Kaje-
tanowicz-Maciej Szczepaniak, 
2:55:38.2'lik derecesiyle Skoda Fabia R5 
ile zafere ulaşan ekip oldu. 

En hızlı Türk pilot Yağız Avcı 

Citroen C3 R5 ile yarışan 5 kez Türkiye 

Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız 
Avcı ve co-pilotu Onur Vatansever de 
WRC3 kategorisinde 3:02:53.8'lik derece-
siyle üçüncü olarak podyumda yer aldı. 
Türkiye Rallisi, aynı zamanda 2020 Tür-
kiye Ralli Şampiyonası'na da ev sahipliği 
yaptı. 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 
1'inci ve 2'nci ayağı olarak değerlendirilen 
rallide, Red Bull sporcusu Yağız Avcı-
Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk 
sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir 
giriş yaptı. Toksport WRT takımı adına 
Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcı-
oğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da 
ikinci olarak tamamlarken, üçüncülük-
lerde Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vi-
sion Motorsport ekibi Burak 
Çukurova-Burak Akçay yer aldı. 

Başarılı bir organizasyondu 

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı or-
ganizasyonun ardından yaptığı açıkla-
mada, "Böyle zor bir dönemde, 
Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, 
büyük bir ekip çalışmasıyla, Sağlık Bakan-
lığımız ve Uluslararası Otomobil Federas-
yonu (FIA) Covid-19 protokollerini en sıkı 
şekilde uygulayarak çok başarılı bir orga-
nizasyonu geride bıraktık. Ülkemizin gü-
cünü ve salgın hastalık ile mücadelede 
önde gelen ülkelerden biri olduğumuzu 
tüm dünyaya kanıtlamış olduk. Sportif di-
siplin açısından da hem uluslararası yetki-
liler, hem de katılımcılardan övgü dolu 
yorumlar aldık. Bu vesileyle organizasyo-

numuzu himayelerine alarak bizi onurlan-
dıran ve büyük güç veren Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta 
olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı-
mız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sağ-
lık Bakanlığımız, Muğla Valiliğimiz ve bize 
destek olan tüm mülki amirlerimize şük-
ranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca her zaman 
yanımızda olan sponsorlarımıza, katılan 
sporculara, yerli ve yabancı medya men-
suplarına, organizasyonumuzun kusursuz 
bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği 
bulunan binden fazla görevli ve gönüllü-
müze ve her anlamda desteklerini esirge-
meyen Marmaris sakinlerine yürekten 
teşekkür ediyoruz." dedi. DHA 

HEYECAN SONA ERDI

2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 
(WRC) 5'inci yarışı Türkiye Ralli-
si'nde dereceye giren sporcular şöyle: 

WRC 

Elfyn Evans: 2:43:02.7 
Thierry Neuville: 2:43:37.9 
Sebastien Loeb: 2:44:02.1 

WRC2 

Pontus Tidemand: 2:56:02.4 
Adrien Faourmaux: 2:57:45.3 
Eyvind Brynildsen: 4:04:27.1 

WRC3 

Katejan Kajetanowicz: 2:55:38.2 
Marco Bulacia: 2:57:49.1 
Yağız Avcı: 3:02:53.8 

İŞTE DERECEYE GİRENLER



D ededen babaya ve en son kendisinin
halen bu asırlık geleneği sürdürdü-
ğünü belirten Sabahattin Bayır,

"Yaşım geldi geçiyor. Sepet yapmaya ben
halen devam ediyorum. Babamdan ben
devir aldım. Çok istiyorum bir kardeşimize
öğreteyim ama ne yazık ki kimse yanıma
dahi gelmiyor. Oysa ki bu meslek el sanatı,
bu meslek kaybolmasın istiyorum. Bakın bir
sepetin ağacının toplanması ve işlemeye
hazır hale gelmesi yaklaşık bir hafta sürüyor.
Büyük emek ve sabır gerektiriyor" dedi. 

Fındık dalı kullanılıyor

Sepetleri fındık dalından yaptığını anlatan
Bayır, "Sepetçilikte fındık dalı kullanılıyor.

Fındık bahçelerinde kesilen odunların iyile-
rini seçip alıyoruz. Ondan sonra onları elde
yararak, düzelterek ve yine tek tek elimizde
bölerek ince şeritler haline getiriyoruz. Şerit-
leri kullanarak, daha çok örme diyoruz, o şe-
kilde de sepeti oluşturuyoruz. Dükkanım
yok, Ahmetli köyünde oturuyorum ne mutlu
ki bu pazardan duyanlar sepet almaya İs-
tanbul'un çeşitli ilçelerinden geliyorlar hatta
İzmir'den bile müşterim var. Ancak bu has-
talık, virüs bize de darbe vurdu. Sepetleri,
ekmek sepeti olarak kullanmalı insanlar
bence. Metal değil, plastik değil, ekmeğe bir
madde geçmez, koku yapmaz, bu yüzden
daha sağlıklı olduğu için bu sepetlerin tercih
edilmesini öneririm" diye konuştu. 

Sağlık açısından iyi
"Plastik, boyalı veya vernikli kaplara yiyecek-
leri koyarsanız en ufak bir ısıda bile boyası yi-
yeceğe geçebilir" diyen Bayır, "Bizim
yaptığımız doğal sepetlerde saklanan meyve
ve sebzeler daha uzun ömürlü olup bozulmu-
yor. Çünkü biz bu sepetleri fındık, çam ve
meşe ağaçlarından yapıyoruz. Sağlık açısın-
dan da bu sepetler çok iyi. Fakat kimse bunun
kıymetini bilmiyor" ifadelerini kullandı. Şi-
le'nin tek sepet ustası Sabahattin Bayır, "Se-
petlerin boyutlarını dedemler elleriyle karış
karış ölçerek yaparlar göz kararıyla şekillendi-
rirlerdi. Ama ben boyutlarını metre ile ölçüyo-
rum ve 45 yıllık bıçağımla ağaç dallarını
şekillendiriyorum" dedi. DHA

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen spor spikeri Di-
letta Leotta, yeni bir aşka yelken açtı. Diletta Leot-
ta'nın Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic
ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İtalya'da haf-
talık olarak yayın yapan "Chi" dergisinin
kapağında "Yazın sürpriz çifti" başlı-
ğıyla verilen haberde ikilinin Sar-
dunya Adası'nda bulunan bir
restoranda baş başa akşam ye-
meği yediği yazılmıştı. Bu iddia
sonrasında Zlatan Ibrahimo-
vic'in 18 yıldır evli olduğu eşi
Helena Seger ile sorun yaşa-
yabileceği yazılmaya başlan-
mıştı. İtalyan basınına yansıyan
habere göre 29 yaşındaki spiker,
başarılı iş adamı Marco Valta ve arkadaşlarıyla
birlikte Como Gölü'nde bir pazar günü geçirdi.
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UStaSınDan
tUYOlar!

Şile'de geçmişten 
günümüze kalan bazı 

mesleklerden biri de sepetçilik.

Şile Yeryüzü Pazarı'nda

dördüncü kuşaktır sepetçilik

mesleğini sürdüren sepet ustası 

Sabahattin Bayır, mesleğini ve

fındık dalından yaptığı sepetleri

anlattı. Bayır, mesleği

öğrenmek için kimsenin yanına

gelmemesinden yakındı

Nijeryalının
müzik tutkusu
Nijerya'dan 6 yıl önceTürkiye’ye gelen, Türk kızı ile evlenerek iki çocuğu olan kuaför Oyelere
Adewale Samuel, müzik tutkusunu yitirmeyerek 3 video klip çekti. Türk vatandaşlığı da kabul
edilen Oyelere Adewale Samuel, “Tek hedefim herkesin tanıdığı bir sanatçı olmak” dedi
nijErya’dan 6 yıl önce geldikten
sonra Şişli’deki Kurtuluş Mahallesi’nde
kalan, daha sonra bir tanıdığının öne-
risi üzerine Avcılar’a gelerek bir Afrikalı
kuaförün yanında çalışmaya başlayan
Oyelere Adewale Samuel, Afrika tarzı
saçını yaptırmak için gelen Sibel Aykut
ile tanıştı. Çift arasındaki arkadaşlık ai-
lelerin de onay vermesi ile evlilikle so-
nuçlandı. Avcılar’daki Tahtakale
Mahallesi’ne yerleşen, Esenyurt'ta iki

kuaför dükkanı işletmeye başlayan
Oyelere Adewale Samuel, eşinin de
önerisi ile müzik tutkusundan vazgeç-
meyerek, 3 şarkı söyleyerek video klipler
çekti. Klipleri oldukça beğenilen Oye-
lere Adewale Samuel, gelen bir teklifi de
kabul ederek Halil İbrahim Göker ile
birlikte Bodrum’da çekilen, önümüz-
deki ay vizyona girecek sosyal medyada
tanınan fenomenlerin filminde de
konuk olarak rol aldı. Samuel, ‘Olmadı

Kaçarız’ isimli filmin şarkısı ‘No
Money No Kanka’ isimli Türkçe-İngi-
lizce şarkıyı Halil İbrahim Göker ile bir-
likte seslendirerek video klip de çekti.

Moral konseri verdi

Türkçe’yi ‘Derdini anlatabilecek’ kadar
iyi konuşabilen Nijeryalı, Türk sanatçı-
ları da severek dinlediğini belirtirken,
geçen Mart ayında Koronavirüs nede-
niyle uygulanan sokağa çıkma kısıtla-
ması sırasında oturduğu sitenin
balkonuna taşıdığı sistem ile sevilen
parçaları çalarak DJ’lik yaptı. Kısa süre
önce Türk vatandaşlığı başvurusu
kabul edilen, bir şarkısını eşi için hazır-
ladığını ifade eden Oyelere Adewale Sa-
muel, “Türkiye çok güzel. Türk
Müziği’ni de çok seviyorum. Türkiye’de
müzik alanında herkesin beni tanıma-
sını, istiyorum. Türkiye’yi bırakmam.
Bir çok projem var. Hepsini gerçekleş-
tirmek istiyorum” dedi. Nijeryalı Sa-
muel, birçok kişinin kendisini ünlü
futbolcu Emmanuel Adebayor’a ben-
zettiğini ancak, kendisinin basketbolu
sevdiğini söyledi. Eşi Sibel, 2.5 yaşın-
daki oğlu Aykut Folarin ile 4.5 yaşın-
daki Ahmet Eniola ile birlikte
‘Mükemmel bir eş, baba’ olarak nite-
lendirdiği Oyelere Adewale Samuel’i
her alanda desteklediklerini ve başarılı
olacağına inandıklarını belirtti. DHA

Mikroplar 
temizleniyor

EsEnyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü,
pandemi ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Ülke
genelinde yeniden yükselmeye başlayan Koronavirüs
rakamlarının ardından ilçede yürüttüğü dezenfeksiyon 
çalışmalarını artıran ekipler, ibadethaneleri, İETT durakla-
rını, bankamatikleri, cadde ve sokakları dezenfekte ederek
mikroplardan arındırıyor. Koronavirüs salgınına karşı oluştur-
duğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren
ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların
yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon
çalışması yürütüyor.
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