
İNCE’YE CEVAP VERDİ

Fotoğraf çıkışına
CHP’den tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
CHP’li Muharrem İnce’nin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile
yan yana olduğu sırada çekilen fo-
toğraftan kendisinin çıkarıldığını
söyleyerek CHP’yi eleştirmesine
tepki gösterdi. Öztrak, "Bunu bir
eleştiri fırsatı olarak görüp partiyi

eleştirmeyi doğru
bulmuyorum"
dedi. Öztrak, "Bu
kesilmiş bir resim
değil, o açıdan
çekilmiş bir
resim. Videoda
ise etrafındaki
diğer kimselerin
de resimleri or-
tada" ifadelerini
kullandı. 
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AŞI HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA

10 hastadan 9’u 
aşı olamayacak!

SAYFA 7

Ülkemize şöyle
bi bakalım...

Mustafa DOLU SAYFA 13

Nasıl bir eğitim
sistemi...

Münir AKTOLGA

İstanbul Eczacı Odası Baş-
kanı Zafer Cenap Sarıali-

oğlu, stoklardaki grip aşısının
talebi karşılamayacağını söyledi.
"Aşı olması gereken yaklaşık 20-25
milyon kişi fakat Türkiye’ye gele-
cek olan aşı
miktarı toplam
1 milyon 300
bin" diyen Sa-
rıalioğlu, "Bu
talebi, ihtiyacı
karşılamayacak.
Risk grubun-
daki 10 hasta-
dan 9’u grip
aşısına ulaşa-
mayacak" dedi.
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Faik Öztrak

ÇALIK, MEMLEKETİNE GİTTİ

Trabzonlu hakkını
asla yedirmez!

Zafer C. Sarıalioğlu

BAKAN SOYLU AÇIKLADI

2021, Afet Eğitim 
Yılı ilan edilecek

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, "2021 yılını Türki-

ye'de 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan
edeceğiz ve buna yönelik çalışma-
larımızı hızlandıracağız" dedi.
Bakan Soylu, "Afet yönetimi ko-
nusunda, koor-
dinasyon ve
iletişim konu-
sunda hiç kim-
seye kapımız
kapalı değildir.
Masada her-
kese her zaman
yerimiz vardır"
açıklamasında
bulundu. 
I SAYFA 7
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Süleyman Soylu

ŞEKER’DEN MÜHENDİS TEPKİSİ

İktidar mühendis
neden atamıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Dr.
Ali Şeker, çevre mühendisle-

rine açılan kadro sayılarının azlığını
gündeme getirerek, "AKP iktidarı
yok denecek kadar az sayıda çevre
mühendisi ataması yaparak çevre-
nin, doğanın değil rantın ve talanın
yanında oldu-
ğunu gösteriyor.
Yok denecek
kadar az sayıda
yapılan çevre
mühendisi ata-
ması, AKP’nin
çevre politikası-
nın bir gösterge-
sidir" diye
konuştu. 
I SAYFA 7
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Ali Şeker

Filyasyon ekipleri, İstanbul'da son günlerde yeniden yükselişe geçen vaka sayıla-
rındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi bulaşlardan kaynaklandığını açıkladı

TEHLIKE ICERDE!
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Ekoloji Birliği, torba yasa
teklifinde Madencilik Kanu-

nu’nda değişiklik öngören 6. mad-
deye tepki gösterdi. 'Ruhsat Sahası
Dışında Geçice Tesis Kurulması'
başlığı taşıyan maddeyle, ruhsat
alınamayan yerler için geçici tesis
kurulması izni verilmesi sağlanıyor.
Birlik, torba yasaya eklenen bu
maddenin 'adrese teslim' olduğunu

öne sürdü. Birlik ruhsat alanları dı-
şında da madencilik imkanı tanıyan
düzenlemeyle ilgili, "Bu aşa-
mada böyle özel bir maddenin
önerilmiş olması, maden şir-
ketlerinden birinin acilen böyle
bir düzenlemeye ihtiyacı ol-
duğu ve bu düzenlemenin de
adrese teslim olduğunu dü-
şündürmektedir" diye konuştu.

ÖZEL BİR MADDE ÖNERİLMESİ DİKKAT ÇEKİCİ

ç Hemen hemen tüm maden-
cilik şirketlerinin önce faali-

yetlerini küçük gösterip küçük
alanlar için 'ÇED Gerekli De-
ğildir' kararı aldığına ve daha
sonra faaliyetlerini büyütüğüne
dikkat çeken Ekoloji Birliği, dev-
letin buna göz yumduğunu öne
sürdü. Torba yasanın geri çekil-
mesi için kampanya başlatan

Birlik, "Bu madde ile getirilecek dü-
zenleme daha da keyfi uygulama-
lara yol açacak ve ruhsatsız
alanlarda madencilik faaliyetinde
bulunulma imkanı doğuracaktır.
Ruhsat alanı bitişiğinde bulunan
izne tabi alanlar bu düzenleme ile
şirketlerin emrine kolayca sunula-
caktır. Geçici tesis için herhangi bir
tanım da yoktur" açıklamasını yaptı. 

ORMANLAR ŞİRKETLERİN EMRİNE SUNULACAK
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ÖZGÜR
TOPUZ

HABER

Tatilden dönenlerin etkisi ve havaların da
soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda

daha çok vakit geçirilmek zorunda kalınması,
İstanbul'u yeniden Türkiye'de salgının merkezi
haline getirdi. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Nes-
lihan Uyar, vaka sayılarındaki hızlı artışın yüzde
yetmişinin aile içi bulaşlardan kaynaklandığını
vurguladı. Dr. Uyar, "Evde söz merasimine gi-
denler, bazı hanımlardan gün buluşmalarına ye-
niden başladıklarını bile duyuyoruz. Orada da
yemek yiyorsunuz, mutlaka maske çıkıyor, salon
ya da bir odada kapalı ortamdasınız. Bunlar
hep bulaşı artırıyor. Bizim şu andaki en büyük
sıkıntımız bu" uyarısını yaptı. I SAYFA 9
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Torba yasaya eklenen 6. maddeyle maden ruhsat alanların dışındakilere de madencilik faaliyeti 
imkanı getiriliyor. Ekoloji Birliği, düzenlemeye karşı kampanya başlattı. Birlik’ten yapılan açıklamada,
“Bu aşamada böyle bir maddenin önerilmesi adrese teslim olduğunu düşündürmektedir” denildi

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan Cuma

namazı çıkışında gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Erdoğan İs-
tanbul'daki yaşanan koronavi-
rüs vakalarındaki artış ile ilgili,
"Toplu mekanlardan ciddi ma-
nada kaçınmak gerekiyor" dedi.
S-400'lerle ilgili de konuşan Er-
doğan, "Test yapıldı doğrudur,
halen yapılıyor. Amerika'nın bu

yaklaşımı kesinlikle bizi bağla-
maz. Biz elimizdeki bu tür im-
kanların testini yapmayacağız
da neyi yapacağız?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Rusya'ya ait bir silah olması
demek ki bu beyefendileri rahat-
sız ediyor. Biz kararlıyız, yolu-
muza da aynı şekilde devam
edeceğiz” açıklamasında 
bulundu.  I SAYFA 7
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S-400’LERIN
TESTI YAPILDI

ASgARİ TARİFLE
NEZAKETSİZLİK!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca’nın twitter hesa-

bından duyurduğu, İstanbul’da gerçekleştirilen
pandemi toplantısı için kendisine herhangi bir
davetin gelmediğini belirtti. Yapılanın, asgari ta-
rifle, bir nezaketsizlik olduğunu vurgulayan İma-
moğlu, "İstanbul’da siz, pandemi için bir toplantı
yapacaksınız işin tam da göbeğinde olan bir ku-
rumu, davet etmeyeceksiniz. Halkımız bunu
görür, hesabını da sorar. Neymiş efendim; ani
gelişti.Ani bir olay olduğunda, ilk ulaşılması ge-
reken kişi, benim. Hangi durumda olursak ola-
lım, koşar gideriz" tepkisini gösterdi. I SAYFA 5

Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, tüm Türkiye'de co-

rona virüsü salgınının yeniden tır-
manışa geçtiğini duyurdu. Bakan
Koca, İstanbul'a yapacağı ziyarette
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla
da görüşmeyi planladığını söyledi.
İstanbullulara önemli uyarılarda
bulzunan Bakan Koca, "İstan-
bul'daki vaka sayısı, Türkiye geneli-
nin yüzde 40'ına ulaşmış durumda.
İstanbulluları, kurallara gerekirse
fedakarlıkta bulunarak uymaya
davet ediyorum. Hafta sonundan
başlayarak 5 gün, İstanbul'da ça-
lışma arkadaşlarımla birlikte olaca-
ğım" ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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İMAMoğLu İLE
göRüşECEğİM!

ADRESE TESLIM
MADENCILIK! 

Maden ve enerji şirketlerine bir takım ayrıcalıklar öngören ve doğayı tamamen savunmasız bırakacağı iddia
edilen kanun teklifi ve yeni torba yasanın iptali için ekoloji örgütleri tarafından imza kampanyası başlatıldı.

İMZA KAMPANYASI
BAŞLATILDI

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, mem-

leketi Trabzon’da çeşitli temaslarda
bulundu. Çalık, “Trabzon’da doğ-
muş, Trabzon’da yaşamış, ilk ofisini
Trabzon’da açmış birisi olarak
Trabzon’un zorluklarını biliyorum.
Trabzonlu hakkına sahip çıkar, asla
yedirmez. Trabzon’un değerlerine
fayda sağlayan her anlayışa hizmet
etmek lazım. Bize ne zaman ihtiyaç
duyulursa biz buraya koşa koşa gel-
meye hazırız” dedi. I SAYFA 4
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BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

İnsan nüfusunun artmasıyla
tüketimin giderek hızlandığı;

doğal kaynakların azaldığı günü-
müzde sıfır atık projesi ile israfın
önüne geçmeye ve çocuklara yaşa-
nabilir bir çevre bırakmayı hedef
edinen Küçükçekmece Belediyesi,
belediye personeline sıfır atık eğitimi
verdi. Çevre Mühendisi Aylin
Özgül, "Belediyemizde ayrıştırılan
atık türleri için ayrı toplama nokta-
ları oluşturduk" dedi. I SAYFA 4

ç

Küçükçekmece’de
hedef sıfır atık

İSTANBUL SALGININ MERKEZİ OLDU

Genç pilot Nart
hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de düşen eğitim uça-
ğından yaralı olarak kurtarılıp hasta-

neye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını
kaybetti. Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bö-
lümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı
olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırılmıştı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastane-
si'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen
Nart'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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HEDİYE BİSİKLET 
İÇİN CİNAYET!

Esenyurt'ta önceki akşam saatlerinde komşusunun çocu-
ğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişi, çıkan kavgada

komşusunun karısı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldü-
rüldü. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. I SAYFA 3
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SAYFA 6

Dev projede 
sona gelindi

Trans 
Adriyatik Doğal
Gaz Boru Hattı 
tamamlandı
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ÜAjda Hanım’ın hakkında ne düşünüyorsunuz?
Taktire şayan bir kişiliği var. Yaşını biliyoruz geçtiği evreleri bili-

yoruz. Çocuk doğurmamış oluşu, işine bağlılığı harika bir şey.
Mevzu ne biliyor musun? İşini se-
verek yapmak. Nefesini kullandı-
ğın için sürekli insanı genç tutan
dinç tutan bir şey. Çok taktir
ediyorum. İnsan ben şu yaşa
geldim bu yaşa geldim
diye bir yerlere çekilmesi
gerekmiyor. İnsanın
ruhu zaten yaşlan-
mıyor. Ajda Ha-
nım’ın da ruhu
genç. Bir de
kadın ken-
disine ba-
kıyor.

ÜÜretimin durma noktasına geldiği müzik
sektörü için neler söyleyebilirsiniz?
Tükendi artık. İnsanlar o kadar çabuk tüketti-
ler ki doğru dürüst alt yapısı olmayan şarkı-
lar çıktı. Ben mesela arabamda Türkçe
müzik dinleyemiyorum. Sesler şarkılar birbi-
rine benziyor. Bunlardan biri olmak istemi-
yorum. Sırf para kazanmak adına bir şarkı
yapıp 1 ay tutsun 1 sene sonra kimse hatır-
lamasın istemiyorum. Daha kaliteli işler
yapmak istiyorum. Bunun içinde doğru in-
sanları bulmak çok önemli. E hadi yaptın.
En güzelini yaptık diyelim. Bu sefer radyo-
lara giremiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Tür-
kiye’de her şey inanılmaz bir şekilde paraya
dönmüş. Adım başı para. Ulusal radyolarda
çalınmak için para. Ne gerçek ne değil anla-
yamıyorsun. İnsanlara para verdiğin halde de
olmayabiliyor. Basından bir arkadaşa para

verdik. Adam hiçbir şey yapmadı. Kameraları
gönderdi. Show yaptı. Bir de dolandırıcılar var

böyle bu piyasada. Gazeteciyim adı altında dün-
yanın parasını alıp hiçbir şey yapmayanlar var.

Ben şimdi ne öğrendim? Bundan sonra bir işe gir-
diğim zaman pr’cı mı geldi. Kardeşim sen benim

pr’ımı aldın da bana ne yapacaksın? Oturup tıkır tıkır
tıkır sözleşmeyle yazılı olması lazım. Basın pr’nın şu

dönemde çok mantıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü
bizim ülkemizde kimse gazete okumuyor.

G erek çevrenizden gerek dinleyicilerden “Susma”ya
gelen tepkiler nasıl?
İlk başta herkesin kulağında bir Aşkın Nur Yengi tı-

nısı vardı. Bir de benim sesim biraz farklı, daha alto bir ses
tonum var. Başta bocaladılar ama dinledikçe sevmeye baş-
ladılar. Şimdi de bana “Artık Aşkın Nur Yengi’den dinleye-
miyoruz.” diyorlar. Aşkın çok çok güzel söylüyor. Ben zaten
sevdiğim için parçayı söylemek istedim. Cover hem riskli
hem de ilk dinlediğinde aa biz alışmıştık diyorsun. Birkaç

kere dinleyince benimsiyorsun.

ELEŞTİRİLER BANA GELİYOR
ÜPeki eleştirilere nasıl karşılık verdiniz?
Önce şok oldum. Çünkü biz klibi yayınlar yayınlamaz dinlemeden
yorum yapanlar oldu ve ilk başta kötü yorumlar geldi. Yani bu
nedir ki insanlar bana düşman mı falan dedim kendi kendime.
Beni daha çok kliple eleştirdiler. Klibin hikayesi olmamasına falan
dikkat çekti kullanıcılar. Makyajdan konsepte, mekâna, kıyafetlere,
çekimlere kadar ben hiçbir şeye karar vermedim. O zamanki çalıştı-
ğım ekip karar vermişti. Ama biliyorsun eleştiriler bana geliyor. Bun-
dan sonra karar aldım. Bundan önceki kliplerimde benim müdahalem
olacak. Çünkü ben kendi stilimi yansıtmak istiyorum. Kliplerden sonra
herkes bana “Nüvit senin günlük kıyafetlerin daha güzel, sen daha tarz-
sın, klipte seni ne hale getirmişler falan” diyor. Ya da beni yakından gö-
renler klipte yaşımı daha büyük buluyorlar. Günün sonunda herkesten bir
yorum oluyor. Ama önemli olan şu kime dinletsem “Çok güzel sesin 
var, Gönül Akkor’dan sonra böyle gırtlağı olan, buğulu sesli kimse 
çıkmadı” diyorlar.

ÜBu sektörde bir şeyler yapmak zor değil mi?
Yeni piyasaya girdiğin zaman köşe başları hep tutulmuş. Bu sektörün içine
girmek, içinden sıyrılıp bir şey olmak gerçekten büyük meşakkatli emek isti-
yor. Bir de insanlarda şu algı var. Ay işte bu kadında para var çünkü yurtdı-
şından geliyor pound yani İngiliz parası Türkiye’ye göre çok değerli bir
para ama sonuçta biz parayı ağaçlardan toplamıyoruz. Orada çalışarak
emek vererek bu paraları kazanıyoruz. Bazı şeyler haksızca olduğu zaman
insan üzülüyor. Harcadığın emeğin ya da harcadığın paranın karşılığını ala-
madığın zaman üzülüyorsun. Ama ben vazgeçmeyi düşünmüyorum. Ben
iyi bir sesim olduğuna ve iyi bir yorumcu olduğuma inanıyorum. Çevreden
gelen tepkiler de öyle. Sahne aldığım dönemlerde benim hiç albümüm
yoktu. Magazinsel bir insan da değildim. Onunla bununla basılan bir tip
olmadığım halde Türkiye’nin en iyi yerlerinde sahne aldım. Sahne insanı
olmak başka türlü bir şey. Kliplerin olabilir, şarkı söyleyebilirsin her yerde
ama sahne tecrübesi edinmek bambaşka. Biraz zekâ isteyen bir iş
sahne. İnsanlara nasıl hitap edeceksin hangi saatte hangi şarkıyı
söylemelisin bunların hepsi çok önemli. Bunların yanında se-
sinin de bir gücü olması lazım. 2-3 saatlik bir programda
sahnede kalmak öyle kolay bir iş değil. Bar sanatçısı
olmak gerçekten zor. Ben zamanında bunların hepsini
yaptım. Yine yapacağım. Müziği çok seviyorum.
Müzikle kendimi buluyorum. Bildiğin gibi değil.

GÜN GELİR RAP DE SÖYLERİM
ÜTürkiye’de rap ön plana çıkmaya başladı.
Siz ileride rap söyler misiniz?
Olabilir, ben çok seviyorum. Dinliyorum ama
ben daha çok yabancı rap dinliyorum.
Benim 2 tane küçük oğlum var. Arabaya
biner binmez açıyorlar. Dünyada da bir rap
akımı var. Aslında ben rock çok severim.

POP MÜZİK KESİNLİKLE ÖLMEZ
ÜPeki pop müziğin öldüğünü düşünüyor
musunuz?
Dünyada müzikle ilgili bir yığın akımlar
oluyor. Türkiye’de de böyle. Bir ara türkü
vardı mesela her yerde türkü barlar açıldı.
Bazı türküleri çok severim ama pek fazla
türkü dinlemem. Pop müzik kesinlikle
ölmez. Biz hala Sezen Aksu dinlerken
keyif alabiliyorsak ölmemiş, hepsinin yeri
ayrı demektir. Rock çok severim. Ama 7-24
rock dinlemem. İnsanın modu oluyor. Mo-
duna hangisi uyuyorsa o gün onu dinliyor-
sun. Müzik evrensel bir dil zaten. O yüzden
hangi dilde söylediğinin önemi yok.

ÜEstetiğe karşı mısınız?
Estetiğe kesinlikle karşı değilim. İnsanın kendi-
sine bakması lazım. Şimdi bakıyorsun 20 yaşın-
daki kızda estetik yaptırıyor. Dudak
dolduruyorlar, göğüsleri büyütüyorlar. Yaratık
gibi. Artık herkes tek tip geziyor.

ÜHayatım boyunca unutamayacağım neler 
söyleyebilir bana Nüvit Yıldız?
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şunu fark ettim. Bizim
atasözlerinin gerçekten çok doğru olduğuna inanıyorum.
Çocukken gülerdik ya. İnsan büyüyünce doğru olduğunu
anlıyor. Benim ailemde atasözleri çok kullanılır. Onlardan da
bana geçti. Şimdi baktığın zaman dinleri, enerjileri, kuantumu in-
celediğinde temellerinin atasözlerimize dayandığını görüyorsun.
Sana tavsiyem onları kendine kılavuz al…

2 CUMARTESİ 24 EKİM 2020

Instagram: isogkgz

iSMAiL
GÖKGEZ

İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL
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“Susma, Yarim Olsan, Yalan ve Güneş” 
gibi şarkılarıyla adından söz ettirmeyi

başaran şarkıcı Nüvit Yıldız, İsmail Gökgez'e
konuştu. İngiltere ve Türkiye arasında mekik

dokuyan Nüvit, “Bu sektörün içine girmek, 
içinden sıyrılıp bir şey olmak gerçekten büyük

meşakkatli emek istiyor. Bir de insanlarda şu algı
var. Ay işte bu kadında para var çünkü

yurtdışından geliyor pound yani İngiliz parası
Türkiye’ye göre çok değerli bir para ama sonuçta

biz parayı ağaçlardan toplamıyoruz” dediPARAYI 
AGACTAN 
TOPLAMIYORUM

TÜRKİYE’DE
HER ŞEY 

PARA OLMUŞ

AJDA PEKKAN
İŞİNE 

AŞIK BİRİ

Benim 
iyi bir 
sesim 

var

Nüvit Yıldız, “Sahne

aldığım dönemlerde

benim hiç albümüm

yoktu. Magazinsel bir

insan da değildim.

Onunla bununla 

basılan bir tip 

olmadığım halde 

Türkiye’nin en iyi

yerlerinde sahne

aldım. Sahne insanı

olmak başka türlü 

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

TRAKYA HALKıNıN 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

O lay, önceki akşam saatlerinde Battalgazi
Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında mey-
dana geldi. İddiaya göre Beytullah Çelebi

(47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E.
(38)'nın çocuklarına bisiklet hediye etti. Ancak Çelebi
bisikleti dün akşam geri almaya gidince tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile
Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise
karnından bıçakladı. Hastaneye giden Çelebi hayatını
kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emni-
yet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafın-
dan yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sokakta olay çıktı

Öte yandan dün öğle saatlerinde cinayetin işlendiği
sokakta toplanan kalabalık, olayla ilgisi olduğunu
iddia ettikleri bir kadının evine yürümek istedi. İhbar

üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler kalabalığın toplandığı evin önünde güvenlik
önlemi aldı. Kalabalık tarafından tehdit edilen ismi
Suzan olduğu iddia edilen bir kadın zırhlı araçla olay
yerinden uzaklaştırıldı.

Mücadele ettim

Ölen Beytullah Çelebi'nin eski kayınvalidesi Meryem
Düzgün, "Suzan, kadın ile adamı eve çağırmış. Bey-
tullah'ı da eve çağırıyordu. Beytullah gitmedi bili-
yordu demek ki başına gelecekleri. Üçü birlikte
buraya geldiler. Suzan evinden bıçak vermiş. Burada
ben kadınla mücadele ettim elinde bıçak varken
Suzan yardım etmedi hiç. Ben itiyordum elimde Bey-
tullah'a gelmesin diye. O sırada ben bıçaklanınca ne
olduğunu bilmiyorum Beytullah da bıçaklanmış" diye
konuştu.

Esenyurt'ta önceki akşam saatlerinde komşusunun
çocuğuna hediye ettiği bisikleti geri isteyen kişi,
çıkan kavgada komşusunun karısı tarafından
kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Camilerde 
denetim

ek tedbirler kapsamında
İstanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı'na bağlı ekipler

denetimler kapsamında İstanbul
Havalimanı Camii'ne gelerek cuma
namazı öncesi denetimlerini gerçek-
leştirdi. Jandarma ekipleri camide
yapılan kontrollerde koronavirüs
tedbirleri kapsamında yayımlanan
İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl
Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar-
lara uyulup uyulmadığına bakıldı.
Ekipler denetimlerde fiziki mesafeyi
koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla
"Sağlımız İçin Hepimiz İçin" sloga-
nıyla cami ve mescitlere girişlerde
vatandaşların kendi seccadelerini ge-
tirip getirmediklerine, maske kullan-
malarına ve belirlenen alanlarda
namaz kılınıp kılınmadığına bakıldı.
Denetimlerde Jandarma Asayiş
Timleri, Jandarma Trafik Timleri ile
Motorlu Jandarma Asayiş Timleri
görev aldı. DHA
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Kurye yaşam 
savaşı veriyor
Çekmeköy'de iddiaya göre bir kişi kargosunun geciktiği gerekçesiyle kurye Mehmet Ali İbin'i sokak
ortasında darp etti. Yaşanan olay sonucunda beyin kanaması geçiren İbin, hastanede yaşam savaşı
verirken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı

edİnİlen bilgiye göre,
Çekmeköy'de geçtiği-
miz günlerde yaşanan

olayda iddiaya göre bir kargo fir-
masında kurye olarak çalışan
Mehmet Ali İbin (40), paket bı-
rakmak için eksik yazılmış bir ad-
resi arıyordu. İbin, durumu
kargo sahibine ileterek adresi öğ-
renmek istedi. Kargo sahibi Tay-
fun Ş. ise Mehmet Ali İbin ile
telefonda görüştükten sonra ya-
nına aldığı 3 kişi ile birlikte oto-
mobiliyle İbin'in bulunduğu
sokağa gitti. Otomobilden inen
Tayfun Ş., Mehmet Ali İbin'e
yumruk attı. Kurye, aldığı darbe
sonucu yere yığıldı. Ardından
Tayfun Ş. ve yanında bulunan ki-
şiler yere düşen Mehmet Ali
İbin'i kucaklayarak otomobile ta-
şıdı. Sancaktepe İlhan Varank
Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'ne kaldırılan İbin, yoğun bakım
servisinde tedavi altına alındı.
Beyin kanaması geçirdiği öğreni-
len İbin'in durumunun kritik ol-
duğu belirtildi. Saldırgan, olayın
ardından gözaltına alındıktan
sonra serbest bırakıldı. İbin'in ai-
lesi ise alınan karara avukatları
aracılığıyla itiraz edeceklerini
söyledi. Öte yandan olay sonrası
yaşananlar güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Görüntülerde, Meh-
met Ali İbin'in kendisini
yumruklayan Tayfun Ş. tarafın-
dan kucaklanarak otomobile ta-
şındığı görülüyor.

Milyonda bir şansı var

Olayla ilgili konuşan Mehmet Ali

İbin'in yengesi Nuran İbin, "Ken-
disi emekçi, kargocu. Kendisi bu
kovid salgınında doktorlardan
sonra en çok emek veren insan.
Kendisi darp edildi. Hastanede
ölüm kalım savaşı veriyor. Darp
nedeniyle beyin kanaması ge-
çirdi. Şu an milyonda bir yaşama
şansı var diyorlar. Biz çok kötü
durumdayız. Suçlu serbest bıra-
kıldı. Biz bu suçlunun cezasını
çekmesini istiyoruz. 
Evde 80 yaşında annesinin, 90
yaşında babasının haberi yok. Şu
an bu çocuğun yaşama ümidi
yok." dedi. Nuran İbin, "Bir
kargo poşetinde adres eksik ya-
zılmış, iyi niyetinden dolayı müş-
teriyi aramış. Müşteriye,
'Adresiniz eksik size nasıl ulaşa-
bilirim.' demiş. Müşteri de bu-
lunduğu yere yanına 3 kişi alarak
sırf darp ve öldürme niyetiyle di-
yorum çünkü ölüm savaşı veri-
yor, bu insanı gidip
yumruklamış. Aradan bir süre
geçtikten sonra bu insanı hasta-
neye götürmüş. Kendisi suçlu-
dur. Mehmet Ali İbin'in beyin
kanaması geçirmesine ölümle
savaş vermesine sebep olmuştur.
Biz dönüşümlü olarak 4 gündür
hastanedeyiz. Tayfun denen kişi
tekrar içeriye alınsın." diye 
konuştu.

Telefonum susmuyor

Mehmet Ali İbin'in kardeşi
Murat İbin ise, Ağabeyinin pan-
demi döneminde bir gün bile izin
yapmadığını söyleyerek, "Hep
koştu, korkuyorduk 'Ağabey dik-

kat et kendine' diyorduk. 'Kork-
mayın, benim sabit müşterilerim
de var, hepsini geziyorum. Hiçbi-
rini aksatmıyorum. Hepsinin pa-
ketlerini teslim ediyorum.' derdi.
Bugün telefonum susmuyor, en
çok sabit müşterileri arıyor.
'Mehmet Ali nerede, ne oldu, ne
yapabiliriz.' diyorlar. 
Maalesef yargımız bu kişiyi ser-
best bırakmış. Neymiş, kendi ara-
basıyla hemen hastaneye
götürmüş. Çünkü adam düştü,
bayıldı, öldü, panikledi. Ve bun-
dan dolayı serbest bırakılmış.
Denetimli serbestlikte şu an gezi-
yor ve biz buradayız. Hocaları-
mızın dediği tek şey, milyonda bir
ihtimal var yaşama şansı yok di-
yorlar. Perişanız ve bir an önce
cezasının verilmesini istiyoruz"
dedi. DHA

EŞİNE KIZGIN BIÇAKLA İŞKENCE ETMİŞTİ

75 YıLA KADAR
HAPSİ İSTENİYOR
Sancaktepe'de eşi E.A.'ya işkence ettiği gerekçesi ile tutuklanan Mert A.,
hakkında, 7 suçtan 75 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede Mert A.'nın bıçağı mutfak ocağında defalarca ısıttığı ve
eşini defalarca kızgın bıçak ile dağladığı anlatıldı

sancaktepe'de 2
Ekim'de eşi E.A.'ya (23) iş-
kence yaptığı gerekçesi ile

tutuklanan Mert A., (28) hakkında
yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından yürütülen soruş-
turma sonucunda Mert A. hakkında,
"Nitelikli yağma", "Nitelikli cinsel sal-
dırı", "Nitelikli kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma", "Nitelikli eşi kasten
yaralama", "Eşe karşı eziyet", "Zincir-
leme hakaret" ve "Silahla tehdit" suç-
larından iddianame düzenlendi.
Mert A.'nın olay tarihinde kendisini
aldattığını düşündüğü eşi Eda A. ile
tartıştığı belirtilen iddianamede,
"Şüpheli Mert'in müşteki E.A.'nın
vücudunun her tarafına vurduğu,
elindeki telefonu zorla alarak nitelikli
yağma suçunu işlediği, küfürler et-
tiği, yaraladığı, müştekiyi mutfağa
götürerek aldığı bıçağı boğazına da-
yayıp konuşmaması durumunda bo-
ğazını keseceğini, öldüreceğini
söyleyerek tehdit ettiği, bıçağı kar-
nına, bacağına değdirip tehditlerine
devam ettiği" belirtildi.

Ocakta ısıtmış

Şüphelinin elindeki bıçağı ocakta ısıt-
tığı kaydedilen iddia-
namede, "Bıçak kızgın
bir halınca müştekinin
yanına giderek bıçağı
sol ayak bileğine do-
kundurarak bileği yak-
tığı, tekrar ocağa
giderek tekrar bıçağı
ısıttığı, eşini zorla
yatak odasına götüre-
rek zorla ilişkiye girdiği
ardından mutfağa gi-
derek bıçağı yeniden
ısıttığı, kızgın bıçağı
müştekinin vücudu-
nun çeşitli yerlerine
değdirerek dağladığı,
bu eylemini bir çok kez
gerçekleştirdiği, ardın-
dan evin kapısını kilit-
leyerek evden çıktığı, 1
saat sonra tekrar eve

geldiği, eşine tekrardan hakarette bu-
lunduğu, telefonu şüpheli tarafından
alınması nedeniyle müştekinin polise
haber veremediği" belirtildi. 

Eziyet suçu işledi

Adli Tıp Raporu'na göre E.A.'nın vü-
cudunda basit tıbbi müdahale ile gi-
derilemeyecek şekilde kemik
kırıklarının bulunduğu belirtilen id-
dianamede, "Şüpheli Mert A., müş-
teki E.A.'ya vurarak yaralamak,
bıçağı defalarca ısıtıp kızgın yarala-
mak suretiyle eşe karşı eziyet suçunu
işlediğinin kabulü gerekir" denildi. İd-
dianamede, "Şüpheli Mert A.'nın bir-
den çok suçu müştekiye yönelik ağır
bir surette gerçekleştirmesi nedeniyle
şüpheli hakkında en üst cezadan ce-
zanın verilmesi hususu dikkate alın-
ması, sabit olan eylemlerine uyan
sevk maddeleri gereğince cezalandı-
rılması" talep edildi. İddianamede
Mert A.'nın, "Nitelikli yağma", "Nite-
likli cinsel saldırı", "Nitelikli kişiyi hür-
riyetinden yoksun kılma", "Nitelikli
eşi kasten yaralama", "Eşe karşı ezi-
yet", "Zincirleme hakaret" ve "Silahla
tehdit" suçlarından 23 yıl 5 aydan 75
yıl 9 aya kadar hapis cezası ile ceza-
landırılması istendi. DHA

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 
gönderilen koronavirüs salgını ek 
tedbirleri konulu genelgesi kapsamında
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 
bağlı ekipler cuma namazında cami ve
mescitlerde denetimde bulundu

Dublörlü
dolandırıcık

İstanbul Emniyetine
bağlı Mali Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü

ekipleri, Büyükçekmece'de tapu do-
landırıcılığı yapıldığı yönünde bilgi
aldı. Geniş çaplı inceleme başlatan
polis ekipleri, Büyükçekmece Tapu
Müdürlüğü'nde sahte belge ve dublör
kullanarak tapu satışı yaptıkları tespit
edilen 3 şüpheliyi yakalamak için ope-
rasyon düzenledi. 21 Ekim'de düzen-
lenen operasyonla 3 şüpheli
yakalanarak gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan şüphelilerin arsa  ve konut
sahipleri yerine dublör kullandığı ve
bu yolla yüklü miktarda gelir elde et-
tikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri-
nin ardından dün Büyükçekmece
Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden
biri 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yar-
gılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer
iki şüpheli ise "Nitelikli Dolandırıcılık"
ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçla-
masıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. DHA

Büyükçekmece'de tapu dairesinde arsa
sahipleri yerine 'dublör' kullanarak
dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3
şüpheli polis operasyonuyla yakalandı

4 ilçede terör
operasyonu

İstanbul'da PKK/KCK terör
örgütüne yönelik düzenle-
nen operasyonda 5 kişi

gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri PKK/KCK terör
örgütüne yönelik 4 ilçede operasyon
düzenledi. Polis ekipleri yaptıkları ça-
lışmalarda şüphelilerin terör örgütü-
nün kırsal alanına daha önceden
eğitim alıp ülkeye geri dönen örgütün
gençlik yapılanmasına eleman kazan-
dırma faaliyetlerine devam ettiklerini
belirledi. Yine şüphelilerin sosyal
medya üzerinden şehitlere ve güven-
lik güçlerine ağır hararet içeren çok
sayıda paylaşım yaptıklarını tespit
edildi. Tespit edilen 7 şüphelinin ya-
kalanması için operasyon düzenleyen
polis ekipleri 7 farklı adreste 5 şüphe-
liyi gözaltına aldı. 

HEDıYE
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Hastaneye giden
Beytullah Çelebi
hayatını kaybetti.
Olaya karışan
karı koca ise
Esenyurt Emniyet
Müdürlüğü Asayiş
Büro Amirliği
ekipleri tarafın-
dan yakalandı. 
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10 ton ayçiçek 
yağı dağıtılacak

Ç atalca Belediyesi 65 dönüm tarım
arazisini satışa çıkarmaya hazırla-
nıyor. Gözlemlediğim kadarıyla bu

satışa cılız bir tepki var. Özellikle muhale-
fet satışa tepkisini çok cılız bir şekilde 
ortaya koyuyor.

Geçmiş dönemde yani Çatalca Belediyesi
CHP tarafından yönetildiği bir önceki dö-
nemde, aynı satış ve benzerleri yapılmak
istenmiş o gün Çatalca’da muhalefet konu-
munda olan AK Parti adeta ortalığı ayağa
kaldırmış Çatalca’nın tarım arazilerini,
Çatalca’nın toprağını sattırmayız diye ka-
muoyu oluşturmuş, hatta biraz daha ileriye
gidip Çatalca Belediyesi’ne yürümüşler, be-
lediye önünde basın açıklaması yaparak 
satışlara tepkilerini ortaya koymuşlardı.
Bugün aynı tepkiyi veyahut benzer tepki-
lerde CHP, İYİ Parti gibi muhalefetten
bekleniyor. Bir önceki dönem yönetimi, 
Çatalca Belediyesi’ne taşınmaz olarak bazı
kazanımlar getirmişti. Hatırladığım kada-
rıyla 400 dönüm civarı bir taşınmaz 
Çatalca Belediyesi’ne bir şekilde kazandı-
rılmıştı. Şimdiki Çatalca Belediyesi 
Yönetimi yani AK Partili yönetim bu satın
alınan tarla, arsa her neyse bunlar için 
çekildiği söylenen krediyi ödemeye devam

ediyor olabilir. Devlette devamlılık esas
kabul edildiği için her hizmet kaldığı 
yerden devam eder.

Bugün Sayın Mesut Üner yönetimindeki
Çatalca Belediyesi’ne henüz bu gibi bir ka-
zanım sağlanmadı. Belki ilerleyen zaman-
larda belediyenin taşınmazlarına yeni
değerler kazandırabilirler. Ancak böyle bir
kazanım altına imza atmadan, geçmişte
eleştirdiğin yöneticilerin yaptığı ve sizin
engel olmak için çaba harcadığınız bir
satışı daha ikinci yılınızı tamamlamadan
yaparsanız tepki çekersiniz.

Çatalca Belediyesi’nin borcu var diye 
bilirsiniz. Cem Kara’da zamanında borçlu
bir belediye aldı ve üstelik arkasında ikti-
dar partisinin gücü yoktu. Makam aracı
bile haczedildi. Ama o ilk dönem arsa,
tarla satışına gitmedi. Sayın Mesut Üner,
iktidar partisine mensup bir belediye baş-
kanı olarak iktidardan aldığı güce, desteğe
her seferinde vurgu yaparken, borçtan 
dolayı bu satışları yapıyorum derse sınıfta
kalır. Başkan Mesut Üner’in borçlar için
satışa karar verdikleri yönünde bir açıkla-
ması olmamasına karşı Başkan Yardımcısı
Hüseyin Aydın; ” Merhum Başkan Cem
Kara’nın promosyon olarak dağıttığı çak-
makların borçlarını ödemek için 65 dö-
nümlük arazı satışını gerekli gördükleri
yönünde talihsiz bir açıklama yapıyor. Da-

ğıtılan çakmaklar altın değerinde olmalı ki
65 dönüm arazi satılarak borcu ödenebil-
sin. Bu açıklamayı Mesut Üner’in destekle-
yeceği  kanaatinde değilim fakat herkesin
ağzına da kelimelerini süzecek bir süzgeç
takmasıda mümkün değil. Başkan Yardım-
cısı bulunduğu koltuğun ağırlığını henüz
idrak edememiş olmalı ki böylesi ciddiyet-
siz ve hafif açıklamalarda bulunuyor.

Millet bahçesi yapan, yüzme havuzu
yapan, çöp kamyonları hibe eden hiç bir
destekten  kaçınmayan bir iktidar gücünün
var olduğunu söylerken, çakmak borcunu
ödemek için yer satmaya mecbur kalma-
nıza neden duyarsız kalınıyor ve katkı su-
nulmuyor diye sormazlar mı?  Borçları
bahane ederek daha hizmet yılınızda, ikinci
yılınızı tamamlamadan ikinci bir yeri daha
satmaya kalkışırsanız o bahsettiğiniz ikti-
dar gücünün yanlızca belirli kıstaslar 
içerisinde olduğunu gösterir.

Sevgili okurlar demem o ki, her zaman
söyledim tekrar söylüyorum. Belediyeler
yer alabilir yer satabilir. Ben bunda yanlış

bir durum görmüyorum. Zaten yasalarda
buna izin veriyor. Ancak buradaki satışlar
Çatalca’da siyaset yapan politikayla 
uğraşanlara ders olacak nitelikte…

Sayın Mesut Üner bir önceki dönemde
Çatalca Belediyesi AK Parti Meclis Üye-
siydi. Bu gün ihale ile satmak istedikleri
tarım arazisinin CHP’li Belediye Başkanı
Cem Kara döneminde satılmak istendi-
ğinde bu satışı durdurmak için mahkemeye
gitmişlerdi. Şimdi aynı yeri kendileri sat-
mak istiyor. Demek ki o zaman konu Çatal-
ca’nın toprağına sahip çıkmak değilmiş,
yönetimi halk nezdinde zor duruma düşür-
mek, hizmete engel olmakmış. Ya da sen
satamazsın ancak biz satarız fikriymiş.

Yukarıda siyaset yapan, politikayla uğ-
raşanlara ders niteliğinde dedim ya, gele-
ceği düşünmeden öyle düz mantıkla
olmuyor bu işler. Ben diyorum ki; o günkü
Çatalca’da ki Ak Partili yöneticiler gele-
cekte Çatalca Belediyesi’ni alabileceklerini
düşünemedikleri için olmalı tüm güçlerini
yönetimi yıpratmak amaçlı kullanarak sa-
tışları engelledikleri izlenimi yaratmakta-
dır. Yarın biz yönetime gelirsek bazı
taşınmazları satmak zorunda kalabiliriz
diye düşünmeyip günü kurtarmaklık strate-
jiler geliştirdiler. Bugün durum değişti gün-
lük stratejiler şimdi ayaklarına dolanıyor.
Başkası satamaz karşıyız, biz istersek sa-

tarız fikri halkın gözünde samimiyetsizlik
olarak değerlendiriliyor.

Sayın Mesut Üner, satış ihalesinin ardın-
dan eleştirilere maruz kalacağını ve bu gibi
değerlendirmelerin olacağını tahmin ede-
cek kadar zeki bir adam. Demek ki bu sa-
tışlar acil olarak yapılmalı, acil bir ihtiyaç
var ve iktidarda bu ihtiyacı çözemiyor ol-
malı. Yoksa satışın yönetime geleli ikinci
yıl dolmadan yapılmasını istemezdi. Ya da
Sayın Üner’in yanındakiler Belediye Baş-
kanı’nın halkın gözünde düşeceği zor 
durumu hesap etmeden satış ihalesinin 
altına imzasını atmasını istediler.

Daha henüz 65 dönümlük tarım arazisi
satılmadı. İhale 27 Ekim tarihinde gerçek-
leşecek. Belki Mesut Üner bu satıştan vaz-
geçecektir. Ama ben tekrar söylüyorum.
Belediyelerin yer alıp satması kadar doğal
bir durum yok. Çatalca’ya güzel hizmetler
gelecekse satılsın. Ancak bu demek değil ki
her yapılacak hizmet içinde yer satılması
uygundur. Satış en son çare olmalıdır. Bu
satış sonrası ilçenin bazı kazanımlar da
elde etmesi gerekir ki satış amacına ulaş-
sın. Satışın sebebi ve hangi hizmet için 
kullanılacağı kamuoyu ile paylaşılmazsa
kafalarda soru olarak kalır ve sonucu 
güvensizlik olur. Güven kaybermekten 
daha kötüsü kaybettiğin güveni tekrar 
kazanamamaktır.

ÇAKMAK

Silivri Belediyesi tarafından 60 dönüm
araziye ekilen ve hayırseverlerin
katkılarıyla elde edilen 10 ton yağ,
Silivri Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç
sahibi ailelere dağıtılacak

Sıfır atık dünyadaki kısıtlı kayna-
ğın mümkün olan en iyi şekilde ye-
niden değerlendirilebilmesi

açısından büyük bir önem taşıyor. Türki-
ye’nin ilk Breeam sertifikalı yeşil kamu binası
olma özelliğine sahip Küçükçekmece Beledi-
yesi de yaptığı çalışmalarla doğanın ve gele-
ceğimiz olan çocuklar ve gençlerin destekçisi
olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Küçük-
çekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kont-
rol Müdürlüğü tarafından belediye binasında
hizmet veren destek personeline sıfır atık eği-
timi verildi. Küçükçekmece Belediyesi’ndeki
çok amaçlı salonda Çevre Mühendisi Aylin

Özgül tarafından gerçekleşen eğitimlerde
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün kadın ve
erkek personeline sıfır atık konusunda detaylı
bilgi verildi. İlgili personel geri dönüşüm ve
atıklar konusunda eğitim aldı. Sıfır Atık Yö-
netmeliği kapsamında ise Küçükçekmece Be-
lediye binasındaki çöp kutuları, geri
dönüşüm kutuları ile değiştirildi. Tüm atıklar
ayrıştırılarak, geri dönüşüme kazandırıldı.
Eğitimlerde Destek Hizmetleri personelinin
istek ve önerileri de dinlendi. Atıkların geri
dönüşüm süreci içinde değerlendirilmeden
bertaraf edilmesinin hem maddesel hem de

enerji olarak ciddi kayıplar yaşattığını belirten
Özgül, “Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam
standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz
şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum
doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artı-
rarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı
kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememek-
tedir. Bu durum göz önüne alındığında,
doğal kaynakların verimli kullanılmasının
önemi daha da ortaya çıkıyor” dedi. Özgül
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler de Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak proje
kapsamında belediyemiz çalışanlarına ve ilçe-

mizde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine
tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek israfı
önleme ve tasarruf yaparak atıkların azaltıl-
ması ve oluşan atıkların da geri dönüşüme
kazandırılması bilincinin oluşturması ama-
cıyla eğitim programları düzenledik. Ayrıca
belediyemizde ayrıştırılan atık türleri için ayrı
toplama noktaları oluşturduk ve atıkların li-
sanslı atık işleme tesislerine gönderilmesini
sağlıyoruz.”

İsrafı önlemek için çalışıyoruz

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Küçük-
çekmece Belediyesi’nin çalışmalara devam
ettiğini belirten Aylin Özgül, “Sıfır atık ile is-
rafı önlemek için uğraşıyoruz. Oluşan atığı
ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmaya ça-
lışıyoruz. Doğal kaynaklarımız sınırlı ve her
geçen gün nüfus artıyor. Gelecek nesillere
temiz bir çevre bırakmak için tedbirli olmalı-
yız. Biz anne ve babalar olarak çocuklarımı-
zın iyi yaşaması için çabalıyoruz, ama onlara
iyi bir çevre bırakabilecek miyiz diye düşün-
müyoruz. Çocuklarımız içebilecek su bulacak
mı acaba” ifadelerini kullandı.

KOŞA KOŞA
GELMEYE
HAZIRIZ

Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık,
memleketi Trabzon’da çe-
şitli temaslarda bulundu.

Çalık, “Trabzon’da doğmuş,
Trabzon’da yaşamış, ilk

ofisini Trabzon’da açmış
birisi olarak Trabzon’un
zorluklarını biliyorum.

Trabzonlu hakkına sahip
çıkar, asla yedirmez. Trab-
zon’un değerlerine fayda

sağlayan her anlayışa hiz-
met etmek lazım. Bize ne
zaman ihtiyaç duyulursa

biz buraya koşa koşa 
gelmeye hazırız” dedi 

B eylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği
Trabzon seyahatine ilk olarak Trabzon Valisi İs-

mail Ustaoğlu’nu ziyaret ederek başladı. Vali Ustaoğ-
lu’nun makamında gerçekleşen ziyarete Başkan Çalık’ın
yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekilleri Gökhan Zeybek
ve Turan Aydoğan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet
Kaya ve CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ile
Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri Ebru Çevik ve
Müslüm Akülker katıldı. Başkan Çalık ve beraberindeki
heyetin ikinci durağı ise Trabzonspor Kulübü oldu. Trab-
zonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyarette Sağıroğlu Çalık’a 61 numaralı Trab-
zonspor forması hediye etti. Başkan Çalık ise bu sürpriz
hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sağıroğ-
lu’na sıcak karşılaması ve içtenliği için teşekkür etti.

Zorluoğlu ile görüştü

Aslen Trabzon Maçka doğumlu olan Başkan Çalık, gün
içerisinde gerçekleştirdiği bir dizi ziyarete kısa bir ara ve-
rerek Trabzon esnafıyla da bir araya geldi. Vatandaşlar
tarafından oldukça sıcak karşılanan Çalık, ‘Hayırlı İşler’
dileklerinde bulunarak esnafın pandemi döneminde ya-
şadığı sıkıntıları paylaştı. Trabzon gezisi sırasında mevki-
daşları Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,
Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ile Trabzon
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu maka-
mında ziyaret eden Başkan Çalık daha sonra TMMOB
Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen

ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı M.Suat Hacısalihoğlu ile görüştü. 

İnsan nüfusunun artmasıyla tüke-
timin giderek hızlandığı; doğal

kaynakların azaldığı günümüzde
sıfır atık projesi ile israfın önüne

geçmeye ve çocuklara yaşanabilir
bir çevre bırakmayı hedef edinen

Küçükçekmece Belediyesi, belediye
personeline sıfır atık eğitimi verdi

Savaş AtAk
savasatak@gmail.com

KAPSAMA ALANI

TRABZONLU
HAKKINI 
YEDIRMEZ!

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez
ve yönetimi ile de görüşmelerde bulu-
nan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık burada yaptığı
konuşmada, “Adalet arayışında en ön
saflarda yer aralan, adalet savunucu-

larının odasında bulunmaktan mutlu-
luk duydum” dedi. Tüm ziyaretlerinin
oldukça faydalı olduğunu ve sıcak bir
ortamda gerçekleştiğini belirterek
Trabzon’un çok kadim bir şehir oldu-
ğunu ifade eden Çalık, “Trabzon'da

doğmuş, Trabzon'da yaşamış, ilk ofi-
sini Trabzon’da açmış birisi olarak
Trabzon'un zorluklarını biliyorum.
Trabzonlu hakkına sahip çıkar, asla ye-
dirmez. Trabzon'un değerlerine fayda
sağlayan her anlayışa hizmet etmek
lazım. Bize ne zaman ihtiyaç duyu-
lursa biz buraya koşa koşa gelmeye
hazırız” dedi. 

Trabzon kadim bir şehirdir

Küçükçekmece’de
hedef sıfır atık

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın
talimatı ile belediyeye ait atıl durumda olan
60 dönüm tarım arazisine ekilen ayçiçekler

hasat edilerek yağa dönüştürüldü. Antalya Yağ fir-
ması tarafından 5 litre olarak paketlenen ve firmanın
da katkılarıyla hazır hale getirilen 2 bin adet yağ, Si-
livri Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere
dağıtılacak.

İhtiyaçlılara umut oldu

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere üretilen ayçiçek
yağları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, hasattan elde edilen ayçiçek yağının ihtiyaç
sahibi ailelere dağıtılacağını söyledi. Belediyeye ait
atıl durumdaki arazileri ihtiyaç sahibi aileler için kul-
landıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri Beledi-
yesi olarak yıllardır ekilmeyen, dikilmeyen
belediyemize ait arazileri değerlendirmeye devam edi-
yoruz. 60 dönüm araziden elde ettiğimiz ayçiçek ya-
ğını Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyacı olan
vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bu yağların maddi de-
ğeri yaklaşık 100 Bin TL civarında. Antalya Yağ fir-
masının katkı ve destekleri ile paketlenen ve 5 litrelik
teneke kutulardan oluşan 2 bin adet yağ, Gıda Ban-
kamıza ulaştı. Böylelikle atıl durumdan kurtardığımız
tarım arazileri ihtiyaç sahibi ailelerin umudu oldu.
Burada ürettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerle
paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemize
ait tarım arazilerini ihtiyaç sahibi ailelerimiz için de-
ğerlendirmeye devam edeceğiz. Bu güzel hizmetin
gerçekleşmesine katkı sunan, Silivri Yağlı Tohumlar
Tarım Kredi Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sa-
karya ve Antalya Yağ Sanayi sahibi Hüseyin Toksoy-
lu’ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çalık Trabzon seyahatine ilk olarak Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret ederek başladı. Vali
Ustaoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarete Başkan Çalık’ın yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekilleri
Gökhan Zeybek ve Turan Aydoğan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ve CHP Trabzon İl Başkanı
Ömer Hacısalihoğlu ile Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri Ebru Çevik ve Müslüm Akülker katıldı.



İ ş insanı ve hayvansever İpek Kıraç ta-
rafından geliştirilen, Koç Sistem firması
tarafından hayata geçirilen “SemtPati”

isimli akıllı telefon uygulaması, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Veteri-
ner Hekimler Odası’nın katkılarıyla hizmete
girdi. Vatandaşlar, ücretsiz olarak indirecek-
leri uygulama sayesinde, çevrelerinde yaşa-
yan köpekleri fotoğraflayarak, sisteme
kaydedecek. Aynı zamanda kaydını yaptığı
köpeğin, vasıflarını ve ihtiyaçlarını da belirte-
bilecek. Uygulamayı kullanan diğer kişilerce,
hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması sağ-
lanacak. “SemtPati Uygulaması” devreye
girmesi için hazırlanan protokol, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu ve İpek Kıraç tarafın-
dan imzalandı. Florya’daki İstanbul
Planlama Ajansı (İPA) Yerleşkesi’nde açık
havada gerçekleştirilen imza töreninde, İma-
moğlu ve Kıraç, birer konuşma yaptı.

Dayanışma için teşekkür

İlk sözü alan Kıraç, böyle bir projede İBB ile
iş birliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu
belirtti. Desteklerinden dolayı İmamoğlu’na
teşekkür eden Kıraç, “Bu proje 3 paydaştan
oluşuyor; İBB, veterinerler ve gönüllüler. So-
kaktaki hayvanlarımızın hayatlarını ancak
birlikte, bir takım olarak çalıştığımızda iyileş-
tirebiliriz. Bu sebeple kurulan dayanışma ve
iş birliği için çok müteşekkirim” dedi. Proje-
nin temelinin, bakımını üstlendiği köpek sa-
yısının artmasıyla ile başladığını aktaran
Kıraç, “Bakımını üstlendiğim köpek sayısı
18’i bulunca ve arabamdaki torbalar dolusu
mama nedeniyle başka yer kalmayınca, ya-
şadığım bir farkındalık anıydı. Ben elimden

geleni yapıyordum ama fark ettim ki, bi-
reysel çabam artık yetmiyordu.

Ülke olarak çok zor bir döne-
min içinden geçerken; eko-

nomi, sağlık, eğitim, aile,
arkadaş, kardeş, komşu
derken, çoğu zaman, ya-
şadığımız bu güzel şeh-
rin her sokağını,
köşesini paylaştığımız
diğer paydaşlarımızı,
dört ayaklı arkadaş-
larımızı unutuyoruz”
dedi.

Çok az şey
biliyorduk

Sokak hayvanları ile
beraber yaşadığımızın

altını çizen Kıraç, ”Önce-
likle bunu kabul etmemiz

ve bir zenginlik olarak gör-
memiz gerekiyor. Hem kendi-

mizin hem onların huzuru için,
şehrimizin vazgeçilmez bir paydaşı

olan sokak hayvanları ile ortak bir yaşam
kültürü oluşturmak hedefi ile 2 sene önce
yola çıkma kararı aldık” diye konuştu. “Yola
çıkarken çok az şey biliyorduk” diyen İpek
Kıraç, şunları söyledi: “Nasıl veri toplarız
diye düşündük. Tüm projemizi akıllı şehir
yaklaşımı ile KoçSistem’le birlikte geliştirdi-
ğimiz Semtpati adında bir mobil uygulama
üzerine inşa etmeye karar verdik. Sokak hay-
vanlarını kayıt altına alarak ihtiyaçlarını tes-
pit etmeyi ve yerel yönetimlerin veriye dayalı
karar alma süreçlerini desteklemeyi hedefle-
dik. Veri temelli SemtPati mobil uygulaması
sayesinde İstanbul’daki sokak hayvanlarının
mahalle bazında ‘adedi, kim besliyor, ilaçla-

rını gerekiyorsa kim veriyor, o bölgedeki
hangi veteriner yardım edebilir, kısırlaştırma,
sahiplendirme ve aşılama gibi ihtiyaçları
neler, fiziksel özellikleri, fotoğrafları’ da dahil
olmak üzere kayıtlarının tutulması mümkün
olacak. Tüm şehrimizin mahalle mahalle
‘sokak köpeği haritalandırması’ da bu sa-
yede yapılabilecek.”

Yaygın hale getireceğiz

Her teknolojik çözümün başarılı bir şekilde
hayata geçebilmesi için insanı merkeze al-
ması gerektiğine vurgu yapan Kıraç, pilot
olarak belirledikleri Göktürk Merkez Mahal-
lesi’nde “Gönüllü İnisiyatifi” kurulmasını
sağladıklarının altını çizdi.Projenin, aktif
yurttaşlık bilincinin dikkate değer bir örneği
olacağını belirten Kıraç, “Bu modeli önce İs-
tanbul, ardından da tüm Türkiye çapında
yaygınlaştırmayı umuyor, tüm hayvansever-
lerin desteğini bekliyoruz. Sayın Başkanım,
ülkemizdeki sokak hayvanları için milat ola-
cak bu proje sizin sayenizde hayata geçecek.
Verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz samimi ilgi
için tüm hayvanseverler adına tekrar teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çağdaşlığın ölçüsü bu

Konuşmasının başında projeyi geliştiren
İpek Kıraç’a teşekkürlerini ileten İmamoğlu,
“Böyle önemli bir sorunun çözümüne dönük
böylesi hassas düşünceyle, düşünce değil,
sadece bir çözüm önerisiyle, hatta çözüm bi-
çimiyle bizimle iş birliği yapması çok çok se-
vindirici” dedi. İmamoğlu, konuşmasını şu
sözlerle sürdürdü: “Yönetici olmak, bir şeh-
rin vicdanı olmak, bir şehirde sevgiyi ve ora-
daki İnsanların birbirine iyi bir şekilde ilişki
kurmalarını sağlamanın en önemli unsuru,
tümüyle saygı duyulan bir ortam, bir ekosis-
tem kurmak. Burada da konu, tek başına bir
insan üzerinden yol yürümek değil. Tümüyle
bu sevgiyi ve özeni, o şehrin bütün katman-
larında o ilişki ağını kurabilmek. O noktada
gerçekten bu şehrin bütün canlılarıyla, o sü-
reci tanımlamak da sürecin başlangıcı. Zira
iyi insan olmak da öyle bir şey değil mi? İyi
insan olmak da aslında yaşadığınız ortama,
doğaya, canlılara, herkese, insana dair yüre-
ğinizde beslediğiniz sevgi, saygı ve özenle
ilişkilidir. Bu anlamda buna çok önem veri-
yoruz. Zaten toplum olarak, şehir olarak ge-
lişmişliğin de çağdaş olmanın da ölçüsü bu.
Mutluluk düzeyimizi de belki belirleyecek
olan kriterler bunlar.”

Yüzde 72’si İstanbul doğumlu

Türkiye’de şehirleşmenin yeni bir kavram ol-
duğunun altını çizen İmamoğlu, "Şehre yeni
alışan bir topluluğuz, bunun altını çizmek
lazım. Türkiye'deki göç haritası, özellikle
kentleşmenin nasıl son 20-30 yıla sıkıştığını
gözler önüne serebiliyor. Geçenlerde bir
somut veri, beni çok etkiledi. İstanbul'un 18
yaş üstü nüfusunun yüzde 72’si İstanbul do-
ğumlu değil. Baktığınızda aslında hepimiz
yeni İstanbulluyuz neredeyse. Kentleşmenin
de yeni bireyleriyiz. Böylesi bir ortamda şunu
unutuyoruz çoğu zaman: Hızlı kentleşen
Türkiye’nin, -ki bunun en büyük örneği İs-
tanbul- belki de ilk mağdur ettiği canlılar,
özellikle sokak canlıları; başta da köpekler.
Çünkü onların doğal ortamlarını, birkaç se-
nede kocaman sitelere, semtlere, hatta ilçe-
lere dönüştürebiliyoruz. Bu tabii şiddetli bir
uyumsuzluk ortaya getiriyor. Oraya daha
dün taşınan insanlar, ‘Bu sokak hayvanları-
nın burada ne işi var, toplayın bunları’ diye
büyük bir çığlık atıyorlar. Sokak canlıları da
yaşama mücadelesi veriyorlar. Dünyada bir
algı var; sanki her yerde binlerce, on binlerce
kapasiteli barınaklar yapacaksınız; köpekleri
oraya tıkayacaksınız. Ne kanun buna mü-
saade eder ne insan. Canlıyı olan saygı da
buna müsaade etmez. Bu manada böylesi iki
arada sıkışmış olan yerel yönetimlerin, so-
runlarını çözecek mutlak pratik uygulama-
lara ihtiyacımız vardı" dedi. 

Verilen mesaj çok insani

Uygulama ile verilen mesajın çok insanı ol-
duğuna dikkat çeken İmamoğlu, “İş insanı-
mız Sayın İpek Kıraç önderliğinde ortaya
konan hassasiyet, bence toplumdaki vicdanı
ve toplumun belki de bu noktada eğitilmesi
ya da sahibi edilmesi gereken bir sistemini
devreye sokuyor. Az önce tariflediğim çatış-
manın bence temel sebebi, ciddi anlamda
bilgi sahibi olmamak. Herkesi doğru bir şe-
kilde bilgilendirmek, eğitmek, hakları, hukuk-
ları ve bu şekilde süreci yönetme
moderatörlüğü de bize kalıyor. O bakımdan
yerel yönetimlerin görevi büyük. Yapacak
çok fazla işimiz var bu anlamda. İstanbul'un
önemli bir sorunudur. ‘Çok fazla işimiz var’
derken hem kendi sorumluluğumu büyütü-
yorum hem de bu değerli büyük adımı atan
Sayın İpek Kıraç Hanımefendi’nin ve onun
gibi hayvansever hemşerilerimizin sorumlu-
luklarını büyütmek istiyorum açıkçası” diye
konuştu.
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PROTOKOL 
IMZALADILAR

İBB, iş insanı ve 
hayvansever İpek Kıraç
tarafından geliştirilen, 
Koç Sistem firması
tarafından hayata geçirilen
“SemtPati” isimli akıllı
telefon uygulamasına
destek verdi. İstanbul 
Veteriner Hekimler
Odası’nın da katkılarıyla
hayata geçirilen uygulama
için protokol hazırlandı.
İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ve Kıraç’ın
imzalarıyla hayata 
geçirilen uygulama
sayesinde vatandaşlar
çevrelerinde yaşayan
köpekleri fotoğraflayarak,
sisteme kaydedecek

SEMTPATİ’YE 
İBB’DEN
DESTEK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın twitter hesabından duyurduğu, İstan-
bul’da gerçekleştirilen pandemi toplantısı için
kendisine herhangi bir davetin gelmediğini belirtti.
Yapılanın, asgari tarifle, bir nezaketsizlik olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, tepkisini, “İstanbul’da siz,
pandemi için bir toplantı yapacaksınız işin tam da gö-
beğinde olan bir kurumu, davet etmeyeceksiniz. Hal-
kımız bunu görür, hesabını da sorar. Neymiş efendim;
ani gelişti. Yani biz, tırnak içinde ani gelişen toplantı-
lar kavramının dışında mıyız? İstanbul’da ani bir olay
olduğunda, İBB Başkanı olarak ilk ulaşılması gereken
kişi, benim. Aciliyet karşısında, hangi durumda olur-
sak olalım, koşar gideriz. ‘Ne yapabiliriz’ diye bakarız.
Ne demek istiyorsunuz siz, ani gelişti diye? Elli kişi
toplanacak; İBB Başkanı masada yok” sözleriyle dile
getirdi.

Tek dertleri ceza yazmak

"Türkiye’de, neredeyse iki pandemi vakasından birisi
İstanbul’da. Böylesi kritik bir şehirde yaşıyoruz" diyen
İmamoğlu, "Bazı meseleler vardır, milli meselelerdir.
Deprem, milli meseledir; ortak akılla, ortak masada
çözüm bulunur. Pandemi, milli meselenin ötesinde,
milli bir seferberliktir. O kadar önemli bir meseledir
ve seferberliktir ki, herkes elinde, avucunda ne varsa
ortaya koymakla yükümlüdür. Bakın, dün ilginç bir
şey yaşandı. Kabul etmeme rağmen; süreç işlesin
diye, arkadaşlarımla Sağlık Bakanlığı arasında bir
protokol imzalandı. Onlar, aynen şunu istediler: ‘İs-
tanbul’da, 8 milyon İstanbulkart sahibinin bilgilerini
bize verin, biz, otobüse binenleri tespit edelim ve on-
lara, hangi hastalar var ise otobüse binen, ceza kese-
lim’. Biz de dedik ki, ‘Kardeşim, bu iş böyle olmaz.
Siz, bize pandemi vakalarını verin, biz, onların kartla-
rını iptal edelim ve otobüse, hangi sisteme girerlerse,
binerlerse anında tespit edelim ve size bildirelim.’
Yani amacınız ceza yazmak mı, yoksa amacınız in-
sanlara Kovid’in bulaşmasını engellemek mi? Israrla
bunu mücadelesini verdi arkadaşlarım. ‘Yazılı bildirin’
dedim. Yazılı da bildirdik; ‘Yanlış yapıyorsunuz.’ Ney-
miş tek dertleri: Hasta olan insanların bilgilerini,
İBB’ye vermemek. Aynı konu Ankara’da var, aynı
konu İzmir’de var. Utanç duyulacak bir şey. Biz diyo-
ruz ki; ‘İnsanlara bulaşmasın bu hastalık. Eğer o
hasta, her şeye rağmen gidip o araca biniyorsa, biz,
onun orada önünü keselim ve anında da ihbarını ede-
lim. Bırakın ceza kesmeyi, işi böyle çözelim, iptal
edelim hakkını.’ Bunu da duyuralım. ‘Yok; biz, size bu
bilgileri veremeyiz. Siz, bize bütün 8 milyon İstanbul-
kartlının bilgisini verin. Biz, oradan binenleri tespit
edelim. Bir gün sonra da evlerine ceza gönderelim.’
Derdimiz, ceza yollamak. Bakın; dün, her şeye rağ-
men arkadaşlarım, onların dediği protokole imza attı-
lar. Ben, karşı çıkmama rağmen, imzaya onay
verdim; sırf sistem yürüsün diye. Hani iş birliği bozul-
masın diye. Perde arkası bir süreç işletildi. Aynı
günün akşamı, siz, bizi davet etmiyorsunuz. Büyük
nezaketsizlik" ifadelerini kullandı. 

Hiç küsmek olur mu?

Sağlık Bakanı ile 3 kez görüştüğünü dile
getiren İmamoğlu, "Üçünde de ‘İs-
tanbul’la ilgili bir isteğiniz var mı,
bizimle irtibatta olun’ dedim
Vakalarla ilgili süreçlerde
şeffaf olması gerektiğinin
daha doğru olduğunu, dü-
şüncelerimi telefonda
ilettim. Ben bunları ile-
tirken, çıkıp da millete
deklare etmedim. Se-
bebi ne olabilir? Düşü-
nüyorum;
bulamıyorum. Neymiş
efendim; ani gelişti.
Yani biz, tırnak içinde
ani gelişen toplantılar
kavramının dışında
mıyız? İstanbul’da ani bir
olay olduğunda, İBB Baş-
kanı olarak ilk ulaşılması ge-
reken kişi, benim. Aciliyet
karşısında, hangi durumda olur-
sak olalım, koşar gideriz. ‘Ne yapabi-
liriz’ diye bakarız. Ne demek istiyorsunuz
siz, ani gelişti diye? Elli kişi toplanacak; İBB
Başkanı masada yok. Bu işte küsmek olmaz. Ben, İBB
Başkanıyım. Kafama takılan bir şey oldu mu; ararım,
yazımı yazarım. Hiç küsmek olur mu? Milletimizin ca-
nıyla ilgili mücadele veriyoruz. Bu işte küsmek olmaz.
Birileri baştan küsmüşler. Sebebi ne; bilmiyorum.
Baştan küsmüşler yani. Toplantıyı düzenlerken küs-
müşler. Tedirginler. Ya bu millet, bu tedirginlikten kur-
tulmak zorunda. Vali tedirgin, Bakan tedirgin… Açık
ve net… Sebebi ne? Gidin, onlara sorun; bilmiyorum
ben. Benim küsmek diye bir limitim yok. Bu milli me-
selelerde kim nereye çağırırsa, koşar giderim. Hangi
bakan, hangi yetkili, genel müdür; mevkiine de bak-
mam. O gelsin, ben geleyim. Buna da bakmam. Ne-
zaket kısmına da bakmam; koşar giderim. Konu
İstanbullu, İstanbullunun canı.

İLK ULAŞILMASI 
GEREKEN KİŞİYİM

Sokak hayvanlarının sahiplendiril-
mesi konusunun önemli olduğuna
dikkat çeken İmamoğlu, “Bu olma-
dığı takdirde, bizim bunu belediyeler
olarak çözme şansımız zaten yok. Bu
toplumsal bir olay. Sahiplendirme
ayağına da çok inanıyoruz. İştirakle-
rimize de bu arada başladık. Geçen
ziyaretimde de söyledim; her iştira-
kimiz, şirketimiz, birimimiz alanı
uygun olduğu kadar, mutlaka köpek
sahiplenecek. Bu talimatı verdik. Ar-
kadaşlarımız, Genel Sekreterimiz
olsun, diğer iştiraklerimiz olsun bu
konuya hassas bir şekilde eğiliyor-

lar. Dileğimiz; bu SemtPati uygula-
masını bütün vatandaşlarımızın in-
dirmesi ve indirmesi ile beraber
sokak köpeklerinin durumlarının tes-
piti noktasında tek başına etkinlik
gösterebilecek olması. Bunu önem-
siyoruz. Özellikle gönüllü olmak iste-
yen vatandaşlarımızı her zaman
yanımıza bekliyoruz. Bu konuda el-
bette burada yıllardır bu işe kendini
adayan gönüllü dostlarımız var. On-
ların katkıları da önemli. Bizim gö-
nüllü ağlarımız da var, onların da
sürece katkılarını önemsiyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Gönüllüleri bekliyoruz

Sendika temsilcileri
ile bir araya geldi
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, eğitim ile ilgili değerlendirmelerde
bulunmak üzere Tekirdağ’da faaliyet gösteren
sendika temsilcileri ile bir araya geldi

HayaTa geçirdiği 11 ilçeye 11 okul pro-
jesi ile belediyelerin eğitime katkısı ko-
nusunda yeni bir çığır açan, Türkiye

çapında, eğitime en çok destek veren belediyele-
rin başında gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi,
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın
önderliğinde eğitime katkı çalışmalarına devam
ediyor.  Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi Başkanı
Kamil Sarı, Türk Eğitim-Sen Tekirdağ Şubesi
Başkanı Kamuran Varma, Eğitim-İş Sendikası
Tekirdağ Şubesi Başkanı Hüseyin Eren, Barış
Özer ve Muzaffer Doğan ile bir araya gelen Baş-
kan Albayrak, Tekirdağ’da eğitimin geleceği ve
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim proje-
leri ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Projelerimizi aktardık

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman
eğitimin destekçisi olacağını belirten Başkan Al-
bayrak, “Tekirdağ büyükşehir Belediyesi olarak
11 ilçeye 11 okul projemiz başta olmak üzere
tüm diğer proje ve çalışmalarımızla Tekirdağ’ın
eğitimine büyük destek verdik. Eğitim sendikası
temsilcilerimizle bir araya gelerek Tekirdağ’da
eğitim geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lunduk. Eğitim ile ilgili projelerimizi sendika tem-
silcilerimize aktardık. Verimli bir görüşme oldu”
dedi. Buluşmada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı Kaan Gaytancıoğlu ile
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı
da yer aldı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin
çalışmaları ile ilgili sendika temsilcilerine bilgi
verdi. İRFAN DEMİR

Birlikte çalışmaya
devam edeceğiz

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, önceki dönem görev
yapan ve hali hazırda görev yapmakta

olan Belediye Meclis üyeleri bir araya gelerek görüş
alışverişinde bulundu. 
Önceki ve şimdiki dönem meclis üyeleri ile Tekirdağ
üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını belirten
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albay-
rak, “Önceki dönem uyumlu bir şekilde çalıştığımız
ve halihazırda çalışmaya devam ettiğimiz meclis üye-
lerimiz ile bir araya gelerek, Tekirdağ için yapılacak
çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulunduk.
Tekirdağ için hep birlikte çalışmaya bundan sonra da
devam edeceğiz” dedi. Buluşmada ayrıca geçtiğimiz
dönem Süleymanpaşa Belediye Başkanı olarak görev
yapan Ekrem Eşkinat’ın doğum gününü de kutlayan
Başkan Albayrak, “Geçen dönem birlikte çalışmak-
tan gurur duyduğum sevgili başkanımıza yeni ya-
şında sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” diye
konuştu.

İMAMOĞLU VE KIRAÇ LATTE'Yİ SEVDİLER
Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Kıraç, SemtPati uygulamasını başlatan protokolü
imzaladı. İmza töreninin ardından İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat
Arslan’ın katılımıyla anı fotoğrafı çektirildi. İmamoğlu ve Kıraç, İPA tarafından sahiplenilen ve
“Latte” adı verilen yavru köpeği, kendisi için özel olarak oluşturulan alanda ziyaret etti.
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T emsa’nın yönetimi, yurt içi ve yurt
dışındaki ilgili otoritelerden alınan
nihai onayların ardından Sabancı

Holding ve PPF Group ortaklığına
geçti.Küresel ölçekte yaklaşık 50 milyar
euroluk varlığı yöneten PPF Group, aynı
zamanda dünyanın önde gelen mühendis-
lik ve sanayi şirketlerinden olan Skoda
Transportation’ın da ana ortağı konu-
munda bulunuyor.

Piyasalara moral olacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper,
Temsa’yı yeniden Türkiye ekonomisine ka-
zandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade etti. Alper, “Şirketimizi
geçen sene yurt dışı menşeili bir yatırım
fonuna sattık, satış sonrasında şirketin fi-
nansal durumuyla ilgili yaşanan olumsuz
gelişmeler Temsa’nın faaliyetlerini durdur-
masına yol açtı. Biz de doğduğumuz top-
raklar olan Adana’ya, ülkemize ve kendi
yarattığımız bu değerli markaya karşı olan
sorumluluğumuzun gereğince, sorunun
çözümünde kalıcı bir rol üstlenmek iste-
dik. Gelecekte Temsa’ya yeni ufuklar da
açabilecek bir iş birliğine imza attık. Bu
süreci başarıyla sonlandırmış olmaktan da
son derece mutluyuz. Bu noktada, ilk gün-
den bu yana çözümün parçası olan; yapıcı
tutumlarıyla TEMSA’nın yeniden ülkemiz
ekonomisine kazandırılmasına önemli kat-
kılarda bulunan bankalarımıza da özellikle
teşekkür etmek istiyoruz. Sabancı Toplu-
luğu bildiğiniz gibi her zaman dünya ça-
pında güçlü ortaklıkların altına imza atmış
bir gruptur. Bu doğrultuda yeni ortaklığı-
mız uluslararası yatırımcıya güven vere-
cektir. Ülke ekonomisine katkı sağlanması
bakımından yeni iş birliğimizin piyasalara
da moral olacağına inanıyoruz” dedi.

Farklı ufuklar açacak

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper

şöyle devam etti: “PPF Group çatısı al-
tında faaliyet gösteren Avrupa lideri
Skoda Transportation, bugün elektrikli lo-
komotif, metro vagonu, troleybüs ve alçak
taban tramvay üretimi konusunda dünya-
nın lider firmalarının başında geliyor.
Bunun yanında Skoda Transportation’ın
raylı sistem çözümleri, bugün Konya ve
Eskişehir’de şehir içi ulaşıma önemli katkı
sağlıyor. Skoda Transportation ve Tem-
sa’nın şehir için ulaşımın farklı alanlarında
sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tek-
nolojinin, Temsa’nın gelecek yolculuğunda
farklı ufuklar açabileceğini düşünüyoruz.”

Pazardaki gücümüzü büyütüyoruz

PPF Group Yatırım Direktörü ve Škoda

Transportation Denetim Kurulu Başkanı
Ladislav Chvátal ise, Türkiye pazarının
özellikle Škoda Transportation için büyük
bir potansiyele sahip olduğunu ifade eder-
ken, “Uluslararası bir yatırım grubu olan
PPF olarak, Temsa’ya gerçekleştirdiğimiz
yatırım ile Türkiye pazarındaki varlığımızı
güçlendiriyoruz. PPF Group aralarında fi-
nansal servisler, telekomünikasyon, biyo-
teknoloji, gayrimenkul ve makine
mühendisliğinin de bulunduğu çok farklı
kollara yatırım yapıyor. Geleneksel ve yeni
nesil sanayi gelişimi, modern altyapı kuru-
lumu ve dijital ekonomi gibi alanları, bü-
yümesinin motoru olarak gören PPF
Group, Avrupa’dan Kuzey Amerika ve As-
ya’ya uzanan bir coğrafyada faaliyetlerini

sürdürüyor. 2019 yıl sonu itibarıyla; dünya
genelinde 135 bin kişiye istihdam sağlayan
PPF’in toplam varlıkları da 49 milyar
Euro seviyesinde. PPF, şehir içi ve raylı
ulaşımda Avrupa’nın lider üreticisi olan
Škoda Transportation’ın bilgi birikimi ve
deneyimini bu yatırımla birlikte Türkiye’ye
getiriyor. Yeşil enerji ürünlerine odaklanan
Škoda Transportation, sadece araç tesli-
matları gerçekleştirmiyor; bununla birlikte
müşterilerine filolarının uzun dönemli tüm
servis işlemlerini de içeren karma çözüm-
ler sunuyor. Bu doğrultuda, Škoda Trans-
portation, Temsa’nın gelecek hedeflerine
ulaşmasına ve Türkiye’deki toplu ulaşımın
geleceğinde öncü bir rol oynamasına kat-
kıda bulunacaktır” dedi.

AzerbAycAn Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Japonya merkezli
Nikkei gazetesine verdiği müla-

katta, Dağlık Karabağ’daki statükonun
artık değiştiğini söyledi. Azerbaycan ile Er-
menistan dışişleri bakanlarının ABD’de gö-
rüşmeler yapacaklarına işaret eden Aliyev,
“Buna benzer görüşmeler daha önce de ya-
pılmıştı. Ancak mevcut Ermenistan hükü-
metiyle sürecin barışçıl bir şekilde çözülme
ihtimali oldukça düşük.” diye konuştu. Ali-
yev, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki boru
hatlarına yönelik saldırı tehditlerinde bu-
lunduğunu belirterek, “Eğer böyle bir adım
atarlarsa cezasını çekerler. TAP boru hattı
tamamlandı. Artık haftalar içerisinde resmi
açılışı yapılacak. Bakü’den Avrupa’ya tarihi
bir boru hattı tamamlandı.” değerlendir-
mesinde bulundu. Azerbaycan’daki boru
hatlarının sürekli korunduğunu anlatan
Aliyev, “Bu boru hatlarına çok sayıda ülke
ve kurum milyarlarca dolar yatırım yaptı.
Ermenistan bu boru hatlarına saldırı ya-
parsa bu ülkelerin tepkisi ne olacak? Erme-
nistan bu hatlara saldırı yapacaksa iki defa
düşünmeli.” dedi.Aliyev, Türkiye’nin Kaf-
kasya’nın yanı sıra dünyada da önemli bir
rol oynadığının altını çizerek, “Bu bir ger-
çekliktir ve bizi de mutlu eden bir gerçeklik-
tir. Çünkü Türkiye bizim kardeş ülkemiz ve
en yakın müttefikimizdir.” diye
konuştu.Türkiye ile Rusya arasında da
Dağlık Karabağ konusunun istişare edildi-
ğini anımsatan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
“Bu nedenle Ermenistan’ın Türkiye’nin sü-
rece dahil edilmemesi için yaptığı açıkla-
malar anlamsız. Türkiye zaten sürecin
içerisinde ve istikrarın sağlanması için de
burada olmalıdır. Türkiye üç Kafkasya ül-
kesiyle de sınırlara sahip tek ülke.”

TAP boru hattı

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından çı-
karılan gazı Avrupa'ya taşıyacak TAP, Tür-
kiye-Yunanistan sınırında Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağ-
lanmıştı. Projede inşaat 4,5 yılın ardından
tamamlandığı 13 Ekim’de açıklanmıştı.
Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını
oluşturan TAP, Yunanistan, Arnavutluk ve
Adriyatik Denizi'nden geçerek İtalya'ya
yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak.
TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR
ve Snam kontrol ederken, projede Fluxys
yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da
yüzde 5 hisseye sahip bulunuyor.

Dev projede 
sona gelindi

İ lgili mevzuat bölümünde belirtilen
Kanun teklifinde aşağıda açıklanan ve
çalışma hayatını etkileyen düzenlemeler

yapılmıştır.
1) İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan ki-

şilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve
işgücüne daha çabuk geri dönmelerinin teş-
vik edilmesi amacıyla işten ayrılmalarını
takip eden 90 gün içerisinde işe girmeleri ve
12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi
olarak  çalışmaları  ve  talepte  bulunmaları
halinde  işsizlik  ödeneğinden yararlandıkları
süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta
primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşıla-
nacaktır.

2) 4447  sayılı  İşsizlik  Sigortası
Kanun’un  geçici  10’uncu  maddesinde  dü-
zenlenen Genç,  Kadın ve  Mesleki  Belge
Sahibi  Olanların  İstihdamına  Yönelik  Teş-
vik uygulamasının 31/12/2023 tarihine
kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına
yetki verilmektedir.

3) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun
geçici 19’uncu maddesinde düzenlenen ilave

istihdam  desteğinin  süresinin  31/12/2020
tarihinden  31/12/2023  tarihine  kadar
uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki
verilmektedir.

4) 7103 sayılı kanunla düzenlenen ve
ilave istihdam sağlayan özel sektör işveren-
lerine 31/12/2020  tarihine  kadar  sağlana-
cak  olan  gelir  vergisi  stopaj  teşviki  ve
damga vergisi  desteği  uygulamasının
31/12/2023  tarihine  kadar  uzatılabilmesi
için Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

5) Esnaf  Ahilik  Sandığı  uygulamasının
yürürlük  tarihi 31/12/2023 olarak değişti-
rilmektedir.

6) Kısa  Çalışma  ödeneği  süresinin
30/6/2021  tarihine  kadar  uzatılması  için
Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

7) 7252  sayılı  kanunla  düzenlenen  nor-
malleşme  desteğinin  uygulama  süresinin
30/6/2021  tarihine  kadar  uzatılabilmesine
ilişkin  Cumhurbaşkanına  yetki verilmekte-
dir.

8) 4447  sayılı  Kanununa  eklenecek  ge-
çici  27’inci  madde  ile,  işsiz  halde  bulu-
nan kişilerle SGK’ ya bildirilmeksizin
çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi
için; iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 -
17/4/2020 döneminde sona erenler ile Sos-

yal Güvenlik  Kurumuna  bildi-
rilmeksizin  çalışanların  en  son  çalıştıkları
işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler ta-
rafından fiilen çalıştırılmaları halinde bu si-
gortalılar için işverenlere her ay bu
işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna öde-
yecekleri tüm primlerden mahsup edilmek
suretiyle günlük 44,15 destek verilmektedir.
Başvuruda bulananlardan işveren tarafından
işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için ise
günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verile-
cektir. Ayrıca bu kapsamda olup başvurusu-
nun kabul edilmediğini bildirenler için
hanesinde sosyal güvenlik kuruluşlarından
gelir ya da  aylık  alan,  kısa  çalışma ödene-
ğinden  ya  da  işsizlik  ödeneğinden  fayda-
lanan veya 5510 sayılı Kanunun 4-1/a,b,c
kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı
Kanunun  geçici  20’nci  maddesi  kapsa-
mındaki  sandıklara tabi  olarak  çalışan  ile
düzenli  sosyal  yardım  alan  bulunmamak
şartları  ile  4857  sayılı  Kanunun  geçici

10’uncu maddesinde yer alan fesih yapıla-
mayacak süreyi geçmemek üzere Fondan
hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek
verilecektir.

9) 4447  sayılı  Kanununa  eklenecek  ge-
çici  28’inci  madde  ile işverenler  tarafın-
dan 2019/Ocak-2020/Nisan   döneminde
en   az   sigortalı   bildirimi   yapılan ay-
daki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave ola-
rak istihdam edilecek her bir sigortalı için
her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kuru-
muna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle destek verilecektir. Bu des-
tek kapsamında, işe alındığı tarihten itibaren
fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük
44,15 TL; ilave olarak işe alınacaklardan iş-
veren tarafından ücretsiz izne ayrılacak
olanlara ise günlük 39,24 TL nakdi ücret
desteği verilecektir.

10) 4857  sayılı  İş  Kanunu’nun  11’inci
maddesinin  ikinci  fıkrasında,  “Belirli  sü-
reli  iş sözleşmesi,  esaslı  bir  neden  olma-
dıkça,  birden  fazla  üst  üste  (zincirleme)
yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlan-
gıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.
“Hükmü  bulunmaktadır.  Belirtilen  mad-
deye  bir  fıkra  eklenerek,  25  yaşını doldur-
mayan  veya  elli  ve  üzeri  yaşta  olan

işçilerle  yapılacak  belirli  süreli  iş sözleş-
melerinin şartları yeniden düzenlenerek mev-
cut sınırlamalara tabi olmaksızın belirli iş
sözleşmesi yapılabilmesi imkânı getirilmek-
tedir.

11) 5510 sayılı Kanuna ek madde eklene-
rek, 25 yaşın altında olan gençlerin esnek
çalışması halinde prim oranları yeniden dü-
zenlenmiştir. Yapılacak düzenleme ile işveren
emrinde ay içerisinde 10 günden az çalışan-
lar için %2 iş kazası ve meslek hastalıkları
primi ile %7,5’i işveren %5’i sigortalıya ait
olmak üzere %12,5 oranında genel  sağlık
sigortası  primi  işverence  ödenecektir.  Bu
düzenlemeden yararlanabilmek  için  gencin
25  yaşından  küçük  olması,  ayda  10  gün-
den  az çalışması ve işe girdiği tarihten ön-
ceki bir yıl içinde 120 günden daha fazla
prim ödeme gün sayısının olmaması gerek-
mektedir.

Kanun teklifi,Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından
Genel Kurulda  müzakere  edildikten  sonra
aynen  veya  değişlikler  yapılarak  kabul
edilecektir. Süreç  tarafımızca  takip  edil-
mekte  olup,  kesinleşen  hükümler  hakkında
sirküler  halinde açıklama yapılacaktır.

Saygılarımla... 

Çalışma hayatında 
yapılacak düzenlemeler

Yüzde 80’i tamamlandı
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak olan Demirkapı Tüneli'nin yüzde 80'inin tamamlandığını açıklandı.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İnşallah 2021 yılının sonlarına doğru tüneli bitirip hizmete açacağız.' diye konuştu

İlçelerdekİ çalışmaları ve sorunları
yerinde inceleyebilmek için ilçe ziyaret-
lerine hız kesmeden devam eden Vali

Ersin Yazıcı, İbradı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak
İbradı Kaymakamlığı’nı ziyaret eden Vali Yazıcı’yı,
Kaymakam Mevlana Kürkcü, İbradı Belediye
Başkanı Serkan Küçükkuru ve Kurum Müdürle-
rinden oluşan bir heyet karşıladı. Kaymakam
Kürkcü’den ilçe hakkında bilgi alan Vali Yazıcı,
daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonunda,
kurum müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya
katıldı. Toplantıda İbradı’nın eğitim alt yapısı,
sosyo - kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm
ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan
tedbirler hakkında brifing aldı.İlçede yapılan çalış-
malar, projeler, ilçe sorunları ve çözüm önerileri-
nin konuşulduğu toplantıda Vali Yazıcı, “Bizler bu
makamlarda Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyo-
ruz. Ülkemize ve halkımıza karşı sorumluyuz. Al-
dığımız maaşı hak etmemiz için mesaimizi en iyi

ve en kaliteli şekilde tamamlamak zorundayız. Bu
büyük millete hizmet etmek onur ve şereftir. Halka
hizmette hızlı ve çözüm odaklı davranmalıyız. Va-
tandaşlarımızla iletişimimizde saygı ve hoşgörülü
olmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı
hassasiyet ve titizlikle hizmet sunmalıyız. Devletin
memuru olarak, devletin itibarını sarsacak her
türlü tavır ve davranıştan itina ile kaçınmalıyız.”
dedi.

Vatandaşla buluştu

Vali Ersin Yazıcı, el değmemiş doğası, tarihi sokak-
larıyla meşhur, Ormana mahallesindeki esnaf ve
işletmeleri ziyaret etti. Onlarla sohbet eden Yazıcı;
Pandemi tedbirlerine dikkat etmelerinin kendileri
ve halk sağlığı açısından ehemmiyetine vurgu ya-
parak bol kazançlar ve hayırlı işler temennisinde
bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbetten sonra
“Ormana Çarşı İçi Sokakları Sağlıklaştırma Pro-
jesi”ni yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Temsa Ulaşım
Araçları’nın Sabancı

Holding ve PPF 
IndustryCo (Skoda Trans-

portation ana ortağı)
tarafından satın alınması

konusunda tüm resmi
süreçler tamamlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Şah
Deniz 2 sahasındaki doğal gazı
Avrupa'ya taşıyacak Trans Adri-
yatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın
(TAP) tamamlandığını belirte-
rek, “Artık haftalar içerisinde
resmi açılışı yapılacak. Bakü’den
Avrupa’ya tarihi bir boru hattı
tamamlandı.” dedi

Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR
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YENI DONEM
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İmamoğlu ile
görüseceğim!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'de corona virüsü salgınının yeniden
tırmanışa geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, İstanbul'a yapacağı ziyarette İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla da görüşmeyi planladığını söyledi

SağlıkBakanı Fahrettin
Koca, Güney Marma-
ra'daki corona virüsü salgı-

nında yaşanan gelişmeleri ve sağlık
yatırımlarını incelemek üzere Bursa'ya
geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile
bir araya gelen Bakan Koca, temasla-
rına ilişkin valilikte basın toplantısı dü-
zenledi. Sözlerine sağlık çalışanlarının
hastaları iyileştirmek için gösterdiği
çabayı, vatandaşların da tedbirlere
uymak için göstermesini rica ederek
başlayan Sağlık Bakanı Koca, salgınla
mücadelede şu an tedbirlerden daha
güçlü bir silahın bulunmadığı vurgu-
ladı.

Tedbirle kazanılır

“Biliyoruz ki böyle bir mücadele, sa-
dece hasta tedavi ederek kazanılmaz,
yayılmayı önleyerek kazanılır” diyen
Sağlık Bakanı Koca, sözlerine “Bu
ancak ve ancak tedbirlere uymakla
mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrı-
larımızı tekrarlıyoruz. Bugün burada
planladığımız gibi çalışma toplantıları
düzenlediğimiz her yerde, salgına karşı
mücadelede gelinen noktayı hastane-
lerimizin durumunu, alınacak ek ted-
birleri, sağlık çalışanlarımızın
ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bur-
sa'daki çalışmamıza değerli valimiz
Yakup Canbolat ile durum değerlen-
dirmesi yaparak başladık. Kendisi, bil-
diğiniz gibi salgına karşı yerel tedbirleri
alıp uygulamaya koyan İl Hıfzıssıhha
Kurulu'na başkanlık etmektedir. Sayın
Vali Canbolat'a çabaları için mücade-
lemiz adına teşekkür ediyorum” şek-
linde devam etti.

Sınırlı kalmayacak

3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa’nın,
Covid-19'a karşı verilen mücadelenin
merkezlerinden biri olduğuna değinen
Bakan Koca, “Sosyal hareketliliği ve
diğer şehirlerle yoğun ilişkileri, öne-
mini daha da artırıyor. Burada kaza-

nacağımız başarı Bursa ile sınırlı kal-
mayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde et-
kileyecektir. Ziyaretimize yoğun bir
program sığdırmış durumdayız, Bursa
Şehir Hastanesi'ni ziyaret edeceğim.
Daha sonra Bursa'dan başlayarak Ba-
lıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova il
sağlık müdürlerimiz, hastane başhe-
kimlerimiz, sahada görevli koordina-
törlerimizle il bazında ayrı ayrı
toplantı yapacağız. Toplantılarımız ta-
mamlanınca bu şehirlerin sakinlerine
açıklamalarımız olacak” diye konuştu.
Ülkenin bir noktasındaki riskin, ülke-
nin her bir noktasını ilgilendirdiğini
belirten Bakan Koca, son durum için
gerekli bilgileri de vatandaşlarla payla-
şacaklarını dile getirdi.

İstanbul uyarısı

Konuşmasında İstanbullulara da ses-
lenen Bakan Koca, “İstanbul'daki vaka

sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40'ına
ulaşmış durumda. İstanbulluları, ku-
rallara gerekirse fedakarlıkta buluna-
rak uymaya davet ediyorum. Hafta
sonundan başlayarak 5 gün, İstan-
bul'da çalışma arkadaşlarımla birlikte
olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir
Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü
ile görüşmeler yapmayı planlıyorum.
Bu Çarşamba, Bilim Kurulu Toplantı-
sı'nı da İstanbul'da gerçekleştireceğiz.
Bu görüşmelerden, denetimler, günlük
hayat düzeni ve toplu taşıma konu-
sunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuç-
lar alacağımıza inanıyorum”
ifadelerini kullandı. Son olarak Bakan
Koca, “Sağlık çalışanlarımız, her gün
fedakarlığın yeni bir örneğini gösteri-
yor. Onların hastaları iyileştirmek için
gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere
uymak üzere gösterelim” sözleriyle
açıklamasını noktaladı. DHA

İçİşlerİBakanı Süleyman
Soylu, "2021 yılını Türkiye'de
'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan

edeceğiz ve buna yönelik çalışmalarımızı
hızlandıracağız" dedi. İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen
'Afet ve Acil Durum Kurulu Toplantısına'
katıldı. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte,
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı,
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve
Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık katıldı.
Burada konuşan Bakan Soylu,
Türkiye'nin 17 Ağustos 1999 depreminden
bugüne kadar afet müdahale kapasitesi ve
afet olgusunun bütüncül yönetimi konu-
sunda takdir edilmesi gereken büyük me-
safe kat ettiğini belirterek, "Bugünün
Türkiye'si afet yönetimini; afet öncesi, afet
anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme
olarak ele alabiliyor. Türkiye, AFAD çatısı
altında müdahale ve teknik kapasitesini
dünya standartlarına çıkarmış, Avrupa'nın
en büyük ikinci deprem gözlem ağına
sahip olmuştur" dedi.

Tatbikatlar devam ediyor

'Afet Riski Azaltma Planı'nın şu anda 6
ilde devam ettiğini, 81 kentin 'İl Afet Riski
Azaltma Planı'nın ise 2021 yılı sonu itiba-
rıyla tamamlanacağını kaydeden Soylu,
"Ayrıca 2021 yılını Türkiye'de 'Afet Eğitim
Yılı' olarak ilan edeceğiz ve buna yönelik
çalışmalarımızı hızlandıracağız. Keza tat-
bikatlarımız devam ediyor. Ülke genelinde
18 bin 642 adet acil durum toplanma ala-
nımız mevcut. Önümüzdeki salı günü İs-
tanbul'da, toplanma alanlarına ilişkin bir
saha tatbikatımız olacak. Gerek çalışma
grubu toplantılarını, gerekse bu tatbikatları
yaparken, stratejik planlarımızın da elde
edilen bilgiler doğrultusunda güncellen-
mesi gerekliliği ortaya çıkıyor. Bugünkü
toplantımızda Türkiye acil müdahale pla-
nımızın güncellemesiyle ilgili çalışmaları
da ele almış olacağız" dedi.

2021 'Afet Eğitim 
Yılı' ilan edilecek

Ülkemize şöyle bir bakalım

B iliyorsunuz, Cumhurbaşkanı toplu açılışlarda, tam bir
yönetmen gibi kameraların ne yapacağını, “Hadi şöyle
bir etrafı teferruatlı bir şekilde göster. Önemli yerlere

zum yap ta hep beraber izleyelim “ diyor.
Sonra kameramanlar söyleneni aynen yapıyor. Cumhurbaş-

kanı pandemi nedeniyle gidemediği açılışını yaptığı tesisleri
izliyor. Sonra oradaki görevli ve izleyicilerle üstlenicilere, 
“hayırlı olsun” diyerek besmele ile açılışı gerçekleştiriyor.

Bizde ülkemizde Cumhurbaşkanımız gibi, olup biten ve
akılda kalanlara şöyle bir bakalım.

Mesela, Fetö denen zat ve adamları Akşam gazetesinde yaz-
dığım, yaptığım ve yaptırdığım haberler nedeniyle beni 50’nin
üzerinde şikayet etmiş olmasına ve geçtiğimiz günlerde, Fetö
dönemi bazı hakimlerin verdiği iki tekzip kararını usulüne
uygun yayımlatmadığım gerekçesi ile verilen 100 bin lira ce-
zayı haklı olduğumuz için itiraz ettiğimiz Yargıtay bozdu.

2015 Ocak ayında çözüm sürecinde, provakasyon için Hak-
kari’de bazı polislerin mahalle aralarında bomba attıkları mü-
fettiş incelemesi sonrası olayı yapan üç polisin tespit edildiği ve
bu polislerin açığa alındığını Vali ve Emniyet Müdürünün açık-
laması sonrasında A.A haber yapmış, bu haberi gazetemizde
geniş şekilde işlenmesinden sonra, haberde adı geçmeyen üç 
polisin şikayeti üzerine Akşam Gazetesi Yazı işleri
Müdürü olmam nedeniyle hakkımda ve Sabah, Akit, 
Yenişafak gazeteleri yöneticileri hakkında dava açılmıştı.

Konunun ilginç ve önemli yanı dava açılması süresi 4 ay'ı 
geçtiği halde reddedilmesi gerekirken, dava açılması. Bir diğer
önemli husus ise bu konu ile ilgili İddianameyi hazırlayan 
zamanın Hakkari Savcısı ve iddianameyi kabul eden Hakim
daha sonra Fetöcülükten meslekten atılmış olmalarına rağmen
davamızın o gün bu gündür devam ettiğidir.

Olup bitenler

Geçtiğimiz yıllarda onlarca, yazar, bilim insanı, aydın, asker
ve benzerleri Ergenekoncu diye hapse atıldı. Bu kişiler suçları-
nın ne olduğunu bilmeden, yıllarca Ergenekoncu olmadıklarını
ispat edemedikleri için hapis yattılar.

Sonunda Ergenekon diye bir örgüt olmadığına yargımız
karar verdi. Ergenekoncu diye hapis yatanların boş yere yattık-
ları anlaşıldı. Bazıları hapiste kaldıkları süreyi değerlendirerek
kitap yazdı ve kitapsızlıktan kurtuldu.

Ülkemizde Genel Kurmay Başkanı Silahlı Terör örgütü kur-
maktan hapis yattı. Yine SÖZCÜ gazetesi yayın hayatına girdi-
ğinden bu yana Fetö ve diğer terör örgütlerine karşı olduklarını
belirtip mücadele ettikleri halde, yönetici ve bazı yazarları Fetö
örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmekten yargılanıp
mahkumiyet aldılar. Hukuk süreci henüz bitmediği için sonuç
belli değil.

Bir başka konu Atatürkçülüğü ile bilinen ve sürekli Atatürk
ilke ve devrimlerini savunan Halk Televizyonu, 6112 sayılı Ka-
nun’un 8. Maddesinin (a) bendinde yer alan, “Türkiye Cumhuri-
yete, varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milliyeti ile
bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı ola-
maz” ilkesinin tekraren, ihlali gerekçesi ile 5 gün süreyle durdu-
rulmuştur” denilerek RÜTÜK tarafından 5 gün ekran karartıldı.
Aynı eylem daha önce benzer gerekçe ile Tele 1 Televizyonu da
5 gün süre ile kapatılmıştı.

Son günlerde Anayasa Mahkemesi kararına uymayan 14.
Ağır Ceza Mahkemesi sonrası paylaşılan ışıklı mesajlar bir
hayli gündem oluşturdu. Davanın hukuki yönü bitmedi. Onu da
bekleyip göreceğiz.

Ankara da ve başka illerde kamu kurum ve kurumlarının,
Bakanlıkların resmi dairelerin ışıklarının yanması orada ça-
lışma olduğunun belirtisidir. Işıklar elbette sönmesin ama, 
sonunda ülke ve milletimiz için iyi şeyler ortaya çıksın isteriz.

Partilere operasyon
Bilindiği gibi daha önceleri Cumhuriyet halk Partisi Ata-

türkçülük meselesinden bir hayli gündem olmuştu. İlginçtir bu
konuyu Mustafa Kemal mi. Atatürk'mü diye gündemde 
tutanlarda yandaş tabir edilen gazetelerdi.

Günümüzde bunların ağzına yeni ciklet geldi. İYİ parti 
İstanbul İl Başkanı Fetöcü mü, değil mi?

Olayı elinde hiç bir belge  olmayan Ümit Özdağ ileri sürdü.
Meral Hanım "ben zamanında istihbarat birimlerine sordum.
Böyle bir kayıt olmadığını söylediler" dedi.

Bitmedi tabi birden İstanbul'un 39 ilçe başkanları ve Ülke-
mizin 81 il başkanı Ümit Özdağ'ın partiden ihracını istediler.
Bu durum elbette Cumhur İttifakına yaradığı için yine onların
medyası yazmayı pompaylamayı sürdürüp duruyor.  Bunuda
bekleyip göreceğiz.

Diğer olaylara bakalım

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.
180 bin seçmenli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne hikmetse
tam tamına 11 aday vardı. Sonunda ikinci tura kalan Cumhurbaş-
kanı ve Başbakan yarıştılar ve yarışı eski Başbakan kazanıp
KKTC’nin Cumhurbaşkanı oldu. Yavru vatana iyi işler yapmasını
temenni ederim.

Azerbaycan, 30 yıl sonra Ermeniler tarafından işgal edilen
topraklarını almak ve oradaki soydaşlarımızı özgürlüğüne 
kavuşturmak için atağa geçti ve büyük oranda başarılı oldu 
ve olmayı da sürdürüyor.

Daha önce yazarak , “Ateşkes’in başka amaçlar güttüğünü,
Ermenistan’a nefes aldırmak ve silah takfiyesi için kullanılaca-
ğını buna dikkat edilmesi gerektiğini” belirtmiştim. Haklı da
çıktım. Terör devleti Ermenistan kalleşliğini gösterip, ödlekliği
nedeniyle Azeri Ordusunun karşısına çıkamayınca Rusya ve
Fransa’nın verdiği silahlarla bebekler dahil sivilleri vurmaya
devam ediyor.

Azerbaycan’ın kısa sürede topraklarını kurtarıp, bu 
ödleklere gereken dersi vermesini temenni ederim.

Hele hele, yıllardır sözüm ona dost bilinen hatta kabile reis-
leri öldü diye yas tuttuğumuz Suudiarabistan’ın yaptıklarına,
ülkemize karşı boykot yaptıkları yetmiyormuş gibi başka dev-
letleri de boykota katılmalarına ne demeli? Yetmedi Birleşik
Arap Emirlikleri’nin bizim öğrettiğimiz pilotlarla Yunanistan’a
uçak göndermesi ayrı bir mesele. Boykot çağrısına uyan diğer
Müslüman ülkeler sanki yarış haline girdiler. Kimisi ambargo
koyuyor kimisi vergi.

Vee askıda ekmek meselesi.
Hükümetin ortağının lideri, Osmanlıdan bu yana süregelen

geleneği hatırlayıp bir kampanya başlattı. Hükümet ortağı 
olmasına rağmen, bu durumun hükümetin vatandaşı ekmeğe
muhtaç ettiğinin belgesi olduğunun bir kanıtı olarak 
değerlendirildi..

Bu durumu Cumhurbaşkanı ve çevresi hoş karşılanmadığı
belirtiliyor. Öte yandan korana acımasızca canlarımızı almayı
sürdürdüğü yetmiyormuş gibi son günlerde metil alkolle yapılan
kaçak içkiler de can almayı sürdürüyor. Nedenine bakıldığında
alkollü içkilere yüzde 400’ün üzerinde KDV ve ÖTV vergilerinin
artışı ile fiyatların yüksek olduğu belirtiliyor.

Ülke bizim halk biziz. Bu konu ve benzerleri hakkında 
nelerin olacağı ve nelerin yapılacağını bekleyip göreceğiz...
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Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma na-
mazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan, Hz. Ali Ca-

misi'ne geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a,
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Bayram Şenocak eşlik etti. Erdoğan, cuma namazı-
nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Öte yandan basın açıklaması öncesinde gazetecilere
maske ve siperlik dağıtıldı.

Toplu mekanlardan kaçının

Cıma namazının ardından açıklamalarda bulunan Erdo-
ğan, İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirlerinin sorulması
üzerine, "Şu an itibariyle gerçekten İstanbul koronavirüs
salgınında hemen hemen en önde gelen illerimizden bir
tanesi. Ve bu konuda bu mücadeleyi başta yazılı görsel
medya olmak üzere sürdürmemiz lazım.  Ve bir de toplu
mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor. Yani bu
toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok
daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna
kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassa-

siyeti gösterelim ki, evlerimizden misafirlerden korunma-
mız vs bunlara da dikkat edeceğiz. Ve kendimize daha
doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Ba-
kanımız değişik illeri dolaşıyor, bugün Bursa'da" cevabını
verdi. 

Amerika'ya soracak değiliz

Rusya'dan alınan S-400'lerin sorulması üzerine "Test ya-
pıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı
kesinlikle bizi bağlamaz" diyen Erdoğan, "Biz elimizdeki
bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapaca-
ğız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz
sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır
silahlar... Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız si-
lahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya
da devam edeceğiz. Yunanistan'ın elinde S300'ler var. Bı-
rakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söy-
lüyor mu?  Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması
demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız,
yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz" açıklama-
sında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Erdoğan İstanbul'daki yaşanan koronavirüs vakaların-
daki artış ile ilgili, "Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerekiyor"
dedi. S-400'lerle ilgili de konuşan Erdoğan, "Test yapıldı doğrudur, halen
yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki
bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız?" diye sordu

RUSYA'NIN OLUMSUZ BİR AÇIKLAMASI YOK
Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Aliyev'in ifadesini kenara koy-
mak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar
burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Tür-
kiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı oldu-
ğuna inanıyorum. Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan
Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu

barış görüşmelerinde Türkiye Rusya ile beraber bulunmalı
diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı
şu ana kadar benim kulağıma gelmedi. Rusya'nın Türkiye
ile ilgili olumsuz açıklamaları yok. Şu ana kadar biz gerek
Azerbaycan Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda
yani; Suriye'de müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile
ilgili müşterek çalışmalarımız oldu" ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
Bursda’da 
konuştu. 

Recep Tayyip
Erdoğan
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İstanbul Üniversitesi Muhtelif Birimlere Ait Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin 2021 Yılı Periyodik Bakım ve
Onarım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/564542
1-İdarenin
a) Adresi : ISTANBUL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IDARI VE MALI 

ISLER DAIRE BASKANLIGI 16 Mart Sehitleri Caddesi 2/4 
34116 Beyazıt FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124400000 - 2124400032
c) Elektronik Posta Adresi : maliisler@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 37 Adet Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Periyodik Bakım 

Onarımı Hizmeti - Yılda 2 bakım (6 ayda bir bakım) Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Muhtelif Birimlerinde, Teknik Şartnamede Bakım 
Yapılacak Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Listesinde yer alan 
mahallerde ilgili cihazların bakım onarımı yapılacaktır.

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı İhale Odası Beyazıt /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.11.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin aslını yada noter onaylı suretini ihalede teklifleri ile birlikte 
sunacaklardır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satı-
nalma Bürosu Beyazıt /İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta va-
sıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MUHTELİF BİRİMLERE AİT YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMLERİNİN
2021 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1242744)

Ş ırnak'ta etkisiz hale getirmek
istediği patlayıcının infilak et-
mesi sonucu şehit olan Patla-

yıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı
Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi
Cebeci Mahallesi'nde yaşayan baba-
sının evine asılan Türk Bayrağı, Gül-
den T. isimli kadın tarafından
kopartılarak yere atıldı. Haber veril-
mesi üzerine olayla ilgili çalışma
başlatan polis, kadının kimliğini tes-
pit ederek kısa sürede gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından

adliyeye sevk edilen kadın, serbest bı-
rakıldı. Baba Hüseyin Akgül'ün evine
ise yeni bir Türk Bayrağı asıldı.

Nasıl böyle bir hata yaptım!

24 yaşındaki çocuğu Gamze'nin zi-
hinsel engelli olduğunu, çocuğunun
bayrak aşkı nedeniyle bayrağı almak
istediğini belirten Gülden T.,"Benim
derdim bayrağı yere atmak değildi.
Benim derdim bayrağı alıp, eve ço-
cuğuma götürmekti. Çünkü çocu-
ğum beni çok darp etti. Çocuğa

derdimi anlatamadım. Alıp, toparla-
yıp, getiremedim eve. Çocuk bayrağı
görünce bayrak aşkı olduğu için
almak istedi. Ben de yukarıdaki ka-
dına, "Bayrağı alır mısınız?" dedim.
Benim amacım bayrağı alıp, camın
önüne koymaktı. Bayrak bahçenin
içine düştü. Ben bütün Türkiye'den
özür diliyorum. Bütün şehitlerden
özür diliyorum. Özellikle şehidin an-
nesinden ve ailesinden çok özür dile-
rim. Nasıl böyle bir hata yaptım. Ben
de bilmiyorum" dedi.  DHA

Sultangazi'de Şehit Esma Çevik'in babasının ikamet
ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağının bir kadın
tarafından çekilerek düşürülmesi güvenlik kamerasına

yansıdı. O görüntülerdeki Gülden T., "Benim amacım
bayrağı alıp, camın önüne koymaktı. Bayrak bahçenin

içine düştü. Ben bütün Türkiye'den özür diliyorum.
Bütün şehitlerden özür diliyorum" dedi

TuRKıYE’DEN
oZuR DıLEDı

Uzaktan eğitime 
tablet desteği
Kovid-19 sürecinde okullarda uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle sınırlı
imkanlara sahip öğrencilere katkı sunmak amacıyla Bağcılar Kaymakamlığı,
Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen
‘tablet kampanyası’ çerçevesinde 10 bin tablet dağıtımı başladı

EğiTiMdE fırsat eşitliği sunmak
hedefiyle başlatılan kampanyanın
açılışı Anafartalar ilkokulu’nda

Kaymakam Mustafa Eldivan, Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı ve ilçe Milli
Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla
yapıldı. ‘Bağcılar’dan eğitime tam destek, bir
tablet de siz alın, Bağcılar’da EBA’ya ulaşa-
mayan öğrenci kalmasın’ sloganıyla düzenle-
nen kampanyanın ilk etabında iş insanlarının
katkılarıyla temin edilen bin tablet öğrencilere
hediye edildi. Tabletlerin kalan kısmının ise
dönem içerisinde teslim edileceği belirtildi.

Herkesin interneti olacak

Evinde tableti ve bilgisayarı olmayan çocuk-
ları tespit etmek için çalışmanın başlatıldığını
söyleyen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldi-
van, “ilk etapta bin tane tablet dağıtılacak, ve-
rilen siparişlerle 2 bini bulacağız. Bağcılar’da
tableti olmayan, internete bağlanamayan
gencimiz, çocuğumuz, delikanlımız kalmasın
diye böyle bir uğraş içerisindeyiz. Emeği

geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençleri-
mizin dijital dünyaya, internete erişimiyle be-
raber farklı bir ufuk açılmasını da temenni
ediyorum” dedi.

Tabletlerin dağıtımını yaptık

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
ise “Eğitime desteğimiz devam ediyor, okul
arazilerinin teminden, okul yapımına, bakım
ve onarımına kadar destek olmaya çalışıyo-
ruz. Bugün EBA TV’ye erişemeyen, interneti,
bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerimiz
kalmasın diye bir kampanya başlattık. daya-
nışma ve yardımlaşmanın en güzel örnekle-
rinden bir tanesi, ilk etap tabletlerin dağıtımını
yaptık. Tableti, bilgisayarı olmayan öğrenci
kalmayıncaya kadar dağıtıma devam edece-
ğiz” diye konuştu. Tabletlerine kavuşan öğ-
renciler, mutlu olduklarını dile getirerek,
yetkililere teşekkür etti. Tablet hayali oldu-
ğunu söyleyen küçük Eymen, gözleri dolarak
EBA TV’ye gireceğini, ödevlerini yapacağını
anlattı. dHA

Dolmuşçudan
örnek davranış
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yolu keserek yaşlı bir çifti karşıya
geçiren dolmuş şoförüne, Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti

Tuzla Belediyesi
önünde 15 Ekim’de yaşlı
bir çift yaya geçidinden

karşıya geçmek istedi.  O sırada
caddeden geçen Tuzla - Pendik
hattında hizmet veren yolcu mini-
büsünün sürücüsü, yaşlı çifte yol
vermek için durdu. Ancak çift şe-
ritli yolda diğer araçların durma-
ması üzerine doluş şoförü
aracından inerek yolu kesti ve yaşlı
çiftin karşıya geçmesini sağladı.

Güzel bir ders oldu

O anlar ise Tuzla Belediyesine
bağlı güvenlik görevlileri tarafından
fark edilirken yaşananlarda güven-
lik kameralarına yansıdı. Olayla il-
gili açıklamalarda bulunan Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
"Şoför arkadaşımız yapmış olduğu
davranış bütün Türkiye’ye güzel
bir ders oldu. Kendisine teşekkür
ettik, beraber kahve içtik. Mini-
büsçü arkadaşımızın bu hareketiyle
hem insan şahsiyetine gösterilmesi
gereken saygıyı, hem de topluma
bir ders vermiş oldu. Büyük bir
medeniyetin torunları olarak bugü-
nümüze ve geleceğimize büyük
mesajlarımızın olması gerektiğini
düşünüyorum. Şoför arkadaşımıza
teşekkür ediyorum. Böyle güzel
davranışların yaygınlaşması gereki-
yor” dedi.

Sizlerle paylaşmak istedim

Sosyal medya hesabı twitter üze-
rinden açıklamalarda bulunan
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı, "Belediye önünde kamera-
lara yansıyan bir görüntüyü sizlerle
paylaşmak istedim. Karşıdan kar-
şıya geçmek isteyen vatandaşlara
yol veren minibüs şoförünün
çözüm biçimi tartışmaya açık olsa
da tebrik etmeden geçemem. 
Trafikte yaya önceliğini de bu vesi-
leyle hatırlatmış olalım" diye 
konuştu. DHA

Denetimler 
devam ediyor
Esenyurt Belediyesi zabıta
ekipleri, Koronavirüs ile
mücadele kapsamında 
maske ve sosyal mesafe 
denetimlerine devam ediyor

İçİşlerİ Bakanlığı’nın
yayımladığı Koronavi-
rüs genelgesi kapsa-

mında denetimlerini sürdüren
Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri,
vatandaşların toplu kullanım alan-
larından olan istirahat ve eğlence
yerleri, kafe ve restoran gibi yeme
içme mekanlarını denetledi. Tüm
hafta boyunca devam eden dene-
timlerde ekipler, işletmelerde tek tek
gezerek Koronavirüs ile ilgili de-
zenfektan, maske, sosyal mesafe ve
Koronavirüs’e karşı 14 kural afişleri
gibi gerekli önlemlerin alınıp alın-
madığını kontrol etti. Koronavirüs
salgınıyla mücadele kapsamında
içerisinde bulunulan kontrollü sos-
yal hayat döneminde temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı
sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları
için belirlenen tedbirlere uyulması
konusunda da denetimler yapan
ekipler, işletmelere gerekli uyarı-
larda da bulundu. 

Arnavutköy'de 
maske denetimi

Koronavirüs ile mücadele
kapsamında Arnavut-
köy'de denetim yapıldı.

Toplu taşıma araçları, kafe ve restau-
rantlar, pazar yerleri gibi alanlarda
denetimleri sıklaştıran ekip-
ler Arnavutköy Cumhuriyet
Meydanı'nda vatandaşları
artan vaka oranları karşı-
sında uyardı. Meydanda bu-
lunan vatandaşları polis
aracından sık sık anonslarla
bilgilendirmeye çalışan
ekipler, banklarda oturan
vatandaşları da sosyal me-

safenin korunması yönünde uyardı.
Maske ve mesafe kurallarına uyul-
ması yönünde uyarılarda bulunan
polis ekipleri, maske takmayan kişi-
lere de ceza kesti.
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

G ünü birlik koşuşturma içinde "Ya Nasip" diye-
rek çıktığımız yollarda kiminin batıya, kimi-
nin doğuya, senin kuzeye, benim de güneye yol

aldığımız şu dünyada verilen mücadelenin başarıya
ulaşması çabalarının sonuç vermesini beklerken o 
yollardaki engellere de takılmamak için mücadele
ederiz.

Çünkü o yollarda birçok gizli hayranımız, sinsi düş-
manlarımızın olduğunu da hesaba katarsınız. Diğer
bir adıyla tükürdüğünü yalamak istemeyenlerin ve sizi
o mikroplu tükürüklerinde boğma hesabı yapanların
karşısında iyi niyetleriyle, dualarıyla sizin bilmediği-
niz birçok hayranınız da vardır.

Bu iki faktörün hayat mücadelemize hep rol verdi-
ğini bilerek sinsi hesaplar peşinde olanlara yönelik al-
dığımız tedbirlerin baş silahı azim ve özgüvendir.

Allah'ın herkesin gönlüne göre verdiği bu yaşam
koşuşturmasında hep kazananların, sinsi düşmanlık-
lar içinde olanlar dahil herkese kendisi gibi iyi niyetle
göz perdesinde kem olmadan bakmasıdır.

İnanmıyorsanız kendimizin bakışı dahil çevremiz-
dekilerin o hayat mücadelesi yolunda ortaya koyduk-
ları başarı ya da başarısızlıklarına ve etraflarındaki
hayranlarına ya da dost görünüp binbir sinsi hesap
içinde olanlara bakmak yeter de artar bile.

Kendi özel hayatında bu iki faktörün yani gizli hay-
ranlarımı sinsi düşmanlarımı bir teraziye koydu-
ğumda terazinin ağır basan kefesine bana gizlice
hayran olup sinsice düşman olanların ağır bastığını
görüyorum.

Ama tek niyetim bu sinsilerin de olduğu tüm insan-
lara art niyetsiz kem gözsüz bir yaşamın daha iyi ola-
cağını anlamalarını sağlayacak olan birlikteliğin
olduğunu anlatmak çabası içindeyken terazinin ağır
basan kefesindekilerin sinsi düşmanlıklarının bana
değil, kendilerinin de içinde olduğu toplumu üzdüğünü
ve hep kaybedenlerin onlar olduğunu bilmeleridir...

T atilden dönenlerin etkisi ve ha-
vaların da soğumaya başlama-
sıyla kapalı alanlarda daha çok

vakit geçirilmek zorunda kalınması, İs-
tanbul'u yeniden Türkiye'de salgının
merkezi haline getirdi. Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca'nın "Türkiye'deki vakala-
rın yüzde 40'ı İstanbul'da, sayılar Anka-
ra'nın 5 katına çıktı" açıklamasının
ardından gözler yine salgınla mücadele-
nin ön cephesinde yer alan filyasyon
ekiplerine çevrildi. Kovid pandemisiyle
mücadelede 11 Mart'tan bu yana İstan-
bul'un en büyük ilçelerinden, yaklaşık
yarım milyon nüfuslu Kadıköy'de filyas-
yon çalışmalarını tüm hızıyla sürdür-
düklerini söyleyen Kadıköy İlçe Sağlık
Müdürü Neslihan Uyar, vaka sayıların-
daki hızlı artışın yüzde yetmişinin aile içi
bulaşlardan kaynaklandığını vurguladı.
Dr. Uyar, "Mart 11 den beri filyasyon
çalışmalarını durmaksızın sürdürüyo-
ruz. Kadıköy 482 bin nüfusla kalabalık
ilçelerimizden biri. Bizler 30 ekiple 7
gün boyunca sabah 07:00 akşam
24:00'e kadar çalışmalarımızı yapıyoruz.
Salgının ilk başladığı zamanla bugün
arasında sahada nasıl bir fark var derse-
niz; artık hastalar daha bilinçli, o panik
havası yok. Ama maalesef bir rahat-
lama var. Temaslı vaka tespitlerimizin
yüzde 70'i aile içi bulaş. Çünkü kişi dı-
şarıdaki mekanı tehlikeli buluyor ama
kendi içinden olunca, annesinin evine
gittiğinde ya da bir akrabasını ziyaret et-
tiğinde kendini güvende sanıyor" dedi.

Bir kişi 18 kişiye bulaştırdı

Aile içi görüşmelerde maske ve mesafe
kurallarının tamamen ihlal edildiğini
vurgulayan Dr. Uyar, "Evde söz merasi-
mine gidenler, bazı hanımlardan gün
buluşmalarına yeniden başladıklarını
bile duyuyoruz. Orada da yemek yiyor-
sunuz, mutlaka maske çıkıyor, salon ya
da bir odada kapalı ortamdasınız. Bun-
lar hep bulaşı artırıyor. Bizim şu andaki
en büyük sıkıntımız bu. Mesela bizim
temaslı filyasyonunda yaşadığınız ilginç
bir olay var. Bir teyzemiz aşure yapmış,
teyze pozitif vaka olarak sistemimize
düştü. Öyküsünü sorguladık, teyzeci-
ğim neler yaptın, son 7 gün kimlerle
görüştün vs. 'Kızım aşure yaptım, apart-
mana dağıttım' dedi. Teyze dağıtırken
masken var mıydı, mesafene dikkat ettin
mi, kapıdan iki dakika verip mi ayrıldın
diye sorduğumuzda ise 'Ya olur mu
kızım, hepsine girip çay da içtim' diye
yanıtladı. Tüm apartmanı taramak zo-
runda kaldık ve üç beş gün sonra semp-
tom verenlerden de test yaptığımızda
bir sürü pozitif vakamız oldu. Teyzemiz
iyi niyetliydi ama yaklaşık 18 kişiyi izo-
lasyona almak zorunda kaldık" diye ko-
nuştu. "Dışarısı, içerisi fark etmiyor,
hepimiz birer sessiz taşıyıcı olabiliriz"
diye konuşan Dr. Uyar, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Biz kişinin temaslılarına
ulaştığımız gibi pandeminin başından
beri ilaçlarını da evlerine kadar götürü-
yoruz. İlaçları da hastanın durumuna
göre, altta yatan hastalığına göre he-
kimlerimiz tarafından belirlenip nasıl
kullanacaklarına karar veriliyor. Bazen
şu sorular geliyor, 'Bize farklı, ona farklı
ilaç verildi. Bana bu niye bir tane diğe-
rine iki tane verdiler?' Bu, tamamen kişi-
nin altta yatan hastalığına, yaşına ve
diğer özelliklerine göre hekimin karar
verdiği bir şey"

7/24 arayabilirler

Evde takip edilen temaslı vakaların du-
rumunda değişiklik olduğu taktirde
yaklaşık üç hafta önce uygulanmaya
başlanan yeni bir entegre sistem saye-
sinde vakaların 112 aracılığı ile de ken-
dilerine bildirildiğini anlatan Dr.
Neslihan Uyar, bu yeniliği şu şekilde
özetledi: "Bir diğer güzel hizmetimiz de
yeni aktive. Herhangi bir semptomu ol-
madığı için evde takip edilen temaslılar,
durumlarında değişiklik olduğunda sa-
dece aile hekimleri üzerinden değil 7/24
arayabilecekleri 112 üzerinden de bize
bildirilebiliyor. Vatandaşımız sıkıntısı
olduğunda 112'yi arıyor, 112 kişinin
semptom öyküsünü aldıktan sonra am-
bulans ya da hastane ihtiyacı yok ise,
bu kaydı İlçe Sağlık Müdürlüklerinin
ekranına iletiyor. Bizim ekibimiz de bu
kayıtlar üzerinden temaslıya tekrar ula-
şıp gerekirse sürüntü alıyor ve ilaç baş-
lıyor. Yani temaslıların semptomu
ortaya çıktığında kendileri hastane ya
da doktora gitmeye çalışmadan evle-
rine gidiliyor. Vatandaşların aklına takı-
lan tüm sorular için de bizim 7 gün 24
saat hizmet veren ekiplerimiz var.

Gelen soruları cevaplıyoruz"

Size bir şey olamayabilir!

Bu hastalıkta semptomun bazen testten
bile önemli olduğunun altını çizen Dr.
Uyar, "PCR elbette kıymetli ama kişinin
kliniği bizim için esas olan şey. Kişi en
ufak bir rahatsızlığını bize bildirdiğinde
biz derhal bunu Kovid şüphesi olarak
ele alıp sürüntü alıyoruz. Bu konuda hiç
kimseyi geri çevirmiyoruz" dedi. Pozitif
vakaların ekrana yansıdığı an kişinin iş-
yeri, okulu, adresi, aile bilgileri gibi tüm
verilerini anında görebildiklerini de be-
lirten Dr. Uyar, vatandaşların bu dönem
temaslısını saklama eğiliminde de oldu-
ğunu vurgulayarak "Biz vakaya gittiği-
mizde kişinin karşısına birçok şeyi
bilerek gidiyoruz. Bu da bize bir avantaj
sağlıyor. Hastamız bazen temaslılarını
söylemek istemiyor, insanlar 14 gün
evde izolasyona girmek istemeyebiliyor.
Ama zaten o kişiler de birkaç gün sonra
belirti olduğunda 'Ben aslında söyleme-
miştim ama' diyerek 112 aracılığıyla
yine bize ulaşıyor. Oysa biz ne kadar
hızlı hareket edebilirsek o kadar başarı
sağlarız. Tabii mesele sadece semptom
değil burada. Asemptomatik olup taşı-
yıcı olarak dolaşan kişiler var. Ekstra
tehlikeli oluyor bu. Çünkü kendileri hiç-
bir şey hissetmiyor ama bir yaşlıyla ya
da riski olan biriyle temas halinde olabi-
liyorlar. Bu da hasta sayılarımızı artırı-
yor. Kişinin kendisinde bir şey
olmayabilir ama en yakın arkadaşını
yoğun bakımlık yapabilir. Onun için 
lütfen ama lütfen, dürüst olalım" dedi.
DHA

ZAYİ İLANI 
Beylikdüzü belediye başkanlığına 
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tutarlı Makbuzumu kaybettim hükümsüzdür. 

Gizlice hayran 
sinsice düşmansınız!

Filyasyon ekipleri, özellikle İstanbul'da son günlerde yeniden yükselişe
geçen vaka sayılarındaki artışın büyük çoğunluğunun aile içi
bulaşlardan kaynaklandığını açıkladı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü 
Dr. Neslihan Uyar, "İnsanlar AVM'lerden restoranlardan çekiniyor ama
annesinde, akrabasında pazar kahvaltısında toplananlar, komşusunda
gün için bir araya gelenler tehlike yok zannediyor” ifadelerini kullandı

TEHLIKE ICERDE!

Kendi ekipleri de dahil sağlık ça-
lışanlarından da pozitif olan ar-
kadaşları olduğunu söyleyen Dr.
Uyar, bunlardan birinin de ken-
disi olduğunu söyledi ve ekledi:
"Bir hafta hastanede kaldım,
sonrasındaki süreci de evimde
geçirdim. Ama o 14 gün çocuk-
larınızla, eşinizle, kimseyle görü-
şemiyorsunuz ve o zaman
sağlığın, önlem almanın kıyme-
tini daha iyi anlıyorsunuz. O
dönem her camdan baktığında
bunu ihlal edenleri gördüğümde
iki katı daha kızıyordum. Hem
kendinize hem çevrenize zarar
veriyorsunuz. Bu arada okullar
açıldı. Şimdilik ilçemizde güzel
gidiyor. Ama lütfen orada da ve-
lileri, anne-babaları uyarayım;
çocuk geldiğinde direkt el yüz yı-
kanıp üstünü de değiştirmeli.
Çocuklar yaşlılarla çok bir araya
getirilmemeli. Kendim bile yaşı
büyük olan hiçbir tanıdığımla bi-
rebir ilişkiye girmiyorum aylar-
dır. Evet zor biliyorum, sıkıldı
herkes ama bir süre daha dişi-
mizi sıkmalıyız. Ondan sona bu
hastalığı defedebiliriz"

MASKE TAKMAYANLARA
İKİ KAT SİNİRLENDİM!

Üretici ve tüketici
burada buluştu
Eyüpsultan Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları’da (ESMEK) eğitim gören kursiyerlerin
ürettikleri ürünlerin satılması için 2 El Emeği Ürünleri Satış Mağazası açıldı. Belediye
Başkanı Deniz Köken, “Burası üreticinin ve tüketicin buluştuğu bir pazar haline geldi” dedi

EyüpsultAn’dA
ESMEK’ten başa-
rıyla mezun olan

kadınların sayısı ve ürettikleri
ürünlerle oluşturdukları
katma değerin her geçen gün
daha da arttığı belirtildi.
Eyüpsultan Belediyesi de
ESMEK eğitimleri sonrası
üretmeye başlayan kadınların
el emeği göz nuru ürünlerini
hakettiği değere satabilmeleri
için 2 El Emeği Ürünleri Satış
Mağazası açtı. Mağazalarda,
120 ev hanımının 20 katego-
ride ürettiği bebek, bambu

sepet, örgü çanta, yelek,
havlu, çeyiz ürünleri, deri
çanta, takılar, ahşap boyama,
bitki yetiştiriciliği, filografi,
örme çanta, yakma deri
çanta, keçe işleme ve mak-
reme çanta gibi ürünler satışa
sunuldu.

Pandemi
kurallarına uyalım

Açılışta konuşan Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz
Köken, “Pandemiden dolayı
geç kalınmış bir açılış oldu.
El emeği sergisi bizim seçim

vaatlerimiz içinde olan bir
çalışmaydı. Elimizdeki ürün-
lerin satışıyla ilgili ciddi so-
runlarımız vardı. Hem
üreticilerimizin vatandaşla
buluşmasını hem de halkımı-
zın el emeği olan ürünleri
kaynağından alabilmelerini
sağladık. Burası üreticinin ve
tüketicin buluştuğu bir pazar
haline geldi. Pandemiye
uygun olmayan durumlara
müdahale etmenizde fayda
var. Bulunduğumuz ortam-
larda pandemi kurallarına
uyalım” dedi. DHA

Açılmasına bir hafta kaldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ekim'de kılınacak Cuma
namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak Kariye Camii'nde son hazırlıklar yapılıyor

İstAnbul'un Edirnekapı sem-
tinde bulunan ve 6'ncı yüzyılda
Kariye Kilisesi olarak inşa edilen

yapı, önemli dini merasimlerde saray kilisesi
ve şapeli olarak kullanılıyordu. İstanbul'un
fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Baye-
zid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa
tarafından camiye çevrildi. Mozaikleri ile
ünlü Kariye Camii, Bakanlar Kurulu'nun 29
Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye
çevrilmiş, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin 11
Kasım 2019'da aldığı kararla bu statü iptal
edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredi-
len cami, 30 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınacak cuma
namazı ile 75 yıl sonra ibadete açılacak. Ca-

mideki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Mozaikler kapatılacak

Caminin ibadete açık olacak bölümünde bu-
lunan mozaikler, namaz esansında kapatıla-
cak. Mozaiklerin kapatılması için kullanılacak
açılır-kapanır perdelerin bir kısmı monte
edildi. Ayrıca birinci narteks bölümünde bu-
lunan mozaiklerin kapatılması için kullanıla-
cak perdelerin siparişinin de verildiği
öğrenildi. Ses sisteminin de hazır olduğu kay-
dedildi. Öte yandan özel yaptırılan minber de
girişe göre sağ tarafa yerleştirildi. İbadet için
camiye gelen vatandaşların kullanacağı ayak-
kabılığın ise hazır olduğu, ancak yerine yerleş-
tirilmesi için caminin ibadete açılacağı günün

beklendiği öğrenildi. Caminin halıları ise,
daha önce ibadete açılan Ayasofya-i Kebir
Cami-i Şerifi için Manisa'da dokunan Ördek-
başı Yeşili halılar ile aynı olacak. Yaklaşık 400
metrekare olarak sipariş verilen halılar, seril-
mek üzere camiye getirildi. DHA

Arnavutköy’de
gergin yıkım!
Arnavutköy'de hisseli araziler üzerine
yapılan kaçak yapılar yıkıldı. Yaptığı ahırın
yıkımına engel olmak isteyen bazı
vatandaşlar zabıta ve polis ekiplerine
dakikalarca dil döktü ancak sonuç değişmedi

ArnAvutköy Adnan Menderes Mahalle-
si'nde gerçekleşen yıkımda, haklarında daha
önceden tutanak tutulan ve tahliye kararı ve-

rilen ahırların yıkımına engel olmak isteyen yapı sahip-
lerinin tüm çabaları boşa gitti. Yaptıkları ahırları kendi
elleriyle yıkacaklarını söyleyen ahır sahipleri, yıkıma
engel olmak için yıkım ekibine dil döktü. Ahır ve kaçak
yapıların tahliyesi için kendilerine tebligat gittiklerini
söyleyen zabıta ekipleri, yıkım işleminin bugün gerçek-
leşmek zorunda olduğunu söyleyerek polis nezaretinde
yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Malzemeler boşaltıldı

Yıkım öncesinde bazı ahır ve yapılar içinde bulunan
malzemeler zabıta ekiplerinin de yardımıyla dışarı çı-
karıldı. Yıkıma engel olmak isteyen ve ahır önüne park
ettiği otomobilini çekmeyen bir vatandaşı ise polis
ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Yıkıma engel olmak iste-
yen vatandaşa daha sonra polis ekipleri maske kuralını
ihlalden işlem uyguladı. İlçe genelinde kaçak yapıların
yıkımına devam edileceği öğrenildi. DHA

Uyar, “Biz vakaya gittiğimizde kişinin karşısına birçok şeyi bilerek gidiyoruz. Bu da bize
bir avantaj sağlıyor. Biz ne kadar hızlı hareket edebilirsek o kadar başarı sağlarız” dedi.
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Şifresini
açıkladılar!

HOLLANDALI hacker Victor Gevers, ABD
Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının
şifresini 5'inci denemesinde doğru tahmin

ederek hesaba eriştiğini gösteren ekran görüntüsünü
paylaştı. Hollanda'da yerel yayımlanan De Volks-
krant'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump'ın
87 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabının şifresi,
Victor Gevers isimli bir hacker tarafından tahmin edile-
rek ele geçirildi.Gevers, De Volkskrant'a yaptığı açıkla-
mada, "Amerika'yı yeniden harika yap" olarak bilinen
"Make America great again" sloganın kısaltması
"maga2020!"yi deneyerek Trump'ın hesabına eriştiğini
belirtti.Haberde, Victor Gevers'in, Donald Trump'ın he-
sabına erişmeye çalışırken 5'inci denemesinde şifreyi
çözdüğü de belirtildi.Hesapta iki faktörlü kimlik doğru-
lama özelliğinin aktifleştirilmediği bilgisi de
aktarıldı.Gevers, "4'üncü denemeden sonra hesabın
bloke olmasını bekliyordum ama herhangi bir ek bilgi
sorulmadan 5'inci denememde şifreye ulaştım" dedi.

Fransız mallarına
boykot çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ve hükümetin İslam karşıtlığını açıkça dile
getirmesi, Arap coğrafyasının sinirlendirdi.

Yaşananlara tepki olarak bazı Arap ülkelerinde Fransız
mallarının boykot edilmesi için çağrılar yapıldı. Ku-
veyt’te esnaf, Fransız mallarını raflarından kaldırdı.İs-
lam'a yönelik saldırı dilini kullanmaktan çekinmeyen
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Paris
hükümetine Müslüman ülkelerden tepki geldi. Arap
ülkelerinde Fransız mallarının boykot edilmesi için
çağrılar yapıldı. Kuveyt’te esnaf, Fransız mallarını raf-
larından kaldırdı.

Orduya savaşa
hazırlık talimatı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yine savaşa
hazırlık açıklaması yaptı. "Savaş istemiyoruz
ama savaştan kaçmayız" diyen Çin lideri, or-

dunun modernizasyonunu hızlandırmasını istedi.Çin
lideri ülkesinin Kore savaşına katılışının 70'inci yıldö-
nümü için yapılan toplantıda konuştu.Şi, ülkesinin
Kore savaşında Amerikan ordusuna karşı savaşarak
gücünü kanıtladığını savundu."Çin halkı sorun istemi-
yor" diyen Şi, ulusal güvenlik ve egemenliğin tehdidi
halinde mücadeleden de kaçınmayacaklarını söyledi. Şi
ordudan da modernizasyonunu tamamlamasını istedi.
Çin lideri geçen hafta yaptığı başka bir konuşma da or-
duya savaşa hazır olması gerektiğini söylemişti. Bir as-
keri birliği ziyaretinde “Tüm enerjinizi savaşa hazırlığa
ayırın” diyen Şi,ordudan kayıtsız sadakat ve güvenilirlik
istemişti.Son dönemde ABD ile Çin ilişkileri gerginleş-
tikçe, sıcak çatışma riski de yükseliyor. Amerikan ordu-
sunun Güney Çin Denizi'ndeki varlığını arttırması ve
Tayvan'a silah satışı, Pekin yönetiminde tepkiyle karşı-
landı.Tayvan"a silah satışını "kabul edilemez" olarak yo-
rumlayan Pekin, gerekirse güç kullanarak adayı ana
karaya bağlayabileceği mesajını da veriyor.

T ürkiye’ye ilişkin tasarıda, Tür-
kiye’nin Irak, Suriye ve Libya’da
da insan hakkı ihlallerinde bulun-

duğu iddia ediliyor.Tasarılarda, ABD’nin
güvenlik yardımının hak ihlallerinde ne
gibi rol oynadığı ve ABD’nin Azerbaycan
ve Türkiye’ye güvenlik yardımını ve silah
satışını durdurup durdurmaması gerek-
tiği konusunda bilgi talep edildi."Azer-
baycan’ın Türkiye’den aldığı tam
destekle, yerleşim yerlerine saldırdığı,
yüzlerce sivilin bu saldırılarda öldüğü ve
yaralandığı, Dağlık Karabağ nüfusunun
yarısından fazlasının göç etmek zorunda
kaldığı" belirtildi.Tasarılara ilişkin Me-
nendez’in ofisinden yapılan açıklamada,
“Türkiye’nin Suriye, Libya ve Kuzey
Irak’taki saldırganlığı insan hakları ihlal-
leri yapıldığına ilişkin güvenilir bilgilerin
gelmesine neden oldu” denildi, “Azerbay-
can ve Türkiye hükümetlerinin kendi sı-
nırları içinde halklarına hak ettikleri insan
hakları ve temel özgürlükleri tanımama
geçmişine sahip” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan yasa tasarısında şunlara 
yer verildi:
Menendez, “ABD, Azerbaycan ve Tür-
kiye bölgeyi barıştan uzaklaştırmaya
devam ederken, bu ülkelere güvenlik yar-
dımı ve silah sağlamamalı” diye yazdı.
Açıklamada, “Türkiye’nin bölgedeki şid-
det örüntüsü Güney Kafkasya’dan Su-
riye, Irak ve Libya’ya uzanmaktadır.
Hem Cumhurbaşkanı Aliyev hem de
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi halkla-
rını korkunç istismara uğratmıştır” ifade-
leri yer aldı.Senatörlerin sunduğu
Azerbaycan yasa tasarısında:
- Azerbaycan hükümeti tarafından Azer-
baycan sınırları içinde yapıldığı iddia edi-
len insan hakkı ihlallerine ilişkin tüm
bilgilerin paylaşılması;
- ABD’nin Azerbaycan’da insan hakları-
nın teşvik edilmesi ve bunlara uyulması
amacıyla ne gibi adımlar attığının aktarıl-
ması;
- Dışişleri Bakanı’nın olağanüstü duru-
mun ABD’nin Azerbaycan’a yaptığı gü-
venlik yardımının devamını gerektirip
gerektirmediği konusundaki görüşünü
ve bu yardımın ABD’nin ulusal çıkarına
olup olmadığına ilişkin tüm olguları

paylaşması;
- Azerbaycan hükümeti tarafından Güney
Kafkasya’da uluslararası toplum tarafın-
dan tanınan insan hakları ve temel özgür-
lüklerin ihlallerine ilişkin iddialarla ilgili
bilgilerin paylaşılması;
- ABD’nin güvenlik yardımının Azerbay-
can hükümeti tarafından Güney Kafkas-
ya’da kullanılması olasılığına ilişkin bilgi
paylaşılması;
- ABD’nin Azerbaycan hükümeti tarafın-
dan Güney Kafkasya’da insan haklarına
zarar veren uygulamalarda bulunmamaya
teşvik amacıyla attığı adımların anlatıl-
ması istendi.
Türkiye tasarısında şunlara yer verildi:
- Türkiye hükümetinin ülke içinde insan

hakları ve temel hak ve özgürlüklerin ihlal
edildiği iddialarına ilişkin eldeki tüm bilgi-
lerin paylaşılması;- ABD’nin Türkiye’de
insan haklarının gözetilmesini teşvik ama-
cıyla ne gibi adımlar attığının anlatılması;
- Dışişleri Bakanı’nın olağanüstü duru-
mun ABD’nin Türkiye’ye yaptığı güvenlik
yardımının devamını gerektirip gerektir-
mediği konusundaki görüşü ve bu yardı-
mın ABD’nin ulusal çıkarına olduğuna
ilişkin gerçek olguları paylaşması; ·
- Türkiye hükümeti, silahlı kuvvetleri ve
onunla bağlantılı gruplar ya da kişilerin
Güney Kafkasya’da, Suriye’de, Libya’da
ve Irak’ta işlediği iddia edilen insan hak-
ları ihlallerine ilişkin tüm bilgilerin 
paylaşılması;

- ABD’nin güvenlik yardımının Güney
Kafkasya, Suriye, Libya ya da Irak’ta kul-
lanılıp kullanılmadığı ya da böyle bir ihti-
malin olup olmadığına ilişkin bilginin
paylaşılması;
- ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının Tür-
kiye hükümeti tarafından Güney Kafkas-
ya’da kullanılıp kullanılmadığına ilişkin
bilgi paylaşılması;
- ABD’nin Türkiye hükümetinin Güney
Kafkasya, Suriye, Libya ve Irak’ta insan
haklarına zarar verecek uygulamalarda
bulunulmamasına teşvik ve ABD’nin gü-
venlik yardımıyla bu uygulamaların 
bağlantısının kesilmesi amacıyla hangi
adımları attığına ilişkin bilginin 
paylaşılması istendi.

ABD'de başkanlık ve kongre
seçimlerine sayılı günler kala,
seçim kampanyaları kapsa-

mında yapılan çalışmalar da hız ka-
zandı. Bu kapsamda, başkanlık ve
kongre üyeliği için yarışan adaylar ara-
sındaki rekabet artarken, seçim kampan-
yaları için yapılan harcamaların tutarı
da milyarlarca doları buluyor. Washing-
ton merkezli Center for Responsive Po-
licy (Duyarlı Politika Merkezi)
verilerinden derlenen bilgilere göre, De-
mokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçi Do-
nald Trump'ın başkanlık yarışı için
yapılan harcamaların yaklaşık 5,2 milyar
dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca, 435
sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeliği ve

35 Senatör koltuğu için yarışan yüzlerce
adayın seçim kampanyaları için 5,6 milyar
doları aşkın harcama yapılacağı tahmin
ediliyor. 

10,8 milyar dolara ulaşacak

ABD'de başkanlık ve kongre üyeliği için
yarışan adayların seçim harcamalarının
toplamda 10,8 milyar dolara ulaşacağı he-
saplanıyor.Söz konusu harcama tutarıyla
2020 seçimleri, önceki yıllarda gerçekleşen
seçimleri geride bırakıyor. Ülkede 2016 se-
çimlerinde kampanyalar kapsamında top-
lam 6,5 milyar dolarlık harcama yapıldığı
kaydedilirken, bu tutarın 2012'de 6,3 mil-
yar dolar ve 2008'de 5,3 milyar dolar ol-
duğu belirtiliyor.

Tarihin en pahalı seçimi

Demokrat Senatör Bob Menendez’in öncülüğünde bir grup senatör sundukları iki tasarıda, 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan “Azerbaycan ve Türkiye’nin hem Güney Kafkasya’daki hem
de kendi içlerindeki insan hakları ihlallerini” ayrıntılı bir şekilde anlatması talebinde bulundu

SENATORLERDEN
YASA TASARISI

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun kıdemli üyelerinden olan Bob Menendez’in öncülük ettiği iki tasarıda, senatörler
Chris Van Hollen, Bob Casey Jr, Ed Markey, Dick Durbin, Cory Booker ve Jack Reed’in imzaları bulunuyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimler için yapılacak harcamaların toplam 10,8 milyar dolara
ulaşması tahmin edilirken, 2020 seçimlerinin ülke tarihinin “en pahalı” seçimi olması bekleniyor

Libya’da taraflar ateşkes imzaladı
Libya'da çatışan taraflar Ce-
nevre kentinde ateşkes anlaş-
masına imza attı. BM Libya

Özel Temsilcisi Williams, yabancı ülke-
lere "Libya'dan ellerinizi çekin" mesajı
verdi. Libya iç savaşında taraflar ara-
sında İsviçre’nin Cenevre kentinde ateş-
kes anlaşması imzalandı. Açıklama
Birleşmiş Milletler'in Libya Özel Temsil-
cisi Stephanie Williams tarafından ya-
pıldı.Tarihi bir ana tanıklık edildiğini
söyleyen Williams, Ulusal Mutabakat
Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac ile Ge-
neral Halife Hafter'i temsil eden askeri

heyetlere hitaben "Burada sonuçlandır-
dığınız şeyden ötürü sizi tebrik etmek is-
tiyorum. Büyük cesaret gerektiriyordu"
dedi. Williams "Bu anlaşmanın Libya
halkının acı çekmesine bir son verece-
ğini ümit ediyorum” diye konuştu.Willi-
ams hafta başında yaptığı açıklamada
ateşkes imzalanır imzalanmaz ülkedeki
yabancı savaşçıların da 90 gün içinde
Libya'yı terk etmesi gerektiğini belirt-
mişti. Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgi-
lere göre ateşkes uyarınca tüm birliklerin
üslerine geri dönmesi, esirlerin takas
edilmesi gerekiyor. Cenevre'deki müza-

kerelerin formatına her iki taraftan beş
temsilcinin masa etrafında bulunması
nedeniyle 5+5 deniliyor. Bu formatta
görüşmelerin yapılmasına ocak ayında
Berlin'deki Libya konferansında karar
verilmişti.

Müdahil ülkeler ellerini çekmeli

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie
Williams yaptığı konuşmada ülkeye ya-
bancı güçlerin müdahalesini de eleştirdi.
"Yabancı müdahalenin kapsamı kabul
edilemez" diyen Williams "Bu ülkeler el-
lerini Libya'dan çekmeliler" dedi.
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Soldan Sağa:
1. Kimsesiz. - Saçta ayırma yeri. 2. Aşağısamak du-
rumu. 3. Adıl. - Parlak olmayan, donuk. 4. Rakam. 
5. Soğurma. - Gemi halatının gevşetilip boşa bıra-
kılması. 6. Bağ ve bahçelerde yapılan tahta ya da 
hasır barınak. 7. Kadınların genellikle bluz üzerine 
giydikleri yelek biçimindeki giysi. - Burçlu, mazgal-
lı yapı, kermen. 8. Nefis. - Tımar. 9. Dileyiş, dileme. 
- Hz. Nuh’un oğlu Sam’dan türediklerine inanılan 
beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe 
konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Temel. - Büyük, önemli. 2. İş için yapılan çözüm-
leme. 3. Kamu ile ilgili. 4. Eğilmiş olma durumu. 
- “Suç ve ...” (Orijinal ismi Prestupleniye i Nakaza-
niye olan Dostoyevski’nin bir romanı). 5. Sıralan-
mış. 6. Sarkaç. 7. Dağın veya tepenin herhangi bir 
yanı. - Amma, lakin. 8. İhsas. - Yazar. 9. Giysilerde, 
omuzların dik durmasını sağlamak amacıyla içine 
konulan parça. - Hitit.
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(
Bu makale kısa bir süre önce yayınlanmış
olan “Öğrenmek Nedir, Neden Öğreniyo-
ruz, Nasıl Öğreniyoruz, Nasıl Bir Eğitim

Sistemine İhtiyacımız Var” isimli kitaptan 
alıntıdır...)
Neden   yeni bir eğitim sistemine ihtiyacımız var?
Nasıl bir eğitim sistemine sahip olmalıyız ki,
"katma değeri yüksek mallar üre-
terek" dünya pazarlarında
daha çok söz sahibi ola-
bilelim?.. Küresel-
leşme sürecinde,
yaşamı devam
ettirme müca-
delesiyle bilgi
üretimi süreci
arasındaki
ilişki nedir?
21. Yüzyıl
koşullarında,
küreselleşme
sürecinde
“patinaj yap-
madan” -hiç
duraksamadan,
yerinde saymadan-
ilerleyebilmenin yolu,
her şeyden önce, “katma
değeri -bilgi içeriği- yüksek
mallar üretebilmekten” geçiyor...
Bu açık!.. Peki,  şimdiye kadar -Osmanlı’dan
bu yana- biz ne yaptık? İki yüz yıldır “Batılı-
laşma süreci” adı altında Batı’da üretilen bilgileri

insanlarımızın kafasına zorla sokarak “çağdaş-
laşacağımızı-medenileşeceğimizi” sanmak-

tan başka ne yaptık!
Ne kadar yol aldığımız ortada!.. Şimdi de,   bu
süreci tersine çevirip, “demek ki çözüm Batı’da
değil Doğu’daymış” diyerek, aynı pozitivist top-
lum mühendisliği  mekanizmasını bu sefer de bu
yönde kullanmaya çalışıyoruz! Yani, “Batıcı-Ke-
malist nesiller yetiştirmek” yerine, “yüzü Do-
ğu’ya dönük İslami nesiller yetiştirerek”
problemi  çözmeye çalışıyoruz!..

Sonra da diyoruz ki, "patinaj yapıyoruz,
daha ileriye gidemiyoruz"

Açık konuşalım: 21. Yüzyıl’da -küreselleşme sü-
recinde- bugün artık  gelişmenin,

“patinaj yapmadan” ilerleye-
bilmenin,  dünya pazarla-

rında daha çok söz
sahibi olabilmenin

yolu, hangi türden
olursa olsun
ideoloji peşinde
koşan nesiller
yetiştirmekten
geçmiyor!
Öğrenme
nedir-bilgi
üretimi süreci
nasıl bir süreç-

tir, öğrenmeyi,
yani yeni bilgiler

üretebilmeyi
temel alan bir eği-

tim sistemi nasıl ol-
malıdır sorularına doğru

cevaplar verebilmekten 
geçiyor...

Daha önceki çalışmalarda, toplum mü-
hendislerinin bu topluma hep kendi kafalarına
göre yeni „bilgi temelleri“ kazandırmaya çalıştık-
larını söylemiştik!.. Mübarek sanki kompüter bu,
çıkar bir programı koy onun yerine başkasını!!

Bu nedenle, şimdiye kadar bizim hiç -iç dinamik-
lerin etkileşmesiyle aşağıdan yukarıya doğru or-
taya çıkan- doğru dürüst bir öğrenme-öğrenim
sistemimiz olmamıştır!.. Bugün bile halâ nasıl
bir eğitim sistemine sahip olmamız gerektiğini
bilmiyoruz!.. E, bu durumda nasıl yeni bilgiler
üreterek katma değeri yüksek mallar elde 
edeceğiz ki?..
Bakın ben bile bu satırları yazarken hep “eğitim
sisteminden”  bahsediyorum; yani ortada hep
bir “eğiten” var bir de “eğitilen”!.. Tabi “eğiten-
ler” daima Devletçi bir “Milli Eğitim Sistemine”
göre bu işi yaptıkları -yapmak zorunda olduk-
ları- için öğrenme olayı hiçbir zaman  doğru dü-
rüst kavranılamıyor. Bu nedenle, bu çalışmada
“Eğitim”den bahsedilen her yerde siz işin aslının
öğrenmek -öğrenim sistemi- olduğunu düşünün
ve olayı bu şekilde kavramaya çalışın!.. 

Meselenin can alıcı noktası: Bilgi
mühendisliği

Halen uygulamada olan eğitim sistemimizi
“Milli Eğitim Sistemi” olarak tanımlıyoruz!.. Ve
de tabi bu “Milli Eğitim Sistemi’ni” hayata geçir-
mek üzere oluşturulan bir “Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’mız” var! Görüyorsunuz, zaten adı bile
kendini ele veriyor!..  21. Yüzyıl’da artık eğitimin

“millisi” diye bir şey olur mu hiç? Ama bizim
böyle bir soruyu sorma hakkımız bile yok; çünkü
bu kavram millilik kavramı- o kadar kutsal ki
bizde, onu tartışma konusu yapmak bile  zor!

Yeni bir şey üretemedik

Bizim Milli Eğitim Sistemimiz aslında hiçbir
zaman yeni bilgiler üretmeyi amaç edinmemiş-
tir! Biz hep,  eğitim yoluyla pozitivist anlamda
yeni nesiller -yeni bir  millet yaratmaya odaklan-
mışız! Ya, başkaları tarafından daha önceden
üretilmiş  bilgileri hazır lokmalar gibi alıp yuta-
rak, ezberci bir bilgi temeliyle yeni nesiller yetişti-
rip yeni bir millet yaratmaya çalışmışız, ya da
özellikle son zamanlarda bunun tam zıttını yap-
maya çalışarak (bu sefer de sil baştan iki yüz yıl
öncesine geri dönerek) dini ideolojik bir yol gös-
terici haline getirip kendi hikayemizi yazmaya ça-
lışarak! Yıllarımız hep böyle, hayır, yeni nesiller
ve millet öyle değil böyle yaratılır diyerek, her
şeye sil baştan yeniden başlamayla 
geçmiş-geçiyor!
Halbuki,  bu şekilde  yeni bir millet ve toplum ya-
ratmaya yönelik ideolojik hedeflerle yola çıkarak,
tıpkı bir robotun hafızasına belirli bilgileri yükler
gibi bilgi mühendisliği yapıp insanların kafasına
belirli bilgi kalıplarını  istif ederek bir yere varıla-

mıyor. Çünkü, ezberciliğe dayanarak sahip olu-
nan bu türden bilgiler hiçbir zaman dışardan
gelen enformasyonlar olmanın ötesine 
geçemiyorlar. 
Ama işin doğrusu, başkalarının ürettiği bilgileri
bir kenara iterek “Amerika’yı yeniden keşfetmeye
çalışmak” da değildir! Nerede ne varsa bütün o
bilgileri bir enformasyon olarak alıp, onları daha
önceden sahip olduğumuz bilgilerle değerlendi-
rip işleyerek, yeni bilgiler üretebilmek gerekiyor...  
Tabi, hangi türden olursa olsun, pozitivist felse-
fenin özünde analitik düşünme, düşünerek yeni
bilgiler üretme diye bir şeye yer olmadığı için,
bütün bu söylenilenler  “bilgi mühendisleri” açı-
sından lüzumsuz şeylerdir!
Bir örnek verelim: Suyu temsil eden H2O’yu,
tıpkı yutulacak bir hap gibi, "al bunu öğren" diye
öğrenciye verirseniz nasıl öğrenecek öğrenci
bunu? Bunun gibi birçok başka bilgiyi daha öğ-
renme nesnesi olarak (birbirinden kopuk ansik-
lopedik bilgiler şeklinde) öğrencilerin önüne
koyuyorsunuz, ne yapacak öğrenci bunları? Tek
yolu var, ezberleyecek! İmtihanlar bittikten sonra
da, bu bilgileri hafızasında tutma zorunluluğu
ortadan kalkacağı için, unutup gidecek tabi! Kı-
sacası, benim oğlum bina okur, döner döner
gene okur sözü boşuna üretilmemiştir bizde!

Ve bu “yanlış”, basit, hani “madem ki böyle kullanı-
lıyor varsın kullanılsın” denecek düzeyde bir yanlış
değildir!  “İnformation”,“Enformation”, “haber”,
“mesaj”   ve bilgi -“knowledge”, ya da “Wissen”-
tamamen ayrı kavramlardır. Bakın, “enformasyon”
kavramının Türkçesi bile yok bizde!!.2 “Enformas-
yon, mesaj, haber” demektir. Hangi dile ait olur-
larsa olsunlar bu kavramlar  işin sadece bir yanına,
hep dışardan hammadde olarak alınana  işaret
ederler. Bilgi ise, dışardan alınan bu hammaddenin
-enformasyonların- daha önceden sahip olunan bil-
gilerle  içerde değerlendirilerek işlenmesiyle bir
ürün olarak ortaya çıkıyor!.. 
Şöyle bir örnekle açıklamaya çalışalım: 
Örneğin, A ve B gibi iki insan arasındaki telefon gö-
rüşmesini, ya da karşılıklı konuşmayı ele alalım. A,
B ’ye  bir şey söylediği zaman bu B için bir enfor-
masyondur bilgi değildir. B, bu enformasyonu alır ve
onu kendi içinde daha önceden sahip olduğu bil-
giyle (Wissensbasis) işleyerek bir çıktı-cevap oluş-
turur. İşte, B ’nin yaptığı bu işe dir ki,
“Informationsverarbeitung”-“information proces-
sing”, yani enformasyonu değerlendirerek işleme
süreci diyoruz. Bilişim kavramı da, ancak bu an-
lamda kullanılırsa, yani information processing-In-
formationsverarbeitung anlamında kullanılırsa
doğrudur. A için bilgi, ancak  B'den gelen enformas-
yonu işleyerek oluşturulan  ürün olabilir.  Ama, daha
sonra A ’nın çıktısı da -bu A için bir bilgi bile olsa-
B’ye ulaştığı zaman   hemen öyle B için  bir bilgi
olmaz! İlk adımda, bu da gene A’dan gelen bir ham-
madde-enformasyondur!.. Ve B'de bu enformas-
yonu kendi içinde sahip olduğu bilgiyle işleyerek
-information processing yaparak- kendisi için bir
bilgi haline getirir. Yani, A için bir bilgi olan, B için
bir enformasyondur. Ve tersi... Bu nedenle, hiçbir
zaman bilgi işleme süreci diye bir şey olamaz! İşle-
nen daima enformasyondur. Bilişim de enformas-
yonu işleme sürecidir...
Kısacası, bizim "Milli Eğitim Sistemimiz", bir torna
makinası gibi çalışarak  robot-devşirme insan yetiş-
tiren (üretilen bu malzemeyle de bir millet yarat-
maya çalışan) toplum mühendisliği harikası bir
ucubedir! Bu, dün de böyle idi, bugün de böyledir
malesef.

Öyle ya düşünmeye ne ihtiyaç var!

Osmanlı torunu -II. Mahmut’un torunları- İttihatçı

atalarımız demişler ki, "Batı’lı ülkeler nasıl olsa
bu olayı -bilgi üretme olayını- çözmüşler ve yeni
bilgiler üretip duruyorlar. Bu noktadan sonra bize
düşen artık bunları -onların ürettikleri bilgileri-
alarak bu bilgilere sahip olmaktır." Öyle ya, dü-
şünmeye ne lüzum vardı, düşünmek zaman kaybı
idi, zaten yeteri kadar zaman kaybetmiştik!..
Hem sonra, çok fazla düşünülürse bu arada
başka zararlı fikirler-bilgiler de üretilebilirdi!! O
“fetihçi” toplumsal genlerini aktif hale getirerek
“al Batı’dan” -ya da, şimdi moda söylem olduğu
gibi, “al Doğu’dan”!!- ve tepe tepe kullan!! İşte
bizim her birimizi programlanmış birer robot -
devşirme insan- haline getiren “Milli Eğitim Sis-
temi” anlayışımız budur!!. Ve zaten bu yüzdendir
ki, sonuç olarak süreç içinde adeta iki yapay ma-
halle-millet haline gelmişiz!!. Bir türlü tek bir kül-
türe -bilgi temeline- sahip bir toplum haline
gelemememizin nedeni budur!.. Bu nedenle,
önce bu pozitivist işleyişin -devşirme insan yetiş-
tirmeye dayanan bilgi mühendisliği anlayışının-
değişmesi lazım! Yoksa, aynı ezberci “eğitim”
mekanizması devam ettiği sürece, siz istediğiniz
kadar “bütçeden eğitime ayrılan payı” arttırın,
hiçbir şeyi değiştiremezsiniz! Her seferinde, yönü
başka tarafa dönük daha çok ezberci insan yetiş-
tirmiş olursunuz, o kadar!
Öğrenme olayını tanımlarken hep, “dışardan alı-
nan enformasyonların daha önceden sahip oldu-
ğumuz bilgilerle -bilgi temeliyle- işlenmesinden,
değerlendirmesinden” bahsediyoruz. Peki, nedir
o toplumsal olarak “daha önceden sahip olunan
bilgiler”, yani “bilgi temeli” ve bu işi nasıl 
başaracağız?
Ben diyorum ki, yaşanılan yaşanılmıştır bir kere,
isteseniz de artık  yaşamı-tarihi geri döndüre-
mezsiniz!.. Bu nedenle, bizim yapmamız gereken,
süreç içinde ortaya çıkan farklılıklarımızı zengin-
liğimiz kabul ederek (çünkü, “farklılıklarımız” de-
diğimiz şeyler “kültür” adını verdiğimiz, bilinç
dışı farklı bilgi temellerimizdir)  hiçbir şeyi elimi-
zin tersiyle itmeden, şu ana kadar sahip olduğu-
muz değerlere -bunlar ister “Batılı”, ister
“Doğulu” değerler olsun- sahip çıkarak, eldeki
malzemeyi nasıl değerlendirip işleyebileceğimi-
zin yolunu bulmaya çalışmak, bu denli farklı
malzemeden nasıl  yeni  sentezler üretebileceği-
miz konusunda kafa yormaktır…

Türkiye’de enformasyonla bilgi
eş anlamda kullanılıyor!

www.aktolga.de - zm.aktolga@gmail.com

Münir AKTOLGA
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PANDEMiDE BiR KAYNAK

PePe'nin yaratıcı
Ayşe Şule Bilgiç’in
koordinatörlü-

ğünde; Eğitim Bilimci-Yazar
Özgür Bolat, Prof. Dr. Belma
Tuğrul, Uzm. Klinik Psikolog
Yasemin Meriç Kazdal, Klinik
Spor Psikoloğu Seren A. Özdu-
rulmuş, Prof. Dr. Sinan Canan,
Eğitimci Yazar Bahar Eriş, İs-
tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
üstün zekalıların eğitimi Öğr.
Üyesi Ayça Köksal gibi birbi-
rinden önemli uzmanların yazı-
larının yer aldığı 'evde okul' eki,
evde eğitim döneminde ailelere
rehberlik etmeyi amaçlıyor.
Düşyeri Platformu olarak 'ço-
cuklar için nasıl faydalı oluruz'
sorusundan hareketle yola çık-
tıklarını anlatan Ayşe Şule Bil-
giç, "Bu projeyi 'onların evlerine
nasıl sokabiliriz?' diye düşledik. Bu düş birta-
kım eğitim gönüllüsünün bir araya gelip ço-
cukların evde kaldığı süreçleri en eğlenceli ve
en verimli halde nasıl eğitimselleştirebiliriz?
sorusuna cevap arayışıydı. Bu sorunun ceva-
bını eğlenceli bir müfredat yapmakta bulduk.
MEB müfredatıyla tamamen uyumlu, hafta-
nın 5 günü, günde sadece yarım saate alacak,
tüm müfredata bağlı kalabileceğiniz, çocuğun
tüm kazanımlarını, yerine getirecek, harika,

eğlenceli, bir rehber düşledik" dedi.

Müfredatla uyumlu

Milliyet gazetesi ile gerçekleştirilen iş birliğine
dikkat çeken Bilgiç, "Bu bizim için çok heyecan
vericiydi. Çünkü evlere tek tek girmek uzman-
lık istiyordu. Milliyet'in o gücüyle Düşyeri'nin
gücü birleştiğinde biz onların her hafta sonu
evlerine girer hale geldik. Müthiş güzel bir düş
gerçek oldu. Ana amacımız okula gidemeyen

çocukların eğitimini destekle-
mek. Milli Eğitim Bakanlığı
müfredatıyla uyumlu, bu müfre-
datın üzerinde kazanımları olan
haftanın 5 günü uygulandığında
bir eğitim müfredatı bütünselliği
içinde çocuğun akademik gelişi-
mine katkıda bulunan bir müf-
redatımız var. 2 tane ekimiz var
biri anaokulu diğeri ilkokul.
Anaokulunda ebeveynle beraber
bir yetişkin eşliğinde çocuğun 5
gün boyunca birtakım etkinlik
ve oyunlar tasarladık. Bunların
tamamı ise eğitim amaçlı ve
hepsinin bir kazananı var. As-
lında bugün eğitimin gelmesi
gereken nokta bu. Çünkü ço-
cuktan bahsediyoruz ve çocuk
oyunla öğrendiğinde daha kalıcı
oluyor" değerlendirmesinde 
bulundu.

Projede önemli isimler var

Düşyeri müfredatının tamamen oyun ve hika-
yeleştirme üzerine kurulduğunu anlatan Bil-
giç, şöyle devam etti: "Müfredatın içerisinde
çocuğun pek çok gelişim alanını ve eğitim ku-
ramları eşliğinde takip edeceğiniz şekilde
planladık. Sadece her hafta sonu alıp hafta-
nın 5 günü uygulamanız yeterli. Biz bilimin
içindeki bilgileri bakımverenlerin günlük
hayat içinde işlevsel olarak kullanabilecekleri
hale çeviriyoruz. Buna Düşyeri Pedagojisi di-
yoruz. Projede önemli isimler var. Bu isimle-
rin hepsi bugün evde okul projesine destek
veriyorlar. Bunların içerisinde değerli dostum
Özgür Bolat, değerli hocam Doğan Cüce-
loğlu, Belma Tuğrul, Klinik Psikoloji alanında
uzman Yasemin Meriç, Ayça Köksal, çeşitli
akademisyen ve eğitim bilimciler, davranış bi-
limciler var. Her sayıda yeni isimler katlı sağ-
lamak için bizimle olacak. 'Bu gazeteyi oyunu
ciddiye almayan yetişkinlerin okuması tehli-

keli ve yasaktır' diyoruz." DHA

Ailelerin ve çocuklarının uzaktan eğitim döneminde derslerine adapte olabilmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak
için hazırlanan 'evde okul' eki her hafta sonu Milliyet’le ücretsiz. Pepe'nin yaratıcısı Ayşe Şule Bilgiç’in koordinatörlüğünde uzman
eğitimci, psikolog ve pedagolar desteği ile hazırlanan ek, pandemi sürecinde çocuklar için önemli bir kaynak olmayı hedefliyor

Projenin mezunları olmasını hedefledikle-
rini de belirten Ayşe Şule Bilgiç, "Biz açıkçası
evde okul mezunları düşlüyoruz. Bu gerçek-
ten bir eğitim sistemi. Eğlenceli ve her hafta
basit bir şekilde uygulanabilecek bir sistem.
Eğitimi gözümüzde büyütmüş ve gözü-
müzde karmaşık hale getirmiş durumdayız.
Biz bunu evde okulla basitleştiriyoruz. Umu-
yoruz ki pek çok çocuk bu okuldan mezun

olacak" ifadelerini kullandı. Anaokulu ve İlk-
okul Milli Eğitim Müfredatına uyumlu, evde
kolaylıkla uygulayabilecek içeriklerle, oyunla
öğrenme aktiviteleri ile desteklenmiş, eğlen-
celi ve eğitici Düşyeri Müfredatı ile hazırlan-
mış “evde okul” eki her hafta sonu Milliyet’le
ücretsiz okurlarla buluşacak. Her Cumartesi
“Okul Öncesi Evde Okul”, Her Pazar “İlk-
okul Evde Okul” eki olacak.

HEDEF EVDE OKUL MEZUNLARI

NASIL BIR EGITIM SISTEMINE
IHTIYACIMIZ VAR?
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SERDAR AZiZ’DEN ANLAMLI DESTEk

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz,
23 Ekim'de ailesi ve dostlarından doğum günü için hediye ya da
organizasyon yapmalarını istemedi. 30 yaşına giren milli fut-
bolcu, onun yerine iyilikpaylas.org'a girerek Türk Kanser Der-

neği için başlatılan kampanyaya destek olunmasını talep etti.
Serdar Aziz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23
Ekim benim doğum günüm. Sizlerden hediye ya da kutlama
beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum" dedi. DHA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta
karşılaşmasında Demir Grup Sivass-
por, Villarreal'e deplasmanda 5-3'lük
skorla mağlup oldu.  Karşılaşmanın
ardından düzenlenen basın toplantı-
sında açıklamalarda bulunan Demir
Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza
Çalımbay,  mücadelenin çok güzel ol-
duğunu ve seyredenlerin mutlaka zevk
aldığını düşündüğünü ifade etti. 

Bambaşka olacağız

Defansif açıdan şanssız bir gün yaşa-
dıklarını dile getiren Rıca Çalımbay,
"2-0 yenik duruma düşmemize rağ-
men hiç bir zaman oyundan kopma-
dık ve gol atmak için uğraştık. Ve
üçüncü golü de bulduk. 3-3 oldu maç
ama maalesef yediğimiz son 2 golde
büyük bir şanssızlık yaşadık. Bir tane-
sinde kalecimiz ile stoperimiz birbi-
riyle çarpışınca boş kalan topu kaleye
attılar. Tabii onlar için büyük bir şans
oldu. En son yediğimiz golde de
zaten, en iyi oyuncumuz, sakatlık ne-
deniyle dışarıdayken 10 kişiyken maa-
lesef gol yedik. Şanssızlık yaşadık ama
dediğim gibi takımı hiç bir zaman
oyundan kopmadı. Bu işin rövanşı da
var tabii ki. Rövanşında daha bam-
başka olacağız. Bu maç için söylüyo-
rum. Eksik arkadaşlarımız da gelmiş
olacak. Maç oynayıp da eksikliği olan
arkadaşlarımız da vardı. Ama bugün
herkes çok büyük gayret gösterdi, gol
atmak için oyunda kalmak için. Hiç
bir zaman da oyunu çirkinleştirecek,
defansif düşünmedik. her zaman gol
atmayı düşündük. Takımımdan mem-
nunum, mücadeleden memnunum.
Ama yediğimiz gollerden memnun
değilim" dedi. DHA

Takımımdan
memnunum!

TFF 1.lig ekiplerinden İstanbulspor AŞ,  perşembe günü kendi sahasında konuk ettiği Akhisar karşısında 9 ve 43. 
dakikalarda Hadzıç’in attığı gollerle 2-0 mağlup duruma düştü. Boğalar, 90. dakikada Pape Alioune Diouf ve 90+6.
dakikada İbrahim Yılmaz’ın attığı gollerle mağlubiyetten kurtuldu, ama bu puan kaybı ile liderlik koltuğunu kaptırdı 

Ziraat Türkiye Kupası ikinci turda Tepecik Şenol Güneş saha-
sında konuk ettiği Alemdağspor karşısında onlarca gol pozis-
yonuna girmesine rağmen bu pozisyonları gole çevirmekte
zorlanan ev sahibi maçın 89. dakikasında sonradan oyuna
dahil olan Rıza Altıntaş’ın attığı golle turu geçen taraf oldu

BOGALAR BITTI 
DEMEDEN  BITMEZ
E senyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oyna-

nan karşılaşmaya iyi ve hızlı başlayan konuk
ekip Akhisar 9. Dakikada Hadzıç kendisinin

ve takımının ilk golünü kaydetti 0-1.  Maçta bu
golle ev sahibi İstanbulspor karşısında öne geçen
konuk ekip, skor üstünlüğü elinde olmasına rağ-
men oyun üstünlüğü İstanbulspor AŞ bin elinde
oldu.  Akhisar’ı kendi yeralanına hapseden İstan-
bulspor kanatlardan getirdiği toplarla beraberlik
golünü aramasına rağmen ilk yarıda bunda başarılı
olamadı.  Maçın 43. Dakikasında ilk golün sahibi
Hadzıç’ın attığı golle fark ikiye çıktı.  Bu gol aynı
zamanda ilk yarının skoru oldu. 

İkinci yarıda üstün oynadı

Karşılaşmanın ilk yarısını 0-2 mağlup kapatan İs-
tanbulspor AŞ, ilk yarıda kalesinde iki gol görme-
sine rağmen oyun üstünlünü elinde bulunduran
sarı siyahlı ekip, ikinci yarıda da üstün futbolunu
sürdürdü.  Rakip kaleyi abluka alan ev sahibi İstan-
bulspor onlarca gol pozisyonuna girmesine rağmen
gol bulmakta zorlandı. Maçın 90. Dakikada
Diouf’un attığı golle umutlandı 1-2.  Maçın son
düdüğüne kadar mücadelesini sürdüren ev sahibi
İstanbulspor AŞ 90+6. Dakikada İbrahim Yıl-
maz’ın golü ile skor’a eşitliği sağladı.  Karşılaş-
mada bu golle 0-2 mağlubiyetten 2-2 beraberliği
yakalayan ev sahibi İstanbulspor AŞ mağlubiyetten
kurtularak sahadan bir puanla ayrılırken,  gruptaki
liderlik koltuğundan olmaktan kurtulamadı. 

TEPECIKSPOR SON DAKIKADA

Tepecik Şenol Güneş sahasında oynanan
karşılaşmada 1877 Alemdağspor’u Ziraat
Türkiye kupası  ikinci turunda konuk eden
Tepecikspor son dakikada attığı golle
adına üçüncü tura yazdırdı. Karşılaşmada
rakibi karşısında etkili ve baskılı bir futbol
oynamasına rağmen son vuruşlarda iste-
diğini yapamayan ve onlarca gol pozisyo-
nundan yararlanamayan ev sahibi
Tepecikspor AŞ,  zaman zaman rakibine
oyun üstünlüğünü rakibine kaptırdı.
Konuk ekip 1877 Alemdağ üstün oynadığı
dakikalarda girdiği gollük pozisyonları

özellikle de ilk yarıda değerlendiremedi.

Son dakikada gelen tur

Karşılaşmada oyuna dahil olan Rızan Al-
tıntaş karşılaşmanın 89. Dakikasında geli-
şen atakta topu 1877 Alemdağ fileleri ile
buluşturarak , takımı Tepecikspor AŞ’ i bir
üst tura taşımayı başardı.  Ziraat Türkiye
kupasın 2. Turunda rakibi 1877 Alem-
dağspor’u son dakika golü ile geçen Tepe-
cikspor AŞ’de maç sonunda büyük sevinç
yaşandı.  Oyuncular galibiyeti güzel bir
pozla taçlandırdılar. 

Azerbaycan temsilcisi 
Karabağ, UEFA Avrupa Ligi
I Grubu'nda iç sahadaki ilk

maçını Başakşehir Fatih
Terim Stadı'nda oynayacak.
Karabağ Sportif Direktörü
Emrah Çelikel, "Biz ısrarla
Türkiye'de oynamak iste-
dik. Bu yönde Başakşehir

Futbol Kulübü ile görüştük.
Gerek yöneticiler gerekse
Başkan Sayın Göksel Gü-
müşdağ bizleri çok sıcak

karşıladılar" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz
Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer
alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha
maçlarını Türkiye'de oynama isteğine
UEFA'dan olumlu cevap geldi. Karabağ,
gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim
Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu'nda İspanyol ekibi Villarreal'i
konuk edecek. İç sahada oynanan diğer
maçlar için henüz karar alınmazken,
Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da
Türkiye'de oynamak istiyor. Konuyla ilgili
son kararı ise UEFA verecek.

Türkiye'de görüşmek üzere

Çelikel, maçlarını Türkiye'de oynama isteklerinin
UEFA tarafından olumlu karşılanmasından do-
layı çok mutlu olduklarını söylerken, "UEFA, Av-
rupa Ligi maçlarımızın tarafsız sahada
oynanmasına karar vermişti. Bize 3-4 ülke alterna-
tifi sunuldu. Bu ülkeler içerisinde Türkiye yoktu.
Biz ısrarla Türkiye'de oynamak istedik. Diğer ül-

kelerde başta güvenlik olmak üzere başka
sıkıntılarımız olabilirdi. Türkiye'de hangi
kulüple iletişime geçsek bizi sıcak karşıla-
yacaklarından emindik. Azerbaycan ve
Türkiye iki kardeş ülke. Ne Türk takım-
ları kendini Azerbaycan'da deplasmanda
gibi hissedebilir ne de Azerbaycan takım-
ları Türkiye'de kendini deplasmanda his-
seder. Bu yönde Başakşehir Futbol
Kulübü ile görüştük. Gerek yöneticiler
gerekse Başkan Sayın Göksel Gümüşdağ
bizleri çok sıcak karşıladılar. Bize yar-
dımcı olacaklarını ve bizleri kendi evimiz-

deymiş gibi hissettireceklerini bildirdiler. UEFA'ya
Başakşehir'i de alternatif olarak sunmuştuk. Şü-
kürler olsun ki bu talebimiz olumlu karşılandı. 1
maçımızı Başakşehir Stadı'nda oynayacağız. Son-
raki ev sahibi maçlarımızla ilgili karar net değil.
Bu 1 maçlık bir karar. Başakşehir takımına, yöne-
ticilerine Karabağ Futbol Kulübü adına teşekkür-
lerimi iletiyorum. İnşallah Türkiye'de görüşmek
üzere" diye konuştu. DHA

Türkiye’yi çok istedik YUSUF YAZICI YILDIZLAŞTI!
UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Lille deplas-
manda Sparta Prag’ı 4-1 mağlup etti. Milli fut-
bolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle takımına
galibiyeti getiren isim oldu. UEFA Avrupa Ligi
H Grubu ilk maçında milli futbolcular Yusuf
Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını
giydiği Lille deplasmanda Sparta Prag’a konuk
oldu. Letna Stadyumu’nda oynanan karşılaş-
mada Yusuf Yazıcı 45+1’inci dakikada attığı
golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla
sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi
ekip, 47’nci dakikada Dockal skora dengeyi ge-
tirdi. Lille, 60’ıncı dakikada Yusuf Yazıcı ve
66’ncı dakikada Ikone’nin golleriyle 3-1 geçti.
75’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan
Yusuf Yazıcı, attığı golle maçın skorunu belir-
ledi: 4-1. Ev sahibi ekipte Krejci 23'üncü daki-
kada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında
kaldı. Yaptığı hat-trick maçın yıldızı olan Yusuf
Yazıcı, 80’inci dakikada yerini Weah’a bıraktı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan
Burak Yılmaz 63’üncü dakikada David’in ye-
rine oyuna dahil olurken, diğer milli futbolcu
Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı. DHA

2-2
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Y önetimin büyük bölümünün
eleştirdiği Radamel Falcao'dan
Başkan Mustafa Cengiz de

desteğini çekti. Alanyaspor maçının
ikinci yarısında ileri uçta Falcao ye-
rine Babel'i tercih eden Fatih Terim
ise kararsız kaldı. Sabah'ın haberine
göre, Terim, performansını yeterli
bulmadığı Falcao'yu ilk 11'den kes-
mek istiyor ancak Hollandalı'nın söz-

leşmesindeki opsiyonu da dikkate alı-
yor. Bu sezon 20 maçta oynaması
halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzaya-
cak 33 yaşındaki hücum oyuncusu şu
ana kadar 8 maçta forma giydi. Ba-
bel'in sözleşmesi uzarsa maaş bütçe-
sini düşürmeye çalışan sarı-kırmızılı
kulübün kasasından önümüzdeki
sezon en az 2.5 milyon Euro çıkacak.
Falcao'dan memnun olmayan Fatih

Terim, mali gerçeklerden dolayı Babel
tercihinde zorlanıyor. Diagne de bek-
lentileri karşılamadığı için Terim'in işi
iyice çıkmaza giriyor.

Feghouli idmanda da yok!

G.SARAY, teknik direktör Fatih
Terim yönetiminde tek antrenman ile
günü tamamladı. Savunma ve
hücum varyasyonları üzerinde duru-

lurken, taktik oyunlar sonrasında
idman noktalandı. Alanya maçında
ilk 11'e alınmayan ve yedek bırakılan
Feghouli dünkü antrenmana çık-
madı. Önceki gün sırt ağrıları nede-
niyle çalışmayı yarıda bırakan
Cezayirli yıldızın bu nedenle çalış-
maya katılmadığı bildirildi. Sol üst
arka adalesinde ağrı hisseden Linnes
antrenmanda yer almadı.

FATIH TERIM 
CIKMAZDA!
Yıllık 2 buçuk milyon Euro alan Babel'in sözleşmesinin uzamasına yönetim soğuk bakıyor.
Fatih Terim ise Falcao ve Diagne’den istediği verimi alamadığı için Babel’i ilk 11’e koymak
istiyor. Diagne de beklentileri karşılamadığı için Terim'in işi iyice çıkmaza giriyor

Fenerbahçe derbilerinin her zaman
zorlu geçtiğini ifade eden VakıfBank
Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Fe-
nerbahçe'ye karşı oynadığımız her maç
zorlu geçer. Rakibimiz bu sezon çok
daha iyi bir takım. Çünkü birkaç se-
zondur bir arada oynayan oyuncular-
dan kurulu. Bu nedenle sahada daha
uyumlu hareket ediyorlar. Eğlenceli ve
çekişmeli bir maç olacağını düşünüyo-
rum. Biz de ligdeki ilk zorlu maçımıza
çıkacağız. Takım olarak beklenmedik
bir süreçten geçtik. Yaklaşık 10 gün
antrenman yapamadık ama kondisyon
olarak iyi durumdayız. Bizim için der-
biler her zaman önemli ve biz de bu
maçlara her zaman hazırız'' dedi.

Performansımız çok iyi 

VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak
ise ''Ara verdiğimiz bir dönemde
sonra takım olarak iyi toparlandık.
Performansımızdan dolayı çok mut-
luyuz. Kazandığımız maçları düşün-
mektense takım olarak önümüzdeki
iki kritik maça odaklandık. İlk önce
Fenerbahçe'yle ardından Eczacıba-
şı'yla zorlu maçlar oynayacağız. Ha-
zırlıklarımıza bu doğrultuda devam
ediyoruz. Giovanni'nin de katkısıyla
uzun ve yararlı antrenmanlar yapıyo-
ruz. Takım olarak en büyük arzumuz;
Fenerbahçe maçını kazanmak'' açıkla-
malarında bulundu. DHA

Geçtiğimiz günlerde futbol dünya-
sında, yeni bir iddia gündeme geldi.
Liverpool ile Manchester United'ın
önderliğindeki kulüpler, "Avrupa Pre-
mier Ligi" adı altında yeni bir organi-
zasyon için görüşmelere başladı.
UEFA'nın bu karara karşı çıktığı belir-
tilirken, FIFA'nın sıcak baktığı konu-
şuluyordu. Ancak FIFA Başkanı
Gianni Infantino, Avrupa Premier Li-
gi'ne ilgi duymadığını açıkladı. İsviç-
re'de basın mensuplarına demeç veren

Infantino, ''FIFA Başkanı olarak Ku-
lüpler Dünya Kupası ile ilgileniyorum,
Süper Lig ile değil" dedi. 50 yaşındaki
spor adamı, "Benim için Bayern Mü-
nih'in Liverpool ile karşılaşması değil,
Boca Juniors ile karşılaşması önemli''
ifadesini kullandı. Avrupa dışındaki
kulüplerin gelecekte küresel bir cazi-
beye ulaşmasını istediğini de belirten
FIFA Başkanı, "Benim vizyonum 50
ülkenin ve 50 kulübün dünya şampi-
yonu olabilmesi'' şeklinde konuştu. 

Derbilere her 
zaman hazırız
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligin 11'inci
haftasında bugün saat 20:00'de Fenerbahçe OPET'i konuk edecek. Son beş sezonda
Fenerbahçe'yle ligde 14 kez karşılaşan sarı-siyahlılar, bu maçların 11'ini kazandı

Beşiktaş’ta 
büyük tehlike
Beşiktaş FIFA'da bulunan dosyaları nedeniyle Ocak ayında transfer
yapamayabilir. Takımdan ayrılan Karius, Ruiz ve Rebocho'dan sonra
Elneny ve Diaby'nin de Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle
kulübün transfer yapamama cezası alabileceği gelen bilgiler arasında

Beşiktaş FIFA'da bulunan dosyaları nede-
niyle Ocak ayında transfer yapamayabilir.
Takımdan ayrılan Karius, Ruiz ve Reboc-
ho'dan sonra Elneny ve Diaby'nin de Be-
şiktaş'ı FIFA'ya şikayet etmesi nedeniyle
kulübün transfer yapamama cezası alabi-

leceği gelen bilgiler arasında. FIFA'nın Be-
şiktaş'a Avrupa Kupaları'nda oynama ve
transfer izni verdiği ama Ocak ayında FI-
FA'da beklenen bu dosyaların çözümlen-
memesi durumunda bu kez cezanın
verilebileceği öğrenildi. (Takvim)

Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı
Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında aşil tendonu
kopan Junior Caiçara, ameliyat edildi. Turuncu
lacivertli kulüp tarafından 31 yaşındaki defans
oyuncusu için yayınlanan geçmiş olsun mesa-
jında şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Ju-
nior Caiçara, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim
Salı günü oynanan RB Leipzig maçı sırasında
meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle
ameliyat edildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ,
Asbaşkanımız Mesut Altan, CEO'muz Mustafa
Eröğüt ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk,
Brezilyalı futbolcumuzu ziyaret ederek geçmiş
olsun dileklerinde bulundu." DHA

Böyle bir şeyle 
ilgilenmiyorum

FIFA Başkanı Gianni Infantino,
futbol gündeminde büyük ses
getiren "Avrupa Premier Ligi"
iddiası hakkında konuştu. 50

yaşındaki futbol adamı, böyle bir
şeyle ilgilenmediğini söyledi

Onun adı Camp Nou'ya verilmeli Junior Caiçara ameliyat olduBarcelona forması giyen Gerard Pique, başkan Josep Bar-
tomeu ve diğer yöneticiler hakkında ağır eleştirilerde bu-
lundu. Pique, Messi'ye de destek çıkarak "Leo’ya o dönem
dayanmasını söyledim. Camp Nou’ya onun ismi verilmeli.
O her şeyi hak ediyor" açıklamasını yaptı. Yönetim ve Lio-
nel Messi arasında yaşan kriz boyunca sessizliğini koruya
Pique, La Vanguardia’ya yaptığı açıklamalarla konu hak-
kındaki görüşlerini ilk kez dile getirdi: "Leo’ya o dönem da-
yanmasını söyledim. Camp Nou’ya onun ismi verilmeli. O
her şeyi hak ediyor. Düşünün; tarihin en iyi futbolcusu
kulüp yönetimi kendisini dinlemediği için çıkıp faks çekmek
zorunda kalıyor. Bu gerçekten şok edici bir olay. Guar-
diola, Xavi, Puyol veya Valdes gibi isimlerin kulüpte olma-
maları beni çok şaşırtıyor. Onları farklı rollerde de olsa
takımda tutmalısınız. Onlar, bu kulübün tarihi demek."

Gerard Pique, takım arka-
daşı Messi'ye destek 
çıkarak "Leo’ya o dönem
dayanmasını söyledim.
Camp Nou’ya onun ismi
verilmeli” dedi. 

VakıfBank
kaptanı
Melis 
Gürkaynak
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Romantik paylaşımlarıyla
hayranlarını mest eden Hadise
ve kaan Yıldırım evlenme ka-
rarı aldı! Önümüzdeki yaz
düğün yapmayı planlayan çift,
şimdilerde “yuvalarını kur-
mak” için müstakil ev arayı-
şında. Çift, önümüzdeki yaz
nikâh masasına oturmak için
hazırlıklara başladı. ocak ayın-
dan bu yana birlikte olan sev-
gililer, temmuzda sosyal
medyadan birlikte ilk fotoğraf-
larını paylaşarak ilişkilerini ilan
etmişti.Çok mutlu olan çift, ai-
lelerinin de onayını almış. Ha-
dise’yi çok seven ve ona
“kızım” diye hitap eden kaan
Yıldırım’ın annesiyle babası,
çiftin bir an önce kendi yuvala-
rını kurmalarını istiyormuş.

İstanbul'da Eylül ayında
hava sıcaklıklarının yüksek
seyretmesinin ardından İTÜ
Meteoroloji Mühendisliği
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Orhan Şen
Türkiye'nin artık dört
mevsimi yaşayan bir
ülke olmadığını belirterek,
turizm sektörü ve 
eğitim alanında yeni
düzenlemeler yapılması
gerektiğini söyledi. 
Şen, “Yani 3 aylık yaz
mevsiminin 5 aya 
çıkması lazım” dedi

Aileler 
onayladı; 
evleniyorlar

M eteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM) tarafından yapılan değer-
lendirmede 2020 yılı Eylül ayı ile

1981-2010 yılları arasındaki 30 yıllık dö-
nemdeki Eylül ayları karşılaştırıldı. Buna
göre, 30 yıllık dönemdeki eylül ayları orta-
lama sıcaklığı 20,5 derece iken, 2020 eylül
ayı sıcaklığı 23,9 derece olarak gerçekleşti.

Ortalama 20 buçuk derece

Sıcaklık artışlarını değerlendiren İstanbul
Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendis-
liği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Orhan Şen, yaz mevsimine Eylül ve Mayıs
aylarının dahil edilmesi gerektiğini ifade
ederek, "Sıcaklık değişimine baktığımız
zaman genellikle son 30 yıllık verileri değer-
lendiririz ve bu sene ne olmuş ona bakarız.
Genellikle baktığımız zaman İstanbul'da
eylül ayında sıcaklık ortalaması 20,5 de-
rece. Ancak bu sene 24 derece oldu. 3,5 de-
recelik bir artış var. Bu artış önemli.
Sonbahar dediğimiz eylül ayının artık yaza
dönük bir sıcaklıkta olduğunu görüyoruz.
Demek ki, artık eylül ayını sonbahar ayı
olarak değil, yaz ayı olarak bahsedeceğiz.

İstanbul'da 10 gün öncesine kadar denize
giriliyordu Karadeniz'de. Deniz suyu sıcak-
lığı 25 derece civarında. Bu zamanlarda
onun 10-15 derece düşmesi gerekiyor.
Bana göre artık eylül ve mayıs ayının da
yaz mevsimine dahil edilmesi lazım. Yani 3
aylık yaz mevsiminin 5 aya çıkması lazım"
dedi.

Artık bunu terk ediyoruz

Türkiye'de 'tropikal gece' olarak ifade edilen
ve 20 derecenin üzerinde seyreden gece sa-
yılarının arttığını belirten Prof. Dr. Şen,

"Artık biz Akdeniz ikliminden çıkıyoruz.
Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağış-
lıydı. Artık bunu terk ediyoruz. Yarı kurak
iklime doğru gidiyoruz. Küresel iklim deği-
şikliğinden kaynaklanıyor. Bunun en tipik
örneği de tropikal gece dediğimiz gecelerin
yaşanması. Gece minimum sıcaklığın 20
derece üzerine çıkması durumudur. Bizde
geceleri 20 derecenin üzerine çıkan günler
çok arttı. Bu da yarı kurak iklime doğru git-
tiğimizi gösteriyor. Bahar ayları artık üçer
aylık olmayacak. Kurak ve sıcak 5 aylık yaz
mevsimi, bunun yanında ılık ve az yağışlı
kış mevsimine doğru gidiyoruz. Türkiye
artık 2 mevsim bir ülke oluyor. Sıcak bir
yaz, ılık bir kış" ifadelerini kullandı.

Düzenleme yapılmalı

Sıcaklık değerlerinde meydana gelen deği-
şimlerin ekonomi ve şehir yaşamına en-
tegre edilmesi gerektiğine değinen Prof. Dr.
Şen sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı sektör-
lerde düzenleme yapılmalı. Turizmde bun-
dan sonraki yıllarda bu sıcaklıkların
değerlendirilmesi gerekiyor. Eylül ayında
bu sene okullar açılmış olsaydı çocuklar sı-
caklarda zor şartlarda okula gidecekti. Yani
okulların biraz daha geç açılması, turizm
mevsiminin biraz daha uzaması. Yıllık izin-
lerin sadece yaz aylarında değil, sonba-
harda verilmesi gibi bir takım
düzenlemelerin artık yapılması lazım. Geç
bile kalındı aslında. Bunların yapılarak
Türkiye'nin daha verimli ve sürdürülebilir
şehircilik, ekonomiye dönmesi lazım" DHA

YAZ MEVSIMI 
ARTIK 5 AY!

CAN DOSTLARA
ÇOK ÖZEL SERGi

Yaptığı resimler ve desteklediği sosyal
sorumluluk projeleriyle tanınan ressam 
Tülin Kanun, ‘Hangimiz Daha Vahşi?’
temalı hayvan figürlerinin bulunduğu 
resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu. 
İstanbul Kent Üniversitesi’nde yer alan 
sergiden elde edilen gelir, ‘Silivri Canları İkinci
Hayat Melekleri Derneği’ne bağışlanacak

RessamTülin Kanun, ‘Hangimiz Daha
Vahşi’ temasıyla hazırladığı eserlerini sa-
natseverlerin beğenisine sundu. İstanbul
Kent Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı
sergiye sanat, iş ve cemiyet dünyasının
ünlü isimleri katıldı. Suzan Şen, Tanju Ba-
bacan, Hakan Akkaya, Wilma Elles, Cenk
Eren gibi birçok ismin bulunduğu sergide;
Tanju Babacan’ın özel tasarım fularları,
Suzan Şen’in hazırladığı kokulu mumlar,
Hakan Akkaya’nın da imzasını taşıyan
maskelerin satışı yapıldı. Ressamın Bi-Re-
Y ‘Bir Resim Yap’ projesinin beşincisi olan
sergiden elde edilen gelir yaralı hayvanları
tedavi ederek sahiplendiren ‘Silivri Canları
İkinci Hayat Melekleri Derneği’ne bağışla-
nacak. Atlardan kedilere, fillerden pengu-
enlere birçok hayvanın resmedildiği sergide
bulunan 45 eserden, 25’i de Tülin Ka-
nun’un öğrencilerinin imzasını taşıyor.

İşkencelere ‘dur’ demek için

6 aylık bir çalışmanın sonucu bin bir
emekle hazırlanan serginin heyecanı içeri-
sinde olduğunu dile getiren ressam Tülin
Kanun, “Dilsiz dostlarımıza yapılan zu-
lümlere, işkencelere dur demek adına ‘Si-
livri Canları İkinci Hayat Melekleri
Derneği’ne böyle bir sosyal farkındalık ya-
ratmak istedim. Öğrencilerim de kendi tab-
lolarıyla bana eşlik ettiler. Onlar da bu
farkındalığa katkı sağlamak istediler. Bera-
ber çok keyifli bir 6 ay geçirdik ve çok güzel
hayvan figürleri yaptılar” dedi. Serginin
adını taşıyan ‘Hangimiz Daha Vahşi?’ so-
rusunu herkesin kendine sorması gerekti-

ğini belirten Kanun, “Dokunmadığınız
müddetçe hiçbir hayvan size zarar vermi-
yor. Ben insanların artık daha tehlikeli ol-
duğunu düşünüyorum. Bir an evvel
Hayvan Hakları Yasası’nın çıkmasını isti-
yoruz. Burada 25 öğrencim, ben, dernek
üyelerimiz, bizi derneğe yönlendiren Suzan
Şen, el birliğiyle hepimiz buradayız. Herke-
sin desteği var. El ele çok güzeliz.  Diğer
sergilerimden çok farklı oldu ve ben çok
mutluyum. Bu sergi inşallah örnek teşkil
eder. Sanatla farkındalık yaratmanın ben
doğru bir şey olduğuna inanıyorum. Her
sene de yapmaya devam edeceğiz.  Hedefi-
miz Bi-Re-Y projesini uluslar arası boyut-
lara taşımak” diye konuştu.

‘Can’a can olabilmek çok önemli

İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet
Üyesi İrem Aşçıoğlu, “Bu serginin bir par-

çası olmaktan ve ev sahipliği yaptığımız-
dan dolayı çok gurur duyuyoruz. Dünya-
nın böylesi zorlu bir döneminde bir cana
can olabilmek bu vesileyle bizler için de
çok önemli. Bu tarz birçok sosyal sorumlu-
luk projesine de ev sahipliği yapıyoruz”
dedi. İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Caner Ya-
zıcıoğlu ise, “Üniversitemizde böyle pro-
jeye ev sahipliği yapmaktan ve ana
sponsoru olmaktan çok büyük mutluluk
duyuyoruz. Tüm yönetimimizle beraber
bu projeyi en iyi şekilde destekliyoruz ve
yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyo-
ruz. Sergideki resimlerin hepsi bu gece tü-
kenirse birkaç gün daha kalabilir. Bizler
serginin 1 hafta kalmasını planladık. Bu
hafta sonuna kadar ziyaretçilerimiz üniver-
sitemize sergiyi gezmek için gelebilir” diye
konuştu. DHA

Kızılay’dan 2030 
için yol haritası
2021-2030 on yıllık Stratejik Planını 
hayata geçirmeye hazırlanan Kızılay, yol
haritasını toplum ile birlikte belirlemek
için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı
“Hedef 2030” adı verilen planlama ile 10 yıllık hedef-
lerini “Toplumsal Dayanıklılığın Geliştirilmesi” ve
“Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven” başlıkları al-
tında toplayan Kızılay, belirlediği hedeflere ulaşmak
için yol haritasını çıkartıyor. “Seyrüsefer Çalıştayı” adı
verilen ve 3 gün sürecek olan çalışma, Genel Başkan
Dr. Kerem Kınık’ın açılış konuşması ile başlayacak.
Çalıştay süresince “Dünyanın Meseleleri”, “İnsanın
Meseleleri”, “İnsani Finans ve Sürdürülebilirlik”,
“Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm” başlıklarında pa-
neller düzenlenecek. Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, Prof.
Dr. Alper Cihan, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz başta
olmak üzere alanlarının uzmanları Kızılaycılara, de-
ğişmesi gereken afet müdahale yöntemleri, kurumsal
dönüşüm ve değişim, sağlık alanındaki yeni gelişme-
ler gibi onlarca başlıkta konular ele alınacak. Kızılay
Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve tüm alanlardan
genel müdür yardımcıları özellikle pandemi sürecinin
sahaya ve insani yardım dünyasına yansımalarını,
alan tecrübeleriyle çalıştaylarda masaya yatıracak.

Tanımlamak zorunda

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Önü-
müzdeki 10 yılda Kızılay’ın nereye gitmesi gerektiğini,
on yıl sonra Kızılay’ı nerede görmek istediğimizi
büyük Kızılay ailemizle birlikte belirlemiştik. Şimdi o
hedefe ulaşmak için icra edilecek projelerimizin detay-
larını ve yol haritasını belirlemek için çalışacağız. Pan-
demi süreci tüm dünyayı ve doğal olarak insani
yardım dünyasını da değiştirdi. Bu sürecin etkileri
önümüzdeki yıllarda da gerek ekonomik gerek psiko-
sosyal anlamda sürecektir. Tüm kurum ve kuruluşlar
bu süreci masaya yatırmak ve kendilerini bu sürecin
verileriyle yeniden tanımlamak zorundadır” dedi. Dr.
Kerem Kınık, 3 gün sürecek olan çalışmanın çıktıları-
nın başta Kızılay ve Kızılhaç dernekleri olmak üzere
dünyadaki insani yardım örgütlerine de ilham verece-
ğine inandığını ifade etti. DHA

Platform sökülüyor
Karadeniz'de görev yapmadan önce hazırlıklar için bir süredir Haydarpaşa Limanı'nda
bulunan Kanuni Sondaj Gemisi'nde platform söküm çalışmaları başladı
Kanuni Sondaj Gemisi, Ka-
radeniz'deki sondaj faaliyetle-
rine katılmak üzere Çanakkale
Boğazı'nı geçerek Haydarpaşa
Limanı'na demir atmıştı. Bu-
rada kulesi söküle-
cek olan 227 metre
uzunluğunda ve
114 metre yüksekli-
ğindeki gemi,
Kasım ayının son-
larına doğru ilk
sondaj görevi için
yeniden Karade-
niz'e doğru yola çı-
kacak. 11 bin 400
metre derinliğe ine-

bilirken, 3 bin metrede sondaj
açabilme kapasitesine sahip
olan Kanuni, altıncı nesil ultra
deniz sondaj gemisi olarak da
biliniyor. Geminin İstanbul

Boğazı'ndan geçebilmesi için
üzerinde bulunan platformun
sökülmesi için çalışmalar baş-
ladı. Geminin üzerinde bulu-
nan platform, yanına getirilen

dev vincin yardı-
mıyla sökülüyor.
Haydarpaşa Lima-
nı'nda çalışmaların
ardından Kanuni
Sondaj Gemisi İs-
tanbul Boğazı'nı
geçerek Karade-
niz'e açılacak. Ça-
lışmalar havadan
da footğraflandı.
DHA

YARI KURAK İKLİM UYARISI
Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarı kurak iklime doğru
gidiyoruz. Küresel iklim değişikliğinden 
kaynaklanıyor. Bunun en tipik örneği de 
tropikal gece dediğimiz gecelerin yaşanması.
Gece minimum sıcaklığın 20 derece üzerine
çıkması durumudur" dedi.


