
YİNE İKTİDARA YÜKLENDİ

Virajı alamayıp 
savruluyorlar!

TAYYAR’DAN PAYLAŞIM

Bülent Arınç’a 
‘istifa’ çağrısı

AK Parti eski milletvekili
Şamil Tayyar, Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
açıklamaları sonrasında, Cum-
hurbaşkanlığı Yüksek İstişare Ku-
rulu üyesi Bülent Arınç’a istifa
çağrısında bulundu. Tayyar,

"Cumhurbaşka-
nımızın açıkla-
masından sonra
Arınç’a düşen
görev, istifasıdır.
Eğer istifa ol-
mazsa Cumhur-
başkanımızdan
beklentimiz, az-
lidir. Artık bu
mesele, AK
Parti için kapan-
malıdır" dedi. 
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Şamil Tayyar

TEKEL KARARI SİYASİ

Bu karar seküler
yaşama müdahale

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Veli Ağbaba, koronavi-

rüsü tedbirleri kapsamında tekel
bayilere saat 20.00’da kapatılma
kararını seküler yaşama müdahale
etmek amacıyla alınmış bir karar
olarak değerlendirdi. Kararı siyasi
olarak değerlendiren Ağbaba, “Bu
siyasi yasaklar bizi adım adım se-
küler yaşamı hedef almaktadır.

Anayasa'da yer
alan ticaret öz-
gürlüğü hakkı ve
ticari hayatın
sürdürülebilirli-
ğine aykırıdır.
Biz CHP olarak
tekel yasağının
makul bir şe-
kilde yeniden
düzenlenmesi
için çağrı yapı-
yoruz" açıkla-
masında
bulundu. 
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Veli Ağbaba

KALIN’DAN ARINç YoRUMU

Görüşlerini
ifade ediyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın, Cumhurbaş-

kanlığı Yüksek İstişare Kurulu
üyeleri Bülent Arınç ve Cemil Çi-
çek’in son dönemde adalet üzerine
söylemlerini de-
ğerlendirdi.
Kalın, "Onlar
Cumhurbaşkanı
adına bir sözcü
gibi konuşmu-
yorlar. Kendi
görüşlerini ifade
ediyorlar. Bun-
ları Cumhur-
başkanımıza da
ifade ediyorlar"
dedi. I SAYFA 7

ç

YIL: 15      SAYI: 4802 23 KASIM 2020 PAZARTESİ      www.gazetedamga.com.tr             FİYAT: 75 Krş

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
GİK Üyesi Bülent Arınç'a

cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.
"Hiç kimsenin şahsi fikirleri, Cum-
hurbaşkanı ile hükümetimizle parti-
mizle ilişkili hale getirilemez" diyen
Erdoğan, "Yasin Börü'lerimizin ölü-
müne neden olanlar, Kobani katlia-

mının failleri, Tayyip Erdoğan ve
dava arkadaşları tarafından asla sa-
vunulamaz. Kavalalarla hiçbir
zaman bir arada olamayız. Bizim
Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savu-
namayız. Fitne ve fesat girişimlerini
reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
I SAYFA 5
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KAVALALARLA BİR ARADA OLAMAYIZ

İYİ Parti lideri Meral
Akşener, Ankara’da

partisinin üye katılım prog-
ramında konuştu. Akşener,
“Biz 40 kişiyiz bu siyasette,
herkes birbirinin ciğerini
bilir. Eğer o ciğerleri biliyor-
sak, ciğerleri ur olanlar çok
dikkat etmelidir. Burada ci-
ğerinde ur olan yoktur.
Bizim içimizde ciğerinde 
ur olan yoktur” açıklamala-
rında bulundu. I SAYFA 7
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SAYFA 4

Felaket 
kartopu gibi...

Oktay YÜCESAN SAYFA 9

Bu ülkede ölmek 
bile paralı

Sevim GÜNEY

FITNE VE FESADI
REDDEDIYORUZ!
FITNE VE FESADI
REDDEDIYORUZ!
FITNE VE FESADI
REDDEDIYORUZ!
FITNE VE FESADI
REDDEDIYORUZ!
FITNE VE FESADI
REDDEDIYORUZ!
FITNE VE FESADI
REDDEDIYORUZ!

CİĞERİNDE UR 
OLAN YOKTUR!

Tuzla'da sokaktan yakaladığı 
kedileri keserek eve götürüp yediği
iddia edilen kadın, hayvan severle-
rin ihbarı ile yakalandı. Yakalanan

kadının ilk ifadesinde kedileri kesip
yediğini itiraf ettiği öğrenildi. 

"Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay 
psikolojik tedavi gördüğü belirle-

nen kadın akıl ve ruh sağlığı ile ilgili
tedavi için hastaneye gönderildi

İbrahim Kalın

DAvUToğLU SİTEM ETTİ

Bana zırhlı 
araç vermediler

Partisinin kongresine katıl-
mak için Siirt'e giden Gele-

cek Partisi Genel Başkanı Ahmet
Davutoğlu, valiliğin kendisine
zırhlı araç tahsis etmediğini söy-
ledi. Davutoğlu, "Arkadaşlarımızın
Siirt, Bitlis ve Muş ziyaretlerimiz
için devletin güvenlik ve koruma
uygulamalarının
bir gereği olarak
zırhlı araç tale-
bine; Siirt ve
Bitlis valilerince
olumsuz cevap
verilmiş. Yazılı
cevap istendi-
ğinde de ‘Bu
konu bizi aşıyor'
denilmiş" diye
konuştu.  
I SAYFA 7
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Ahmet Davutoğlu

GÖKTAŞ’TAN ÖNEMLİ UYARI

Yeni sahtekarlar
peydah oldu!

Çevre ve Tüketici Haklarını
Koruma Derneği (ÇETKO-

DER) Genel Başkanı Mustafa Gök-
taş, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor.
Ekonomik ve sosyal hayat insanları-
mızı bunalttı. İçinde bulunduğumuz
şartlar neticesi
yeni dolandırma
usulleri, fırsatçı,
sahtekâr ve do-
landırıcılar türedi.
Yakalanmaları
kolay olmuyor. O
nedenle vatandaş
çok mağdur olu-
yor" uyarısında
bulundu. I SAYFA 4
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ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERDİLER
Eyleme katılanlar arasında
bulunan 2018 yılında cina-

yete kurban giden Aysun Yıldırım'ın
annesi Hüsniye Yıldırım “Benim kı-
zımı öldürüp intihar süsü verdiler.
Önce kovuşturmaya yer yok denile-
rek dosyası kapatıldı. Kadın Cina-

yetlerini Durduracağız Platformu'na
başvurduk. Bizim dosyalarımızı in-
celeyince deliller ortaya çıktı. Savcılık
da dosyayı yeniden açtı. Yapılan ke-
şifte kızımın intihar etmediği ortaya
çıktı" dedi. Eylemin ardından kadın-
lar olaysız bir şekilde dağıldı.
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BIZ OLMEK
ISTEMIYORUZ

DEVA Partisi lideri Ali Ba-
bacan partisinin 1. Olağan

Yozgat İl Kongresinde yaptığı ko-
nuşmada, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın Avrupa'ya ılımlı mesaj
göndermesini eleştirdi. Babacan,
“O kadar hızlı bir U dönüşü ki ye-
tişebilene aşk olsun. Biraz yavaş.
Peşinizde bol bol yandaş gazeteci,
bolca troll, pelikan melikan çeşitli
kuş sürüleri var. Hızlı manevra
yaptığınızda virajı alamayıp sağa
sola savruluyorlar” dedi.
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Mustafa Göktaş

Çakıcı’nın tehdidi 
ne anlama geliyor?

Türkiye’de artık yaşanacak
olası gelişmeler hiçbirimiz için
sürpriz olmamalı. Bu sürpriz

gelişmeler hepimi-
zin artık olağan-
üstü gelişmelerde
şok etkisini orta-
dan kaldırdı. 

Örneğin, beş yıl
önce hiçbirimizin
aklına MHP Li-

deri Devlet Bahçeli’nin Cumhur-
başkanı Erdoğan’ı her koşulda
destekleyeceği gelmezdi. 

Yarın da bu tehdit mektubu
gibi gelişmelerin bir anlamda
Bahçeli kaynaklı olup Erdo-
ğan’ın karizmasının çizildiği an-
lamı ortaya çıkarsa buna da
şaşırmamak gerek. Zira aslında
bence bu mektup Cumhurbaş-
kanlığı sisteminde ve 

Erdoğan’a rağ-
men yazıldığı için
devlete zarar ver-
miş, cumhuriyet
ülkesindeki devletin
bütün organ-
larını tehdit
etmiştir…

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 3’te 

İddiaya göre Tuzla Aydınlı
Mahallesi'nde bir grup

genç sokakta karşılaştıkları Fatma
Ç. (41) isimli kadının elindeki
siyah poşetin içinde kestiği kedi
olduğunu söylemesi üzerine po-
lise haber verdi. Olay yerine gelen
polis ekipleri kadının elinde tut-

tuğu siyah poşetin içinde kesip
derisini yüzdüğü bir kedi yavrusu
ve bıçak olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine gözaltına alınarak
Orhanlı Polis Merkezi'ne götürü-
len Fatma Ç. burada verdiği ifa-
desinde kedi kesip yediğini kabul
ettiği öğrenildi. 
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İFADESİNDE YEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Fatma Ç.'nin polis merke-
zindeki işlemlerinin ardın-

dan adliyeye sevk edildi. "5199
Sayılı Hayvan Haklarını Koruma
Kanununa Muhalefet" konusun-
dan 6 suç kaydı bulunan ve "Pa-
ranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay
psikolojik tedavi gördüğü belirle-

nen kadın savcılık talimatıyla akıl
ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için
hastaneye gönderildi. Hayvan
sever Sami Durmuş, "Daha önce
de yiyormuş, ilk değil bu. 'Yıllar-
dır ben yiyorum' diyor. Toplum-
dan soyutlanması lazım"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 3
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ÖNCEDEN 6 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

KEDILERI
KESIP YEDI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri,
Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde eylem düzenledi. 
Kadınlar, “Kadınlar eşit yaşayacak", “Asla yalnız yürü-
meyeceksin", “Ölmek istemiyoruz" şeklinde slogan attı

İETT otobüsü yoldan çıktı
Başakşehir'de duraktan çıkıp
sefere başlayan İETT otobü-

sünün fren sistemi arızalandı. Şoför
de kimseye zarar vermemek için di-
reksiyonu yol kenarına çevirerek şa-
rampole uçtu. Kaza  Başakşehir
Kayabaşı Mahallesi Şehit Mustafa
Bozoklu Caddesi'nde meydana geldi.
İçinde yolcu bulunmayan otobüsün
şoförü kazayı yara almadan atlattı. Görev Köpekleri Eğitmeni Göktan Eker,

yetenekli sokak köpeklerine bomba-
mayın tarama, enkaz arama-kurtarma gibi ön
eğitimler veriyor. Eğitimlerini tamamlayan sokak
köpekleri, uzmanlarla buluşturuluyor. Göktan Eker,
"Arama-kurtarma köpeklerinin eğitimleri 6 ay ile 1
sene arasında sürüyor. Arama kurtarma köpekleri-
nin eğitimi oldukça uzun bir süreç" dedi. I SAYFA 8
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Aylık 
internet desteği

Sa
yf

a 
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Selçuklu dönemini ekran-
lara taşıyan TRT 1'in yeni

dizisi "Uyanış: Büyük
Selçuklu", prodük-

siyon detayları ve
uzun sahneleri ile

öne çıktı. I SAYFA 13

Uyanış Selçuklu
fark yarattı

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener

KADINLAR
EŞİT YAŞAYACAK

Fatma Ç.’nin "Paranoid 
Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolo-
jik tedavi gördüğü belirlendi. 

150 GB 150 GB 150 GB 150 GB 150 GB 150 GB 150 GB 150 GB 



TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği 
(TJOD) Antalya Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Selahattin Kumru, koronavirüsün anneden 

bebeğe geçme ihtimali olduğunu söyledi. 
TJOD Antalya Şubesi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Se-
lahattin Kumru, koronavirüs salgınının gebelikte oluş-
turduğu sorunlarla ilgili elde çok az veri bulunduğunu, 
daha önce bu konuyla ilgili paylaşımlar olduğunu, 
ancak yeni gelişmelerin gündeme geldiğini ifade etti. 
Koronavirüsün dünyada 50 milyondan fazla insanın 
hastalanmasına ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne 
neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Kumru, "Daha ön-
ceki bilgi koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geç-
mediği yönündeydi. Fakat son zamanlarda elde edilen 
verilerle, koronavirüsün bebeğin plasentasında tu-
tunma yerlerinin (reseptör) tespit edildiği anlaşıldı. Ay-
rıca bazı bebeklerin plasentalarında virüsün 
bulunduğu tespit edildi. Koronavirüsün anneden be-
beğe geçme ihtimali olduğu görülmekte" dedi. 

Peru'da tespit edildi  

Daha önce aynı aileden olan SARS ve MERS virüsleri 
salgının yaşandığını, bu virüslerin anne karnında daha 
çok izole edildiğini aktaran Prof. Dr. Kumru, virüslerin 
kan yoluyla bebeğe geçmesinin beklendiğini kaydetti. 
Prof. Dr. Kumru, "Koronavirüs daha az anne kanında 
tespit edildiğinden, bebeğe geçme ihtimali düşük gö-
rülse de aslında potansiyel olarak bu mümkün. Son 
zamanlarda Peru'da bir olgu yayımlandı. Burada anne 
karnındaki bebeğe geç-
tiği tespit edildi. Çok 
yakında Fransa'da yeni 
doğan bebekte korona-
virüs izole edildi. Dola-
yısıyla koronavirüsün 
anne karnındaki bebeğe 
geçme ihtimali var gö-
rülüyor. Zaten korona-
virüsle ilgili bebeğin 
geliştirdiği bağışıklık 
sisteminin göstergesi 
olan bazı testler pozitif 
çıkmaya başlamıştı, 
yani pozitif çıkan olgu-
lar var" diye konuştu. 
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YAŞAM

BAGISIKLIK ICIN 
SAGLIKLI BESLEN

Hamileler için 
virüs tehdidi!

YAŞAMI tehdit eden koronavi-
rüste meme kanseri hastaları en 
riskli grup içinde yer alıyor. Pek 

çok kişi koronavirüs endişesi ile hastaneye 
gitmek istemediği için erken tanı şansını ya-
kalayamıyor ya da tedavisini aksatabiliyor. 
Koronavirüs sürecinde cerrahi operasyon-
ların ertelenmesi de ileri evre meme kanseri 
oranının artmasına neden oluyor. Bunun 
yanında meme kanserli hastaların Covid-
19 sürecinde kendilerine daha fazla dikkat 
etmesi gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi 
Meme Merkezi’nden Doç. Dr. Fatih Levent 
Balcı, koronavirüs sürecinde meme kanseri 
hastalarının dikkat etmesi gerekenler hak-
kında bilgi verdi Tüm kanser hastaları gibi 
meme kanseri hastaları da bağışıklık sis-

temleri olumsuz etkilendiği için enfeksiyon-
lara açık hale gelebilmektedir. Bu nedenle 
meme kanseri hastalarının da mümkün ol-
duğunca kalabalık yerlerden uzak durma-
ları, hastalık bulaşma riski olan nesnelere 
temas ettikten sonra ellerini bol su ve sa-
bunla 30 saniye yıkamaları, maske kullan-
mayı ihmal etmemeleri, ağız, yüz, burun ya 
da gözlerine elleriyle dokunmamaları, bes-
lenmelerine dikkat etmeleri, uyku düzenle-
rini bozmamaları, günde en az 20 dakika 
hafif egzersiz yapmaları ve doktorlarının 
tavsiye ettiği vitaminlerden faydalanmaları 
gerekmektedir. 

Tedavi kesintisiz devam etmeli 
Meme kanseri hastaları, koronavirüs endi-

şesiyle tedavilerini aksatmamalıdır çünkü 
meme kanseri asla ertelenebilecek bir 
durum değildir. Koronavirüs riski açısın-
dan dışarıda olmak ile hastanede bulun-
mak arasında bir fark bulunmamaktadır. 
Öncelikle koronavirüs şüphesi bulunan 
meme kanseri hastalarının hekimleriyle irti-
batta olması gerekir. Eğer hastanın Covid-
19 temaslı yakını varsa da bu durum 
doktora bildirilmelidir. Yakınlarında ya da 
kendisinde Covid-19 bulunmayan, kan de-
ğerleri normal olan kanser hastalarında te-
davi süreci aynen devam etmelidir. Bazı 
oral yoldan tedavi alan kanser hastalarında 
ev ortamında süreç devam etse de, kemote-
rapi ya da cerrahi tedaviler asla aksatılma-
malı ya da ertelenmemelidir. 

Meme kanserine karşı tavsiyeler
Memorial Şişli Hastanesi Meme Merkezi’nden Doç. Dr. Fatih Levent Balcı, koronavirüs sürecinde meme kanseri hastalarının dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi

 
 

K oronavirüs sürecinde hastalığa 
yakalanmamak ya da hafif atlat-
mak için beslenme düzeninin 

nasıl olması gerektiği, son dönemlerde 
üzerinde sıklıkla durulan konular ara-
sında yer alıyor. Pandemi koşullarına 
bağlı olarak kişilerde oluşan stres ve 
buna bağlı uyku düzeni ile duygusal du-
rumun bozulması ise birçok kişinin sağ-
lıksız beslenmesine neden olabiliyor. Bu 
süreçte iyi hissettiren sağlıklı gıdaların tü-
ketilmesi ve D vitamini başta olmak 
üzere vitamin -mineral desteği alınarak 
bağışıklığın güçlü tutulması önem taşı-
yor. Memorial Ankara Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ceyda 
Nur Çakın, koronavirüs sürecinde bağı-
şıklığın güçlendirilmesi için dikkat edil-
mesi gerekenler hakkında bilgi verdi. 

Virüsten korunun 

Beslenmenin sağlıklı hale getirilmesi fi-
ziksel sağlık kadar zihinsel sağlığı da des-
teklemekte ve kişilerin Covid- 19’un 
neden olduğu kaygı, belirsizlik ve psiko-
lojik stresle başa çıkmalarında önemli rol 
oynamaktadır. Uyku bozuklukları ve 
stres ile mücadelede görev üstlenen me-
latonin ve serotonin hormonları ile trip-
tofan adı verilen aminoasit düzeylerini 
bazı gıdalar ile artırmak mümkün olabil-
mektedir. Beslenme programında özel-
likle yumurta, badem, yulaf, tam tahıllı 
yiyecekler, muz ve kırmızı meyvelere gün-

lük olarak yer verilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte haftada en az iki gün ız-
gara veya fırınlanmış şekilde Omega-3 
yağ asitlerinden zengin yağlı balıklar ter-
cih edilmelidir. Süt ve süt ürünlerini dü-
zenli olarak tüketerek uykuya geçmeyi 
sağlayan triptofan aminoasidinin üreti-
minin artırılmasını sağlamak da büyük 
fayda sağlamaktadır. 

Covid- 19’un olumsuz etkileri  

Son bilimsel araştırmalar Covid-19 ve 
beslenme arasındaki ilişkiye dikkat çek-
mektedir. İyi beslenme, kriz zamanla-
rında dayanıklılığın temel direği olarak 
görülürken, besleyici gıda eksikliği, birey-
leri koronavirüsü önlemek ve onunla sa-
vaşmak için dezavantajlı konuma 
getirmektedir. Sağlıksız beslenme obezi-
teye yol açarken; obezite ise diyabet ve 
kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların 
yanı sıra Covid-19’a yakalanma duru-
munda ciddi komplikasyon riskini de ar-
tırmaktadır. Ayrıca obezite, vücutta 
yaygın iltihaplanma ve hipoventilasyon 
ile birlikte hastalık ile savaşmayı zorlaştı-
rabilmektedir. 

Bağışıklığınızı güçlendirin 

Beslenmenin bağışıklık sistemi ve hasta-
lığa yatkınlık üzerinde önemli bir etkisi 
bulunmaktadır. Spesifik besinlerin veya 
besin bileşenlerinin, hücrelerin aktivas-
yonu, sinyal moleküllerinin üretiminde 
modifikasyon ve gen ekspresyonu yo-
luyla bağışıklık sistemini etkileyebileceği 

kanıtlanmıştır. Bununla birlikte tüketilen 
besinler önemli bir bağışıklık sistemi or-
ganı olan bağırsaktaki yararlı bakteri var-
lığını belirlemektedir. Yeterli makro ve 
mikro besin tüketimi, özellikle demir, 
çinko ve B6, B12, A,C ve E vitaminleri, 
bağışıklık fonksiyonunu artırarak enfeksi-
yonu önlemeye ve bunlarla savaşmaya 
yardımcı olabilmektedir. 

D vitamininin belirleyici rolü vardır 

En önemli vitaminlerden biri olan D vi-
tamini düzeyinin Covid-19 şiddeti ve 
Covid-19’a bağlı ölümler ile ilişkisi üze-
rine yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 
Ayrıca solumun yolu hastalıklarının bo-
zulmuş D vitamini metabolizması ile iliş-
kili olduğu; akciğer enfeksiyonu sonrası 
D vitamini seviyesininazaldığı da yapılan 
çalışmalarda belirlenmiştir. 

Doğal yollardan alınmalı 

Bağışıklık sistemi için gerekli olan bu vita-
min ve minerallerin başlıca kaynakları yu-
murta, süt ve süt ürünler, kırmızı et, hindi 
ve balık gibi hayvansal protein kaynakları 
olmaktadır. Ay çekirdeği, fıstık, badem ve 
avokado yine bağışıklık için önemli olan 
sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini içermek-
tedir. Vücudumuzun savunma mekaniz-
ması için önemli olan antioksidan besin 
öğeleri ise turunçgiller ve kivi, pancar, 
koyu yeşil yapraklı sebzeler ile karnaba-
har, brokoli, sarımsak ve soğan gibi sül-
fürlü sebzelerde yüksek miktarda 
bulunmaktadır. Öncelikli olarak dengeli 

bir beslenme şekli ile bu vitamin ve mine-
ralleri doğal yollardan alınmalı, ihtiyaç 
durumunda ise hekime danışılarak tak-
viye kullanımına gidilmelidir.

Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ceyda Nur Çakın, koronavirüs sürecinde bağışıklığın 
güçlendirilmesi için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi

ZEYNEP VURAL

• Tükettiğiniz sebze ve meyvele-
rin farklı renkte olmasına özen 
gösterin. Tabaklarınız ne kadar 
renkliyse o kadar çok antioksidan 
vitamin-mineral alırsınız. 
• Haftada en az iki gün ızgara 
veya fırında pişmiş şekilde hamsi, 
uskumru, sardalya, palamut ve 
çinekop gibi omega 3 zengini ba-
lıkları tüketin. 
• Sıvı tüketiminize özen gösterin. 
Vücut ağırlığınız başına 30 ml. su 
tüketimi sağlayın. 
• Paketli atıştırmalıklardan uzak 
durun. Öğünlerinizin düzenli ol-
masına özen gösterin. 
• Bilimsel dayanağı olmayan 
besin takviyelerinden, bitkisel ka-
rışımlar ve kürlerden uzak durun. 
• Düzenli fiziksel aktivite ve eg-
zersizi hayatınızın bir parçası ha-
line getirmeye çalışın. 
• Uyku sürenizin yeterli olma-
sına özen gösterin.

Dengeli beslenme için  
bu kurallara uyun 
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Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp 
yediği iddia edilen kadın, hayvan severlerin ihbarı ile  
yakalandı. Yakalanan kadının ilk ifadesinde kedileri kesip 
yediğini itiraf ettiği öğrenildi. Cani kadın elinde tuttuğu  
ve içinde kestiği kedi olduğu iddia edilen poşet ile birlikte  
vatandaşlar tarafından görüntülendi

KAZA, Dolmabahçe 
Caddesi Saltanat Kapısı 
önünde saat 9.30 sırala-

rında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Beşiktaş’tan Karaköy 
istikametine giden Bekir B.’nin kul-
landığı otomobil, henüz bilinme-
yen bir nedenle otomobil kayarak 

karşı yönden gelen Özel Halk Oto-
büsüne çarptı. çarpmanın etkisiyle 
otomobil içinde sıkışan sürücü için 
olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi 
sevk edildi. Kısa sürede olay yerine 
gelen  itfaiye ekibi otomobil içinde 
sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık 
ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü 

ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçı-
oğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kazaya karışan otobüs şoförü 
Şakir T. “Ben Taksim yönünden 
geliyordum. Hızım da 30-40 gi-
biydi. Karşı yönden gelen otomo-
bil frene mi dokundu, yerde yağ mı 
vardı bilemiyorum. Araç ters 

döndü kayarak bana vurdu. Oto-
büste 15 yolcu vardı. Onlarda ya-
ralı yok ama korktular. Panik 
yaptılar. Onları başka arabaya bin-
dirdim” dedi. Kaza nedeniyle bir 
süre tek şeritten verilen trafik kaza 
yapan araçların kaldırılmasıyla 
normale döndü.

İtfaiye hızır gibi yetişti

YANGIN saat 
23.00 sıralarında 
Dudullu Organize 

Sanayi Bölgesi içindeki Ulu-
tekin Sokak'ta bulunan 3 katlı 
bir binada meydana geldi. 
Çıkış nedeni henüz bilinme-
yen yangından dolayı binayı 
dumanlar kaplayınca ya-
bancı uyruklu oldukları öğre-
nilen 7 kişi bina içinde 
mahsur kaldı. Haber veril-
mesi üzerine olay yerine it-
faiye ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri merdi-
ven yardımıyla mahsur ka-
lanları kurtardı. Bu sırada 
dumandan etkilenenlere olay 
yerinde hazır bekleyen ambu-
lanslarda müdahale edildi. 
Yangın itfaiye ekiplerinin ça-
lışmaları ile kısa sürede sön-
dürüldü. Yanan binanın 
yakınında oturan Cengizhan 
Kuru, “Yangın bir anda çıktı, 
alevlendi. Biz buradaydık, ko-
şarak geldik. Altı, yedi kişiyi 
içeriden çıkardıklarını gör-
dük, birden parladı. Biz koku 
aldık önce baktık bizim evden 
mi diye, ondan sonra dışa-
rıda çığlık seslerini duyunca 
koştuk" şeklinde konuştu.

Ümraniye’de 
alarm

İ ddiaya göre Aydınlı Mahallesi'nde bir 
grup genç sokakta karşılaştıkları F. Ç. 
isimli kadının elindeki siyah poşetin 

içinde kestiği kedi olduğunu söylemesi üze-
rine polise haber verdi. Olay yerine gelen 
polis ekipleri kadının elinde tuttuğu siyah 
poşetin içinde kesip derisini yüzdüğü bir kedi 
yavrusu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 
gözaltına alınarak Orhanlı Polis Merkezi'ne 
götürülen F. Ç. burada verdiği ifadesinde 
kedi kesip yediğini kabul ettiği öğrenildi. F. 
Ç.'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kedi kesip yediğini kabul etti 

Kedi kesen kadını polise ihbar ederek yaka-
lanmasını sağlayan hayvan sever Sami Dur-
muş yaşananları şöyle anlattı:  “Pendik'ten 
eve gitmek için burada dolmuştan indim. 
Buradan gelirken kalabalığı gördüm, çocuk-
lar kadının etrafını sarmış, polis muhabbeti 
yapıyorlardı. Ben de merak ettim, sordum 
'Ne oluyor' diye. Çocuklar bana, ' Abi kediyi 
kesmiş, poşetin içine koymuş eve götürüyor' 
dediler. Tabii inanamadım ama insanda bir 
şüphe oluyor. Sordum kadına, o da gayet 

normal bir şekilde, ' Evet, kestim eve götürüp 
yiyeceğim dedi. Daha önce de yiyormuş, ilk 
değil bu. 'Yıllardır ben yiyorum' diyor. Gayet 
basit bir açıklama yapıyor, normal bir şeymiş 
gibi. Burada poşeti açmaya çalıştı, ben açtır-
madım ama karakola gidince gördüm. Deri-
sini yüzmüştü kedinin, deri falan yoktu, 
yolunmuş bir halde yatıyordu yavrucak. 
'Kedi helaldir, haram değildir' diye konuşma-
larda bulundu. Dinimizde 'Kedi haramdır 
diye bir şey yok' diyor. Ben, 'Nasıl olur, Pey-
gamber efendimizin uykusu bozulmasın diye 
seccadesini kesip bıraktığı bir hayvan kesil-
mesi, yenmesi söz konusu olabilir mi?' 'Yok 
siz duyumlara göre konuşuyorsunuz, öyle 
bir şey yok' diyerek kendisini savundu. Ço-
cuklara kendisi anlatmış kedi kestiğini ve ye-
diğini. Daha önce başkalarına da anlatmış 
ama inanmamışlar. Daha önce yakalanmış 
hastanede yatmış, tedavi görmüş , tekrar ser-
best bırakılmış. Gayet rahat, ben şu an bile 
rahat değilim. Gerekli cezayı alsın, bugün 
kedi yavrusunu kesen yarın öbür gün insanı, 
bir çocuğu kesmeyeceği ne malum. Küçücük 
masum bir hayvana onu yapan herkese 
yapar. Tamamen toplumdan soyutlanması 
lazım" DHA 

KEDI KESIP YIYEN 
KADIN GOZALTINDA

Beşiktaş Dolmabahçe'de bir otomobil ile özel 
halk otobüsü çarpıştı. Kazada otomobil içinde 

sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı 

OLAY, geçtiğimiz aylarda Esen-
yurt'ta yaşandı. İddiaya göre, 30 
yaşındaki Sefa Güngördü, bir 

gayrimenkul şirketinde genel müdür ola-
rak çalışırken iş yeri sahibi tarafından 50-
60 bin lira arasında dolandırıldı. İş 
yerinden ayrılan Güngördü, aynı yerde ça-
lışan başka bir çalışanın firma sahipleri ile 
kavga etmesi sonucu polise şikayet edildi. 
İddiaya göre iş yeri sahipleri, Güngör-
dü'nün söz konusu çalışanı azmettirdiğini 
söyledi. Konuyla ilgili eski patronu ile ko-
nuşmaya giden Güngördü, ekmek bıçağı 
ile karın bölgesinden üç kez bıçaklandı. 
Yaşanan olay sonrası genç adam 2 gün 
yoğun bakımda tedavi görürken, yakala-
nan söz konusu kişiler ise 2 buçuk ay tu-
tuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 
Hala tehdit edildiğini ileri süren Gün-
gördü, davanın peşini bırakmayacağını 
söyledi. 

3 yerimden bıçakladı 

Firmada genel müdür olarak işe başladı-
ğını, daha sonra ise dolandırıldığını söyle-
yen Güngördü, “Dolandırıldığımı fark 
ettiğimde işten ayrıldım. Daha sonra 
orada yetkili iken işe aldığım bir persone-

lin de hakkı yeniliyor, dolandırılıyor. O da 
hakkını istemeye gittiğinde baba oğul 
bunu dövüyor, karakolluk oluyorlar. Kara-
kolda ifadelerinde beni azmettirici olarak 
yazdırıyorlar. Konunun benle alakası ol-
madığını kavga ettiği kişi de biliyor. O da 
benle bu konunun alakası olmadığını 
zaten mahkemede ifadesinde söyledi. Bu 
şahıslar beni hem dolandırıp hem de kara-
kolda ifade vermeye gittikten sonra konuş-
maya gittim. Konuşmaya gittim, 
sakinliğim kamera kayıtlarında da belli. 
Firma sahibi üstüme yürüdü, o sırada da 
oğlu arkamdan dolaşıp beni sırtımdan 
ekmek bıçağı ile üç yerimden bıçakladı” 
dedi. 

Psikolojik baskı gördüm 

Hastanede 2 gün yoğun bakımda kaldığını 
söyleyen Güngördü, “Şahıslar şu anda 
serbest, bu işin garip tarafı zaten oradan 
başlıyor. Ben ambulansa bindirilirken olay 
yerinde benim vurulduğumu bana anlatan 
görgü tanığı vardı ama benim ifademi al-
mamışlar. Yan yana bir sürü kurumsal 
firma kamerası vardı, 30 tane de en az 
polis vardı ama hiçbiri güvenlik kamerası 
peşine düşmemiş. Ben ayağa kalktıktan 

sonra kamera kaydının dosyada olmadı-
ğını görünce kendim kayıtların peşine düş-
tüm, zor da olsa çıkarttırdım kayıtları. 
Mahkeme devam ediyor, şahıslardan teh-
dit alıyorum. Tanımadığım insanlardan 
alakasız telefonlar alıyorum. Dükkanımın 
önüne gelip fotoğraflar çekiyorlar. Değişik 
değişik psikolojik baskılar görüyorum ama 
durmayacağım” diye konuştu.

Eski patronu bıçakladı 
Esenyurt'ta bir gayrimenkul şirketinde genel müdürlük yaparken dolandırıldığını iddia 

eden 30 yaşındaki adam, konuşmak için gittiği eski patronu ve oğlu tarafından bıçaklandı. 
Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi 

Ümraniye'de yabancı uyruklu 
kişilerin kaldığı 3 katlı bir  

binada çıkan yangın paniğe 
neden oldu. Yoğun dumandan 

dolayı dışarı çıkamayan  
7 kişiyi itfaiye kurtardı 

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Y er altı dünyasının yaşayan 3-5 liderinden 
birisi olan Alaattin Çakıcı üst üste iki 
tehdit mektubu ile CHP Lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu hedef almış gibi görünse de 
aslında bu tehdidin birçok anlamı var. 

Aynı Alaattin Çakıcı'nın daha önce 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret 
ve tehditlerde bulunduğunu da anımsamamızda 
fayda var. 

Önce 2014 yılında ‘Sahte Reis’ ifadesinin de 
içinde bulunduğu sert bir mektup ile tehdit eden 
Çakıcı’ya dava açan Erdoğan, 15 Temmuz  
Darbe Girişimi sonrası yargıdaki tüm şikâyetle-
rini geri alması sonucu bu davadan da el çekti. 

Daha sonra 2017’de Çakıcı yine tehdit dolu 
mektup yazmasına rağmen bu defa kendisine 
dava açılmadı. 

16 Nisan 2020 yılında adeta kişiye özel bir 
yasa düzenlemesi ile MHP Lideri Devlet Bah-
çeli’nin baskısı sonucu cezaevinden çıkan 
Çakıcı her iki lider Erdoğan ve Bahçeli’ye 
teşekkür etti. 

Aynı Çakıcı bugünlerde CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’na çok ağır hakaretler barındıran 
iki tehdit mektubu ile gündemde. 

Bu mektup ne anlama geliyor? 

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın 
bu mektubunu sadece Kılıçdaroğlu’nu hedef alan 
bir tehdit olarak yorumlayanların Türkiye’de 
olan bitene çok basit baktıklarını ve perde 
arkasında neler döndüğünü görmeyecek kadar 
kör olduklarını söylemek mümkün. 

Her ne kadar Çakıcı'nın söz konusu tehdit 
mesajı aralarında, CHP İstanbul İl Başkanı 
Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 
ilçe başkanları ve 14 ilçe belediye başkanın 
katılımıyla protesto edilmiş olsa da. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de 
Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş olsa 
da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup 
Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan’ın "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. 
Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse, kime 
karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir" 
ifadesini kullanmış olsa da. 

Durumun hiç de görüldüğü kadar bir tehditten 
ibaret olmadığını söyleyebiliriz. 

Buyurun size bu tehdidin alternatif amaçları... 
En basitinden şunu söylüyor ve akıllara 

getiriyoruz. 
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı 

konuşmalarda sık sık MHP Lideri Devlet 
Bahçeli’ye incitici sözler ile hitap ediyordu. 
Alaattin Çakıcı’da bu duruma ayar vermek  
için devreye girdi. 
İyi de eğer böyle ise bu durum Kılıçdaroğlu’na 

ayar vermekten ziyade, Kılıçdaroğlu’nu mağdur 
gösterme pozisyonuna düşürür, Kılıçdaroğlu  
hem parti içerisinde hem toplum genelinde prim 
yapar, Kılıçdaroğlu’nun prim yapması demek 
‘Cumhur İttifakı’nın rakibi ‘Millet İttifakı’nın 
pirim yapması anlamında gelir. 

Zaten öyle oldu, tüm muhalefet parti liderleri 
bu olayda Kılıçdaroğlu’na destek vererek 
iktidara çok sert yüklendi. 

CHP içerisinde tüm parti organları genel 
başkanları etrafında kenetlendiler. 

Cumhuriyet ülkesinde bir yer altı dünyasının 
liderinin doğru yapmadığı hep bir ağızdan 
dillendirildi. 

Eminiz Adalet ve Kalkınma Partisi Lideri ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan dâhil AKP içerisinden 
bir kişi bile bu tehdit mektubunu doğru bulmadı. 

O halde bu tehdit mektubunun ‘Cumhur 
İttifakı’na yaramadığını söylemek mümkün. 

Tabi bir de Erdoğan’ın gündeme getirdiği 
‘Yargı Reformu’ çıkışı sonucu böyle bir tehdit 
mektubunun ortaya çıkması en çok da bu çıkışa 
ve bu reforma zarar vermiştir. 

Bu çıkış sonrası MHP Lideri Bahçeli’nin başta 
Selahattin Demirtaş ve terör örgütü elebaşı 
Abdullah Öcalan olmak üzere birçok terör yanlısı 
ismin özgürlüklerine kavuşmasının önünü kes-
mek için Çakıcı’ya böyle bir mektup yazdırtarak 
ülkede yeni bir kargaşa yaratmaya çalıştığını da 
söyleyebiliriz. 

Mektubun amaçlarından birisini de kısa süre 
önce yeğeni Adem Çakıcı'yı öldürtmeye azmettir-
meye teşebbüsten aldığı 17 yıl hapis cezasından 
kurtulmaya yönelik hamle olabilir. 

Bodrum'da eski Bakan Mehmet Ağar, 
Emekli Korgeneral Engin Alan ve emekli 
Albay Korkut Eken ile buluşarak poz verip 
paylaşması bu hamleyi güçlendiren cinstendi. 

Son olarak şunu söyleyebiliriz. 
Türkiye’de artık yaşanacak olası gelişmeler 

hiçbirimiz için sürpriz olmamalı. 
Tıpkı korona virüsün dünyayı teslim aldığı 

gibi son yıllarda ülkemizde şaşıracağımız
o kadar şey yaşadık ki. 

Bu sürpriz gelişmeler hepimizin artık 
olağanüstü gelişmelerde şok etkisini ortadan 
kaldırdı. 

Örneğin, beş yıl önce hiçbirimizin aklına
MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı her koşulda destekleyeceği gelmezdi. 

Yarın da bu tehdit mektubu gibi gelişmelerin 
bir anlamda Bahçeli kaynaklı olup Erdoğan’ın 
karizmasının çizildiği anlamı ortaya çıkarsa 
buna da şaşırmamak gerek. 

Zira aslında bence bu mektup 
Cumhurbaşkanlığı sisteminde ve Erdoğan’a 
rağmen yazıldığı için devlete zarar vermiş, 
cumhuriyet ülkesindeki devletin bütün 
organlarını tehdit etmiştir…

Alaattin Çakıcı’nın  
tehdidi ne anlama geliyor?
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B ir parti düşünün genel başkanı bir
başka partinin genel başkanına
HAYRAN! 

Bir parti düşünün seçimlerde başka bir
partiyi destekliyor.

Bir parti düşünün partinin genel başkanı
bir mafya liderini hapisten kurtarmaya çalı-
şıyor. Kurtarıyor da.. Üstelik de boğun eğ-
diği öteki partiye ilk kez bir mafya lideri
için tavır koyarak…

Bu partinin genel başkanı bu mafya lide-
rine de HAYRAN! ‘Dava Arkadaşım’ diyor
O’nun için…

Hangi partiden kimden bahsettiğimi an-

ladınız. MHP ve Devlet Bahçeli. 
Türkiye bu partiyi ve liderini zaman

zaman alay ederek, zaman zaman acıyarak,
zaman zaman da büyük bir öfkeyle izliyor.
Ancak tepki koyamıyor. Çünkü Türkiye’de
TEPKİLİ olmak yasaklandı!

Tepki gösteren, eleştiren, şikayet edenler
zor durumlara düşürülüyor. Hatta ileri gi-
derse gözaltına, oradan da hapse gönderili-
yor.

Milletin de bununla uğraşacak ne der-
manı kaldı, ne zamanı, ne de ahvali. Öyle
kötü durumda ki millet, en büyük bir tek-
meyi de Corona’dan yiyince resmen yerlerde
debeleniyor.

Özetle tepkisiziz! Sosyal Medya’da küçük
çırpınmalar, zaman zaman ses yükseltmeler
olsa da cılız kalıyor.

Geçen hafta Çakıcı; Türkiye’nin en köklü
partisi, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nu ‘BAKLA KAZIĞI’ ile tehdit
etti. Edebilir. Mafya lideridir sonuçta. Meş-
rebine uygundur. Zaten bu yüzden 25 yıldır
hapiste yatıyordu, daha da yatacaktı. Bah-
çeli çıkarmasaydı…

Asıl vahim olan yine Türkiye’nin köklü
partilerinden MHP’nin genel başkanı bıra-
kın bu ‘ÖLÜM TEHDİDİ’ne tepkiyi, Ça-
kıcı’ya arka bile çıktı. ‘O benim DAVA

arkadaşım’ dedi.
Bu kadar mı? HAYIR. Bu ülkenin Cum-

hurbaşkanı, bu ülkenin Meclis Başkanı, bu
ülkenin bakanları, ana muhalefet partisi
genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun ölüm tehdi-
dine sessiz kaldı… Hatta bazıları ses çıkardı
ama Çakıcı’dan yana. Üstelik Kılıçdaroğ-
lu’na daha ağır hakaretler ederek.

Bu artık zurnanın ZIRT dediği nokta. De-
mokrasi, hak, hukuk, Adalet sınıfta kal-
madı. Geçmişte kaldı.

Sanki ülkede bilinçli, iyi düşünülmüş,
stratejik bir plan yürütülüyor.. Bir iç karga-
şalık, kaos ortamı, hatta abartırsak bir iç
savaş ortamı birilerinin çok işine gelecekmiş
gibi bir hissiyat oluşmaya başladı.

Cadde ortalarında namaz kılmalar, Kılıç-
laroğlu’nun güpegündüz uğradığı LİNÇ giri-

şimi, Çakıcı’nın çıkışları ve Bahçeli’nin tu-
tumu. Ardından Bülenç Arınç’ın hiç alaka-
sız bir zamanda ortaya çıkıp Demirtaş’ı,
Kavala’yı savunması… Nasıl bir oyun kuru-
luyor.

Ancak çok net olan bir şey var. Bu da
AKP’nin içinde kaynamaların olduğu. Son
olarak Berat Albayrak’ın istifasında
AKP’den 40 milletvekilinin istifa edecek ol-
ması, Erdoğan yaptırdığı araştırmada bu
sayının 50’lere yaklaştığı bilgisini alması ve
Albayrak’ı göndermesi.

AKP Milletvekilleri ilk kez Erdoğan’a
karşı bir güç gösterisinde bulunuyorlar ve
yine ilk kez istediklerini de alıyorlar. Bunun
devamı gelir. Eğer seçime giden süreç
uzarsa AKP’den kopmaların önüne geçile-
meyeceğini düşünüyorum.

Felaket kartopu
gibi…

Koronavirüs test sonucunun pozitif çık-
ması nedeniyle ilk olarak Çorlu Devlet Has-
tanesi’nde ardından da sevk edildiği

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hasta-
nesi’nde 3 haftalık bölümü yoğun bakım tedavisi
olmak üzere 45 gün tedavi gören Ergene Belediye
Başkanı Rasim Yüksel baba ocağına Ergene ilçesinin
Velimeşe Mahallesi’ndeki evine geri döndü. Velimeşe
Mahallesi’ne gelişinde biri kendi adına diğerleri de an-
nesi ve kız kardeşi ile arkadaşı adına 4 ayrı adak kesile-
rek karşılanan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel
dualar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Annesi Fatma
Yüksel kestirdiği koçun kanını Ergene Belediye Baş-
kanı Rasim Yüksel’in alnına sürdü.

Evinde dinlenecek

Baba ocağının ardından yine Velimeşe Mahallesi
TOKİ Konutları’ndaki evine geçen Ergene Belediye
Başkanı Rasim Yüksel’in tedavisinin tamamlandığı bir
süre daha istirahatine evinde devam edeceği kayde-
dildi. Hastaneden taburcu olması ve tedavisinin ta-
mamlanması nedeniyle kişisel sosyal medya
hesabından kısa bir açıklama yapan Ergene Belediye
Başkanı Rasim Yüksel, “Bir süredir Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde sürdürülen korona virüs teda-
vim Allah’ın izni, sevenlerimin duaları ve doktorları-
mız ile sağlık çalışanlarımızın çabalarıyla tamamlandı.
Bugünden itibaren hastaneden ayrılıyorum. İstiraha-
time bir süre daha evimde devam edeceğim. Bu sü-
reçte desteklerini esirgemeyen herkese, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi’nin tüm personeline dualarını ve iyi di-
leklerini eksik etmeyen Ergene halkıma sonsuz teşek-
kür ediyor, en kısa sürede aranızda olmayı Cenab-ı
Allah’tan niyaz ediyorum” ibarelerine yer verdi. 
İRFAN DEMİR

esenyurt Belediyesi, sağlık durumu has-
tanelere gitmeye elverişli olmayan vatan-
daşlar için başlattığı ücretsiz ‘Evde Sağlık’

hizmetine hız kesmeden devam ediyor. Koronavi-
rüsle mücadele kapsamında vatandaşların sağlığı
için ilçe genelinde birçok çalışma yürüten Esenyurt
Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü Evde Sağlık Hiz-
metlerine de devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü
bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri bi-
rimi, yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları bu sü-
reçte yalnız bırakmıyor. Hizmetten yararlanmak
isteyen vatandaşlara gün içerisinde dönüş yapan
birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne,
pansuman gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara üc-
retsiz olarak sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ste-
ril kıyafet, maske, eldiven gibi Koronavirüs’e karşı
gerekli tüm önlemleri alan ekipler, sosyal mesafe ku-
ralına uyarak vatandaşlara virüsten korunma yolla-
rıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuyor. Yaz-kış 7
gün 24 saat boyunca hizmet veren ekipler, hastaların
şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık
kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor. 

Rasim Yüksel 
taburcu oldu

Evde sağlık hizmeti

K amu Personel Seçme Sınavı Or-
taöğretim (2020-KPSS Ortaöğre-
tim) bugün 81 ilde

gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan
sınavda adaylara 120 sorudan oluşan
"Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" test-
leri uygulandı. Adaylara 130 dakika süre
verildi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt
Kampüsünde de sınava girecek adaylar
aileleriyle birlikte kampüs girişine geldi.
Sınav evraklarını gösteren adaylar bura-
dan sınava girecekleri fakültelere doğru
gitti. Bazı adaylar sınava erken gelirken
bazı adaylar geç kaldığı için sınav bina-
larına alınmadı. Sınava, kimlik belgesi
yerine ile sürücü belgeleriyle gelen iki
adayı polis ekipleri araçlarına alarak ev-
lerine götürdü. Ancak saatin 10.00’ı geç-
mesinden dolayı adaylar sınava
girecekleri binalara alınmadı.

Ehliyetle alınmadı

Kızını sınava getiren Özlem Akbaş,
“Yakın yerde oturuyoruz. Otobüsle ra-
hatlıkla geldik. Kızım biraz tezcanlı
‘Anne geç kaldık’ diye. Allah’a şükür geç
kalmadık" ifadelerini kullandı. Nuray
Ertek ise "Çocuğum ehliyeti ile geldiği
için sınava kabul etmediler. Polis her za-
manki gibi yardımımıza yetişti. Onu
kaymakamlığa götürüp yetiştirecek in-
şallah" şeklinde konuştu. Sınava ehli-
yetle geldiği için alınmadığını belirten
Renas Şen, "Sınava almadılar. Her sene
sınava ehliyetle giriyorum. Üzerinde T.
C. Kimlik numaram ve resmim var.
Ama yaptıkları muamele bu. Bir sene
boyunca çalışıyorsun sırf şundan dolayı
almıyorlar. Ben bunu bakkaldan almıyo-
rum, bunu esnaf satmıyor. Polis yar-
dımcı oldu Allah razı olsun. Evimize

kadar götürdü, bulamadık. Geri getirdi.
Saat 10.00’dan sonra kapattılar. Gireme-
yenler var. Kapıda ağlayanlar oldu. Ço-
cuğun birisi vaktinde geldi. Kol saatinden
dolayı giremedi. Çıktı tekrar geldi, kapıyı
kapatmışlar. ÖSYM yetkilileri hiçbir şe-
kilde almadılar" dedi. Avcılar’daki Sa-
bancı 50’nci Yıl Anadolu Lisesi’ne
zamanında gelerek binaya giren 2 aday
salondaki kimlik kontrolleri sırasında içe-
riye nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi

ile geldi. Yanlarında başka kimlik bulun-
mayan adaylar sınava giremedi. Genç bir
aday uyarıya rağmen binaya üzerinde takı
ve saati ile girerken görevlilerin uyarısı
üzerine binadan çıkarıldı. Aday, kapının
önünde bekleyen annesine takılarını verdi.

5 aday geç kaldı

Hemen bitişikteki Abdulkadir Uztürk Or-
taokulu’nun kapıları da saat 10.00’da ka-
patıldı. Ancak, saat 10.05’te gelen iki aday

ile daha sonra gelen 3 aday okulun dış
kapısından içeri giremedi. Görevlilere sı-
nava giriş kağıdında sınavın başlangıç
saatinin 10.15 olduğunu, bu saatten önce
geldiklerini belirterek içeri alınmalarını
söyleyen adaylar binaya giriş saatinin çok
küçük yazıldığını bu nedenle gözlerine
çarpmadığını savundu. Sınava alınmayan
bir aday ise gece vardiyasından çıkıp gel-
diği için saat 10.00’dan önce buraya ula-
şamadığını söyledi. DHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs
salgını nedeniyle 45 günden bu yana has-
tanede tedavi gören Ergene Belediye Başkanı
Rasim Yüksel hastalığı atlatarak iyileşti

Kamu Personel Seçme Sınavı
Ortaöğretim (2020-KPSS 

Ortaöğretim) için İstanbul
Üniversitesi Beyazıt kampüsü

ile Avcılar'da sınava girecek
bazı adaylar saat 10.00’dan

önce gelmedikleri ,bazıları da
yenilenen istenen kimlik 

belgelerini getirmedikleri için
sınav binalarına alınmadı

Çevre ve Tüketici Haklarını
Koruma Derneği (ÇETKO-
DER) Genel Başkanı Mus-

tafa Göktaş, "Biz her zaman söylüyor
ve uyarıyoruz. Vatandaşlar kolaycılık-
tan vazgeçsinler. Elbette ekonomik sı-
kıntı çekenlerimiz var. Herkes hayatı
güllük gülistanlık yaşamıyor. Bir za-
manlar bankaların kredi kartı ve kredi
tuzakları ile mağdur olan vatandaşla-
rımız şimdilerde türeyen yeni tip nite-
likli ve eğitimli dolandırıcılar sayesinde
ileride telafisi güç ve imkânsız mağdu-
riyetler yaşıyorlar. Gülmeyin. Dolandı-
rılanlar arsında eğitimli, kariyer sahibi,
mimari mühendis, doktor, polis, gaze-
teci gibi insanlar bile var. Bize yapılan
başvurularda değerli tüketici mağdur
vatandaşlarımıza, kurulduğumuz gün-
den bu yana, her zaman her işimizde
olduğu gibi hiç bir ücret almadan, hu-
kuki yolu, şikâyet merciini, hak araya-
cağı makamları gösterdiğimiz gibi,
dilekçelerini de yazıp veriyoruz. 5-10-
20-30 bin lira kaptıranlar var" dedi. 

Yakalanırsa ceza alacaklar

Şu ana kadar bir yâ da iki başvurucu-
nun kaptırdığı parayı kurtarabildikle-
rini belirten Göktaş, "Ama burada
tüketicimizin uyanık davranıp tüm
ekran görüntülerini alması, adım adım
yaptığı her işi kayda alması, yaptığı
tüm telefon görüşmelerini kayda al-
ması, ilgili bankayı aynı gün işlem

yaptıktan sonra uyarması ve bunu
kayda alması onları haklı çıkardı. Tü-
keticimiz an be an yazışmalarını kay-
detmemiş olsa, ekran görüntülerini
almamış olsa, yaptığı telefon görüş-
melerinin arama kayıtlarını silmiş ol-
saydı yanmıştı. Parasını geri
alamayacaktı. İşin aslı zaten dolandı-
rıcılar oldukça çoklar ve bunları bul-
mak mümkün değil. Yurt dışından
organize oluyorlar. Parasını kurtaran
kardeşlerimiz, paranın çekildiği banka
belli olduğundan, banka kendine yapı-
lan uyarılara rağmen, sahtekârlara

ödemeyi yaptığı için, hatasını anladı-
ğından, banka parayı müşterilerinin
hesabına geri yatırdı. Fakat dolandırı-
cılar her gün yeni bir sayfa açıp link
veriyorlar. Sosyal medyada bu çok sa-
yıda var. Millet ayıktı mı o sayfayı ka-
patıp başka sayfadan dolandırmayı
sürdürüyorlar. Savcılık makamı mağ-
durların yaptığı başvurular ile haber-
dar olunca soruşturma başlatıyor.
Elbet ceza alacaklar. Yakalanırlarsa.
Yakalanmaları kolay olmuyor. O ne-
denle Vatandaş çok mağdur oluyor"
ifadelerini kullandı. 

Reklam bile veriyorlar

"Ekonomik bunalımı fırsata çeviren
kişi, kuruluş, organize çeteler sosyal
medyayı kullanarak sponsorlu reklam
bile veriyorlar" diyen Göktaş, "Hiç çe-
kinmeden devletimizin cumhurbaş-
kanlığı forsunu, devletin çok ciddi
kuruluşların arma ve logolarını koya-
rak sayfa açıyorlar. Kredi kartı aidat-
larınızı ödüyoruz, borçlarınızı
ödüyoruz gibi şirin ve şekerli söylem-
ler ile reklam yapıyorlar. O linki tıkla-
dığınızda karşınıza profosyönelce
hazırlanmış bir sayfa çıkıyor ve tıklaya
tıklaya işlem yaparken bir bakıyorsu-
nuz ki dolandırılmışsınız. Birçok tüke-
ticimiz bu şekilde dolandırıldı. Çünkü
devletin resmi makamlarını ismi, for-
sunu kullanmaktan geri kalmıyorlar"
açıklamasını yaptı.  Göktaş, Şimdi
sizlere sunacağım ekran görüntülerin
linklerini saklı tutuyorum. Bunlar
haklarında savcılığa şikâyet yapılıp, il-
gili bankalara şikâyetler gider gitmez
bu sayfaları kapatıp yenilerini açmak
kaydıyla sahtekârlığa devam ediyorlar
dikkat edin. Bunlar Cumhurbaşkan-
lığı gibi, TRT gibi makamların ad ve
forslarını kullanmaktan da çekinmi-
yorlar. Devletin kendi kurumsal sitesi
var, sosyal medyada böyle reklam
yapmaz. Bu reklam ve ilanlara sakın
kanmayın, sonrasında yanmayın"
açıklamasını yaptı. 

Oğuz Oktay Yücesan

YINE AYNI 
GORUNTU

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ekonomik ve sosyal hayat
insanlarımızı bunalttı. İçinde bulunduğumuz şartlar neticesi yeni dolandırma usulleri, fırsatçı, sahtekâr ve dolandırıcılar türedi" uyarısında bulundu

Fırsatcılar is basında

Mustafa
Göktaş
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B izler, rotasını bilmediğimiz hayat 
gemisinde bazen kendimiz ile birlikte 
sevdiklerimizi de hırpalarız sevgimizle,

bakış açımızla, isteklerimizle...
Sorgularız ardından... 
Önce karşı tarafı suçlarız. Kırgınlık, kızgınlık,

öfke ile empati duygularımız o esnada gizli bir
köşede sakinleşmemizi bekler. Kaybettiklerimizin
pişmanlığı ile ortaya çıkar. "Ben burdayım hadi"
dercesine eleştirmeni bekler. Son bir şans istersin
kendinden fakat bazen geç kalınmıştır.

Taş atıldıktan sonra!Söz ağızdan çıktıktan sonra!
Fırsat kaçtıktan sonra!
Zaman geçtikten sonra!
Ölümden sonra!
Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur... 
Giden gemi çoktan uzaklaşmıştır nafile denizinde...
Hayat ana kucağındaki sicaklıktan başlayarak,

soğuk toprağa karışana kadar hep bir öğreti içindedir. 
Eğitim, nefes aldığın kadar bir ömürden ibarettir.
Artık biliyorum, öğrendim, yapmam, gitmem, 

yaparım vs vs gibi söylemleri bir yere kadar sinsice
sürdürür sonra kendini gösterir. Yazı bilen kışı da
bilir de aradaki baharları bile hep kalıcı 
düşünmemek lazım.

***
İnsan ilişkilerimizde de öyleyiz. Ezberlemişiz bir

mevsimi hep böyle olsun isteriz. Kendi doğrumuzu
empoze etmeye odaklı olarak.

Hatta senaryo konusunda bazen uzmanızdır.
"Muhtemelen böyle düşünüyor, evet o cümle 

esasında onu değil bunu demekti, kesin onunla ara-
sında birşey var ben bilirim, anlarım, bak orada
bana güya laf soktu anlamadım bende sanki, geç
cevap vereyimde hemen bekliyormuş demesin, hep
yoğunum diyor ben ona nasıl yoğun olurmuş göste-
ririm çatlasam da hayır diyebilmeliyim, hem hatası
olmasa bana böyle sevimli olmazdı vardır bir bit 
yeniği de hadi neyse, o da üzgün ben biliyorum,
kıymetimi sonradan anlayacak da neyse" gibi gibi
kafamızda türlü türlü kurgular ile hayatımızı ve 
hayatları zorlarız. Başkası hakkında yorumlar 
yaparak, kurgular kurarak kendimiz de sebep sonuç
ararız. Tüm bu hareketlerin, o ilişkiyi elekten 
geçirerek elde kalanı/gideni hesaplayamamaktır.

Oysa ki; olduğu gibi sorgulamadan zarar görme
endişesi ile yanlış bir savunma mekanizmasını çalış-
tırmış oluruz. İş, aşk,arkadaşlık,aile vs vs siz karşı
taraf değilsinizdir velhasıl kelam bilemediğiniz ko-
nuda sebatla anlayışla konuşmalı ya da beklemelisi-
niz. Senin doğrun bir başkasının doğrusu olmak
zorunda değil. Bende öğrendim sonunda.Çok önce-
den gördüğüm bir karikatür aklıma geldi.

Hiç unutmadım öğretiydi bana göre. Şöyleydi ;
6 ve 9 rakamlarının farklı yerden bakış açılarının
hangi taraftan bakarsan gördüğünün doğruluğuydu. 

Hayatı da zorlamadan rahat bırakarak yaşamak
lazım. 

Önce kendinize ait olan hayatı...
Bu bazen evladın, eşin, arkadaşın, ebeveynlerin 

olabilir insan en çok da sevdiklerine yapar bunları.
Ben onun için, bizim iyiliğimiz için dediğimiz anda
karşı tarafı dinlemek yerine kendi fikirlerimizi empoze
etmek yolu herzaman yorucu, kırıcı, kaybediştir.

Para hırsı için kişileri hırpalayanlar, mevki için 
riyakar olandan, egosu için kendini farklı gösterenler-
den uzak durmak lazım. Negatif insanlardan da...

Kendini özgür bırak. Kontrolcü olman sadece
seni mutsuz eder ne demişler "su akar yolunu bulur"
sen kendi başarın için, ideallerin için o suya can ver
sadece. Kendinden sorumlusun.

Kendinize ait olan hayatı kendiniz için yaşayın. 
Bağımlı kalmadan, empoze etmeden, beklentinizi

yüksek tutmadan, kimseyi sahiplenmeden... Hayat
sizi sahiplenmedi misafir etti sadece ve ayrıca siz
onu neden sahiplenesiniz ki. Bir varmış bir yokmuş
gibi olan bu hayatı yarın yokmuş gibi bugünü yaşa-
malı ve yarın olma ihtimali ile kendiniz için tek
kendi başınıza yapabilecekleriniz için hayal 
kurarak yaşamalısınız.

Yarınlarınızı; sizinle,sevdiklerinizle yıpratmadan,
kaybetmeden, cesurca, özgürce ve siz olarak bu-
günü yaşayın. Hayat bir yolculuk madem; hangi du-
rakta, limanda, köprüde olduğunuzla birlikte o an
yanınızda olan sevdiklerinizin ve herşeyden önce
kendi duygularınıza saygıyla sevgiyle yaşayın. 
Kişinin öz şevkate ihtiyacı en çok hayatını 
sorguladığı zaman olacaktır.

Hayatı ıskalama lüksümüz yok, çünkü 
anlardan oluşuyor.

Rahsa Pınar ÇETİNKAYA

pinargunes4@hotmail.com

Hayatı ıskalama

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, partisinin Isparta, Burdur,
Gümüşhane, Kastamonu ve

Sinop 7. Olağan İl Kongreleri’ne canlı
yayınla katıldı. Önemli açıklamalarda bu-
lunan Erdoğan, "Milletimiz tamam diye
ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle
uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın gra-
fiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi
başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbir-
ler almak durumu ile karşı karşıya kalabi-
liriz. Türkiye kendi iradesini siyasetine
sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tep-
kilerin dozu da arttı. Ülkemizi eskiden
yaptıkları gibi içerideki maşalarını kulla-
narak sinsi oyunlarla tehditle tecritle tes-
lim alabileceklerini sanacaklarının
heveslerini hep kursaklarında bıraktık"
dedi. 

Milletimize güvendik

"Bize yapılan saldırılara savunmada
kalarak cevap vermek yerine üzerine
üzerine gittik" diyen Erdoğan, "So-
kakları karıştırmaya çalıştılar iha-
netlerini gözlerinin önüne serdik.
Terör örgütleriyle mahalleleri-
mizi çukurlarla bölmeyi sınırla-
rımızı taciz etmeyi denediler
başlarını ezdik. Darbe yap-
maya kalktılar demokrasiye,
hukuka daha güçlü sarıldık.
Sınırlarımızı taciz etmeyi de-
nediler başlarını ezdik. Vesa-
yeti diriltme hesabına
girdiler, Cumhur İttifakı'yla
yönetimimizde tarihi değişik-
lik gerçekleştirdik. Ekonomi-
mizi yıkmayı denediler,

reformlarımızı hızlandırarak bu saldırıla-
rın önünü aldık. Ne yaparsak yapalım de-
mokrasiden hak ve özgürlüklere sahip
çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci
yeni hukuk ve ekonomi reformları ile
daha da ileriye taşıyacak bir atılım başla-
tıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allah-
tan yardım bekledik. Milletimize
güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürü-
dük" ifadelerini kullandı. 

İstikametimiz değişmez

"Biz Türkiye’nin bölgesel ve küresel düze-
yinde her çıkarını
savunurken
samimiydik.
Biz attı-

ğımız her adımda samimiydik. Cumhur
ittifakını kurarken de samimiydik" sözle-
riyle Cumhur İttifakı'na sahip çıkan Er-
doğan, "Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün
de yarında milletimizin hizmetkarlığını
yapmayı bugün de yarın da devam edece-
ğiz. Son günlerde bizimle asla ilgisi olma-
yan kimi bireysel açıklamalar ile yeni bir
fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyo-
ruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile
hiç kimsenin şahsi açıklamaları hüküme-
timizle, partimizle ilişkili hale getirilemez.
Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz,

nereye gittiğimiz bellidir
ve istikameti-

mizde en
küçük

bir

değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle
el ele kol kola yürüyenler bizim temasta
olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yar-
gının tasarrufu altında olanlar, Yasin Bö-
rü'lerimizin ölümüne neden olanlar,
Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdo-
ğan ve dava arkadaşları tarafından asla
savunulamaz" eleştirisini yaptı. 

Biz Kobani'yi unutamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin ve
arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin
dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlık-
larınızla uğraşın. Düşün bu milletin yaka-
sından. Türkiye'yi dışarı şikayet edenler,
dün söylediğini bugün yalanlayanların
sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini fi-
nanse edenlerin savunucusu olamayız.
Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan,
bugün yarın hiçbir zaman bunların savu-

nucusu olmadık, bundan sonra da ol-
mayız. Bunca yıldır elbette

eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız
da olmuştur. Samimiyetimizi, hiz-

metlerimizi, vizyonumuzu kimse
sorgulayamaz. Bugün de tüm
samimiyetimizle çareyi milleti-
mizde arıyoruz. Fitne ve fesat
girişimlerini reddediyoruz.
Terör örgütleriyle el ele, kol
kola, omuz omuza Anka-
ra'dan İstanbul’a yürüyen-
lerle biz birlikte olamayız.
Kavalalarla hiçbir zaman
bir arada olamayız. Biz Ko-
bani'yi unutamayız. Bizim
Kürt kardeşlerimizi öldü-
renleri savunamayız" ifadele-

rini kullandı.

Milletin umudunun yine AK Parti oldu-
ğunu dile getiren Erdoğan, "Üye sayımız
11 milyon 200 bini aşarak tarihimizin en
yüksek rakamına ulaştı. Her yıl 1 milyon
yeni üye hedefi ile milletimizle olan gönül
bağımızı daha da ileriye taşımayı hedefli-
yoruz. Ben şimdi salona bakıyorum sa-
londa çok heyecan görmüyorum. Eskiden

Gümüşhane’nin salonları Burdur’un
salonları sürekli olarak alkışlarla in-
lerdi. Isparta aynı şekilde alkışlarla
inlerdi. Bunu her an görmek 

yaşamak arzusu içerisindeyiz" 
ifadelerini kullandı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimsenin
şahsi fikirleri, Cumhurbaşkanı ile hükümeti-

mizle partimizle ilişkili hale getirilemez.
Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar,

Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan
ve dava arkadaşları tarafından asla savunu-

lamaz. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada
olamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldü-

renleri savunamayız. Fitne ve fesat girişim-
lerini reddediyoruz. " ifadelerini kullandı.

EvİndE interneti olma-
yan ve uzaktan eğitime
erişim konusunda sorun

yaşayan öğrencilere de ek katkı sun-
mayı amaçlayan İBB, kütüphane-
lerde yer alan İBB WiFi hizmet
kotasını günlük 5 GB kota ile aylık
toplam 150 GB’ye çıkarıyor.İstan-
bul genelinde İBB WiFi noktaları-
nın bulunduğu 17 kütüphanede
geçerli olacak hizmetle öğrenciler
sınavlarına hazırlanırken veya ders-
leriyle ilgili araştırmalarını yaparken
ücretsiz internetini kullanabilecek.
24 Kasım Öğretmeler Günü hizmet
vermeye başlayacak olan uygulama
ile tüm öğrenci ve vatandaşlar hızlı
ve güvenli internet deneyiminden
kişisel gelişim ve dijital eğitim ola-
nakları için diledikleri gibi faydala-
nabilecek.

4 milyon kullanıcı

Güçlendirilen altyapısıyla hizmet

kalitesi arttırılan Türkiye’nin en
büyük ücretsiz internet ağı İBB Wi-
Fi’nin, abone sayısı 4 milyona
ulaştı. Halihazırda 7 bin 679 erişim
noktasında günlük ortalama 100
bin kullanıcıya hizmet veren İBB
WiFi’nin kullanıcı sayısının yeni ek-
lenecek lokasyonlarla daha da arttı-
rılması hedefleniyor. İBB WiFi’ye,
her gün ortalama 3 bin 700 yerli,
700 yabancı yeni kullanıcı kayıt olu-
yor. İBB tarafından insanların
yoğun olduğu toplu taşıma araçları,
meydan, park, iskele, kütüphane,
kültür merkezi, üniversite, spor te-
sisi ve turistik sosyal alanlarda veri-
len İBB WiFi hizmeti ile
vatandaşlara kaliteli ve güvenli ileti-
şim deneyimi sunuluyor. Ücretsiz
internet hizmetinden yararlanabil-
mek için kullanıcıların akıllı telefon,
tablet veya dizüstü bilgisayar ile in-
ternet noktalarından İBB WiFi kab-
losuz ağına bağlanmaları yeterli.
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Öğrencilerin dijital dünyayı yakalaması
ve bilgiye kolayca erişebilmesine destek
olmayı hedefleyen İstanbul Büyükşehir

Belediyesi (İBB) kütüphanelerde yer alan
İBB WiFi ücretsiz internet hizmet kotasını

arttırıyor. WiFi kotası aylık 150 GB’ye
çıkıyor. Uygulama, 24 Kasım Öğretmeler

Günü hizmet vermeye başlayacak

303 personelle virüs denetimi
İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı bin 303 personelle
sokağa çıkma kısıtlamasında

koranavirüs önlemleri kapsamında yol-
larda denetimler yaptı. İstanbul'da
bugün saat 10.00’a kadar geçerli olan
sokağa çıkma kısıtlamasında Jandarma
ekipleri şehirlerarası yollarda yaptıkları
denetimlerde, sürücüleri ve seyahat
edenlerin izin belgeleri, kimlikle ve HES
kodları sorgulandı. İl Jandarma Komu-
tanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada
'Koronavirüs salgının toplumun sağlığı
ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yöneltme, sosyal izolasyonu temin,
fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın ya-

yılım hızının kontrol altında tutma
amacıyla denetimler gerçekleştirildi'

Cenazeden dönüyorum

D-20 Karayolu Eyüpsultan İSTAÇ
mevkiindeki otobüsle seyahat eden bazı
vatandaşlar denetimler hakkında ko-
nuştu. Tokat’tan İstanbul’a gelen
Kemal Tutku, “Allah devletimizden razı
olsun, yola çıkmadan önce testimi de
yaptırmıştım” dedi. Nurcan Yücel ise
uzun yoldan geldiğini belirterek “Cena-
zeden dönüyorum, mecburi bir gidiş-
dönüş olmak zorundaydı. Mecbur
kalmadığım sürece dışarı çıkmak iste-
mem” ifadelerini kullandı. DHA



S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, yerli havacılık ve savunma 
şirketi Kale Havacılık ve Kale Ar-

Ge'nin Tuzla'da bulunan tesislerinde devam 
eden projeleri inceleyerek, şirket tarafından 
geliştirilen yerli füze motorunun testini yaptı. 
Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik 
Bölüm Başkanı Osman Okyay ve beraberin-
deki mühendislerle beraber testi yapan Va-
rank, testin ardından açıklama yaptı. Kale 
Havacılık'ın Türk savunma sanayisinin en 
önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu 
anlatan Varank, "Kale Grubu sanayide göz 
bebeği firmalarımızdan bir tanesi ama aynı 
zamanda savunma ve havacılık sanayisinde 
oldukça güçlü bir firmamız." ifadelerini kul-
landı. 

Kısa zamanda devreye girer  

Grubun üretim tesislerinde F-35'in çok 
önemli parçalarının üretildiğini aktaran Va-
rank, grubun Boeing ve Airbus gibi önemli 
havacılık şirketlerine tedarik sağladığını söy-
ledi. Grubun motor teknolojilerinde de öne 
çıktığını aktaran Varank, şunları kaydetti: 
"Motor sanayisinde öncelikle ülkemizin ihti-
yaçlarını karşılamak üzere Kale önemli pro-
jeler gerçekleştiriyor. Bu Kale KTJ-3200 
Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir 
roket motoru. Şu anda savunma sanayi-
mizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz 
ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte 
motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışın-
dan ithal eder durumdaydık ama inşallah 
bunların çok kısa zamanda devreye girme-
siyle birlikte çok önemli milli füze projeleri-
mizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor 
hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya 
çıkarmış olacağız." 

Mühendislerimize güveniyoruz 

Varank, ziyaret ederek bilgi aldığı genç mü-
hendislere ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı 
ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'a, 
yıllar süren yoğun emekleri için teşekkür ede-
rek, bu emekler sayesinde milli turbo jet mo-
torun çok kısa süre içinde seri üretime hazır 
hale geleceğini söyledi. "Az evvel testini yap-
tık, sesini duyduk." diyen Varank, Türkiye'nin 
yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada 
fark oluşturan ülkeler arasında yer almak is-
tediğini kaydetti. Varank, şöyle konuştu: "Sa-
vunma sanayisinde son dönemde elde 
ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler 
konuşuyor. Bu kendi geliştirdiğimiz ürünlerle 
adeta savaş konseptleri değişmeye başladı. 
Tabii Kale'nin burada geliştirdiği ve inşallah 
yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla 
da ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış 
olacağız. Bİliyorsunuz Türkiye'ye gizli-açık 
ambargolar uygulanıyor. Bu manada da am-

bargoları yenecek bir ürünü bugün burada 
test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz." 
Türkiye'nin Milli Turbojet Motoru Projesi'ni 
geliştiren genç mühendislere inandığını belir-
ten Varank, "Biz mühendislerimize hem gü-
veniyoruz hem onlarla gurur duyuyoruz. 
İnşallah böyle başarılı projeleri hem ziyaret 
etmeye hem de kamuoyuna tanıtmaya 
devam edeceğiz." diye devam etti. 
SOM füzelerinde kullanılacak 
Kale Grubu şirketlerinden Kale Ar-Ge, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 
Stand-Off Mühimmatın (SOM) seri üreti-
minde kullanılacak olan Milli Turbojet Mo-
tor’un ve motora ait alt sistemlerinin 
tasarımı, üretimi, testlerinin yapılması, tek-
noloji gösteriminin gerçekleştirilmesi, eğitim 
ve bakımı ile Teknik Veri Paketi'nin (TVP) 
hazırlanmasını üstleniyor. Geliştirilecek sis-
tem, SOM yanı sıra olası modifikasyonlarla 
diğer SOM benzeri milli sistemlerle de kulla-
nılabilecek, daha uzun menzilli Turbojet 
Motorlar’ın geliştirilmesi için ilk aşamayı 
oluşturacak. Kale Grubu, Türkiye’nin sa-
vunma ve havacılıkta büyük bir atılım ger-
çekleştirdiği son 16 yılda, yerlileşme 
programının da en önemli paydaşlarından 
biri haline geldi. Türkiye'nin ilk turbojet mo-
torunun üretimi, Kale Ar-Ge’nin üstlendiği 
önemli yerli projelerden biri. TÜBİTAK 
SAGE tarafından geliştirilen ve ROKET-
SAN tarafından üretilen SOM gibi milli füze 
platformlarında kullanılmak üzere geliştiri-
len Türkiye’nin ilk Milli Turbojet Motoru 
Projesi’nde teslim aşamasına gelindi. Kale 
Grubu, ülke savunma sanayisine büyük bir 
ivme kazandırması beklenen bu motorun ar-
dından daha gelişmiş bir versiyonunun tasa-
rımına da başladı. 

Tek Türk şirketi 

Bu yıl 63’üncü yaşını kutlayan Kale Grubu, 
Türkiye'nin köklü sanayi grupları arasında 
yer alıyor. Grup, geleneksel iş kolu yapı 
ürünleri grubu ve yenilikçi büyüme alanı sa-
vunma ve havacılık olmak üzere iki ana ek-
sende büyüyor. Kale Grubu, savunma ve 
havacılık sektörüne 1987 yılında Stinger 
Füze Sistemleri Projesine 22 değişik parça 
üretimiyle girdi. Kurucusu ve Onursal Baş-
kanı merhum İbrahim Bodur’un, "Kolayı 
herkes yapar, siz zora talip olun" düsturuyla 
hareket eden, cirosunun yüzde 2’sini Ar-
Ge’ye harcayan Grup, bu alanda zaman 
içinde küresel projelerin paydaşı olmayı ve 
milli projelerin yüklenicisi olmayı amaç 
edindi. Grup şirketlerinden Kale Havacılık, 
2004 yılında dünyanın en büyük savunma ve 
havacılık projesi olarak değerlendirilen F-35 
Müşterek Taarruz Uçağı projesinin alt ya-
pımcısı oldu. Lockheed Martin ile imzala-

nan iş birliği anlaşması ile, şir-
ket, dünyanın en büyük sa-
vunma sanayi projesi olan F-35 
uçaklarına, ön gövde ve kanat 
parçaları üreterek katkı vermeye 
başladı. Kale Havacılık, dün-
yada uçan ilk F-35 olan AA1’de 
de parçası bulunan tek Türk şir-
keti. Boeing ile yapılan iş birliği 
anlaşmasıyla 800 değişik parça-
dan oluşan bir paketle, şirketin 
Boeing için gövde ve kanat par-
çası üretimi devreye girdi. Şir-
ket, Boeing ve Lockheed 
Martin’in yanı sıra çeşitli proje-
lerde Airbus, PFW, Spirit, KAI, 
Heroux Devtek, Northrop Grumman gibi 
global üreticilerin de iş ortağı konumuna 
geldi. 

Üretime devam ediliyor  

Grup, 2011 yılında çok önemli bir adım 
daha atarak Pratt & Whitney ortaklığıyla İz-
mir’de bir fabrika kurup F-35’lerin F-135 
olarak adlandırılan gelişmiş motorunun 
muhtelif parçalarını Türkiye’de üretmeye 
başladı. Kale Grubu bugün F-35 motoru ile 
birlikte, bazı ticari havacılık motorlarının 
parçalarının üretimine devam ediyor. Bugün 
Kale Grubu şirketleri, uçakların yapısal par-
çalarının üretiminde alt yapımcı olarak 
önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumda. 
Grup şirketleri, kaliteli üretim ve faaliyetle-
rinden dolayı Boeing’in "2012 Performans 
Mükemmeliyet Ödülü"nü alarak, bu ödüle 
layık görülen ilk Türk şirketi oldu. 

Geri sayım başladı  

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik 
Bölüm Başkanı Osman Okyay, Kale Ar-Ge 
olarak, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ih-
tiyacı olan Stand-Off Mühimmatın (SOM 
füzesi) seri üretiminde kullanılacak olan 
Milli Turbojet Motor’un ve motora ait alt 
sistemlerinin tasarımı, üretimi, testlerinin ya-
pılması, teknoloji gösteriminin gerçekleştiril-
mesi, eğitim ve bakımı ile Teknik Veri 
Paketi'nin (TVP) hazırlanmasını üstlendikle-
rini hatırlattı. Kale Grubu'nun, savunma ve 
havacılık sektörüne 1987 yılında Stinger 
Füze Sistemleri Projesi'ne 22 değişik parça 
üretimiyle girdiğini aktaran Okyay, savunma 
ve havacılık sektörlerinin ülkeler ve şirketler 
için kritik önem taşıdığını söyledi. Okyay 
şunları kaydetti: "Siz teknoloji alanında bir-
takım yeniliklere imza atacaksanız eğer, on-
ların birçoğunun doğduğu sektör savunma 
ve havacılık sanayidir. Bunun yanında bu 
sektördeki dışa bağımlılık ülkenizin birçok 
alandaki diğer politikalarını da etkiler. Dola-
yısıyla buradaki dışa bağımlılığınızı ne kadar 
azaltabiliyorsanız o kadar diğer alanlardaki 
politikalarınızı daha serbestçe yapabilir hale 
gelirsiniz. Savunma sanayi ülkemizin de 
önemle ihtiyaç duyduğu bir sektör. Dolayı-
sıyla bu harcamanın ülke içinde kalması ve 
ülkedeki firmaların bu alanda faaliyet göster-
mesi ülke ekonomisi açısından da çok 
önemli. Kale Grubu olarak 1987 yılında yurt 
dışına Stinger füze parçaları üreterek başla-
dığımız bu serüvende, geldiğimiz bu noktada 
bünyemizde bu alanda faaliyet gösteren 5 
tane şirketimiz var. Bunlardan bir tanesi 
Kale Havacılık. Orada askeri ve sivil uçakla-
rın önemli parça ve aksamları üretiliyor. Bo-
eing ve Airbus gibi firmalar müşterimiz." 

İlke olarak tasarladık  

Okyay, Kale Havacılığın yüksek katma de-

ğerli üretimiyle ülkenin dış ticaretine katkı 
sağladığını ifade ederek, ihracatı artırmak 
için nitelikli üretimlerle çalışmaya devam et-
tiklerini söyledi. Kale Ar-Ge'nin 2012'de milli 
gaz türbinli motorlar geliştirmek için kurul-
duğunu anlatan Okyay, ilk projelerinin Milli 
Turbojet Motoru olduğunu kaydetti. Okyay, 
şu bilgileri verdi: "Ülkemizde geliştirilen ilk 
milli ölçekteki jet motoru üzerinde çalışıyo-
ruz. Tamamen milli imkanlarla bunu geliştir-
dik. Mühendislerimizin, burada çalışan 
ekibin başarısıdır. Sadece motor geliştir-
mekle kalmadık, motorun bütün alt sistem-
leri diyebileceğimiz elektronik kontrol 
ünitesi, yakıt grubu gibi, piroteknik ateşleyi-
cisi gibi, alternatör gibi birçok alt sistemini 
de yine yerli ve milli olarak geliştirdik. Moto-
run dışında bir de milli irtifa test düzeneğini 
Türkiye'de ilk ve tek olarak tasarlayıp geliş-
tirdik. Çok zor bir iştir. Gerçekten bir motor 
geliştirmek kadar da zor bir iştir, irtifa test 
düzeneğinin mühendisliğini yapıp, onu kur-
mak ve işletmek ve bakımını yapmak. Bu-
rada motorumuzun irtifadaki testlerini, uçuş 
testlerini yapıyoruz. Yani uçuşta motor ne 
hissediyorsa, nasıl bir ortamın içindeyse on-
ları birebir yerde sağlayabiliyoruz ki hava-
daki performansını yerde test edebilir hale 
geliyoruz. Bunu yapmadan motor geliştir-
meniz mümkün değil. Bu bir bakım test dü-
zeneği değil, geliştirme test düzeneği." 

Test sorunsuz tamamlandı  

Okyay, Milli Turbojet Motoru Projesi'yle ilk 
etapta SOM füzelerine motor üretileceğini 
ifade ederek, KTJ-3200 isimli motorun tes-
tini Bakan Varank'la birlikte yapmaktan 
gurur duyduklarını söyledi. Motorun testine 
ilişkin bilgiler veren Okyay, "Motorumuz çok 
şükür gayet güzel çalıştı. Elektrik kontrol 
ünitesinin vermiş olduğu bütün komutları 
birebir yerine getirdi. Sayın Sanayi ve Tekno-

loji Bakanımız Mustafa Varank'la beraber 
yaptığımız test sorunsuz olarak tamamlandı 
ve ardından motorumuzu kapattık. Gerçek-
ten artık bu alanda kendimizi artık rahat his-
sedebiliyoruz. Bu ve bunun gibi başka 
motorları da geliştirebilecek seviyeye geldiği-
mizi hissediyoruz açıkçası." bilgilerini verdi. 
Milli Turbojet Motoru Projesi üzerinde 8,5 
yıldır çalıştıklarını belirten Okyay, bu sürede 
ciddi tecrübeler kazandıklarını söyledi. 

Ağutostan beri devam 

Osman Okyay, motorun teslim programına 
hazır hale geldiğini ifade ederek, "Şu anda biz 
fabrika kabul testlerini yapıyoruz. Arkasından 
motorun kalifikasyon testleriyle beraber teslim 
süreci tamamlanmış olacak." dedi. Motorun 
kalifikasyon testlerini aralık ayında yapacakla-
rını aktaran Okyay, şöyle konuştu: "Milli Tur-
bojet Motoru'nun son aşaması olan 
kalifikasyon testlerinin en geç aralık ortasında 
başlayıp bir ay içinde tamamlanmış olmasını 
planlıyoruz. Böylece geliştirme projesi tamam-
lanacak ve motorumuz artık seri üretime hazır 
hale gelmiş olacak. Havacılık sektöründe üre-
tim işi zaten bizim senelerdir yaptığımız bir 
şey. Ayrıca testler için çok sayıda prototip 
motor ürettik. 8,5 yıllık sürede işler her zaman 
iyi gitmedi, bazen motorda hasarlar oldu. 
Hemen yenilerini ürettik. Dolayısıyla motor 
üretme tarafında bizim hiçbir sıkıntımız yok. 
Bir de biz uluslararası alanda dünyanın en 
büyük havacılık firmalarına, Boeing'e, Airbus'a 
direkt alt yapımcı konumundayız. Dolayısıyla 
üretme tarafı bizim için bir motoru sıfırdan 
geliştirmeye oranla daha kolay kısmı. Bu 
motor kalifiye olduktan sonra biz bunu üretim 
hattımıza alıp seri üretime başlayacağız. Üre-
time hazırlık çalışmalarına biz ağustos ayın-
dan beri devam ediyoruz. Dolayısıyla çok 
rahat bir şekilde seri üretime alırız. O bizim en 
güçlü olduğumuz yönümüz."
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TÜRKİYE’NİN Karadeniz'de 
405 milyar metreküplük do-
ğalgaz rezervi keşfi ile hem 

piyasada elinin güçlenmesi hem de 
kontratlarda büyük indirimlerin olması 
bekleniyor. Ayrıca, özellikle 2020 yılı 
içerisinde doğalgaz piyasasında 
LNG’ye yönelmesi başta Rusya olmak 
üzere bazı uluslararası enerji şirketle-
rini harekete geçirdi. Türkiye’nin LNG 
adımını değerlendiren İstanbul Kent 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik Bölüm Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi 
Rahmi İncekara, bu dönemde boru 
hatlarıyla ithal edilen gazın miktarı 
yüzde 24,8 azaldı, LNG ithalatı ise 
yüzde 44,8 artış gösterdiğini aktardı. 
Türkiye bu süreçte sıvılaştırılmış do-

ğalgaza daha fazla ağırlık verdiğini 
söyleyen Dr. Öğr. Üyesi  İncekara, 
“Türkiye enerji stratejini sıvılaştırılmış 
doğalgaz üzerine kurmaya başladı. Bu 
adım başta Rusya olmak üzere boru 
hattıyla Türkiye’ye doğalgaz ihraç 
eden ülkeleri ciddi anlamda kaygılan-
dırdı. Karadeniz’de keşfettiğimiz 405 
milyar metreküplük doğalgaz rezervi 
de pazarlıklar konusunda Türkiye’nin 
elini güçlendirdi” dedi. 

Doğalgaz ithalatı düştü  
LNG’ye geçişin Rusları telaşlandırdığını 
aktaran Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, 
“Türkiye doğalgaz ithalatında konu-
sunda önemli bir değişikliğe gitti. Daha 
önce boru hatları üzerinden alınan do-

ğalgaz yerini daha ucuz ve rekabet açı-
sından daha avantajlı olan, enerji fatu-
ralarını da en aza indirgemesi beklenen 
sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) bıraktı. 
Bu hemen rakamlara da yansıdı. Türki-
ye’nin Kovid-19’un da etkisiyle küresel 
anlamda petrol talebinin daralmasıyla 
2019 yılına göre yüzde 3,5’luk doğalgaz 
ithalatında düşüş oldu. Ülkemiz ihtiya-
cını artık LNG üzerinden gerçekleştiri-
yor böylece boru hatlarındaki maliyetini 
en aza indiriyor” diye konuştu. 

Faturalar düşecek mi? 
Faturalara yansımasının 6 ayı bulaca-
ğını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi İncekara, 
“LNG’de öne çıkan ülkeler ise ABD, 
Katar, Cezayir. Boru hattıyla alınan do-

ğalgazda ise Rusya’nın etkisi kırılarak 
Azerbaycan ve İran’a yönelim oldu. 
Türkiye’nin Rusya’ya olan enerji bağım-
lılığında yüzde 41’lik bir daralma mey-
dana geldi. Bu daralma Rusların 
dikkatini çekti, onlardan LNG’ye alter-
natif olarak spot piyasada belirlenen 
boru gazı hamlesi geldi.  
Rus Gazprom Export şirketi, Elektronik 
Satış Platformu (ESP) üzerinden spot 
boru gazı için ihale düzenledi. Yani, şir-
ket spot fiyatlarla doğalgaz satarak, 
Türkiye pazarını korumak istiyor.  
Doğalgazdaki fiyat değişimleri piyasaya 
6 ile 9 ay içerisinde yansır. Ülkemizin 
daha ucuz kaynaklara yönelmesi yavaş 
yavaş faturalara yansıyacaktır”  
ifadelerini kullandı. DHA 

Türkiye'nin son dönemde gemilerle çeşitli ülkelerden taşınan sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) ağırlık vermesinin enerji piyasalarına etkisini değerlendiren 
Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, “Boru hatları üzerinden sevk edilen gaz, LNG’ye göre daha pahalı, o yüzden ülkemizin enerji faturalarını  

düşürmek için bu hamleyi yapması gerekiyordu. Bu adım başta Türkiye’ye doğalgaz ihraç eden ülkeleri ciddi anlamda kaygılandırdı” dedi 

Türkiye’den Rusya’yı üzecek doğalgaz hamlesi

Takvimler çok uygun 

MILLI MOTOR 
COK YAKINDA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kale Grubu'nun savunma ve havacılık şirketlerinden 
Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru'nu test ederek, proje hakkında bilgi aldı 

OKYAY, motorun itkisinin 3.200 newton se-
viyesinde olduğunu hatırlatarak, bunun da 
900 beygirlik bir güce denk geldiğini söy-
ledi. Motorun jet motoru olması nedeniyle 
oldukça küçük boyutta tasarlandığını akta-
ran Okyay, bu motorun birden fazla uçan 
cisme, uçan platforma itici güç sağlayaca-
ğını kaydetti. Okyay, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Milli Turbojet Motoru ilk olarak SOM 
füzesinde kullanılacak. Geliştirdiğimiz 
motor SOM füzesi için geliştirildi ama sa-
dece SOM füzesinde kullanılmayacak. Bir-
den fazla uçan sistemimizin motoru 
görevini üstlenecek bu motor. Bundan sonra 

yapılması gereken şöyle bir işlem var, bu 
motorun alınıp roket içine, füze içine yerleş-
tirilmesi... Roketle motorun entegre edil-
mesi gerekiyor. Bu işlem paralelinde zaten 
bizim de seri üretime hazırlık fazımız ta-
mamlanmış olacak. Dolayısıyla takvimler 
birbirine çok uyuyor. Daha sonrasında da 
füzeyle uçuşlu testler yapılacak. Yani üretti-
ğimiz motorla uçan füzeler 2021 başlarında 
test edilmeye başlanacak. Bunların hepsi-
nin en fazla 7-9 ay içerisinde tamamlanabi-
leceğini öngörüyorum. 2021 içinde Milli 
Turbojet Motor'la uçan füzelerimiz inşallah 
envanterdeki yerlerini almış olacaklar.” 
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Görüslerini ifade ediyorlar

İYİ Parti lideri Meral
Akşener, Ankara’da

partisinin üye katılım
programında konuştu.

Akşener, “Biz 40 kişiyiz
bu siyasette, herkes

birbirinin ciğerini bilir.
Eğer o ciğerleri biliyor-
sak, ciğerleri ur olanlar

çok dikkat etmelidir.
Burada ciğerinde 

ur olan yoktur. Bizim
içimizde ciğerinde 

ur olan yoktur” dedi

İ Yİ Parti lideri Meral Akşener, partisi-
nin üye katılım programında önemli
açıklamalarda bulundu. 

Akşener, "Biz normal, rahat bir zamanda
bir siyasi parti kurmadık. Yıkılmaz ar-
mada olarak nitelenen bir iktidar kar-
şında, kaşınızı kaldırsanız suç olarak
nitelendiği bir Türkiye’de siyasi parti kur-
duk, hep birlikte kurduk ve pek çok şeye
göğüs gerdik. Kimimizin çocuğu işten
atıldı, kimimizin eşi başka yere sürüldü,
Kimimiz esnaftı; müfettişin biri gitti, biri
geldi. Kraldan çok kralcı olanlar, ellerinde
kocaman sopayla, İYİ Parti’nin teşkilat-
lanması için çalışan herkesin kafasına in-
dirdiler. Ama sizler Türkiye’nin her
yerinde aynı iradeyi gösterdiniz" dedi. 

Bu, bir cesurlar öyküsüdür

"En hızlı, en çabuk, imece usulü ile teşki-
latlanıp seçime girmeye hak kazanmış bir
partiyi 6 ayda bu hale getirdiler. Bunu,
ben ölünceye kadar anlatacağım. Bu, bir
cesurlar öyküsüdür" diyen Akşener, "Her
biriniz cesur ve iyi insanlarsınız. Evlerimiz
basıldı, çoluk çocuğumuz işsiz kaldı ama
hepsine direnildi. 28 Şubat’ın Meral Akşe-
ner’ine kafir dendi ve o kafir sözünü sa-
hada kullanmaya kalktılar, Allah’tan
korkmadılar. 28 Şubat’ın Meral Akşe-
ner’ine gelen ölüm tehdidine ‘ne kadar
doğru oldu’ diyen gazetecimsi insanlar
oldu. Benim bunu hak ettiğimi yazanlar
söyleyenler oldu. Biz 40 kişiyiz bu siya-
sette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o
ciğerleri biliyorsak, ciğerleri ur olanlar çok
dikkat etmelidir. Burada ciğerinde ur olan
yoktur. Bizim içimizde ciğerinde ur olan
yoktur" ifadelerini kullandı. 

Paraları hayra harcıyoruz

Konuşmasını, "Genelde siyasi partilerin
devletten aldıkları paranın nasıl kullanıldı-
ğından çok nereye kullanıldığı önemlidir"
şeklinde sürdüren Akşener, "Biz, hukuki
bir zorluk olmayacağı gibi hayra harcıyo-
ruz. Biz o paranın 4’te birini il ve ilçe teş-
kilatlarına yolluyoruz. Çünkü o para
teşkilatlardaki kardeşlerime helaldir.

Onlar ceplerinden para harcadılar ya da
birilerinden borç aldılar. İtibardan tasar-
ruf olmaz deyip büyük harcamalar olma-
dığı, israf yapmadan yapılan harcamanın
ne kadar erdemli olduğunu gösteren bir
kaynak harcama metodu uyguluyoruz.
İtibardan tasarruf olmaz diyen arkadaşla-
rın partimizin ekonomik tutumunu incele-
melerini istiyorum" açıklamasında
bulundu. 

Millet bizi çağırıyor

Milletin İYİ Parti'yi çağırdığını belirten
Akşener, "Konya’dan bizi arayanlar var.
İşsizler var, anneler var, EBA’dan dert ya-
nanlar var. Aksaray’dan Yozgat’tan, Nev-
şehir’den arayanlar var. Yani İç
Anadolu’nun yüzde 70-75 AKP’ye oy ve-
renler arıyorlar. Esnaflar arıyor diyor ki
derdimizi söyleyin. Şu anda sadece yaptı-
ğımız iş vatandaşların derdini dinlemek,
kürsü araçlığı ile grupta, il ve ilçe teşkilat-
ları aracılığı ile yerel basında ses duyur-
maktır. Bir süredir manevi değerler
üzerinden bir itibar kaybettirme var. İYİ
Parti bunu yıkmaya başladı. Artık insanlar
birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor.
CHP’ye, AKP’ye, İYİ Parti’ye oy veren es-
nafın durumu facia. Vatandaş bunu fark
etmiş durumda. Bizim yapmaya çalıştığı-
mız şey seçmenin velinimet olduğunu
göstermek. Bunu ağalara ve 
muhtarlara öğretiyoruz" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Söz-
cüsü İbrahim Kalın, or-
ganize suç örgütü lideri

Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıç-
daroğlu'nu tehdit etmesi ve MHP li-
deri Bahçeli'nin açıklamalarıyla;
Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve
Selahattin Demirtaş hakkında sözle-
rini değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı
Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bü-
lent Arınç ve Cemil Çiçek’in son dö-
nemde adalet üzerine söylemlerinin

“Politika değişikliğine mi gidiliyor?”
yorumlarına sebep olduğunun hatırla-

tılması üzerine Kalın, "Bunların hepsi
birebir Cumhurbaşkanımızın adına yapıl-
mış açıklamalar dersek hata yaparız.
Onlar Cumhurbaşkanı adına bir sözcü

gibi konuşmuyorlar. Kendi gö-
rüşlerini ifade ediyorlar. Bun-

ları Cumhurbaşkanımıza
da ifade ediyorlar. Cum-

hurbaşkanımız da
bunları Yüksek İsti-
şare Kurulu toplan-
tılarında dinliyor.
Ama son tahlilde
büyük fotoğraf
içerisinde bütün
bunların istişare-
leri yapıldıktan
sonra politika
haline gelmesi
Cumhurbaş-
kanımızın ira-
desiyle
şekillenen bir
şey" dedi. 

Özgürlük zaafı ortaya çıkar

Dışarıdan bilmeyenlerin, "Bir kişi, tek
adam kendi başına karar veriyor" şeklinde
düşündüğünü dile getiren Kalın, "Biraz
bilseler Cumhurbaşkanımızın çalışma tar-
zını, inanın böyle cümleler kurmaktan
sarfınazar ederler. Gerçekten çok dinle-
yen, istişare eden, not alan bir liderden
bahsediyoruz. Adalet Bakanını da dinler,
İçişleri Bakanını da dinler, Milli Savunma
Bakanını da dinler, Dışişleri Bakanını da
dinler, danışmanını da dinler ilgili kurum-
ları da dinler. Bir konuya bir kurum ya da
şahıs kendi zaviyesinden bakar. Bu kaçı-
nılmaz olarak böyledir. Ama diğer bakış
açılarını da dikkate alarak büyük fotoğrafı
bir akıl görmezse o zaman hata yaparsı-
nız. Bir yerde güvenlik öne çıkar, bir yerde
özgürlük demokrasi denir ama bu sefer ya
güvenlik zaafı ortaya çıkar ya demokrasi
özgürlük zaafı ortaya çıkar. Bu dengeyi
kuracak bir şeyin olması lazım" diye ko-
nuştu. 

İki kişiye indirgenemez

İbrahim Kalın, iş insanı Osman Kavala ve
HDP’li Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk
süreleriyle ilgili düşüncelerinin sorulması
üzerine kendisinin onlar üzerine bir şey
söylemesinin doğru olmayacağını ifade
ederek, "Bu iki isim üzerinden tartışmak
istemem. Meseleyi sadece bu iki kişinin
davasına indirgemek doğru olmaz. Bunlar
zaten yargı reformu içerisinde konuşulan
konular. Hukukun kendi sistematiği içeri-
sinde de değerlendirmeleri var. Toplum-
daki bazı hassasiyetleri de göz ardı
etmemek lazım. Yani, diyelim ki Demirtaş

meselesini Sayın Arınç bu şekilde konuş-
tuğunda belki kendisi tamamen hukuki
açıdan bir mülahazada bulunuyor ama
bunu yaşanan siyasi olaylardan bağımsız
ele almak mümkün değil. Kobani Olay-
ları, Çukur Olayları, Yasin Börü ve diğer
bütün olaylarla birlikte düşündüğünüzde
o dönemde HDP’nin ve Demirtaş’ın al-
dığı tavırları, pozisyonları dikkate aldığı-
nızda toplumun bir kesiminde de başka
bir tepki oluşuyor. Burada güvenliği ve
toplumun o hassasiyetlerini de dikkate
alan bir bakış açısının daha sağlıklı şe-
kilde ortaya konması gerekiyor" açıkla-
masını yaptı. 

Savcılık soruşturma başlattı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakı-
cı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’na yönelik tehdit ve hakaret
içeren paylaşımı ile MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli’nin konuya ilişkin açıkla-
malarına Cumhurbaşkanlığı’nın yaklaşı-
mının sorulması üzerine Kalın, "Savcılık
bir soruşturma başlattı. Hukuki süreç
ilerliyor. Türkiye’de kimsenin kimseyi bu
şekilde tehdit etmesi hukuk devleti norm-
ları açısından kabul edilebilir bir şey
değil. Sayın Kılıçdaroğlu şikayette bu-
lundu. Hukukun kuralları içerisinde ne
gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapa-
caklardır. Sayın Bahçeli’nin Çakıcı’yla es-
kiye giden tanışıklığının, dostluğunun
olması da onun belki bir vefa duygusuyla
söylediği bir şey. Orada kişisel hukuk ile
hukukun ortaya koyduğu normlar ara-
sında bir çatışma olmaması gerekir. Ama
burada son tahlilde bir hukuki süreç baş-

ladı. Bununla ilgili biz de izleyeceğiz
mahkemenin nasıl karar

vereceğini" ifadelerini
kullandı.

CIGERINDE UR 
OLAN YOKTUR!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İlçeye gi-
diyorum oraya ilk kez bir parti genel başkanı gel-
miş. Diyorum ki siyaset rekabet işidir benden
sonra diğer ağalar da gelir dedim. Bir vatandaş
dedi ki abla gelmezler. O kadar korumayla buraya
sığamazlar. Dedim o zaman daha alt kademe
ağalar gelir. Dedi ki abla onlar da gelmez onlar
dert dinlemeyi unuttular. Biz eğer o zor dönemde
partimizi kurmamış olsaydık, bugün siyasette re-
kabet ortamının olması mümkün olabilir miydi?
Biz, farklı bir siyasi partiyiz. Biz, kimseye düşman
değiliz. Bize düşmanlık edenler dahil kimseye
düşman değiliz. Biz sadece eleştirmeyiz çözüm
önerisi de sunarız. Alıp uygulamak onların elinde.
Bugün buraya gelirken basını taradım. İlginç bir
şekilde hem sosyal medyada hem de basında
memleket masası var. Memleket masasının kuru-
lup kurulmayacağını soruyorlar. Memleket ma-
sası İYİ Parti’nin teklifi. Nedir memleket masası?
Bütün siyasi partiler otursun, sorunları konuşa-
lım, çözüm önerileri getirelim, herkes kazansın,
Türkiye kazansın. Dün bağırıp çağıranlar, bugün
memleket masası kurulsun diyorlar" diye konuştu. 

DÜN BAĞIRANLAR
BUGÜN İSTİYORLAR

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç ve Cemil Çiçek’in son dönemde adalet üzerine söylemlerini
değerlendirdi. Kalın, "Onlar Cumhurbaşkanı adına bir sözcü gibi konuşmuyorlar. Kendi görüşlerini ifade ediyorlar. Bunları Cumhurbaşkanımıza da ifade ediyorlar" dedi

İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yazılan tehdit mektubu hakkında savcılığın soruşturma başlattığını ifade etti.

Bir ayda 80 terörist 
etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 1 ayda 8'i büyük,
23'ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 op-
erasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiğini
açıkladı. Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop,
"İcra edilen operasyonlar neticesinde güvenlik
güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan terörist-
lerin sayısında artış olduğu görülmektedir" dedi

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde gö-
revli Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop,
yaptığı videolu açıklamada, bakanlığın tüm

birlik ve kurumlarının, Türkiye'nin egemenlik ve bağım-
sızlığımızı korumak, 83 milyon vatandaşı güvenliğini
sağlamak, karada, denizde ve havada Türkiye'nin hak,
alaka ve menfaatlerini korumak, aynı zamanda bölge ve
dünya barışına katkıda bulunmak için her türlü gayreti
gösterdiğini bildirdi. Aktop, "Bu kapsamda; icra edilen
operasyonlar neticesinde son bir ayda 8'i büyük, 23'ü
orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon icra edilmiş,
80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyinde
PKK'ya karşı mücadelemiz Hakurk ve Haftanin bölgele-
rinde Pençe Harekâtları ile başarıyla icra edilmektedir.
Önce Pençe-Kartal, ardından Pençe-Kaplan Harekâtı ile
bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan geniş bir
alanda kontrol sağlanmış ve terör örgütüne büyük bir
darbe vurulmuştur. Pençe operasyonları sonucunda; bu-
güne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İcra edilen operasyonlar neticesinde güvenlik güçlerine
teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış
olduğu görülmektedir" dedi.

9 bin 122 şahıs yakalandı

Aktop, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale
getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirterek,
"Diğer yandan, Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi arasında 09 Ekim'de imzalanan ve
PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan
anlaşma bölgedeki huzur ve istikrarın tesisi açısından
önem arz etmektedir. Hudut güvenliğinin sağlanması, te-
röristle mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla; sı-
nırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki
güvenlik sistemleri tesis edilmekte, hudut birliklerimizin
imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır gü-
venliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda,
yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 9 bin
122 şahıs yakalanmış, 46 bin 82 şahıs hududu geçmeden
engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 41 terör örgütü üyesi
yakalanmıştır" diye konuştu.

TSK 1 yıl görev yapacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes
anlaşmasının uygulanmasını gözetmek ve denetlemek
amacıyla, Azerbaycan topraklarında Rusya Federas-
yonu ile bir Ortak Merkez oluşturulması için hazırla-
nan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin TBMM'de kabul
edildiğini hatırlatan Aktop, "Bu çerçevede Mehmetçik,
Rusya Federasyonu ile kurulacak ortak merkezde ve bu
merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde 1 yıl süre ile
görev yapacaktır. Söz konusu merkezin kuruluş ve
görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüş-
meler devam etmektedir. Bölgeye sevk edilecek birlikle-
rimizin hazırlıkları tamamlanmıştır. Kederde ve
kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz
Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında tüm imkân-
larımızla yanlarındayız" ifadesini kullandı. DHA

ORUÇREİS'İN FAALİYETLERİ 
29 KASIM'A KADAR UZATILDI

Aktop, Türkiye'nin uluslararası hukukun yüklediği so-
rumluluklar dahilinde kendi Navtex Hizmet Sahasında
seyir yapan denizcilerin emniyetini sağlamak maksa-
dıyla gerekli seyir ikazlarını yayınladığını bildirdi. Türki-
ye’nin bu hizmeti kendi Navtex Hizmet Sahasında
kesintisiz ve eksiksiz olarak yerine getirmeye devam
edeceğini kaydeden Aktop, "Doğu Akdeniz'deki faali-
yetlerimizle ilgili olarak, TSK tarafından Oruç Reis ve
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemileri-
mize Akdeniz'de, Fatih sondaj gemimize Karadeniz’de,
refakat ve koruma görevi icra edilmektedir. Oruçreis
Araştırma Gemimizin faaliyetleri 29 Kasım tarihine
kadar uzatılmıştır. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeri-
dine sahip ülke olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti bölgedeki doğal kaynakların hakkaniyet
çerçevesinde adil paylaşımından yanadır. Türk Silahlı
Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve men-
faatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası ga-
ranti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve
güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir" dedi.

Nadide
Şebnem
Aktok

Milletin İYİ Parti'yi çağırdığını belirten Akşener, “Konya’dan bizi arayanlar var. İşsizler var, anneler var, EBA’dan dert 
yananlar var. Aksaray’dan Yozgat’tan, Nevşehir’den arayanlar var. Millet bize karşı ilgisi var” şeklinde konuştu.
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K öpek Eğitmenleri Derneği Baş-
kanı, görev köpekleri eğitmeni
Göktan Eker, yetenekli oldu-

ğunu belirlediği sokak köpeklerini teste
tabi tutuyor. Yapılan testlerde başarılı
olan köpekler Eker'in Beykoz'da bulu-
nan arazisinde ön eğitime alınıyor.
Sokak köpeklerinin aldığı eğitimler ara-
sında bomba-mayın tarama eğitimi de
var, enkaz arama kurtarma eğitimi de.
O köpeklerden birisi de Luna. Luna
yaklaşık 2 yıl önce sokakta bulundu.
Luna'nın oyuncu kişiliğini fark eden sa-
hipleri, onu köpek eğitmeni Göktan
Eker ile buluşturdu. Yapılan testleri ba-
şarıyla geçen Luna, sahiplerinin İzmir
depremi sonrasında aldığı kararla
enkaz-arama kurtarma eğitimi alıyor.

6 köpeğimiz var

Görev köpekleri eğitmeni Göktan Eker
eğitimler hakkında, "Biz 5 yıldır hayvan
davranışlarını rehabilitasyonu ve aynı
zamanda da sokak ve barınaklarda bu
görevi almaya yönelik hayvanların se-
çimi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu
çalışmalar kapsamında hem kaybolan
insanların koku takibi köpekleriyle bu-
lunması, hem de bu köpekler arasından
becerikli olanlarının da enkaza yönlen-
direrek afet ülkesi olan ülkemize bir
fayda sağlamalarını hedefliyoruz. So-
kaktan ya da barınaktan sahiplenerek
koku takibine yönlendirdiğimiz 6 köpe-
ğimiz var. Sokaktan sahiplenilmiş enkaz
için yaklaşık 15 gün önce çalıştırılmaya
başlanmış bir köpeğimiz var" şeklinde
konuştu.

1 seneye kadar sürüyor

Göktan Eker, görev köpeklerinin eğitim
sürelerinden bahsederek, "Arama-kur-
tarma köpeklerinin eğitimleri 6 ay ile 1
sene arasında sürüyor. Arama kurtarma
köpeklerinin eğitimi oldukça uzun bir
süreç. Köpek eğitimi deyince önce
onunla birlikte görev yapacak insanın
eğitiminden bahsetmek gerekiyor. Hem
birlikte görev yapacağı arkadaşımızın

hem de köpeğimizin eğitimlerinin eş za-
manlı olarak uzun bir süre devam et-
mesi gerekiyor. Bu anlamda köpeğin alt
yapısını oluşturuyoruz. Önce eğitim ye-
terlilik testlerine giriyorlar. Bunu da ül-
kemizde AFAD yapıyor. Başarılı
olduktan sonra görev yeterlilik test ve
sınavlarına giriyorlar. Burada da başa-
rılı olduktan sonra görevlere gidebili-
yorlar. Bildiğim kadarıyla ülkemizde
enkazlarda aktif olarak görev yapan 30-
40 arası köpeğimiz var." İfadelerini kul-
landı.

Alternatif bir teknoloji

Enkaz arama köpeklerinin öneminden
bahseden Eker, "Teknoloji giderek ilerli-
yor ama hala köpeğin burnuna alterna-

tif bir teknoloji gerçekleştirilemedi. Belki
ilerleyen dönemlerde olacak. Geliştiril-
miş olsa bile bir köpeğin dostluğunu,
sevgisini ve sadakatini hiçbir makine
sağlayamayacak. Dolayısıyla bizim hala
arama kurtarma köpeklerine ihtiyacımız
var. Köpeklere biz bunu zorla yaptırmı-
yoruz. Bunu bir oyun olarak görüyorlar.
Enkaz üzerinde bir oyun şekliyle arama
yapıyorlar ve sanki oyuncaklarını arıyor
gibiler. Aslında buldukları insanın ona
oyuncak verdiğini düşünüyorlar. Bu al-
ternatifi olmayan köpeklerin enkazın al-
tındaki insana ait kokunun enkazın
değişik bölgelerden çıkması vasıtasıyla
havlayarak haber vermesi üzerine kur-
tarma ekipleri kazazedeyi enkazdan çı-
karıyor" dedi. DHA

Görev Köpekleri Eğitmeni Göktan Eker, yetenekli sokak köpeklerine bomba-mayın tarama, enkaz arama-kurtarma gibi 
ön eğitimler veriyor. Eğitimlerini tamamlayan sokak köpekleri, uzmanlarla buluşturuluyor. Göktan Eker, "Arama-kurtarma 
köpeklerinin eğitimleri 6 ay ile 1 sene arasında sürüyor. Arama kurtarma köpeklerinin eğitimi oldukça uzun bir süreç" dedi
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İLAN

HAREKETLİ
VE OYUNCU

ENKAZ ARAMADA BAŞARILI OLACAK

Sahipleri tarafından getirilip enkaz
arama eğitimine başlanan sokak kö-
peği Luna hakkında bilgiler veren
Eğitmen Eker, "Genç bir eğitmen
arkadaşımıza gelmiş köpeğimiz. 'Biz
bunu sokakta bulduk ne yapabili-
riz?' diye. İlan vermişler sonunda
sahip bulunamayınca da eğitmen
arkadaşımız evinde bakmaya başla-
mış. Köpeğin biraz hareketli ve
oyuncu olduğunu anlayınca da test
etmek için bize getirdi. 20 gün önce
ilk tespitini yaptık. Baktık köpekte
bir cevher var. Biliyorsunuz arama
kurtarma köpekleri havlayarak yeri
belli ediyor. Önce havlama çalışma-
larına başladık. Köpeğimiz yavaş
yavaş öğreniyor. İnşallah arama
kurtarma birimlerimize bu köpeği-
mizi kazandırmak istiyoruz" dedi.

Sokakta bulunan Luna'yı sahiplenen köpek oteli
sahibi Halil İbrahim Kızıltaş ise, "Luna bize bir
üyemiz tarafından geldi. Sokakta bulunmuştu
sahiplendirmek istiyorduk. 15 köpeklik sürümüze
katıldı. Luna'nın en başta böyle harika özellikleri
olduğunu bilmiyorduk. Zamanla özel çalışma-
lara yönlendirdiğimizde olağanüstü sonuç verdi.
Eğitmenlerinin etkisiyle Luna bugünlere geldi.
Baktığımız zaman hiçbir ırksal özelliği olmayan

sıradan bir köpek. 2 yıldır birlikte yaşıyoruz. 
Salonumuzda yaşayan 15 köpeğimizden biri-
siydi. Burada Göktan Bey vasıtasıyla bu tarafa
yönlendirebileceğimizi öğrendik. Geçtiğimiz
hafta koku üzerine çalıştık. Bu hafta ülkemizde
gündeme gelen üzücü deprem olayından dolayı
enkaz arama çalışmalarına yönlendirildi. Sanı-
rım bunu da başaracak. Luna harika bir çocuk
olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

koronaVirüsüylemü-
cadele kapsamında son iki
haftadır aşı haberleri gel-

meye devam ederken Dünya Sağlık
Örgütü’nden uluslararası kamuo-
yunu endişelendiren bir açıklama
geldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün üst
düzey isimlerinden olan David Na-
barro, İsviçre’nin çok okunan gaze-
telerinden Solothurner Zeitung’a
konuştu. Nabarro, yaz döneminde
hükümetlerin gerekli önlemleri al-
madığını ve ikinci dalgayı corona vi-
rüsü dalgasını engellemek için bir
şey yapmadıklarını söyledi.

Gerekli hamle yapılmalı

2017 yılında DSÖ’nün genel sekre-
teri olmak için mücadele eden fakat
bu pozisyonu elde edemeyen Na-
barro, “Hükümetler birinci dalganın
ardından yaz aylarında altyapısal
ihtiyaçları gidermek için gerekli
hamleleri yapmadılar. Şimdi ikinci
dalgayı yaşıyoruz. Eğer hükümetler
gerekli düzenlemeleri ve iyileştirme-
leri yapıp önlem almazlarsa 2021’in
başında üçüncü dalgayı göreceğiz.

İsviçre’de vaka ve ölüm oranı çok
ciddi seviyeye ulaşabilir” ifadesini
kullandı. Özellikle yaz döneminin
ardından Avrupa başta olmak üzere
birçok ülkede vaka ve ölüm sayısı
hızla artış göstermişti. Cumartesi
açıklanan verilerle birlikte Almanya
ve Fransa’da vaka sayısı 33.000 art-
mış, İsviçre ve Avusturya’da bin-
lerce günlük vaka sayısı
açıklanmıştı. Türkiye’de de dün
açıklanan verilere göre salgının baş-
ladığı günden beri en yüksek günlük
vaka sayısına ulaşıldı. Dün açıkla-
nan resmi verilere göre Türkiye’de
5.532 insanda corona virüsü vakası
tespit edildi.

Güney Kore başarılı

Nabarro Güney Kore gibi Asya ül-
kelerinin çabalarını takdir ettiklerini
söylerken, “Güney Kore’de insanlar
corona virüsüyle mücadelede çok
etkili. Virüsle mücadele için davra-
nışlarını değiştiriyorlar. Sosyal me-
safeye özen gösteriyorlar, maske
takıyorlar, hastalandıklarında kendi-
lerini karantinaya alıyorlar. Ellerini

ve zeminleri temizliyorlar” ifadesini
kullandı. Nabarro, Asya ülkelerinin
corona virüsü yasak ve önlemlerini
erken bir şekilde gevşetmediğini de
söyledi. Nabarro, “Vaka sayısının
düşmesini ve o seviyede kalmasını
beklemelisiniz. Avrupa’nın hamlesi
erkendi” dedi.

Türkiye’de artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin
Covid-19 hasta tablosunu açıkladı.
Önceki gün yapılan 152 bin 214
testle birlikte toplam test sayısı 17
milyon 90 bin 101'e ulaştı. 5 bin 532
yeni hasta tespit edildi, toplam
hasta sayısı 440 bin 805'e çıktı. Can
kaybı da 135 artarak 12 bin 219'a
yükseldi. 3 bin 233 hastanın daha
iyileşmesiyle toplam sağlığına kavu-
şan kişi sayısı 370 bin 825'e ulaştı.
Öte yandan ağır hasta sayısı 4 bin
121, hastalardaki zatürre oranı
yüzde 3.8 oldu. Sağlık Bakanlığı’nın
verilerine göre önceki gün 5 bin 103
hasta tespit edilmiş, 141 kişi yaşa-
mını yitirmiş ve 3 bin 19 kişi sağlı-
ğına kavuşmuştu.

Dünya çapında 58 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü, 
korkutucu bir öngörü açıkladı. Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Türkiye'de vaka sayısının
artmasıyla birlikte DSÖ, "2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz" duyurusunu yaptı

Ücüncü dalga bekleniyor!

Göktan Eker, enkaz arama köpeklerinin öneminden bahsederek, “Onların
yardımseverliğini ve dostluğunu hiçbir makine size veremez” diye konuştu.

Arnavutköy’de
bilişim olacak

Beykoz ödül aldı

Günümüz sistemlerini anlayabilen, tek-
nolojik gelişmelerin tasarlayıcısı olan ve
geleceğin mucitlerini yetiştirmek isteyen
Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy 
Bilişim Akademisi’ni hizmete aldı

Vadipark içerisinde gerçekleştirilen Arna-
vutköy Bilişim Akademisi açılış törenine; Ar-
navutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş,

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Hasip Turhan, İlçe Emniyet Müdürü
Murat Sevgi, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cabir
Bülent Şerifler siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler ka-
tıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Arnavutköy Bele-
diye Başkanı Haşim Baltacı: “Bilişim Merkezi olarak
adlandırdığımız merkezimizde, 3 farklı alanda eğitim
faaliyetimiz olacak. Bilişim Akademimizde, ortaokul ve
lise öğrencilerimiz eğitim alacak. E-spor ünitemiz ola-
cak. Temel eğitimi yetişkinlere yönelik atölyelerimiz ola-
cak. Bu atölyelerimizde meslek edinmeyi amaçlayan,
teknolojinin gerektirdiği donanımlara sahip, aynı za-
manda da istihdam imkânı sağlayacak eğitim bölümü-
müz yer alacak. Dolayısıyla burası ortaokuldan
başlayıp, teknoloji tutkunu olan geçlerimizin eğitim ala-
bileceği ve bu eğitimleri pratik hayatta da uygulayabile-
cekleri bir merkez” diye konuştu.

Laboratuvar ortamında eğitim

Arnavutköy Bilişim Akademisi’nde öğrencilere, elektrik,
elektronik, haberleşme, makine, mekatronik ve bilgisa-
yar başta olmak üzere bilişim alanında edinecekleri teo-
rik bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri
laboratuvar ortamları sağlanarak, eğitimler verilecek.
Arnavutköy Bilişim Akademisi’nde; proje yarışmaları
düzenlenerek, mevcut olan projelere katılım sağlanacak.
Böylece geleceğin mühendislerine teknik ve pratik bir
bakış açısı kazandırılacak. Ayrıca bilişim akademisine
gelen öğrencilere teknolojiyi doğru kullanma, kullana-
cağı teknolojiyi üretmesine rehber olma, her sınıf düze-
yinde verilen kodlama robotik eğitimi ile öğrencilere
takım çalışması, proje geliştirme, matematik, bilim,
problem çözme, tasarım yapma gibi birçok alanda be-
ceriyi kazandırmak için çalışmalar yapılacak.

BeykozBelediyesi tarafından geliştirilen
“Ardıç Sofrası-Topraktan Sofraya, Sofradan
Toprağa Bir Sıfır Atık Hikâyesi” Projesi Mar-

mara Belediyeler Birliği (MBB)’nin düzenlediği  “Altın
Karınca Ödülleri 2020” kapsamında çevre ve atık yöne-
timi kategorisinde ödüle layık görüldü. Marmara Beledi-
yeler Birliği tarafından yetkin yerel yönetimler ve yaşam
kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturulmasına
katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerini ödül-
lendirerek tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzen-
lenen Altın Karınca Ödülleri’ne bu yıl 10 farklı
kategoride 381 proje başvurdu. Projelerin akademisyen
ve uygulamacıların yer aldığı jüri tarafından değerlendi-
rildiği yarışmada Beykoz Belediyesi tarafından geliştiri-
len “Ardıç Sofrası-Topraktan Sofraya, Sofradan Toprağa
Bir Sıfır Atık Hikâyesi” Projesi ödüle layık görüldü.

Ödül için teşekkür etti

Beykoz’da “Sıfır Atık” hedefleri doğrultusunda, temiz ve
sürdürülebilir çevre için yürütülen “Ardıç Sofrası” Proje-
si’yle mutfaklardan çıkan organik yemek atıkları toprak
besleyici kompost olarak doğaya dönüyor.  Kendi ala-
nında en iyi proje uygulamalarına sahip belediyeler
ödüllerine Hilton Bomonti Hotel’de düzenlenen törenle
kavuştu. Beykoz’un çevre ve atık yönetimi alanında
örnek gösterildiği “Ardıç Sofrası Projesi” yle ilgili konu-
şan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın; “İlçemizin
eşsiz çevre mirasının korunması,  yaşatılması ve geleceğe
ulaştırılması için sürdürülebilirlik hedefleriyle yürüttüğü-
müz çevre ve atık yönetimi hizmetlerinin ödüle değer
bulunması bizim temiz bir Beykoz inancımızı da bir kere
daha güçlendirdi” şeklinde konuştu.
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Ç atalca'daki İstanbul Ticaret 
Odası Ortaokulunda gerçekleşti-
rilen AK Parti Çatalca 7. Olağan  

             İlçe Kongresi, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okun-
masıyla başladı. Kongreye katılan AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, AK Partinin 4 ana özelliği ol-
duğunu söyledi. Kurtulmuş, "Bü özellik-
lerden ilki, AK Parti yerli ve milli partidir. 
İkincisi, AK Parti bütün Türkiye'nin parti-
sidir, sadece bir bölgenin, bir sınıfın par-
tisi değildir. AK Parti, demokrat ve millet 
iradesinden başka hiçbir gücü tanımayan 
bir siyasi partidir. AK Parti reformcu bir 
partidir" diye konuştu.  

CHP'lilere yazıktır günahtır 

DEAŞ, PYD, PKK, FETÖ gibi terör ör-
gütlerinin arkasında kim olursa olsun so-
nuna kadar mücadele edileceğinin altını 
çizen Kurtulmuş, terör örgütlerine diz 
çöktürmek için mücadele vereceklerini 
söyledi. Kurtulmuş, Türk milletinin he-
deflerine daha güçlü bir şekilde yürüyece-
ğini belirtti.  "Demokrasi Amerikan 
pazarında satılan bir mal değildir" diyen 
CHP'li Ünal Çeviköz'ün sözleriyle ilgili 
açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Söz-
lerini cümle cümle çıkardım ki yanlış ol-
masın. Milyonlarca kardeşimizin oy 

veridği bir 
partinin tem-
silcisi olarak 
sözlerine ve fi-
kirlerine dikkat 
etmesi lazım. 
Amerikan Alman 
Marshall Fonunda 
yaptığı bir konuşmada, 
oradaki bazı sözlerin üze-
rinde durmak istiyorum. 
Diyor ki, 'Joe Biden'dan beklenti-
miz Türkiye için demokrasi vurgusu, 
temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir 
vurgu yapmasıdır.' ABD'de yeni başkan 
seçildi ya, herkes sıraya geçti. Sayın Çevi-
köz Amerika'dan demokrasi dileniyor. Ya-
zıktır, günahtır, bu milletle dalga 
geçmeyin. Size oy veren milyonlarca 
CHP'li seçmeninize de haksızlık yapma-
yın" ifadelerinmi kullandı.  

Pazardan demokrasi alınmaz 

"Demokrasi Amerikan pazarında satılan 
bir mal değildir" diyen Kurtulmuş, "De-
mokrasi bu milletin bedel ödeyerek, bu 
milletin kanlarıyla sıvanarak, milletin iç-
selleştirdiği bir yönetim tarzıdır. Demok-
rasiyi bu millet 27 Mayıs'ta şehit 
Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşla-
rının şehadetiyle bedelini öderek  

 
 

 
 

 
gerçekleştirmiştir. Bu zat konuşmalarında 
tabiri caizse, mandacı bir zihniyetle konu-
şuyor. Hatta daha ilerisini söyleyeyim, ta-
biri caizse kendisini bir sömürge valisi 
zihniyetiyle bakan birisinin yerine koyarak 
konuşuyor. Türkiye başkasından demok-
rasi dilenecek bir ülke değildir" ifadelerini 
kullandı.  

Maraş'tan da rahatsız olmuş 

Çeviköz'ün bir başka açıklamasına deği-
nen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Türkiye'yi uluslararası alanda şikayet 
ediyor. 'Türkiye Libya'da BM ambargo-
sunu bozmuştur' diyor. Daha vahimi, 
Cumhurbaşkanımız Kıbrıs'ta kapalı Ma-
raş'ı ziyaret etti ya, öyle anlaşılıyor ki 

ondan da rahatsızlık duymuş. Kendi 
cümlesini okuyayım, 'Kapalı kent 
Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılı-
şını desteklemiyoruz.' diyor. Sen des-

tekleme. Nerede Türkiye'nin milli 
menfaati varsa onun karşısında durdu-

ğunuz için bu millet de sizi sandıkta da 
desteklemiyor."  

En ufak bir şüphemiz yok 

Kongrede konuşan AK Parti İstanbul İl 
Başkanı Bayram Şenocak ise "Bundan 
sonraki süreçte de yeni görev alacak arka-
daşlarımız da bayrağı daha da yukarı ta-
şımak için gece gündüz uğraş 
vereceklerinden en ufak bir şüphemiz 
yoktur. Bizim işimiz çalışmak, gece-gün-
düz bize verilen görevi sonuna kadar en 
iyi şekilde taşımak için gayretimizi artır-
maya çalışmak. Durmadan çalışan cesur 
ve yürekli Cumhurbaşkanımızla çalışıyo-
ruz. Bize çizdiği istikamet, verdiği hedefler 
doğrultusunda 2023 hedeflerine varmak 
için tüm gücümüzü ortaya koyarak çalış-
maya devam edeceğiz" dedi. Ayasofya-i 
Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete 
açılışını görmenin büyük bir şükür vesilesi 
olduğunu söyleyen Şenocak, bir Müslü-
man olarak buna şahit olmanın kendile-
rine nasip olduğu için mutlu olduklarını 
dile getirdi. 

YENİ evlenen çiftlerin akraba 
ve dostları ile birlikte eğlen-
dikleri düğünler, dünyanın 

her yerinde, farklı gelenekler ile ger-
çekleştiriliyor. Türk toplumunda da 
önemli bir yere sahip olan düğünlere, 
yurtdışında veya şehir dışında olduğu 
için gidemeyen konuklar artık internet 
üzerinden katılabilecek. İstanbul'da bir 
firmanın çalışmaları sonucunda va-
tandaşlar, internet üzerinden canlı ola-
rak ücretsiz bir şekilde anlaşma 
sağlanan düğünleri izleyebilecek. Va-
tandaşlar yine canlı yayın üzerinden 
takılarını da takabilecek. Vatandaşlar 
evlerinden 1 saat boyunca ücretsiz bir 
şekilde düğünü izleyebilecek. Daha 
uzun süre canlı yayın yapmak isteyen 
düğün sahipleri ise ücretli ek paketler 
alabilecek.

İstanbul'da bulunan bir firma tara-
fından geliştirilen özellik sayesinde 

vatandaşlar artık düğünlere evlerin-
den katılabilecek. Konuklar canlı  

yayından hem düğünü  
izleyip, hem takılarını takabilecekler 

Evden takı  
takılabilecek 

BEYOĞLU Belediye Baş-
kanı Haydar Ali Yıldız her 
gün ilçenin farklı noktala-

rına gerçekleştirdiği bölge ziyaretle-
rine pandemi sürecinde de aralıksız 
devam ediyor. Ziyaretler kapsamında 
son olarak Kasımpaşa bölgesini zi-
yaret eden Başkan Yıldız vatandaş-
larla sohbet ederek taleplerini 
dinledi. Başkan Yıldız daha sonra 
Kasımpaşa Cuma Pazarını gerek 
virüs salgınına karşı alanın tedbirleri 
yerinde inceledi. Pazarcı esnafı ve 
alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet 
eden Başkan Yıldız, virüs salgınına 
karşı belediye olarak gerekli tüm ön-
lemleri almaya gayret ettiklerini belir-
terek, vatandaşlardan alınan 
tedbirlere uymalarını istedi. 

Milletle el ele verdik 

Virüs salgınından kurtulmak için alı-
nan tedbirlere uymanın önemine dik-
kat çeken Başkan Yıldız, “Bölgeyi 

adım adım dolaşarak hemşehrileri-
mizi tedbirlere uyma konusunda 
hassas olmaya davet ediyoruz. Özel-
likle Semt Pazarı’nda, Zabıta Ekiple-
rimizle birlikte denetimlerimizi 
ciddiyetle sürdürüyoruz. Edindiğimiz 
tecrübeler gösteriyor ki, bu süreçte 

maske ve sosyal mesafe kuralı çok 
önemli. Her gün cadde cadde sokak 
sokak gezerek vatandaşlarımızı bilgi-
lendirmeye devam edeceğiz. Ben ina-
nıyorum ki, devlet ve millet el ele 
vererek bu salgın sürecini de başarılı 
bir şekilde atlatacağız” dedi. 

Denetimleri 
sürdürüyoruz
Kasımpaşa bölgesini ziyaret eden Başkan Yıldız, Kasımpaşa Cuma Pazarını da gerek virüs 
salgınına karşı alanın tedbirleri yerinde inceledi. Vatandaşları tedbirlere uyma konusunda 

hassas olmaya davet eden Başkan Yıldız, denetimleri ciddiyetle sürdürdüklerini söyledi

Bu ülkede  
ölmek bile paralı!

Y ıllardır ülkede en düzgün ve sistemli çalışan yerin 
cenaze işleri olduğunu söylerdim ancak sözümü 
geri alıyorum! Yazının ilerleyen satırlarında se-

bebini anlatacağım. 
Tüm dünya ülkelerinde kovid salgını sebebiyle büyük 

sıkıntılar yaşanıyor. Ancak bizim ülkemizde durum 
biraz farklı. Test ücretleri belirsiz ve güvenilirliği konu-
sunda endişelerim var. Oturup bir araştırma yaptım ve 
bunları paylaşmak istiyorum. 

*** 
Malum, son zamanlarda herkes endişeli.“Acaba ben 

de mi korona oldum? Öksürüyorum, halim yok, boğaz-
larım kötü sanki...”cümleleri dolaşıyor ortalıklarda. 
Halinden tedirginlik duyan soluğu hastanede alıyor. 
Bana sorarsanız, filyasyon diye tanımlanan olay da 
kopmuş durumda. Zira HES kodu ile girip işlem yaptı-
ğımız yerlerin bazıları kovid dolayısı ile karantinaya 
alındı veya çalışmalarına süreli ara verildi. Ancak bu-
güne kadar tek bir yerden bile aranmadım ve berabe-
rimdeki insanları da bugüne kadar arayan olmadı. Bu 
sebeple de bu kod ile işlem yapmak ne yarar sağlıyor 
çok anlamış değilim.  

*** 
Bir ara yurt dışına çıkma gerekliliğim oluştu ve ko-

rona testi yaptırmam gerekecekti. Fiyatları ve ne kadar 
zamanda test sonucunu alabileceğimi öğrenmek için 
yakın illerde bulunan hastaneleri aradım. Devlet hasta-
nelerinin çoğu pandemi hastanesi olduğundan, oralar-
dan randevu almak zor ve bulaş riski daha fazla 
olduğundan gitmekte tereddütlüyüz. 

Her hastanede test ücreti ve sonucun verilme süresi 
farklı. İstanbul’da ve diğer illerde bulunan  hastane-
lerde, fiyatlar 220 liradan başlıyor ve 350-500 liraya 
kadar çıkıyor. Bir kaç tanesinde sonuçlar 40 dakika 
içinde veriliyorken, bazılarında iki gün sürebiliyor. Bu 
ücretlere muayene dahil değil. 

Ancak;”Yurtdışına çıkarken bu test kabul edilebilir 
mi?”diye sorduğumda verilen cevaplar farklılaştı. Testin 
fiyatı 850 liraya çıktı ve sonucunu 2-3 gün sonra alabi-
leceğim söylendi.  

Soruyorum; Yapılan testlerin farkı nedir? 40 daki-
kada verilen terstler ne kadar sağlıklı? Neden Sağlık 
Bakanlığı bu kadar büyük salgın yaşanırken test 
ücretlerine bir standart getirmiyor?   

*** 
Defin işlemleri için cebinizde en az 900 lira 

bulundurun! 
Yakın zamanda bir aile dostumuzu, Balıkesir’e bağlı 

Edremit ilçesinde bulunan özel bir hastaneye ambulans 
ile acile getirdik.Yoğun bakıma yatırılması gerektiğini 
ve önce korona testi yapılacağını söylediler.”Vezneye 
gidip test ücretini yatırın, müdahaleyi öyle yapacağız” 
dediler. Vezneye 350 lira yatırdık, 40 dakika içinde test 
sonucu çıktı ve negatif dendi. Hastamızı yoğun bakıma 
aldılar. Test için ödediğimiz bedelin faturasını istedik, ne 
yazık ki alamadık! Yoğun bakımdan çıktığı zamanlarda 
oldu, ancak yeniden yoğun bakıma alındı.(oda da kal-
dığı gecelerin bedelini ödedik, ancak yoğun bakımda 
geçen sürelerden ücret talep edilmedi) 

Oda fiyatları can yakıyor! Geceliği 400 lira ve yapı-
lan işlemlerin, kullanılan her ilacın bedeli ayrıca fatu-
raya yansıtılıyor. Eğer fatura istemezseniz kimse size 
ödeme yaptığınızda fatura teslim etmiyor. Hatta fatura 
istediğinizde sanki olağanüstü bir şey talep etmişsiniz 
gibi şaşkın bakıyor. Normalde bir ödeme yapıldığında, 
istenilmeden o faturanın sunulması gerekir yasal olarak 
değil mi?  

Biz, hastamızı 24 gün sonra yoğun bakım 
odasında kaybettik.  

*** 
Cenaze işlemleri için hastaneye çağrıldık. Ölüm bel-

gesini beklerken mevtanın hastanede 400 lira karşılı-
ğında yıkanıp-kefenlenebileceğini söylediler.“Bu işleri 
belediyeler zaten ücretsiz yapmıyor mu?” diye sordu-
ğumda ise, belediyenin sadece kefen vb.desteği 
sağladığını, diğer işlere karışmadığını dile getirdiler. 
Belediyenin sanırım gasilhanesi yoktu. Veya bu iş, bazı 
insanlar için zincirleme bir gelir kapısı olmuştu.  

Bitti mi? Hayır bitmedi...”Duası ve kefenlenme işleri 
için hoca ile görüştürebiliriz, ama onun ücreti farklı, siz 
konuşursunuz”dediler. Telefonla aradılar ve hoca efendi 
geldi.  

Trajediye bakar mısınız? Cenazeniz var ve siz morg 
kapısında para konuşuyorsunuz! Hocamız 500 lira 
karşılığında yıkama işini gerçekleştirdi. Ertesi gün ko-
ronadan dolayı az sayıda toplanmış kalabalığa cenaze 
namazı kıldırmaya geldi.  

Üzerinde imam olduğunu belli edecek hiç bir işaret 
yok. Bir T-Shirt, bir pantolon. Cenaze merasimlerinde 
bugüne kadar gördüğüm mikrofonlu okuma falan da 
yok. Bilmiyorum belki koronadan sonra sistem 
değişmiştir.   

Duasını bölmeden çalan cep telefonuna mesajla 
cevap verecek kadar da yetenekli bir gençti allah için...! 

Diğer yerlerde de böyle sorunlar var mi bilemiyorum 
ama bulunduğum ilçede durum ne yazık ki böyleydi. 
İlgililerin ivedilikle bu sorunu çözmeleri gerektiğini 
düşünüyorum. 

*** 
Övünülen sağlık sistemimizin ne kadar başarılı 

olduğunu hep birlikte görüyoruz. Sağlık Bakanımızın 
salgının ilk zamanlarında söylemiş olduğu tavsiyeye 
uymanızı öneririm.”Salgınla mücadele etmenin yolu, 
yakalanmamak!” 

Gelecek günlerin hepimiz adına daha güzel olmasını 
diliyorum. Hastanelerde özveri ile çalışan sağlık 
ekiplerine sabır ve kuvvet diliyorum.  

Sağlıklı günler temennisi ile, 
Sevgiyle kalın  

AMERIKA’DAN DEMOKRASI 
DILENIYORLAR

AK Parti Genel  
Başkanvekili Numan 

Kurtulmuş, “Sayın  
Çeviköz Amerika'dan 
demokrasi dileniyor.  

Yazıktır, günahtır,  
bu milletle dalga  

geçmeyin. Size oy veren 
milyonlarca CHP'li  

seçmeninize de  
haksızlık yapmayın.  

Demokrasi Amerikan 
pazarında satılan bir 

mal değildir” dedi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

KONGREDE, divan heyeti belirlendikten sonra gündem, faaliyet, 
gelir-gider ve hesap kesim raporları okunarak, müzakere edildi ve 

delegelerin oylamasına sunuldu. Gelecek dönem için tahmini 
bütçe raporu delegelere aktarılıp oylandıktan sonra mevcut AK 
Parti Çatalca İlçe Başkanı Yusuf Aslan'ın aday olduğu tek lis-

teyle seçime gidildi. Kongreye, AK Parti İstanbul Milletve-
killeri Tülay Kaynarca, Şamil Ayrım, Nevzat Şatıroğlu, 

Abdullah Güler, Hasan Turan, Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner, AK Parti İstanbul İl 

Kadın Kolları Başkanı Rabia İnan ve 
partililer katıldı.

TEK LİSTEYLE  
SEÇİME GİDİLDİ
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ABD'DE yaşayan 12 yaşındaki Türk çocuk 
Kağan Uz, kendi yaş grubunda satrançta 
dünya genelinde ilk 100'e girdi. 6 yaşında 
satranç oynamayı öğrenen ve 9 yaşından 
itibaren düzenli olarak satranç oynayan 
Kağan, ABD Satranç Federasyonunun 
açıkladığı kasım listesinde dünya sıralama-
sında 82. Amerika genelinde ise 77. sırada 
yer aldı. Nevada eyaletinin Reno kentinde 
yaşayan Kağan ve ailesi, oğullarının sat-
ranç serüvenini anlattı. Satranç oynamayı 6 
yaşında öğrendiğini söyleyen Kağan, "Sat-
rancı bana abim öğretti." dedi. Satranç oy-

namaya 3 yıl kadar ara verdikten sonra 9 
yaşında tekrar başlayan Kağan, "Satranç 
oynamayı seviyorum. İlk turnuvama 10 ya-
şımda katıldım." diye konuştu.  
Salgın öncesinde anne ve babasının kendi-
sini satranç kulübüne götürdüğünü belirten 
Kağan, şimdi ise oyuna on-line devam etti-
ğini ifade etti. Kağan, "Satrançta iyi olmak, 
oynamaya devam etmek istiyorum, durmak 
gibi bir planım yok. Turnuvalara katılmak, 
daha iyi olmak istiyorum." dedi. Anne İrem 
Uz, Kağan'ın Nevada'da okul çağı çocuk-
ları arasında katıldığı ilk turnuvada kupa 

aldığını söyledi. 

Hedefimiz büyük turnuvalar  

İlkokul 5. sınıfı okulunun isteği üzerine atla-
yan Kağan'ı ilk başta çocuk kulübündeyken 
daha sonra büyükler kulübüne götürmeye 
başladıklarını anlatan Uz, "Kağan, daha 
yüksek puanlı oyuncular olduğu için büyük-
ler kulübüne gitmeye başladı. Reno'da tur-
nuvalara katıldı." dedi. Reno küçük nüfuslu 
bir kent olduğu için çok fazla çocuk satranç 
aktivitesi bulamadıklarını ve bu nedenle Ka-
ğan'ın satranç kulübüne götürdüklerini an-

latan anne Uz, "İyiye gittiğini görünce inter-
netten bir koç bulduk ve koçu ile haftada bir 
saat grup dersi alıyordu. Özel derse bir yıl 
önce geçti artık haftada bir saat özel ders 
alıyor." şeklinde konuştu. Kağan'ın ağustos-
tan beri listelerde ilk 100'de yer aldığını be-
lirten Uz, "Kağan'ın sevdiği bir oyun 
olduğunu, satrançta iyi olduğunu biliyor-
dum ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyor-
dum, listede adını görünce bana da sürpriz 
oldu. Bundan sonrası için daha fazla destek 
olmayı planlıyorum ve turnuvalara katıl-
mayı düşünüyoruz." dedi.

Kağan Uz ABD’deki başarısıyla gururlandırdı 

Dünyaya virüs 
için çağrı yaptı

Japonya Başbakanı Suga, video konferans ile katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuş-
mada, Kovid-19 aşısına tüm ülkelerin adil seviyede ulaşımının sağlanması gerektiğini belirtti

İTALYA Başbakanı Giuseppe Conte, 
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde 
video konferans yöntemiyle düzenle-

nen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturu-
muna katıldı. Başbakan Conte, buradaki 
konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgınıyla mücadeleye değinerek, "Tüm 
dünya toplumları için teşhis, tedavi ve aşılara 
erişimi garanti edilmelidir. İtalya için bunlar 
küresel varlıklardır ve birkaç kişinin ayrıcalığı 
değil, herkesin hakkıdır. Halk sağlığına yatırım 
yaparak Kovid-19'un yol açtığı korkunç sına-
mayla yüzleşmeliyiz ki bu hem ahlaki hem 
sosyal bir zorunluluktur." ifadesini kullandı. 

Hızlı iyileşme gerek 

G20'nin salgın krizinden hızlı iyileşme taahhü-
dünü yansıtmasını beklediğini ifade eden 
Conte, "Aynı şekilde insanlığın bugün müca-
dele ettiği eşitsizlikten iklim değişikliğine kadar 
pek çok konuda çözüm bulmalı. Biz birlik 
içinde kalmalıyız ve bu krizin bize sunduğu fır-
satları yeni, daha iyi, normallik yaratmak için 
kullanmalıyız." diye konuştu. Suudi Arabis-
tan'ın ardından dönem başkanlığını üstlenecek 
olmalarına ilişkin de Conte, Riyad Zirve-
si'nden çıkan sonuçları takip edeceklerini ay-
rıca ekonomik krizin üstesinden gelmek için 
özellikle en savunmasız ülkelerle koordineli bir 
çabayı teşvik edeceklerini kaydetti. Başbakan 
Conte, İtalya'nın mevcut önemli mali boşluk-
ları aşmak ve küresel olarak sağlık sistemlerini 
güçlendirmek için üzerine düşeni yapacağını 
da ifade etti.

Kaynaklar 
kullanılıyor

ABD Başkanı 
Donald Trump, 
Suudi Arabis-

tan'ın başkenti Riyad'da 
yapılan G20 zirvesine 
video konferans ile katıldı. 
Beyaz Saray'dan yapılan 
açıklamaya göre, zirvenin 
açılışına video konferans 
ile katılan Trump, dünya 
liderleriyle yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) salgı-
nıyla mücadele edilirken 
güçlü ekonomik büyüme-
nin ve istihdamın yeniden 
sağlanması için birlikte ça-
lışma gereğini görüştü. 
Zirvede yaptığı konuş-
mada, "ABD'nin krizle 
mücadelede var olan 
bütün kaynaklarını kullan-
dığına, vergi kesintileri, 
enerji bağımsızlığı ve adil 
ticaret anlaşmaları ile 
eşsiz bir ekonomik topar-
lanmaya" vurgu yapan 
Trump, ülkesinin "agresif 
önlemler aldığını, çığır 
açan tedavilere öncülük 
ettiğini ve milyonlarca ha-
yatı kurtaracak rekor 
hızda aşılar ve tedaviler 
geliştirdiğini" ifade etti. 
Trump, G20'nin gelecek-
teki ekonomik büyüme ve 
refahı için birlikte çalışma-
nın önemini de vurguladı.

KIRGIZLAR İSYANDA
YAKLAŞIK 500 kişilik grup, anayasa 
taslağındaki bazı maddelere dikkati 
çekmek için Bişkek garından şehir 

merkezindeki Ala-Too Meydanı'na yürüyüş 
düzenledi. Reforma ve Ata Vatan siyasi parti-
leri üyelerinin yanı sıra bazı cumhurbaşkanı 
aday adayların da katıldığı yürüyüşte, "Han 
anayasasına karşıyız", ve "Anayasa taslağı geri 
çekilsin" yazılı pankartlar taşındı. Anayasa 
taslağını gazetecilere değerlendiren cumhur-
başkanı aday adayı Sadık Şer-Niyaz, "Halkı-
mızın refahını yükseltecek anayasaya karşı 
değiliz. Ama korkutularak anayasa değiştirile-
mez. Bize parlamenter yönetim sistemi ge-
rekli." ifadesini kullandı. Ülkede Halk 
Kurultayı adlı yeni organın oluşturulmasını ve 
devlet başkanının geniş yetkilerle donatılma-
sını öngören yeni anayasa taslağı tartışmaya 
açılmış ve "Anayasa Uzlaşma Komisyonu" 
oluşturulmuştu. Anayasa değişikliğini gün-
deme taşıyan milletvekilleri, cumhurbaşkan-
lığı seçiminin düzenleneceği 10 Ocak 2021'de 
anayasa referandumunun da yapılmasını 
önermişti. Kırgızistan, 1991-2010 arasında 
devlet başkanlığı yönetim sistemiyle yönetil-
miş, ülkede iki halk devriminin ardından 
2010'da anayasa referandumuyla parlamenter 
yönetim sistemi tercih edilmişti. Ülkede 1,5 ay 
önce yapılan parlamento seçim sonuçların ip-
tali için düzenlenen gösterilerin şiddet olayla-
rına dönüşmesinin ardından cezaevinden 
çıkarılan ve başbakanlık koltuğuna oturtulan 
Sadır Caparov, yeni anayasanın halkın talebi 
olduğunu savunmuştu.

A lmanya Başbakanı Angela Mer-
kel'in Suudi Arabistan'ın ev sa-
hipliğinde video konferans 

yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zir-
vesi'nin ilk gününde sosyal medya plat-
formlarında daha önce kayıt edilen video 
mesajı yayımlandı. Dünyanın yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgınından ve 
bunun sebep olduğu sağlık, ekonomik ve 
sosyal etkilerinden muzdarib olduğunu 
ifade eden Merkel, "Her ülke buna karşı 
hem kendi cevaplarını vermeye hem de 
küresel alanda verilen cevaplara katkıda 
bulunmaya çalışıyor. Şüphesiz salgın gibi 
küresel zorluklar ancak küresel çabalarla 
aşılabilir." dedi. 

Çaba harcamaya değer  

Kovid-19 salgınına karşı küresel aşı ve te-
davi programı ACT Accelerator ve CO-
VAX'ın başlatıldığına işaret eden Merkel, 
bu küresel programın ilaçların ve aşıların 

geliştirilmesine ve dağıtılmasına hizmet et-
tiğini kaydetti. Merkel," (Buradaki) Hedef 
2021'in sonuna kadar 2 milyar doz aşıyı 
dağıtmak. Bu inisiyatif için yaklaşık 5 mil-
yar dolar toplandı." ifadesini kullandı. Sal-
gını kontrol altına almak için her ülkenin 
aşıya ulaşması ve aşının uygun fiyatta ol-
ması gerektiğini vurgulayan Almanya Baş-
bakanı, "Bunun için taahhüt edilen fonlar 
yeterli değil. Bu nedenle sizden bu önemli 
girişimi desteklemenizi rica ediyorum. Bu 
kısa vadeli yardım hepimizin çıkarına." de-
ğerlendirmesinde bulundu Merkel, Dünya 
Sağlık Örgütünün (DSÖ) de güçlendiril-
mesi gerektiğini ifade ederek, "Güvenilir fi-
nansmana, daha iyi iş birliğine, daha fazla 
bağımsızlığa ihtiyacımız var.  
G20 burada önemli ve vazgeçilmez destek 
sağlayabilir. Dünya genelinde birlikte du-
rursak virüsü kontrol edebiliriz ve üstesin-
den gelebiliriz. Bunun için daha fazla çaba 
harcamaya değer." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgın gibi küresel zorlukların, ancak küresel çabalarla aşılabileceğini söyledi

6 yaşında satranç oynamayı öğrenen ve 9 yaşından itibaren düzenli olarak satranç oynayan Kağan Uz, ABD Satranç 
Federasyonunun açıkladığı kasım listesinde dünya sıralamasında 82. Amerika genelinde ise 77. sırada yer aldı 

KURESEL CABA SART 

ÜLKE basınında çıkan habere 
göre, söz konusu bütçe kesintile-
rine karşı çıkan binlerce öğrenci, 

işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum ku-
ruluşları, başkent Guatemala'daki Ulusal 
Kültür Sarayı'nın bulunduğu alanda top-
landı. Sakin başlayan protestoların şiddet 
olaylarına dönüşmesi üzerine polis, kala-
balığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli 
suyla müdahalede bulundu. Kimi gösteri-

cilerin kongre binasına zorla girip binayı 
ateşe vermesi üzerine, bazı mobilya ve 
büro malzemeleri büyük zarar gördü. Po-
lisin kongre binasına giren grupları çıkar-
mak için göz yaşartıcı gazla müdahalede 
bulunduğu olaylarda çok sayıda gösterici 
gözaltına alındı. 

114 vekil oy vermişti 

Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, 

Twitter'dan yaptığı açıklamada, herkesin 
yasalara göre gösteri ve toplanma hakkı 
olduğunu belirterek, "Kamu mallarına ve 
özel mülkiyete zarar verilmesine müsaade 
edemeyiz. Yasalarca belirtilmiş kuralların 
dışına çıkanlar bunun bedelini ödeyecek-
tir." ifadesini kullandı. Guatemala Kon-
gresi'nde hafta içinde yapılan oylamada 
"2021 Ulusal Bütçesi" 114 milletvekilinin 
oyuyla kabul edilmişti.

JAPONYA Başbakanı Suga Yoşihide, 
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 
yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin açılı-

şına video konferans ile katıldı. Başbakan Suga, 
Suudi Arabistan'ın ev sahipliğindeki zirvenin 
açılışında yaptığı konuşmada salgın, Tokyo 
oyunları, ekonomik büyüme gibi konulara de-
ğindi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına 
tüm ülkelerin adil seviyede ulaşımının sağlan-
ması gerektiğini belirten Suga, "Hazır oldu-
ğunda aşıya ve tıbbi tedavilere, dünya etrafında 
tüm ülkelerin erişebileceği bir ortam oluşturmak 
zaruri." dedi. Salgın sebebiyle mart ayında 2021 

yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Para-
limpik Oyunlarını düzenlenmesine yönelik ülke-
sinin kararlılığını yineleyen Suga, "Bu insanlığın 
virüsü mağlup ettiğinin delili olacak." diye ko-
nuştu. Suga, Japonya'nın dijitalleşme, çok taraflı 
serbest ticari çerçevelerin teşvik edilmesi ve teda-
rik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik politi-
kalarda aktif rol oynayacağını kaydetti. Suga; 
salgınla mücadele, ekonomik büyümenin yeni-
den sağlanması, uluslararası seyahatlerin sürdü-
rülmesi ve Kovid-19 sonrası dönemin şartlarına 
hazırlanılmasına ilişkin G20’de güçlü mesajların 
verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Aşı adil bir şekilde ulaşmalı

Guetamala ayaklandı
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde  

eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitmesi kararını protesto etti
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Dizinin başrol oyuncuları, çekimleri "TRT
Uluslararası Film Platosu"nda gerçekleştirilen
yapıma ilişkin soruları yanıtladı. Büyük Sel-
çuklu Hükümdarı "Melikşah" karakterini di-
zide canlandıran oyuncu Buğra Gülsoy,
Türklerin yurt bulma sevdasıyla
dört bir yana dağıldığı bir dö-
nemde Büyük Sel-
çuklu Devleti'nde
Sultan Melik-
şah'ı oynama-
nın gurur
verici oldu-
ğunu ifade
ederek, "Tabii
birçok oyuncu
için bulunmaz
nimet. Bu kadar
büyük bir prodüksi-
yonda yer almak ayrıcalıklı bir
şey. Burada kurulan plato o kadar başa-
rılı ki kendimizi o dönemde yaşıyormuş
gibi hissediyoruz." dedi. Özellikle ilk bö-
lümdeki savaş sahnesinde biraz zorlan-
dığını dile getiren Gülsoy, "Çekimlere
başlamadan çok önce hazırlıklarımızı
yapmıştık gerçi ama atın üzerinde
baltalarla, arkamızdan atlılar da geli-
yorken biraz stresli oldu diyebilirim.
Neyse hiçbir aksilik olmadan bitir-
dik çok şükür." diye konuştu. Gül-
soy, Selçuklu'nun altın çağı
olduğuna vurgu yaparak, "Niza-
mülmülk, Hemedani, İsfizari, Ga-
zali ve bunların bıraktığı eserler,
asırlar öncesinden bugüne kalmış
eserler. Şu an aslında dizi sayesinde
yeni nesil de tekrar Selçuklu dönemini

araştırmaya başladı diye düşünüyorum." ifa-
delerini kullandı. "Önemli bir dönemi anlat-
manın sorumluluğunun farkındayız"

Büyük mutluluk duyduk

Büyük Selçuklu Devleti'nin vezir-
lerinden, siyaset bilimcisi ve "Si-

yasetname" kitabının yazarı
"Nizamülmülk" karakte-

rini canlandıran
Mehmet Özgür,
yaklaşık 15 yıl
önce ata bin-
meyi öğren-
diğini

belirterek, aksi-
yonu yüksek zor

sahnelerde bir aksilik
yaşamadıklarını
dile

getirdi. Özgür, tarihi öneme sahip bir dönemi
anlatmanın sorumluluğunun farkında olduk-
larının altını çizerek, şunları kaydetti: "Dönem
olarak, bugünkü modern üniversitelerin te-
melinin atıldığı, nizamiye medreselerin kurul-
duğu bir dönem. Buğra'nın da dediği gibi
enteresan bir çağ aslında. Selçuklu'nun baş-
langıcı tam bir aydınlanma çağı. Dolayısıyla
da hepimizin zaten hakim olduğu ve merak
ettiği bir dönem. Hepimiz bu dönemi okuduk

ve hep gıptayla baktık. Bugün de bize kıs-
met oldu, Nizamülmülk'ü canlandırıyo-
ruz. Biz çok keyif alıyor, yapımın
içerisinde olmaktan da büyük mutluluk
duyuyoruz." "Uyanış: Büyük

Selçuklu"nun Türkiye'deki tarihi yapım-
lardan ayrıldığına dikkati çeken Özgür,
"Evet, birçok tarihi dizi çekiliyor ama bu-
rada herkesin ilgisini çeken başka bir şey
var. Prodüksiyon anlamında çok büyük

bir arazi üzerine kurulmuş, ciddi bir
yatırımın içinde biz bunu ger-

çekleştiriyoruz. Dolayısıyla
da bu kırılma noktasıdır.
İzlerken de evet eksikleri-

miz tabii ki var, bun-
ları görüyoruz.

Ama her
geçen gün
bunları gi-

dererek
daha iyiye
doğru yol
almak üzere

olduğumuz
bir yoldayız."

değerlendirme-
sinde bulundu.

Tiyatro Frankfurt'un sosyal medya hesabından
29 Kasım'a kadar yayımlanacak festival, çocuk
ve yetişkin oyunları, ünlü sanatçıların
söyleşileri ve atölyelerle izleyiciyle buluşacak
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Uyanış Selçuklu
fark yaratıyor
Selçuklu dönemini ekranlara taşıyan TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu",
Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi ve prodüksiyon detaylarıyla öne çıktı

A lmanya'nın Frankfurt şehrinde 17
yıl önce Türk tiyatrosunu bu ül-
kede yaşayan Türk ve Almanlara

anlatmak için kurulan Tiyatro Frank-
furt'un düzenlediği "7. Frankfurt Türk Ti-
yatro Festivali" perdelerini online açtı.
Almanya'da yaşayan tiyatro oyuncusu
Kamil Kellecioğlu'nun kurduğu Tiyatro
Frankfurt çatısı altında her yıl düzenlenen
festival, tüm dünyayı etkileyen yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla
bu sene sosyal medyadan yayımlanacak.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığının desteklediği, bütçesinin ta-
mamını Alman Bilim ve Kültür Bakanlığı-
nın üstlendiği festival, 29 Kasım'a kadar
Tiyatro Frankfurt'un sosyal medya ve
YouTube hesabından yayımlanacak. Ti-
yatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni
ve Festival Başkanı Kellecioğlu ile Türkiye

Koordinatörü Nur Onur'un yönettiği açılış
programında, Tiyatro Frankfurt Onursal
başkanları Ayla Algan, Haldun Dormen,
Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu ve Dev-
let Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa
Kurt, sosyal medya vasıtasıyla bir araya
gelerek söyleşi yaptı. "Tiyatronun geli-
şimi", "çocuk tiyatrosu", "tiyatro festival-
leri" gibi konularının duayen tiyatrocular
tarafından ele alındığı festivalde, ünlü sa-
natçılar izleyicilerin yazdığı soruları da ya-
nıtladı.

Her yerde sahneleriz

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt,
Tiyatro Frankfurt'a festivaldeki başarısı
dolayısıyla teşekkür ederek, etkinliği des-
teklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Kurt, Türk tiyatrosunun yazarları ve
oyuncularıyla zengin olduğunu, bu zen-

ginliği evrensele taşımak istediklerini belir-
terek, "Dünyanın pek çok yazarının ese-
rini, repertuvarımıza alıyoruz. İstiyoruz ki
dünya tiyatrolarında da Türk yazarların
eserleri ve oyuncuları olsun. Çok yetenekli
oyuncularımız, rejisörlerimiz, ışık, kostüm
tasarımcılarımız var. Türk tiyatrosunu gu-
rurla dünyanın her yerinde sahneleyebili-
riz." ifadelerini kullandı.

Şener Şen ile oyunundan anı

60 yılı aşkın süredir tiyatro için çalışan
Ayla Algan da festivale Onursal Başkanlık
yapmaktan büyük memnuniyet duydu-
ğunu söyledi. Türk edebiyatının varlığının
yurt dışında yok sayıldığını, Türk yazarla-
rın dünyada ödül almasıyla bu durumun
tersine döndüğünü kaydeden Algan, bu
başarıda tiyatronun payının olduğunu be-
lirtti. Algan, Almanya'da yıllar önce usta

sanatçı Şener Şen ile "Keloğlan" eserini
sahnelediklerini anlatarak, şu ifadeleri kul-
landı: "Şen Keloğlan'ı, ben annesini can-
landırdım. Sahnede Keloğlan ile annesi
kucaklaşıyor. Alman çocuklardan oyunu
izledikten sonra eseri resmetmeleri isten-
miş. Çocuklar, anne ile oğlun kucaklaştığı
anı resmetmiş. Bu durum, Alman yaratıcı
drama hocalarının ilgisini çekiyor. Çünkü
Almanya'da anneler, çocuklarını öyle ku-
caklamazmış ve biz o resimleri Alman-
ya'da sergiledik. İşte kültürümüz,
davranışlarımız ve özümüz tiyatroyla gele-
ceğe taşınmış oldu. Bunun bir örneği de o
dönemde yaşandı." Algan, Türk tiyatrosu-
nun kurucusu ve Türkiye'de ilk filmi çeken
isim Muhsin Ertuğrul'un uluslararası bir
sanatçı olduğunun unutulmaması gerekti-
ğini, festivalde ara ara bunun da dile geti-
rilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Usta sanatçı Haldun Dormen ise Türk tiyat-
rosunun gücünü, başarısını ve oyuncuları
yurt dışında tanıtmanın 21. yüzyılda çok
önemli olduğunu söyledi. Dormen, "Tiyatro
Frankfurt büyük bir işi başarıyor. Dünyaya
kendimizi anlatmamız, tiyatromuzu tanıt-
mamız çok mühim. Çünkü bizim gelişmiş
bir tiyatromuz var. Bunun için festivalde
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
ifadelerini kullandı. Tamer Levent de koro-
navirüs döneminde dijital çalışmaların ya-
pılmaması durumunda tiyatroya çok ara
verileceğini, bunun da sağlıksız bir durum
olduğunu belirterek, "Sanat, bu yüzyılın
kendine has deneyimlerini yaratmalı. Diji-
tali sanatta iyi kullanmalıyız." dedi. Açılışta,
Ankara Devlet Tiyatrosunun bu sezon sah-
nelediği, yönetmenliğini Mustafa Kurt'un
üstlendiği "Sonsuzluk Kitabevi" isimli eser
izleyiciyle sosyal medyada buluştu. Festival
boyunca, Ayla Algan, Ayşe Kökçü, Reha
Özcan, Kubilay Karslıoğlu, Hilmi Zafer
Şahin, Celal Kadri Kınoğlu, Canan Kırım-
soy, Hakan Çimenser, Beyti Engin, Nazlı
Başaran, Nur Onur, Hilal Saral, Esra Der-
mancıoğlu, Cüneyt Yalaz, Cüneyt Uzunlar,
Veda Yurtsever gibi ünlü isimlerin katıla-
cağı söyleşi ve atölyelerde "temel oyuncu-
luk teknikleri", "dramaturji yazarlık",
"karakter yaratma süreci", "tiyatronun izle-
yicisine ne kadar dokunabildiği", "kuşaklar
arası tiyatro", "oyunculukta karakter tasa-
rımı", "dünden bugüne tiyatro", "bir tiyatro-
nun sahnelenme serüveni" konularında
bilgiler paylaşılacak. Tiyatroseverler, oyun-
ları ve programı Tiyatro Frankfurt'un You-
Tube sayfasından takip edebilecek.

DÜNYA BİZİ TANIMALI

Esadiye canlanacak
Elazığ'da UNESCO Dünya Mirası Geçici
Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde
unutulmaya yüz tutan Artuklu dönemine
ait, 800 yıllık Esadiye Cami, 4 yıldır devam
eden restorasyon çalışması ile eski görke-
mine kavuşuyor. Tarihi tam olarak bilin-
memekle beraber çok az sayıdaki yazılı
kaynakta Artuklu hükümdarı Fahrettin
Karaaslan tarafından 13. yüzyıl başla-
rında yapıldığı ifade edilen ve zamanla ha-
rabeye dönen tarihi caminin yeniden
ayağa kaldırılması için Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından 2016'da restorasyon
çalışması başlatıldı. Günümüze orijinal
olarak sadece taç kapısı ve iki mihrabı ile
temel kalıntıları ulaşabilen cami, taç kapı-
sının üzerinde yer alan ancak tahrip oldu-
ğundan günümüze ulaşmayan iki aslan
figürü kabartmasından dolayı halk ara-
sında Arslanlı Cami olarak da biliniyor.
Temel kalıntılarından cami ve medreseden
oluşan bir külliye olarak tasarlanıp inşa
edildiği tespit edilen caminin Malatya Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde 4
yıldır süren restorasyonunun yıl sonuna
kadar tamamlanması hedefleniyor. Cami-
nin hem turizme kazandırılması hem de
ibadete açılması planlanıyor. Malatya Va-
kıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle
Vakıflar Genel Müdürlüğünün son 17
yılda ülkedeki kültür varlıklarını restoreedi-
lerek yeniden ayağa kaldırılması ya da

doğal sebeplerle hasar görenlerin onarıla-
rak turizme kazandırılması noktasında
önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Bu kapsamda tarihi Harput Mahallesi'nde
Artuklu dönemini yansıtan 800 yıllık Esa-
diye Camisi'ni yeniden eski görkemine ka-
vuşturmak için restorasyon çalışması
başlattıklarını aktaran Doğan, "Artuklu
dönemi Fahrettin Arslan döneminde ya-
pılmış bir yapımızdır." dedi.

Gelecek nesillere bırakacağız

Doğan, caminin iç ve dış mimarisi ile ya-
pıldığı dönemin kültürünü yansıtması ba-
kımından önemli bir cami olduğunu dile
getirdi. Yaklaşık 4 yıldır devam eden resto-
rasyon çalışmasında sona gelinen camiyi
yıl sonu itibariyle hem turizme hem de
uygun görülmesi halinde ibadete açmayı
planladıklarını aktaran Doğan, şöyle ko-
nuştu: "Burada 2012 yılında, yapının daha
özgün mimarisini ve temel izlerini belirle-
mek, medrese bölümü ile cami arasında
her hangi başka bir yapı daha var mı yok
mu diye öncelikle bir kazı çalışması yaptık.
Kazı çalışmasında yapı ile alakalı bağlan-
tılı başka bir temel izine rastlanmadı.
Bunun üzerine caminin restorasyon proje-
sini hazırladık ve restorasyon sürecini baş-
lattık. Buradaki yapıyı ayağa kaldırırken
hemen bitişiğindeki Ahi Musa Türbesi'nin
restorasyonunu da ihaleye dahil ettik. Yıl
sonu bitireceğiz.”
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İNGİLTERE Premier Lig'in 9. hafta-
sında Jose Mourinho'nun takımı Tot-
tenham, sahasında Manchester City'yi 
2-0 mağlup etti. Tottenham Hotspur 
Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı 
başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada 

Heung-Min Son ile öne geçti ve ilk ya-
rıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 
Manchester City'nin atakları karşı-
sında iyi savunma yapan Tottenham, 
Giovani Lo Celso ile 65. dakikada bir 
gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 

galip ayrıldı. Ligde üst üste 4. maçını 
kazanan Tottenham, 20 puanı yükseldi 
ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna 
oturdu. Pep Guardiola'nın teknik di-
rektörlüğündeki Manchester City ise 
12 puanla 10. sırada kaldı.SP   R

T rabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet 
Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah 
Avcı'yı göreve getirmelerine ilişkin 

olarak, "Gelmiş olduğumuz durum ve 
konum itibarıyla Trabzonspor, Trabzonspo-
rumuz için en doğru isim olduğuna inanı-
yorum." dedi. Başkan Ağaoğlu, hizmete 
giren Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Trabzon Şubesi'nin yeni binasına 
gelerek, yönetim kuruluna "hayırlı olsun" di-
leğinde bulundu. Ağaoğlu, burada yaptığı 
açıklamada, "Açılışını yeni yaptığımız mo-
dern çalışma ofisiniz hayırlı olsun. İnşallah 
çok daha verimli, üretken çalışmalara vesile 
olur. Sizlere yakışan ofis olmuş, emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum." diye ko-
nuştu. Trabzonspor'da teknik anlamda yeni 
bir süreç başladığını belirten Ağaoğlu, şöyle 
devam etti: "Hocamız Abdullah Avcı ile 
önümüzdeki 3 yıllık süreç için sözleşme im-
zaladık. Hocamız da geçtiğimiz hafta itiba-
rıyla göreve başladı. Hocamızın kariyeri 
herkesin malumu. Ligimizin, Türk futbolu-
nun üst seviyesinde kariyerli, birikimli, de-
neyimli, tecrübeli ve farklı ufukları, zirveyi 
hedefleyen ve her zaman zaten o yarış 
içinde olmuş bir kişi. Trabzonspor'da çalış-
manın zorluğunu, Trabzonspor'un hedefle-
rini en az bizler kadar iyi bilen bir insan. 
Hafta içinde basın toplantısında sizlerin yö-
netmiş olduğu sorular, kendisinin de bu so-
rulara vermiş olduğu cevaplardan çok açık 
net olarak ortaya çıkıyor." 

Trabzon zirve takımıdır 

Ağaoğlu, "Trabzonspor, zirve takımıdır." ifa-
desini kullanarak, "Zirvede de rüzgarlar her 
zaman sert eser. Üstelik sabit bir yönden 
değil, çok değişken olarak eser. Gardınızı 
buraya, kuzeye doğru alırsınız, bakarsınız ki 
aradan kısa süre geçtikten sonra rüzgar do-
ğudan, batıdan, güneyden her taraftan es-
meye başlar. Kendisi zaten camiamızı 
yakından tanıyan ve bu coğrafyanın insanı, 
sizin de bildiğiniz gibi Karadenizli, Rizeli 

hocamız. Gelmiş olduğumuz durum ve 
konum itibarıyla Trabzonspor için Trab-
zonsporumuz için en doğru isim olduğuna 
inanıyorum. Bu noktada kendisi ile bir süre 
görüşmelerimiz devam etti." değerlendirme-
sinde bulundu. Başkan yardımcısı Ertuğrul 
Doğan'ın Avcı ile anlaşma aşamasında 
büyük gayret sarf ettiğini anlatan Ağaoğlu, 
şunları kaydetti: "Sizler de farkındaydınız, 
başka bir kulüp de gündemdeydi. Teklif edi-
len şartları bizden çok daha farklı, daha iyi 
olmasına rağmen hoca Trabzonspor'u ter-
cih etti. Aradaki fiyat farkını şu şekilde de-
ğerlendiriyorum, Trabzonspor'un isminin 
paraya tahlili yani Trabzonspor'un ismi söz 
konusu olduğu zaman paranın veya maddi 
kriterlerinin ikinci planda kaldığı, değerlen-
dirildiği bir görüşme ve neticesinde de im-
zalanan bir sözleşme. Hedef olarak ben 
fazla bir şey söylemeyeceğim, yani hocayla 
hedeflerimiz neler? Trabzonspor Kulübü-
nün hedefi her zaman zirvedir. Bu yarışın 
içerisinde olmak ve nihayetinde de o yarışı 
zirvenin en tepesinde bitirmek." Ağaoğlu, 
bu doğrultuda Avcı'nın da verdiği mesajın 
net olduğuna dikkati çekerek, "Olağanüstü 
şartlardan geçiyoruz. Bulunduğumuz pan-
demi süreci modern dünyanın bugüne 
kadar yüz yüze geldiği veya yaşadığı bir 
süreç değil. Tüm sektörleri etkilediği gibi, 
spor sektörünü dolayısıyla da Türkiye'de 
sporun endüstrisinin lokomotifi konu-
munda olan futbol endüstrisini de çok ciddi 
etkiledi. Tabii maç heyecanı içerisinde, lig 
heyecanı içerisinde bazı şeyler dikkatlerden 
kaçabiliyor ama tüm takımlar adına söylü-
yorum, sadece sportif anlamda değil, eko-
nomik anlamda da bana göre Türk futbol 
tarihinin en problemli, en sıkıntılı dönemini 
yaşıyoruz." diye konuştu. 

Gelir kaybı ile karşı karşıyayız 

Ekonomik anlamda, her şeyin normal ol-
duğu süreçlerde işler ters gitse dahi çeşitli 
çözümler üretebildiğini ancak bu süreçte 

durumun daha farklı olduğunu vurgulayan 
Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Bugün gelmiş 
olduğumuz noktada futbol endüstrisinin 
sizlerin de bildiği gibi dört, beş temel kay-
nağı var. Bunlardan biri naklen yayın geliri 
ve en önemlisi, özellikle de Anadolu kulüp-
leri için. Seyirci hasılatı, bu daha ziyade 
büyük kulüpleri ilgilendiren bir konu. Ürün 
satışı, reklam ve sponsorluk gelirleri. Seyirci 
hasılatından, bir yıla yakın süredir nere-
deyse tamamından mahrum durumdayız. 
Ürün satışları, diğer kulüplerle de kulüp 
başkanlarıyla da konuşuyorum, neredeyse 
yüzde 50'ye varan düşüş göstermiş du-
rumda. Sponsorluk ve reklam geliri, eğer 
ekonomide para varsa, işler yolunda gidi-
yorsa sponsorluğa ve reklama para harca-
nır. Burada çok ciddi bir daralma söz 
konusu." Ağaoğlu, naklen yayın gelirlerine 
ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: 
"Naklen yayın gelirine gelecek olursak, fede-
rasyon net olarak rakamı ifade etmedi ama 
bundan 2-3 yıl öncesine baktığımızda ister 
döviz bazında, ister lira bazında yaklaşık 
olarak yüzde 35-40 civarında düşüş söz ko-
nusu. Aynı zamanda ligin 18 
takımdan 21 takıma 
çıkması ve elde 
edilecek gelirin 
dağıtılmasını 
da hesaba 
katacak 
olursak 
bugün futbol 
endüstrisinin çok ciddi bir finansal çıkmaza, 
finansal açmazın içerisine doğru olduğu 
açık ve net olarak gözüküyor. Ya bu henüz 
çok doğru ve net olarak anlatılamadı ya da 
bakış açılarımızın değişik yönlere odaklan-
ması nedeniyle pek fazla da konuşulan ve 
tartışılan bir konu olmadı ama ifade ettiğim 
gibi, neresinden bakarsak bakalım, bugün 
itibarıyla sadece Trabzonspor genelinde ko-
nuşacak olursak yüzde 50'ye varan gelir 
kaybı ile karşı karşıyayız." Bunun çok ciddi 
bir rakam olduğunun altını çizen Ağaoğlu, 
her ne kadar da giderleri, kadro maliyetle-
rini bundan 2 sene öncesine kıyasla yüzde 
50 oranında düşürseler de bugün yine bu 
gelir kaybıyla yüz yüze oldukları tablonun, 
kendilerini o dönemdeki ekonomik tablo ile 
karşı karşıya bıraktığını söyledi. Ağaoğlu, 
bu tablonun, salgının futbol ekonomisine 
yansıyan tarafı olduğunu dile getirerek, 
"Sportif tarafına dönecek olursak Federas-
yon Sağlık Kurulunun ve Sağlık Bakanlı-
ğı'nın hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün, 
UEFA'nın, FIFA'nın pandemi ile alakalı ola-
rak kurallarını hepimiz biliyoruz. Bugün iti-
barıyla kulübünüzde bir futbolcuda 
Kovid-19 pozitif çıktığı takdirde minimum 
14 gün izolasyon süresi öngörülüyor. Eku-
ban, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen 
2,5 hafta sahalardan uzak kaldı. 14 gün 
uzak kalan oyuncuyu hazırlayıp takıma ver-
mek kolay değil." ifadelerini kullandı. 

Şampiyonluklar beklerim 

Salgın nedeniyle başarıyı etkileyen birçok 
faktörün bulunduğunu anlatan Ağaoğlu, 
şöyle devam etti: "Böyle sıkıntılı bir süreç 
içerisinde hocamızdan beklentilerimiz ne 
diye sordunuz. Her şeyin ötesinde bir Trab-
zonspor taraftarı olarak ben hocadan ne 
beklerim, şampiyonluk, başarı ve kupa bek-
lerim. Tabii bu soruyu bir de hocaya sorma-
nız lazım. O sıkıntılı süreci nasıl yönetecek, 
nasıl önlemler, tedbirler alacak. Bir bekle-
nen şeyler var, bir de şu anda hiç hesaba 
katmadığımız, göz önünde bulundurmadı-
ğımız beklenmedik sıkıntılar da söz konusu. 
Yaşadığımız süreç, normal bir süreç değil. 
O nedenle bir kere camia olarak, biz de yö-
netim olarak her şeyin ötesinde hocamızın 
işine saygı gösterip, hocamıza karşı sabırlı 
davranmanız lazım. Çünkü gerçekten çok 
çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Sadece takımın 
konumu itibarıyla söylemiyorum bunu. 
Beklentilerin her zaman için bu kadar yük-
sek olduğu bir camiada çok sıkıntılı süreçte 
görev aldı. Başkan olarak, yönetim olarak 
her şeyimizle hocamızın yanındayız." Ağa-
oğlu, teknik direktör Avcı'nın da kısa sürede 
camiaya kendini kabul ettirdiğine, sevdirdi-
ğine dikkati çekerek, "Her şeyin ötesinde 

biraz sabırlı olmamız, desteği verdiğimizi 
hissettirmemiz gerekiyor. Sıkıntılı pandemi 
sürecinden en az hasarla çıkıp, Trabzons-
por'a bu sene itibarıyla konuşuyorum yakı-
şan bir yerde ligi tamamlamak. Bu yerde 
her zaman için zirvedir. Bulunduğumuz 
konum sıkıntılı bir konum, anlıyorum, beni 
de inanılmaz rahatsız ediyor. Belki de her-
kesin yaşadığı sıkıntının fazlasını kat be kat 
ben yaşıyorum. Ama bir şeyi daha göz ardı 
etmeyelim lütfen, 40 maç oynanacak, daha 
8'ini geride bıraktık. Bunun 25'i ocak ayın-
dan sonra oynanacak. Oraya bütün önlem-
leri alarak hazırlıklı giren takım en başarılı 
takım olacaktır. Orada hocamızın istekleri 
doğrultusunda, izleme komitesi, teknik 
heyet ve yönetim kurulunun birlikte alacağı 
kararlar doğrultusunda takviyeler olacaktır." 
diye konuştu. Ağaoğlu, Avcı'nın altyapıya 
önem verdiğini anlatarak, "Hem yönetici 
hem taraftar olarak beni en fazla mutlu 
eden şey hemen geldiği gün 19 yaş altı takı-
mından 5 oyuncu kadroya kattı. Bu 5 oyun-
cuyu kadroya dahil etmesi, 19 yaş altı 

antrenmanlarını yan sahada aynı saatte, 
aynı antrenman programı, taktik, kondisyon 
çalışmasını yapması. Benim kafamdaki 
hoca modeli buydu. 'Bu kadar uzun mu 
sürdü bunu yakalamak?', evet uzun sürdü. 
Ama biz yönetime geldiğimiz günden itiba-
ren kafamızdaki Trabzonspor modeli 
buydu. Bu da beni ziyadesiyle mutlu etti." 
ifadelerini kullandı. 

Kuralların iyi koyulması lazım 

Başkan Ağaoğlu, bir takımda fazla sayıda 
testin pozitif çıkması halinde maçın ertelen-
mesi yerine, verilmesi muhtemel hükmen 
mağlubiyet kararıyla ilgili olarak, "Doğru-
dur, olabilir. Çünkü virüse karşı ben olağan-
üstü çaba sarf ediyorsam ki bazen çabayı 
sarf edersiniz yine olur. Ben virüsten dolayı 
ertelenen bir maçı şubat ayından sonra oy-
namak istemem. Çünkü zaten yoğun bir 
fikstür olacak. Bu bana ve diğer benim ko-
numumdaki takımlara haksızlık olur. Eğer 
böyle bir uygulama yapılacaksa kurallarının 
çok iyi koyulması lazım." dedi. Testler konu-
sunda hala bir standart söz konusu olmadı-
ğını kaydeden Ağaoğlu, "Her kulüp farklı 
farklı yerlerde yaptırıyor testlerini. Bunun 
standardını koymamız lazım. Süper Lig'de 
mücadele eden kulüpler, 'Şu kurumda test-
lerini yaptırmak zorundadır, onun dışında-
kiler kabul edilmemeli' denilmeli. Bu test 
maliyetleri de kulüplerin sırtında çok büyük 
bir yük. Geliri fazla olan kulüpler bunu bir 
şekilde karşılıyor ama ikinci lig kulüplerinin 
test için harcamış oldukları para, bir yıl içe-
risinde elde ettikleri gelirden daha fazla. 
Buna da bir çözüm bulunması lazım." şek-
linde konuştu. 

Şimdiden karar verilmeli 

Ağaoğlu, uzun vadede ligin tamamlanama-
ması gibi bir durum karşısında, ligin kade-
riyle ilgili kararın şu an verilmesi gerektiğini 
vurgulayarak, şunları söyledi: "Bir şekilde 
bu lig oynanamaz hale gelirse ne olacağını, 
'oldu bitti'ye getirmeden şimdiden söylesin-
ler, adını koysunlar. Eğer bu lig oynanmaya-
caksa ne şekilde, nasıl tescil edilecekse 
bugünden söylenmesi lazım. 'Bir iki adım 
atalım sonra bakarız' denmemeli. Kuralları 
çok iyi tespit ettikten sonra kulüpler de bu 
konuyla alakalı görüşlerini ifade edecektir. 
Trabzonspor olarak bizim düşüncelerimiz 
bunlar. Böyle bir olasılığı zaten hocamız ile 
daha kontrat safhasında konuşmuştuk. 
Onun da gündeminde olan bir konuydu. 
Hocamız da bunla alakalı olarak kendisinin 
bir plan ve program oluşturduğunu, çalış-
maların içerisinde yer aldığını ve olağanüstü 
şartlardan geçtiklerini, her türlü tedbiri 
almak zorunda olduklarını ifade etmişti."

TOTTENHAM GÜÇLÜ RAKİBİNİ EZDİ GEÇTİ 

SEZON başında Leipzig'e satılan Sör-
loth ve Fransa'nın Lille takımında 
forma giyen Yusuf Yazıcı için önce-
likle satın alma haklarının bulundu-
ğunu belirten Ağaoğlu, şu 
değerlendirmede bulundu: "Sörloth 
konusu gündem oluşturmaktan başka 
bir şey değildi. Kullanılan ifadelerin 
çoğu bir yalandan ibaret. Sörloth'un 
menajerini dahi yanlış yazdılar veya 
söylediler. 'Sörloth orada mutlu değil' 
gibi haberler çıktı, Türkiye'ye dön-
meye sıcak bakıyor tarzında. Böyle bir 
şey doğru değil. O sırasını bekliyor, 
nasıl Yusuf beklediyse. Gideceksiniz, 
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oyna-
mış takımın ilk 11'ine kafadan gire-
ceksiniz, böyle bir dünya yok. 
Kafasında hedeflediği ve başarılı ola-
cağına inandığı kulübü seçti. Daha 
büyük kulüplerden de teklif gelmesine 
rağmen orayı seçti. Türkiye'den her-
hangi bir kulüp 10 lira teklif etmişse 
ve anlaşma sağlamışsa aynı parayı 
verdiği taktirde oyuncuyu kiralama ve 
satın alma hakkı bize aittir. Eğer biz 
kabul etmezsek başka takıma gidebilir. 
Yusuf'un kontrat şartlarında da bu 
madde var. Gerçek dışı haberlerle algı 
oluşturulmaya çalışılınca buna müda-
hale ettik." Konuşmaların ardından 
TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk 
Kılıç, Trabzonspor Kulübü Başkanı 
Ahmet Ağaoğlu'na katkılarından do-
layı teşekkür plaketi sundu.

SÖRLOTH 
 İLE İLGİLİ  

SÖYLENTİLER 

AVCI, TRABZON 
ICIN DOGRU KISI
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı’yı göreve getirmelerine ilişkin, “Gelmiş olduğumuz 

durum ve konum itibarıyla Trabzonspor, Trabzonsporumuz için en doğru isim olduğuna inanıyorum” dedi

3 YILLIK 

ANLAŞMA 

YAPTIK
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T ürk Telekom Stadı'nda saat 
19.30'da başlayacak karşılaşmayı 
hakem Turgut Doman yönetecek. 

Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan 
ve Süleyman Özay üstlenecek. Son 3 haf-
tayı galibiyetle geçerek moral bulan ve zirve 
takibini sürdüren Galatasaray, Hes Kablo 
Kayserispor karşısında birçok eksiği bulun-
masına rağmen galip gelerek iyi gidişatını 
sürdürmeyi hedefliyor. Sezona istediği baş-
langıcı yapamayan ve teknik direktör Bay-
ram Bektaş ile yolları ayırarak Samet 
Aybaba'yı göreve getiren Hes Kablo Kayse-
rispor ise yeni teknik direktörüyle birlikte ilk 

maçında puan veya puanlar almak istiyor. 

8 eksik 1 şüpheli 

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü 
Fatih Terim, takımdaki eksiklerden dolayı 
ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çeki-
yor. Sakatlıkları bulunan Christian Luyin-
dama, Oghenekaro Etebo ve Emre 
Taşdemir'in karşılaşmanın kadrosunda 
yer alması beklenmiyor. Öte yandan yeni 
tip koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif 
çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar 
Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan 2 
oyuncu da müsabakada görev alamaya-

cak. Tedavisi süren Radamel Falcao'nun 
oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde 
belli olacakken, deneyimli teknik adamın 
Falcao'ya görev vermek istediği öğrenildi. 

Linnes ve Donk göreve 

Galatasaray’da Elabdellaoui ile Luyinda-
ma'nın maçta forma giyemeyecek olma-
sından dolayı Martin Linnes ve Ryan 
Donk, Hes Kablo Kayserispor maçı ile 
birlikte ilk 11’e geri dönecek. Galatasa-
ray'ın Hes Kablo Kayserispor maçındaki 
muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Fatih Öztürk 
- Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan 

Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, 
Ömer Bayram, Feghouli, Falcao (Diagne) 
Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise 
Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni 
teknik direktör Samet Aybaba, Galatasa-
ray deplasmanında sakatlığı bulunan 
İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan 
Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Hen-
rique'den faydalanamayacak. Hes Kablo 
Kayserispor'un Galatasaray karşısındaki 
muhtemel 11'i şu şekilde: Lung - Lopes, 
Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Campan-
haro, Ackah, Lennon, Fernandes, Hasan 
Hüseyin, Alibec. DHA 

SÜPER Lig'in 4. haftasını bay 
geçen kırmızı-beyazlı ekip, geride 
kalan periyotta iç saha ve deplas-

manda 4'er maça çıktı. Evinde oynadığı karşı-
laşmalarda henüz galibiyet sevinci 
yaşayamayan Sivasspor, dış sahada oynadığı 
4 maçtan ikisini kazandı, iki karşılaşmadan ise 
beraberlikle ayrıldı. Bu sezonki ilk deplasma-
nında ligin 2. haftası Büyükşehir Belediye Er-
zurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran 
Sivasspor, 5. haftada ise dış sahada Hes 
Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi. Ligin 7. hafta-
sında Atakaş Hatayspor'la 1-1 berabere kalan 
Sivas temsilcisi, 9. haftada da dün Fatih Kara-
gümrük ile 1-1 berabere kalarak bu sezon dep-
lasmandaki yenilmezlik serisini sürdürdü. Dış 
sahadak oynadığı 4 müsabakada 8 puan top-
layan Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 7 
kez havalandırıp, kalesinde ise 4 gol gördü. 
Kırmızı-beyazlı ekipte Max Gradel 2 kez, 
Arouna Kone, Ziya Erdal, Mustapha Yata-
bare ve Faycal Fajr de 1'er kez gol sevinci yaşa-
yan isimler oldu. Kırmızı-beyazlılar, evinde 
oynadığı karşılaşmalarda ise Aytemiz Alan-
yaspor ve Çaykur Rizespor'a 2-0, Galatasa-
ray'a 2-1 yenildi, MKE Ankaragücü ile golsüz 
berabere kaldı. Sivasspor'un bu sezon evinde 
oynadığı karşılaşmalardaki tek golünü Caner 
Osmanpaşa, Galatasaray'a karşı kaydetti.

Yiğido fark yarattı
Demir Grup Sivasspor, bu sezon 

deplasmanda çıktığı dört Süper Lig  
maçında da yenilgi yüzü görmedi

İTALYA Birinci Futbol Ligi'nin 
(Serie A) 8. haftasında Juventus, 
konuk ettiği Cagliari'yi 2-0 yendi. 

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müca-
delenin ilk yarısında ev sahibi Juventus, Porte-
kizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 38. dakikada 
1-0 öne geçti. Bu golden 4 dakika sonra Ro-
naldo bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 
2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı Juventus'un 2-0'lık 
üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci 
yarısında başka gol olmayınca Juventus, Cag-
liari’yi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup 
etti. Cristiano Ronaldo, 5. lig maçında 8. go-
lünü atmış oldu. 

Merih Demiral 90 dakika forma giydi 

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu 
Merih Demiral da ilk 11'de başladığı mücade-
lede 90 dakika forma giydi. Bu galibiyetle Ju-
ventus, ligde puanını 16'ya yükseltti ve maç 
eksiği olan lider Milan'ın 1 puan gerisinde 2. 
sırada yer aldı. Cagliari ise ligdeki 4. yenilgi-
sini alırken 10 puanla 11. basamakta yer 
buldu. Serie A'da gün içinde iki maç daha oy-
nandı. Lazio deplasmanda Crotone'u 2-0 
mağlup ederken Spezia ile Atalanta ise golsüz 
berabere kaldı. 
 

Ronaldo rüzgarı

UZUN yıllar ligde deplas-
man fobisi yaşayan ve pu-
anların çoğunu dış sahada 

yitiren sarı-lacivertliler, bu sezon dep-
lasmandaki başarısını Gençlerbirliği 
karşısında da sürdürdü. Süper Lig'de 
geride kalan 9 haftada deplasmanda 
5 maç yapan sarı-lacivertliler, bu mü-
sabakaların 4'ünü kazanıp, 1'inde be-
rabere kaldı. Ligde sırasıyla Çaykur 
Rizespor, Göztepe, Fraport TAV An-
talyaspor ve Gençlerbirliği deplas-
manlarını kazanan Fenerbahçe, tek 
puan kaybını ise Galatasaray'la 0-0 
berabere kalarak yaşadı. Geride kalan 
9 haftada 20 puan toplayan ve maç 
fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan 
sarı-lacivertliler, söz konusu puanların 
7'sini seyircisi önünde, 13'ünü ise dep-
lasmanlarda hanesine yazdırdı. Sarı-
lacivertli ekip ayrıca bu sezon ligde 
deplasmanda en çok puan toplayan 
ve gol atan ekip konumunda bulunu-
yor. 

Geçen sezonu şimdiden geçti 

Fenerbahçe, deplasmanda ortaya 
koyduğu performansla geçen sezonu 
şimdiden geçmeyi başardı. Ersun 
Yanal yönetiminde başladığı geçen se-

zonda ilk 5 deplasman maçından iki-
şer galibiyet ve mağlubiyet ile bir be-
raberlik çıkaran ve 7 puan 
toplayabilen sarı-lacivertliler, bu 

sezon ise çok daha iyi bir grafik sergi-
ledi ve neredeyse puanını 2 katına çı-
kardı. Geride kalan sezon 17 
deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, 

söz konusu karşılaşmalarda sadece 4 
galibiyet alabilmişti. Fenerbahçe, tek-
nik direktör Erol Bulut yönetiminde 
ise geçen seneki deplasman galibiyeti 
sayısını 5. deplasmanda yakaladı ve 
henüz dış sahada maç kaybetmedi. 
15 yıl sonra en iyi başlangıç 
Fenerbahçe, 15 yıl sonra deplasman-
daki en iyi başlangıcına imza attı. 
Ligde son olarak 2005-2006 sezo-
nunda Alman teknik adam Christoph 
Daum yönetiminde ilk 5 deplasma-
nından 13 puan toplayan sarı-laci-
vertliler, 15 yıl sonra aynı başarıyı 
tekrar etti. Fenerbahçe, geçen sezona 
oranla deplasmandaki en büyük sıç-
ramaya ise gol yollarında yaptı. Sarı-
lacivertliler, geçen sezon ilk 5 
deplasmanında 5 gol atarken, sezonu 
17 deplasman golüyle tamamlamış ve 
1 gol ortalama yakalamıştı. Erol Bu-
lut'un öğrencileri, bu sezon ise ilk  
5 deplasmanında 12 gol buldu.  
Fenerbahçe, geçen yıl deplasmanda  
1 olan gol ortalamasını, bu sezon 
2,4'e taşımayı bildi. Geçen sezon dep-
lasmanda attığından fazla golü kale-
sinde gören sarı-lacivertliler, bu 
alandaki kötü istatistiğini de tersine 
çevirmeyi başardı.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon deplasman fobisini yendi 

Fenerbahçe fobiyi yendi

ZAFER PESINDE
ASLAN

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, bu akşam kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek

Galatasaray’da  
Elabdellaoui ile  
Luyindama'nın maçta 
forma giyemeyecek 
olmasından dolayı 
Martin Linnes ve 
Ryan Donk, Hes 
Kablo Kayserispor 
maçı ile birlikte ilk 
11’e geri dönecek.
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24 Kasım  
Öğretmenler 

Gününüz  
Kutlu Olsun

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

Burçin BAYKAL
İș İnsanı ve Siyasetçi

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

Serdal MUMCU
Beylikdüzü Belediye Meclisi Bașkanvekili

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

Veysel KARATAY
Gelecek Partisi Esenyurt İlçe Bașkanı

Özdemir POLAT
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

Muammer CEYLAN
Ceylan İnșaat Yönetim Kurulu Bașkanı

İlyas YILMAZ
CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

2 4 K A S I M
Öğretmenler 

Gününüz  
Kutlu Olsun

Cem AYDIN
CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Bașkanı

Barbaros BAHÇELİOĞLU
Vatan Partisi İstanbul İl Bașkan Yardımcısı

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

2 4 K A S I M

Adnan TUNCER
Genç Parti Beylikdüzü İlçe Bașkanı

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

Kemal SIR
AK Parti Beylikdüzü İlçe Bașkan Yardımcısı ve  
Beylikdüzü Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi

2 4 K A S I M

Öğretmenler 
Gününüz  

Kutlu Olsun

Dilaver SARGIN
AK Parti Beylikdüzü İlçe Bașkanı

2 4 K A S I M


