
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun'un

evinin fotoğraflanması ile ilgili ola-
rak CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancoğlu hakkında verilen takip-

sizlik kararı kaldırıldı. 
Altun'un Avukatı Sez-

gin Tunç'in itirazı
üzerine kararı kal-
dıran Sulh Ceza
Hakimliği, soruş-
turma dosyasının

yeniden soruşturma
savcılığına gönderil-
mesine karar verdi. 
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Öğretmenim...

Libya’ya uygulanan ambar-
goyu denetlemek için Akde-

niz’deki uluslararası sularda dolaşan
Hamburg isimli Alman fırkateyni,
Libya’ya 200 km uzakta seyreden,
Türk yük gemisi ROSELINE-A'ya
baskın düzenledi. Bu duruma çok
sert tepki gösteren TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, “Ticari amaçlı 
Türk gemisine yapılan müdahaleyi
şiddetle kınıyorum. Bu modern 
bir korsanlık,
eşkıyalık ve
barbarlıktır. 
Türkiye, gerekli
girişimleriyle bu
uluslararası 
hukuksuzluğun
ve edepsizliğin
hesabını ivedi 
bir şekilde
soracaktır” dedi.
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Bu baskın eşkiyalık
ve barbarlıktır!

ALMANYA’YA ÇOK SERT TEPKİ3600 EK GÖSTERGEYİ HATIRLATTI

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “3600 ek gös-

terge çıkarsa emin olun en az 100 
bin öğretmen emekli olacak. Şu 
anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye 
emekliliğini doldurduğu halde emekli

olmayan çok 
sayıda öğretmen
var. Umutla 
bekliyorlar.
Çünkü, çalışır-
ken aldığı ücret
emekli olduktan
sonra yüzde 
50 azalıyor” 
diye konuştu. 
I SAYFA 7
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Öğretmenlere
sözünüzü tutun!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

1 milyon 350 bin metrekarelik bir
alanda hayata geçirilen Fikirtepe 

kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında
bölgede 35 bin yeni konut ve 2 bin 500 ticari
alan yer alacaktı. Ancak Fikirtepe’deki 60
yapı adasının bir bölümünde inşaatlar 
başlarken, büyük bir alanda ise yıkılmayı
bekleyen evler bulunuyordu. Hem kat ma-
likleriyle müteahhitler arasındaki anlaşmaz-
lıklar hem de ekonomik sorunlar nedeniyle
belirsizliğe giren süreç devlet tarafından
sonlandırılacak. 2012 yılından bu yana bir
krize dönüşen sürece Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı el koydu. TOKİ ve iştiraki Emlak
Konut GYO yarım kalan veya hiç başlama-
yan inşaatların yapımını üstlenecek.
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Çevre ve ŞehirCiliK 
BAKAnlIĞI el KOYDU

Türk Eğitim Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmen sorunlarıyla ilgili yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya
koydu. Araştırmada salgın sürecinde filyasyon ekiplerinde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere vefasızlık yapıldığı ortaya çıktı.
Ayrıca bu süreçte her 3 öğretmenden birinin virüse yakalandığı görüldü. Araştırmada öğretmenlerin yüzde 51,1’i ay sonunda
ceplerinde hiç para kalmadığını söylerken, her 5 öğretmenden biri ise ay sonunda cebinde sadece 200 TL kaldığını bildirdi

MHP'ye yakınlığı ile bilinen
Türk Eğitim Sen, 24 Kasım

Öğretmenler Günü öncesinde
önemli bir araştırmaya imza attı.
Akademisyenlerin kontrolünde 
15 bin 811 öğretmenle çevrimiçi 
görüşülerek yapılan araştırmaya
göre öğretmenlerin yüzde 15,6'sının
Vefa Grubu, filyasyon ekibi ve ma-
halle gruplarında gönüllü çalıştığı

belirlenirken, bu öğretmenlerin
yüzde 62,6’sine koruyucu malzeme
ve ekipman verilmediği ortaya çıktı.
Ayrıca gönüllü ekiplerdeki 
öğretmenlerin birçoğunun
Covid-19’a yakalandığı öğre-
nildi. Salgında yüz yüze eğitim
veren katılımcıların yüzde 54,2'si
ise okullarında Covid-19 
vakası görüldüğünü ifade etti. 
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3 ÖĞretmenDen Biri COviD 19’A YAKAlAnDI

Araştırma sonuçlarına göre
öğretmenlerin yüzde 51,1’i

ay sonunda ceplerinde hiç para kal-
madığını söylerken, her 5 öğret-
menden biri ay sonunda cebinde
sadece 200 TL kaldığını bildirdi.
Araştırma  öğretmenlerin yüzde
14'ünün ek iş yaptığını ortaya 
çıkardı. Öğretmenlerin yüzde
2'si ise maaşlarına haciz 

konulduğu detayını paylaştı. 
Araştırma, öğretmenlik mesleğinin
itibarını zedeleyen en önemli nedeni
de gün yüzüne çıkardı. Öğretmenle-
rin yüzde 90,3’ü salgın döneminde
“Öğretmenler çalışmadan ücret 
alıyor” algısının itibarlarını zedele-
diği fikrinde birleşti. Yüzde 46,5’i de
liyakatsiz atamaların mesleği yıprat-
tığını savundu. I SAYFA 9

ç
ÖĞretmenlerin YÜzDe 14’Ü eK iŞ YAPIYOr

ANIL
BODUÇ

HABEr

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Gürpınar Su Ürünleri Hali’ni ziya-

ret etti. Pandemi konusuna değinen İma-
moğlu, "Bu konuda benim dilimin kemiği
yok. Mecburum konuşmaya. Dün

akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki
vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım
yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben,
uyuyamadım ki gece" dedi. Buradan Av-
cılar'a geçen İmamoğlu, Belediye Başkan
Av. Turan Hançerli ile birlikte ilçede yü-
rütülen kentsel yenilenme çalışmalarını

yerinde inceledi. Reşitpaşa Caddesi
üzerindeki yenilenme çalışmalarını in-
celeyen İmamoğlu, “Yaptığınız iş çok
değerli daha da hızlandırılmasını isti-

yorum ”diye konuştu. I SAYFA 5
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Kemal Kılıçdaroğlu

İSMAİL KONCUK’TAN SİTEM

Partisinden bir süre önce 
istifa eden İYİ Parti Adana

milletvekili İsmail Koncuk, büyük 
kurultayda kara listeyi kongre delege-
lerine dağıtanlar arasında Adana İl
Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu’nun
da bulunduğunu ileri sürdü. Boyva-
daoğlu’nun seçilmesinde büyük emeği

olduğunu 
belirten Koncuk, 
“Satanlar er veya
geç satılırlar.
Herkes kendine
yakışanı yapar.
Dilerim bu yaşa-
nanlardan bir
ders çıkarabilsin”
siteminde 
bulundu. 
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Herkes kendine
yakışanı yapar!

İsmail Koncuk

ÖZTRAK’TAN S-400 AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Ünal Çeviköz'ün, “S-

400'lerin aktif hale getirilmemesi
seçeneği CHP hükümetinin günde-
mine kesinlikle gelecek” açıklaması
üzerine CHP'ye yöneltilen mandacı-
lık suçlamalarına cevap veren 

Faik Öztrak, 
“Bu parti büyük
bir önderin 
kurduğu partidir
biz de onun 
neferleriyiz.
Nasıl bizi man-
dacılıkla suçla-
yabilirsiniz ya”
tepkisini gös-
terdi. I SAYFA 7
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Bizi mandacılıkla
suçlayamazsınız!

Faik Öztrak

Mustafa Şentop

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, 2020'de 234 kadının 

öldürüldüğünü açıklarken, “Geçen
yılın ilk 10 ayında 308'di, bu yıl 234.
Yüzde 24 azalma var ama bizim için
1 bile fazla” dedi. Bakan Soylu,
kadın cinayetleri ve kadına yönelik
şiddet konu-
sunda erkeklere
de seslenerek,
“Nereden çıktı
bu kadına şid-
det, kadın cina-
yeti? Erkeklere
sesleniyorum;
kendinize gelin”
ifadelerini
kullandı.
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Nereden çıktı bu 
kadına şiddet!

SOYLU, ERKEKLERE SESLENDİ

Süleyman Soylu

AK Parti Beylikdüzü İlçe 
Başkanlığı'na Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru
ve İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak'ın desteği ile Mustafa 
Günaydın'ın aday gösterileceği 
öğrenildi. Kısa bir zaman önce 
kongrede aday
olmayacağını
açıklayan İlçe
Başkanı Dilaver
Sargın, Günay-
dın'ın adaylığını
duyurdu, 
“Adayımıza 
başarılar dileriz”
ifadelerini 
kullandı. 
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Beylikdüzü'nün
adayı belirlendi

OLUR VE DESTEK GELDİ!

Mustafa Günaydın

CEP DELIK 
CEPKEN DELIK!

BENiM DiLiMiN
KEMigi YOK!

DEVLET EL ATTI!
2010 yılında kentsel dönüşüm alanı
ilan edilen ve kat malikleri arasında
yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 
yeterli düzeyde ilerleyemeyen
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm 
Projesi'ni devlet tamamlayacak

24 Kasım 
Öğretmenler Günü

İBB Başkanı 
Ekrem 
İmamoğlu

Beklenen büyük İstanbul
depremine tarihi eserlerin

şimdiden hazırlanması gerekti-
ğini söyleyen Kültür Mirası 
Yönetimi Uzmanı Dr. Öğr.
Üyesi İlknur Türkoğlu, "İstanbul
yeni kurulmuş bir kent değil. 

Tarihi 300 bin yıl önceye 
gidiyor. O yüzden olası bir
depreme tarihi eserlerin hazır-
lanması, korunması daha da
önem kazanıyor. Deprem
olmuş gibi müzelerde tatbikat
yapılmalıdır” dedi. I SAYFA 4
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Takipsizlik 
kararı kalktı
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Araştırma öğretmenlerin talepleri konusunda da önemli ipuçları verdi. Her 100 öğretmenden 43,2'si 
mesleklerini yaparken kısmen tükenmiş olduklarını ifade ederken, katılımcıların yüzde 82’si de yıpranma payı
ile emekli olmak istediklerini belirtti. Bundan dolayı da iktidardan 3600 ek göstergenin çıkarılması talep edildi. 

3600 eK GÖsterGe ÇIKArIlsIn

24 KAsIm’DA 
iÇler ACIsI 
Bir tABlO

Toplam 1.5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayacak ve
5 milyar liraya mal olacak proje için imar planları yeniden

düzenlenecek. Çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanacak. 

iSTiFA SiNYALi VERDi

Cumhurbaşkanı 
çok ağır konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bülent
Arınç’ın Osman Kavala ve Selahat-

tin Demirtaş hakkındaki sözlerini isim ver-
meden eleştirmesinin ardından Arınç'tan
açıklama geldi. Arınç, "Ben duygusal bir
insanım. Dünkü konuşma beni çok ren-
cide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır
bir konuşma yaptı" dedi. Gazeteci Murat
Çelik'e konuşan Arınç, "İstifa ettiğim yö-
nünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an

için bu doğru
değil. Sn. Cum-
hurbaşkanı ile
bizzat görüş-
meyi bekliyo-
rum. Kendisiyle
görüştükten
sonra gereken
neyse onu ya-
pacağım" diye-
rek istifa sinyali
verdi. 
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Her yerde arttı Avcılar’da düştü
TÜM Belediye ve Yerel Yö-
netim Hizmetleri Emekçileri

Sendikası’nın çağrısı üzerine Avcılar
Belediyesi önünde memurlar ikinci
kez eylem yaptı. Tüm Bel-Sen İstan-

bul 1 No’lu Şube Başkanı Adem
Erdem, ocak 2020 maaşlarına zam
yapılmadığı gibi meclis kararıyla 
aylıkların ortalama 300 TL 
düşürüldüğünü söyledi. I SAYFA 9
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Toplumda 65 yaş ve üstündeki kişilerde,
grip ve zatürre hastalıklarının sık görüldüğü
ve bu hastalıklara bağlı ölüm riskinin daha

fazla olduğu, grip ve zatürre aşısı yaptıran yaşlılarda
ise enfeksiyonların daha az ya da daha hafif seyrettiği
ve ölüm oranlarının daha düşük olduğu bildirildi.
Akademik Geriatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi
Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, yaptığı açıklamada,
yaşlılarda koruyucu hekimliğin çok önemli olduğunu
söyledi Koruyucu hekimliğin, yaşam tarzı değişiklik-
leri, yaralanmaların önlenmesi, kronik hastalıklardan
korunma, ağız ve diş sağlığı, ruh ve akıl sağlığı ile ilgili
değişikliklerin takibi ve önlenmesi, yeterli beslenme-
nin sağlanması, tarama testleri ve aşı programlarını
içerdiğini ifade eden Karan, yaşlılığın erken dönemle-
rinde yaşam tarzı ve davranış değişiklikleri ile sağlığın
ve organ fonksiyonlarının korunması ve kronik hasta-
lıklara bağlı oluşan kaybın en aza indirilmesinin
amaçlandığını aktardı. Karan, aşıların enfeksiyonlar-
dan korunmak için ilk sırada alınan önlemler ara-
sında bulunduğunu vurgulayarak bilgiler verdi.

Ölüm oranı daha az

Prof. Dr. Karan, yaşlılarda özellikle influenza (grip)
ve pnömoni (zatürre) hastalıklarının sık görüldüğünü
ve gençlere göre daha ağır seyrettiğine işaret ederek
bu kişilerin hastane ve yoğun bakımlarda daha uzun
süre kaldığını, solunum yetmezliği ve diğer organ sis-
temlerindeki hasarın daha fazla görüldüğünü söyledi.
Karan, "Yaşlılarda bu hastalıklara bağlı ölüm oranla-
rının da daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu nedenle
enfeksiyonların önlenmesi için aşılama büyük önem
taşımaktadır. Aşı yapılanlarda enfeksiyonlar daha az
görülmekte, enfeksiyon geçirenler daha hafif geçir-
mekte, hastaneye yatış oranları ve ölüm oranları
daha az olmaktadır." diye konuştu.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Ağız ve Diş Sağ-
lığı Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca imzasıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
bünyesinde kurularak çalışmalarına başladı. Sağlık
Bakanlığında diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetlerin
tek çatı altında toplandığı Ağız ve Diş Sağlığı Dai-
resi Başkanlığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı ola-
rak görev yapan Doç. Dr. Emre Korkut getirildi.
Başkanlığın faaliyetleri arasında, koruyucu ağız ve
diş sağlığı hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi,
kamu ve özel sektör bünyesinde sunulan sağlık hiz-
metlerinin standartlarının belirlenmesi yer aldı. Dai-
renin diğer faaliyetleri, ağız ve diş sağlığı hizmeti
sunulan sağlık tesislerinin uygunluk tescil ve ruhsat
işlemlerinin yürütülmesi, yeni kurulan diş tabibi
odalarının onaylanması, Bakanlığa bağlı ilgili sağlık
kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili görüş bildi-
rilmesi ile aile diş hekimliği uygulaması konusunda
fizibilite çalışmaları olarak belirlendi.

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
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 Tl 
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Sütun Santim : 17,00 TL
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YAŞAM

Grip aşısı önemli

Sağlık Bakanlığı
önemli karar verdi

Gebze'de 13 yaşındaki bir çocuğun geçen hafta spor yaparken hayatını kaybetmesi, çocuğu spor yapan diğer aileleri
de endişelendirdi. Olay sonrasında birçok ailenin kontrol amacıyla çocuk polikliniklerine başvurduğunu aktaran Doç.
Dr. Meki Bilici, çocukları düzenli spor yapacak ailelere dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarılarda bulundu

ZEYNEP VURAL

K ocaeli’nin Gebze ilçesinde geç-
tiğimiz günlerde 13 yaşındaki
bir çocuğun antrenman esna-

sında aniden fenalaşarak vefat etmesi
çocuğu sporla ilgilenen birçok ailenin
endişelenmesine ve soluğu çocuk kardi-
yoloji polikliniklerinde almasına sebep
oldu. VM Medical Park Kocaeli Hasta-
nesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç.
Dr. Meki Bilici yaptığı açıklamada bir-
çok ailenin üzücü olaydan etkilenerek
çocuklarında herhangi bir kalp hastalığı
olup olmadığını öğrenmek için kendile-
rine başvurduklarını belirtti. Doç. Dr.
Meki Bilici, “Çocuklarda göğüs ağrısı,
ailede ve çocukta endişeye yol açarak
çocuğun ve ailenin günlük yaşamlarını
oldukça olumsuz etkileyebilir. Bu ne-
denle sporla ilgilenen her çocuğun yılda
bir kez Çocuk Kardiyoloji uzmanına
muayene olmasında yarar vardır.
Çünkü bazı kalp hastalıkları sadece
eforla kalbin zorlanması durumunda
ortaya çıkar ve bu da önlem alınmazsa
ölümcül sonuçlara yol açabilir” dedi.

Mutlaka kontrol yapılmalı

Efor gerektiren sporlar yapılırken ortaya
çıkan göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma
hissi ve bayılma gibi şikâyetlerin kalp
hastalığının bir bulgusu olabileceğini
ifade eden Doç. Dr. Meki Bilici, “Hi-
pertrofik kardiyomiyopati gibi bazı kalp
kası hastalıkları ve bazı aritmi türlerinin
ilk bulgusu maalesef ani ölüm olabil-
mektedir. Bu nedenle sporla ilgilenen
her çocuğun çocuk kardiyoloğu tarafın-
dan değerlendirilmesi önemlidir” diye
konuştu.

Çocuklardaki göğüs ağrısı 

Çocuklarda ağrının ne zaman ortaya
çıktığı, ağrının süresi ve şiddetini etkile-
yen faktörlerin, eşlik eden diğer bulgula-
rın olup olmamasının ağrının nedenini

belirlemede yardımcı olduğunu söyle-
yen Doç. Dr. Meki Bilici, egzersiz sıra-
sında ortaya çıkan ve dinlenmeyle geçen
ağrının kalp hastalıklarını düşündürür-
ken, hareketle ortaya çıkan ve değişen
ağrıların ise kas iskelet sisteminden kay-
naklanabileceğini vurguladı.

Doç. Dr. Meki Bilici, kalbe ait göğüs ağrısı
nedenlerini ise şöyle sıraladı;
• Göğüs ağrısının egzersizle başlaması
(terleme, solukluk, fenalaşma hissi) ve eg-
zersize ara verince düzelmesi,
• Göğüs ağrısı ile beraber çarpıntı, halsiz-
lik, baş dönmesi ve bayılmanın olması,

• Hastaya Aort darlığı nedeniyle anjiyo
veya cerrahi işlem yapılmış olması,
• Hastaya daha önceden kalp ameliyatı
yapılmış olması,
• Hastanın ailesinde ani ölüm ve/veya
kalp kası kalınlığı olan birinin 
bulunması.

SPOR YAPARKEN
KALBE DIKKAT!

Koronavirüse yakalanma endişesi son zamanlarda neredeyse herkesin yaşadığı ortak bir ruhsal sorun haline geldi. Koronafobi olarak
da anılmaya başlayan bu yeni durum, ruh sağlığımızı ve buna paralel olarak çevremizle olan ilişkilerimizi de olumsuz yönde etkileye-
biliyor Uz. Psi. Arzu Beyribey, koronavirüse yakalanma korkusunun psikoloji üzerindeki etkileri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi

Virüsten korkmayın
Gelişen ve yaygınlaşan tek-
noloji sayesinde ülkeler arası
sınırların ortadan kalkmasıyla,

salgın hastalıkların dünya çapında hızla
yayılabilmesi, koronavirüsün bir anda
ekonomi, küresel ısınma, politika, dep-
rem gibi çok önemli konuları dahi geri
planda bırakmasına neden olmuş du-
rumdadır. Ülkelerdeki vaka sayılarından,
vefat oranlarına, aşı ve ilaç çalışmaların-
dan virüsün mutasyona uğrayıp uğra-
madığına dair birçok haberle medya
aracılığıyla gün boyu iç içe olan bireyle-
rin psikolojisinde bir noktadan sonra
olumsuz reaksiyonlar görülebilmektedir.
İnsanların genelde “benim başıma gel-
mez” düşüncesi ile hazır olmadıkları bir
anda yakalandıkları koronavirüs hasta-
lığı,hem kişinin hem de ailesinin hayatını
büyük oranda değişime uğratmaktadır.
Kişilerin bazen geç fark ettiği izolasyo-
nun yarattığı psikolojik etkilerin üzerinde
durmak, bu manada da yararlı olmakta-
dır. Bireyin, özgürlüğünden mahrum ka-
lacak şekilde, yapmak istediklerini
yapamadığına dair duyguları, kendisinde
engellenmişlik hissi ve sonrasında da ag-
resyon yaratabilmektedir.

Güven hissi için önlem alın 

Kişilerin zaten var olan belirsizlik orta-
mında, zaman içinde işlerini hatta sev-
diklerini kaybetme riskine dair oluşan
korkularına, bir de yaşam düzeninin ta-
mamen değişmesi eklendiğinde olumsuz
hisler daha da artmaktadır. Asabiyet, ta-
hammülsüzlük, bunaltı ile birlikte oluşan
iletişim sorunlarını,anksiyete, depresyon
gibi rahatsızlıklar takip edebilmektedir.
Her şeyden önce, her konuda olduğu
gibi –kadercilik- anlayışından ziyade,top-
lumların karşılarına çıkabilecek olan her
türlü felakete hazırlıklı olmaya çalışması

ve doğru bilgilendirilmesi, önlemlerin
önceden alınmasına yardım sağlamakta-
dır. Kişiler bu şekilde kendilerini güvende
hissettiklerinde, üzerlerindeki baskı ve
stres de azalmaktadır. Bu tür maddi ha-
zırlık dışında, dikkat edilmesi gereken bir
diğer nokta ise, insan psikolojisinin küre-
sel salgını anlayarak,bertaraf etme konu-
sunda ne kadar etkili bir araç olduğunun
farkına varılmasıdır. Bireyin böyle zor bir
dönemde, kendini yalnız
hissetmeden,sevdikleriyle birbirlerini
destekledikleri, özveride bulundukları
her çabanın olumlu katkısı olduğu açık-
tır. Kendimize yeni bir yaşam rutini oluş-
turmaya çalışırken, değişimlere uyum
sağlama kapasitesinin artırılması stres
düzeyinin de azalmasına imkan verecek-
tir.

Bu maddelere dikkat

Sosyal medya takip düzeyi ailecek kı-
sıtlanmalı ve süreç sadece güvenilir kay-
naklardan takip edilmeli

Ev içinde, özellikle aile fertleriyle geçi-
rilecek kaliteli/eğlenceli zamanlar, ortak
alınacak kararlar doğrultusunda,aile bi-
linci ve bütünlüğü sağlanmalı,

Hisler, yakın hissedilen ve güvenilen
eş, dost, akrabalar ile paylaşılmalı, dert-
leşmekten çekinilmemeli

Aynı ortamda uzun süre bulunmanın
getirdiği plansızlık, düzensizlik karmaşa-
sına kapılmadan, bir uyku/yemek/sohbet
rutini oluşturulmalı,

Uzun zamandır vakit bulunamadığı,
evde olunamadığı için yapılamayan akti-
viteler hatırlanmalı, pandeminin avan-
tajlı tarafları da fark edilmeli(Bu tutum,
kişiyi ileride olabilecek farklı sorunlar
için de olumlu bir bakış açısına odaklan-
maya alıştıracaktır.)

Kişi kendisine mutlaka özel zaman

ayırarak, keyif aldığı şeyleri kendi mutlu-
luğunu da düşünerek yapmaya özen
göstermeli

Bireyler diğer insanlarının ya da aile
üyelerinin de sıkıntılarına empati yapa-
rak, onlara destek olmaya çalışmalı

Özellikle çocukların yanında, onları
kaygıya sevk edecek tutum, konuşma ve
bilgi kirliliği akışından uzak durulma-
sına dikkat edilmeli,

Sosyal izolasyona dikkat edilmeli
ancak çevre ile iletişim koparılmamalıdır.

Gerekli görüldüğünde izolasyon sü-
recinde de online terapi gibi destekler-
den faydalanılabileceği
unutulmamalıdır. Bu sayede stres dü-
zeyi azaltılıp, bireysel huzur ile birlikte,
aile içi iletişim de daha sağlıklı şekilde
yürütülebilmektedir.

ÇOCUK
SAĞLIĞI
İÇİN

TAVSİYELER
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arnaVutKÖy'de bekçilik yap-
tığı fabrikanın giriş kapısı üzerine
devrilen 56 yaşındaki B.Ç, haya-

tını kaybetti.Arnavutköy Hadımköy Ma-
hallesi'ndeki bir fabrikada gece bekçisi
olarak çalışan 56 yaşındaki B.Ç., dün
akşam saatlerinde güvenlik amaçlı gezer-
ken bahçenin otomatik sürgülü kapısını
açmaya çalıştı. Kapıyı açmasının ardından
bekçinin üzerine tonlarca ağırlıktaki sür-
gülü kapı devrildi. Kapının ağırlığı altında
kalan B.Ç.'nin, düşerken başını da beton
zemine çarptığı belirlendi. Sokağa çıkma
yasağının başladığı ilk saatlerde olay ye-
rinde hayatını kaybeden B.Ç'nin, cansız
bedeni bugün sabah saatlerinde fark edile-
rek polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri-
nin olay yerinde yaptıkları incelemenin
ardından B.Ç.nin cansız bedeni otopsi için
Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Beyoğlu Belediyesi zabıta ekip-
leri tarafından İstiklal Caddesi'nde

maske ve sigara denetimi yaptı. Denetleme-
lerde maske takmayan ve sigara içen 40'ı
aşkın kişiye ceza kesildi. Polis, iki yabancı
kadın turiste de maske takmadıkları için ceza
kesileceğini söyledi. Fas uyruklu Hollanda va-
tandaşı oldukları öğrenilen iki kadın turist, o
sırada kendilerini görüntüleyen basın mensu-
bunu fark etti. Kadınlardan biri kamerayı işa-
ret ederek, görüntü vermek istemediklerini
söyledi. Bunun üzerine devreye giren bir
polis, görüntü alan kişinin gazeteci olduğunu
ve çekim yapabileceğini belirtti. Ancak kadın-
lar polisle tartışmaya başladı. Telefonu çıka-

ran kadın turist kendilerine açıklama yap-
maya çalışan polisi gizlice görüntülemeye
başlayınca, polis müdahale ederek telefo-
nunu aldı. Kadın turistin polise İngilizce “O
beni çekebiliyorsa ben de seni çekebilirim,
kapa çeneni” demesi üzerine polis iki kadını
gözaltına alarak karakola götürdü.

Kameraları görünce maskesini taktı

Öte yandan, yapılan tüm uyarılara ve kısıtla-
maya rağmen caddede maske takmayan ve
sigara içen çok sayıda kişinin olduğu gö-
rüldü. Çenelerinin altındaki maskeleri kendi-
lerini görüntüleyen kameraları fark edince
takan bazı turistlerin pişkin bir şekilde gül-
mesi de bu kadarına pes dedirtti.

E dinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Fatma
B. isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen
O. A ile Beyoğlu'nda bir mekanda karşılaştı. İkili

bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. İkili
arasındaki tartışma da O.A isimli kişi yanındaki Fatma
B.'ye ertesi gün iş yerine gelmesini söyleyerek mekandan
ayrıldı. Fatma B. isimli kadın, sabah saatlerinde Yenima-
halle Paşa Çayırı Caddesi üzerinde bulunan O. A'nın iş
yerine geldi. Fatma B., O. A. ile görüşmek istediğini söy-
ledi. Bunu üzerine O.A.'nın oğlu olduğu öğrenilen U. O.
A. henüz bilinmeyen nedenle kadını darp etti. Yaşanılan
olay sonrası Fatma B. kanlar içinde yere yığıldı. Yerde
ağzı burnu kanlar içinde kadını gören çevredeki vatan-
daşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadına
ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Bana kafa attı

Kanlar içindeki kadın kendisine ilk müdahalede bulu-
nan esnafa, "Ben içeri girer girmez bana kafa attı, yum-
ruk attı, dövdü beni, beni buraya yola attı." dedi.
Hastanede tedavisi biten Fatma B.'nin ifadesine başvu-
ran Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı
gerçekleştirdiği öğrenilen U. O. A. ve O. A. isimli şüphe-
lileri gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheliler,
işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk
edildi. Şüphelilerden U.O.A. tutuklanırken babası O.A.
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA

üMraniye'de elektrik
tellerinde meydana
gelen patlama ve yangın

mahalle sakinlerine korku dolu
anlar yaşattı. Dakikalarca süren
patlama sonrasında çıkan yan-
gında park halindeki bir araçta
maddi hasar meydana geldi. O
anlar vatandaşların cep telefonu

kameraları tarafından saniye sa-
niye görüntülendi. Olay dün 21.00
sıralarında Çakmak Mahallesi
Akasya Sokak ile Gül Sokak kesi-
şiminde meydana geldi. Henüz
belirlenemeyen bir nedenle elektrik
direğinin kabloları alev aldı. Kab-
loların yanmasıyla birlikte patla-
malar meydana geldi. Olay yerine

kısa sürede itfaiye, polis ve elektrik
ekipleri geldi. Kablolarda çıkan
yangın nedeniyle park halindeki
bir minibüs de maddi hasar mey-
dana geldi. O anlar vatandaşların
cep telefonu kameraları tarafın-
dan saniye saniye görüntülendi.
Kısa süre sonra hattın elektriği ke-
silerek yangın söndürüldü. 

Elektrik kabloları bomba gibi patladı Korkunç bir ölüm

istanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
yangın çıktı. Dumandan etkile-

nen çok sayıda hasta sedye ve tekerlekli
sandalye ile dışarıya çıkartıldı. Olay, gece
saat 03.50 sıralarında İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Nörolojik Bilimler Enstitüsü
binasında meydana geldi. İddiaya göre
henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı
4 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine
olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve
polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin
çalışmaları sonucu yangın kontrol altına
alınırken, dumandan etkilenen çok sayıda
hasta, yetkililerin de yardımıyla dışarıya çı-
karıldı. Sedye ve tekerlekli sandalye ile dı-
şarıya çıkartılan hastalara ilk müdahale,
sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ya-
pıldı. Öte yandan çıkış nedeni belli olma-
yan yangın ile ilgili polis, inceleme başlattı.

Cerrahpaşa
alevlere teslim

eyüpsultan Topkapı-Ulubatlı
üst geçidi altında bir erkek ce-
sedi bulundu. Olay, saat 13.30

sıralarında Eyüpsultan Topkapı-Ulubatlı
üst geçidi altında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, üst geçidin yanında yer alan
tramvay istasyon görevlisi, köprünün al-
tında hareketsiz yatan bir şahsı fark ede-
rek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri
yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kay-
bettiğini belirledi. Polisin yaptığı üst ara-
masında ise cesedin üstünden kimlik
çıkmazken, 50 yaşlarında bir erkek olduğu
tespit edildi. Daha sonra polis, çevreyi gü-
venlik şeridi ile kapatarak inceleme yaptı.
Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli
Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili 
inceleme başlatıldı.

Köprü altından
ceset çıktı

KırKlareli'nin Bul-
garistan'a açılan De-
reköy Gümrük

Kapısı'nda, yabancı plakalı mi-
nibüste piyasa değeri yaklaşık 3
milyon TL olan 1117 cep tele-
fonu ele geçirildi. Bakanlıktan
yapılan yazılı açıklamaya göre;
Ticaret Bakanlığı Gümrük Mu-
hafaza ekiplerince, Dereköy
Gümrük Kapısı'nda Bulgaris-

tan’dan Türkiye'ye giriş yapmak
isteyen yabancı plakalı bir mini-
büs, yapılan risk analizi üzerine
X-Ray taramasına yönlendi-
rildi. Araç, tabanındaki bazı
bölgelerde şüpheli yoğunluğa
rastlanması üzerine arama
hangarına alındı. Sürücü ve ön
yolcu koltuğunun altındaki
bölüm, arka yolcu koltuklarının
altı ve bagaj tabanının açılması

neticesinde, gizli bölmeler içeri-
sinde son teknoloji ürünü yüz-
lerce cep telefonu bulunduğu
saptandı. Operasyonda piyasa
değeri yaklaşık 3 milyon Türk
Lirası olan toplam 1117 cep te-
lefonu ile bu telefonlara ait kılıf
ve şarj cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili yürütülen soruştur-
maya devam edilirken, cep tele-
fonları ve minibüse el konuldu.

İstiklal Caddesi'nde yapılan maske ve sigara denetimi sırasında
ceza yazılan iki kadın turist ve polis arasında tartışma çıktı. Polise
İngilizce ‘Kapa çeneni' diyen kadın turist gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa'da bir
kadın eski sevgilisi-

nin oğlu olduğu iddia
edilen kişi tarafından

darp edildi. Kadına
kafa atarak kanlar

içinde yola çıkartan
şüpheli tutuklandı

Sen misin kapa çeneni diyen!

Kaçak telefonlar ele geçirildi

ESKI SEVGILI
DEHSET SACTI

Yerde ağzı burnu
kanlar içinde kadını
gören çevredeki
vatandaşlar durumu
hemen polis ve
sağlık ekiplerine
haber verdi. Olay
yerine gelen sağlık
ekipleri, yaralanan
kadına ilk
müdahaleyi yaparak
hastaneye kaldırdı.



İ stanbul Gelişim Üniversitesi’nden Kül-
tür Mirası Yönetimi Uzmanı Dr. Öğr.
Üyesi İlknur Türkoğlu, beklenen büyük

İstanbul depreminden tarihi eserleri koru-
mak için alınması gereken önlemleri anlattı.
İstanbul’un deprem tarihçesine bakıldığı
zaman 7 ve üzerinde beklenmesinin normal
olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Tür-
koğlu, “Bizans döneminden beri depremler
olmuş ve tarihi eserler de zarar görmüş. Ta-
rihi belgelerde Ayasofya’nın kubbesinin yı-
kıldığı, zarar gördüğü yazılıdır. İçişleri
Bakanlığı’nın talimatıyla müzelerde afet yö-
netimi çalışmalarının yapılması doğru bir
karardır” diye konuştu.

Önlem almalıyız

Yakın zamanda olması beklenen depremin
sonuçlarını önceden değerlendirip, önlem
almak gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi
Türkoğlu, “İstanbul yeni kurulmuş bir kent

değil. Tarihi 300 bin yıl önceye gidiyor. Dün-
yadaki en eski ve katmanlı şehirlerden biri.
O yüzden olası depreme tarihi eserlerin ha-
zırlanması, korunması bir kat daha önem
kazanıyor” ifadelerini kullandı. Depreme
hazırlanmanın aşamalarını anlatan Dr. Öğr.
Üyesi Türkoğlu, “Önce envanteri çalışma-
mız gerekiyor. Yani nerede, neyimiz var bil-
meliyiz. Daha sonra depreme yönelik
hazırlık yapmalıyız. Hazırlıklar, deprem ön-
cesi, sırasında ve sonrasında yapılacaklar
diye 3 aşamadan oluşuyor” dedi.

Yapılması gerekenler

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, “Deprem
öncesinde müzelerdeki tarihi eserleri gerek-
tiği şekilde sergilemek lazım yani sağlamlaş-
tırmalıyız. 7.5 şiddetinde deprem olursa o
eser, sarsıntıya dayanabilecek mi? Ya da
müze binası depreme karşı sağlam mı?
Müze çalışanlarının bulunduğu yerlerin

depreme karşı dayanıklılığına bakılmalıdır.
Deprem sonrası yangın çıkabilir. Tarihi ya-
pılar sağlam mı? Deprem olduğunda
ayakta durabilecek mi? Buna benzer çalış-
malar yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Tatbikat yapılmalıdır

Önceden planlama yapmanın önemine de-
ğinen Dr. Öğr. Üyesi Türkoğlu, “Deprem
olmuş gibi müzelerde tatbikat yapılmalıdır.
Deprem sırasında müzede ziyaretçi varsa,
onların sorunsuz tahliyesi nasıl olacak bun-
ların üstünde çalışmak lazım. Yönlendirme
levhaları ve görevliler hazırlanmalı. Adete si-
mülasyon gibi önceden öngörülüp, planlan-
ması yapılmalı” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da 20 milyon insanın yaşadığını
hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Türkoğlu, “Eski-
sinden çok daha büyük. 7’nin üzerinde dep-
rem olursa, kaotik bir süreç yaşanabilir.
Güvenlik sistemleri durmuş olacak. Böyle

bir anda müzelerdeki eski eserleri hırsızlık-
tan, yağmadan korumalıyız. Bunlar için ön-
lemlerin alınması lazım. Müze depolarının
güvenliği sağlanmalı, şimdiden kontrol
etmek gerekiyor. Müzedeki görevliler de o
sırada kendi canlarının ailelerinin güvenliği-
nin derdine düşecek. Bütün bunları planla-
mak ve önlemleri almak için disiplinler arası
çalışma yapılmalıdır” dedi. DHA

SALI 24 KASIM 2020

İSTANBUL4

Y ine aylardan Kasım, günlerden Kası-
mın 24’ü. Cefakar eğitimcilerimize
adanmış bir gündeyiz. Millet Mektep-

lerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği
kabul tarihi olan 24 Kasım, 1981 yılından
itibaren öğretmenlik mesleğini icra eden
eğitimcilerimizi onurlandırmak için çeşitli
etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günü
olarak kutlanmaktadır.

Üniversitelerin eğitim fakültelerinden her
yıl mezun olan öğretmen sayısı, atama yapı-
lan öğretmen sayısından fazla olduğu için
yıllardır bir yığılma söz konusu. Her yıl ata-
nanlar hariç en az 25 bin öğretmen işsiz ka-

lıyor veya atanmayı bekliyor. 2020 yılı
ÖSYM verilerine göre atanmayı bekleyen
öğretmen sayısı 460 bin dolaylarında. Tespit
edilemeyenlerle birlikte bu sayının en az
550 bin olduğu tahmin ediliyor. Atanmayı
bekleyen öğretmenlerimizin yaptığı ilk iş
dersanede çalışmak veya özel ders 
vermek oluyor.

Bugün onlara duyduğumuz sevgi, saygı ve
minnet duyguları elbette kelimelerle ifade
edilemez. Doğduğu topraklardan, ailelerin-
den, eş, dost, akrabalarından ayrı, Ana-
dolu’nun ücra köşelerinde kısıtlı imkanlarla
verdikleri eğitim ve geleceğe pırıl pırıl nesil-

ler yetiştirme çabası hayatı-
mız boyunca minnet duyacağımız 
fedakarlık.

Onca zaman bekleyip atamaları gerçek-
leştiğinde, her şey toz pembe olmuyor tabiki.
Sözleşmeli öğretmenler, atandıkları yerde en
az 4 yıl kalıyor. Sözleşmeli olarak ataması
yapılan bir öğretmen 3 yıl sözleşmeli çalış-
tıktan sonra 1 yıl da kadrolu çalışıp yer de-
ğiştirme hakkına sahip olabiliyor. Yabancısı

olduğu yörelerde, örf ve adetlerini bilmediği
insanların içinde yaşamak, havasına suyuna,
yaşam biçimine alışması da cabası.

Doğduğun yer mi? Doyduğun yer mi? So-
rusu öğretmenlere ilk sorulacak soru olmalı.
O şehirden bu köye, bu ilçeden o kasabaya,
sürgün edilmişcesine yaşanan bir hayat.
Eğitime, ilim ve irfan öğretmeye, devlete
millete yararlı bireyler yetiştirmeye bir
ömür adıyorsunuz. Nihayetinde, birgün bir
bakmışsınız hiç bilmediğimiz bir şehirde
emeklilik çağınız gelmiş. Hani vardır ya?
“Bir gün emekli olunca ata topraklarına,
doğduğum yerlere dönerim” düşüncesi. Bu
düşünce öğretmenler için tam bir hayal
ürünü. Emekli olduğunuzda, kendinizi eği-
tim yaşamınızın en başında buluyorsunuz.

Atama beklerken yaptığınız işe geri dönü-
yorsunuz. Ömür törpünüz, bir dersanede eği-
time davam etmekle ya da evinizin bir
odasında özel ders vermekle geçmeye 
devam ediyor.

Ailemden 3 kızımı üç çiçeğimi, Elif’imi,
Emel’imi ve Bahar’ımı eğitim kadrosuna
katmamın gururunu yaşarken, bizleri bilgi-
lerle donatılmış şekilde hayata hazırlayan,
geleceğimizin temellerini inşa eden öğret-
menlerimizin, hak ettiği değere ve yaşam
kalitesine kavuşmaları temennisi ile tüm öğ-
retmenlerimizin öğretmenler gününü 
kutluyorum.

Ulu Önder atamızın da dediği gibi “Öğ-
retmeler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.”

Saygılarımla...

24 Kasım Öğretmenler Günü

MUZELERDE DEPREM
TATBIKATI YAPILSIN!

Beklenen büyük İstanbul depremine tarihi eserlerin şimdiden hazırlanması gerektiğini söyleyen
Kültür Mirası Yönetimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İlknur Türkoğlu, "İstanbul yeni kurulmuş bir kent
değil. Tarihi 300 bin yıl önceye gidiyor. O yüzden olası bir depreme tarihi eserlerin hazırlanması,
korunması daha da önem kazanıyor. Deprem olmuş gibi müzelerde tatbikat yapılmalıdır. 
Her bir tarihi eseri depreme karşı korumak için çalıştaylar da düzenlemeliyiz” dedi

Osman KÖSE

osmankose@hotmail.fr

Dr. Öğr. Üyesi İlknur
Türkoğlu, "İBB 2007 yı-
lında depreme yönelik
bir çalıştay yapmış ama
üzerinden 13 yıl geç-
miş. 1999 depreminin
üzerinden 21 yıl geçti.
Çalıştayların güncellen-
mesinde her zaman

fayda var. Yeni şartlara göre çalıştay
yapılmalıdır. Teknoloji sayesinde 7’nin
üzerinde olacak depremde binaların
nasıl tepki vereceği önceden bilgi edini-
lebilir. Tarihi eserleri yıkılmadan koru-
mamız gerekiyor çünkü o duvarlarda,
eşyalarda yüz yılların yaşanmışlığı var.
Eserleri yıkıldıktan sonra yeniden yap-
mak tarihi eser yapmak olmuyor. Eserin
kopyasını yapmış oluyorsunuz. O yüz-
den İstanbul’un her bir tarihi eserini
depreme ve diğer afetlere karşı da ko-
rumanın yollarını oturup konuşup bul-
malıyız" diye konuştu. 

YENİ ŞARTLARA
GÖRE ÇALIŞTAY 

Öğretmenler yol göstericidir
Silivri Belediye Başkanı

Volkan Yılmaz, 24 Kasım
Öğretmenler Günü 

nedeniyle yayınladığı
mesajında,

“Öğretmenlerimiz her 
devirde yaşadıkları

toplumun âkil insanı, yol
göstericisi, millî ve manevi

değerlerinin taşıyıcısı
konumundadır" dedi

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, 24 Kasım
Öğretmenler Günü nede-

niyle yayınladığı mesajında tüm öğret-
menlerin gününü kutladı. Başkan
Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kul-
landı: "24 Kasım 1928 tarihinde Millet
Mektepleri Talimatnamesi yayımlan-
masıyla yurdumuzun her tarafında
Millet Mektepleri açılarak yeni harf-
lerle okuma yazma seferberliği başlatıl-
mış ve eğitimde yeni bir milat ilan
edilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu se-
ferberliğe ‘Millet Mektepleri Başöğret-
meni’ unvanıyla iştirak etmiş, eğitim ve
öğretim alanında sönmeyecek bir me-
şale yakmıştır. Millet Mektepleri’nin
açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmenliği

kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981
yılından beri Öğretmenler Günü olarak
kutlanmaktadır."

İnsani bir görev

Mesajında, "Dünyanın en kutsal mes-
leklerinden birisi şüphesiz ki öğretmen-
liktir. Tarihimiz bizlere göstermektedir
ki, her dönemde öğretmenlere yüksek
değer verilmiş, toplum içerisinde büyük
hürmet edilmiştir" diyen Yılmaz, "Öğ-
retmenlerimiz her devirde yaşadıkları
toplumun âkil insanı, yol göstericisi,
millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı
konumundadır. Anlattıkları ve öğrettik-
leriyle bilgili, kültürlü ve çağdaş insan-
ların yetişmesine vesile olur. Bu sebeple
öğretmenler; gelecek nesillerin mimarı
olmakla birlikte ülkemizin gelişmesi ve

güçlenmesinde çok büyük pay sahibi-
dir. Bugün sayısız başarı ve kahraman-
lık destanları yazılıyorsa, nitekim
öğretmenlerimiz sayesindedir. Üzerle-
rimizdeki emek ve hakları çok fazla
olan öğretmenlerimizi her zaman için
saygı ve minnetle anmak bizim hem
manevi hem de insani bir görevimizdir.
Bu duygularla, Başöğretmen Gazi
Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere, görevi başındayken şehit düşen
öğretmenlerimize ve Hakk’a yürümüş
bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Bu kutsal
mesleğin onurlu temsilcileri öğretmen-
lerimizi sağlık, mutluluk ve başarı te-
mennisiyle saygıyla selamlıyorum. 24
Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun"
ifadelerine yer verdi. 

Buz gibi suda
kulaç attılar

iki yıldır özellikle kış aylarında denize giren
ve tanınmış isimlerin de aralarında bulun-
duğu grup her pazar günü soğuk, yağmur,

kar, kış demeden İstanbul Boğazı'nda denize giriyor.
Kendilerine "Bugün günlerden Pazar aman değmesin
nazar" adını veren grup, önceki gün saat 17.00'de de-
zenfektan sıkıp buz gibi soğuk denize girerek kulaç attı.

Çolak vazgeçti

Kendilerine "Bugün günlerden Pazar aman değmesin
nazar" adı veren grup iki yıldır kış aylarında denize
girme etkinliğine dün yeniden start verdi. Dezenfektan
sıkıp maskelerini çıkararak İstanbul Boğazı'nda denize
giren tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu grup,
kış aylarında yaptıkları yüzme etkinliğini her pazar
günü tekrarlıyor. Kışın ortasında, soğuk havada dün
saat 17.00 sıralarında tekneden denize atlayan Afrikalı
Ali olarak tanınan radyocu Ali Şentürk, iş insanı Tamer
Köseoğlu, Organizatör Mustafa Bozkurt, işletmeci
Taner Acarkaya ve iş insanı Ali Osman Akat İstanbul
Boğazı'nda yüzerken renkli görüntüler oluşturdu. Eski
futbolcu Tanju Çolak da gruba destek vermek için
orada bulundu. Grup üyeleri tek tek denize atlarken
Tanju Çolak son anda geri çekilerek denize girmekten
vazgeçti. Gruptakilerin denize atlamasıyla çıkmaları 
bir oldu. DHA

Pandemi 
orkestrası

Pandemi sürecinde hiçbir sabit geliri olma-
yan ve ekonomik olarak zor bir süreçten
geçen müzisyenlerin yer alacağı bir senfo-

nik orkestra kuruldu. Klasik müziğin Türkiye’deki en
önemli icracıları arasında yer alan Gürer Aykal, Gülsin
Onay, Cihat Aşkın, İdil Biret gibi isimlerin de şef ve so-
list olarak yer alacağı konserler Kadıköy Belediyesi Sü-
reyya Operası’nda gerçekleştirilecek. Kadıköy
Belediyesi’nin destek verdiği projede şef, solist ve orkes-
tracı olarak aynı meslek grubundan birçok sanatçı da
karşılık beklemeden yer alıyor. 

Ev sahibi Kadıköy

“Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası” adıyla beş
konser verecek orkestraya, Kadıköy Belediyesi Süreyya
Operası ev sahipliği yapacak. Pandemi orkestrasının ilk
konseri 7 Aralık 2020 Pazartesi şef Rengim Gökmen ve
İdil Biret’in katılımıyla; ikinci konser 4 Ocak 2021’de şef
Oğuzhan Balcı ve Gökhan Aybulus’un katılımıyla;
üçüncü konser 8 Şubat 2021’de şef Gürer Aykal ve Bü-
lent Yazıcı’nın katılımıyla; dördüncü konser 8 Mart
2021’de şef İbrahim Yazıcı ve Gülsin Onay’ın katılı-
mıyla; beşinci konser ise 29 Mart 2021’de şef Hakan
Şensoy ve Cihat Aşkın katılımıyla gerçekleşecek. Biletler
Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası gişesi ve internet-
ten satışa sunulacak.



İ stanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
haftanın ilk günü mesaisine, gün

ışımadan Gürpınar Su Ürünleri Ha-
li’nde başladı. Balıkçı esnafıyla bir
araya gelen İmamoğlu’na, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, İSYÖN A.Ş. Genel Müdür
Hamdi Arpa ve İstanbul Su Ürünleri
Komisyoncular Derneği (İSKOM-
DER) Başkanı Mahmut Uçan eşlik
etti. Balıkçılar tarafından alkışlarla kar-
şılanan İmamoğlu, İBB Başkanı ve yö-
neticiler olarak mülk sahibi
olmadıklarını vurguladı. “Biz, size hiz-
met eden insanlarız” diyen İmamoğlu,
şunları söyledi:

Mülk sahibi sizsiniz

“Mülk sahibi, sizsiniz. Mülk sahibi,
bütün İstanbullu. Bizim anlayışımızda,
hükmetmek yok; ‘Şöyle yapacaksınız,
böyle yapacaksınız’ yok. Bizim anlayı-
şımızda, en doğruyu beraber bulmak
var. Bu, burası için değil, İstanbul’un
her konusu için. Başka türlüsü zaten
doğru da değil. Oy verirken, kime ver-
diğinizin önemi yok. Mülk sahibi mi
seçiyorsunuz? Hayır. Sizi iyi temsil
etsin diye, belediye başkanı seçiyorsu-
nuz. Beylikdüzü Belediye Başkanı’mız
da burada, biz de buradayız; seçildik.
Bana göre, dünyanın en kutsal maka-
mında oturuyorum. Çok kutsal, çok
değerli. Bizim hizmet anlayışımız ya da
işlerinizi yaparken size ulaştıracağımız
bir takım kararlar, sizin de hissedildiği-
niz, sıkıntılarınızın, düşüncelerinizin
dinlendiği ve ortak akılla, ortak karar
alma biçimi. Bizim çalışma metodu-

muz, sistemimiz bu.”

Denize aşık olmanız lazım

Pandemi nedeniyle zor zamanları ge-
çirdiğimizin altını çizen İmamoğlu, ba-
lıkçılara hitaben, “Balıkçımın
sıkıntılarını, biraz bilirim. Balıkçılarımız
ister ki; mevsim, mevsim gibi olsun,
hakkı olan bereketi de denizden topla-
sın. Ama unutmayalım ki, dünyada
bazı şeyler değişiyor. Havalar ısınıyor.
İklim değişikliği, dünyanın en büyük sı-
kıntılarından birisi. Onun için, doğanın
dengesiyle çok oynamayacağız. Hatta,
doğayı koruyacağız. Sizin her birinizin
deniz aşığı olmanız lazım. Niye?
Çünkü sizin ekmeğiniz, denizden.
Kolay değil ki denizden ekmek çıkar-
mak. ‘Denize aşık olmanız lazım’ der-
ken, ekmeğini taştan çıkaran insanlar
olarak sizlerin, ekmeğine zarar verecek
hangi unsur olur ise, buna müsaade
etmeyeceksiniz, etmemelisiniz. Denizi
koruyacaksınız. Havayı, suyu koruya-
caksınız. Etrafı kirletenle, siz de müca-
dele edeceksiniz. Hep beraber
mücadele edeceksiniz” uyarılarında
bulundu.

Mecburum konuşmaya

İmamoğlu, konuşmasının ardından es-
nafın sorularını yanıtladı. İmamoğlu,
esnaf Serdar Can’ın, “Bazı belediyeler,
aynı gün iki yerde pazarı olan esnafa,
birini açtırıyor, birini açtırmıyor” şek-
lindeki serzenişine, “Pandemi ile mi il-
gili acaba” sorusuyla karşılık verdi.
Can, bu soruya, “Galiba pandemiyle
alakalı” yanıtını verirken, bir başka
esnaf ise, konunun pandemiyle değil,

zabıta eksikliğiyle ilgili olduğunu iddia
etti. Bunun üzerine yeniden söz alan
İmamoğlu, “Eğer pandemiyle ilgili bir
daraltma yapıyorlarsa, ben, pande-
miyle ilgili alınan her tedbire saygı du-
yuyorum; açık söyleyeyim. Buna siz de
saygı duyun. Bu konuda benim dilimin
kemiği yok. Çünkü ben konuşmazsam,
ne yapacağım? Mecburum konuş-
maya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan
İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben
şimdi ne yapayım yani; susayım mı,
yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki
gece. Defin sayışımız, 450’lere doğru
yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal
Kasım ayında bizim definimiz, -Allah
rahmet eylesin; bütün ölmüşlerimize
rahmet diliyorum- İstanbul’da 202,
190, 180 kişidir. Şu anda 450’ye doğru
gidiyor. Bu kadar zor durumdayız.
Bunu bilin. Ama bu dediğinizde başka
bir konu varsa, hangi ilçeyse iletin. Biz
de o ilçelerle görüşelim. Ama pande-
miyse konu, hepinizi Allah korusun.
Ben de yaşadım. Ben de o hastalığı ge-
çirdim. Dolayısıyla hiçbir haneye, o
hastalık girmesin isterim. Lütfen siz de
dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Örnek olsun istiyoruz

İmamoğlu, esnafın pazar yerleriyle il-
gili dile getirdiği sıkıntılara, “İstan-
bul’daki 462 semt pazarının, sadece
6-7’si bizim yetki alanımızda. Onun dı-
şındaki pazarlarda bir yetkimiz yok.
Canınızı sıkan unsurlar var ise, bize ile-
tin, biz de ilgili başkanlara iletelim” ya-
nıtını verdi. Her yerde pazar açmak
gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten
İmamoğlu, “İBB olarak, örnek pazar-
lar açarak, örnek uygulamalarla sis-
teme katkı sunmak istediğimiz için
pazar açalım istiyorum. Arkadaşla-
rımla da öyle çalışıyoruz. Oralarda,
özellikle İstanbul’da üretilen bazı ürün-
lerin de satılmasına fırsat tanımak isti-
yoruz. O bağlamda biz de pazar
açmaya biraz devam edeceğiz” diye
konuştu. İmamoğlu’na, hal esnafının
sorunlarının çözümüne yaptığı katkı-
lardan dolayı İSKOMDER Başkanı
Uçan tarafından plaket sunuldu.
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali’ni ziyaret etti. Pandemi
konusuna değinen İmamoğlu, "Bu konuda benim dilimin kemiği yok. Mecburum

konuşmaya. Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul’daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi
ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece" dedi

Maalesef nabız atmadı...

Z iyaret ettiğim partiler arasında bulunan CHP
Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan’ın erken
seçim isteyen partisinden daha da erken dav-

ranıp, her an veya 2023’te yapılacak olan seçim-
lerde 30 yıla yakındır başında bulunduğu partisinin
de kesin milletvekili adayı olduğunu bana özel ola-
rak açıkladığı bir sırada diğer bir bomba haber Ar-
dahan İl Başkanlığının kongresini erteleyip yine
partisinin diğer beş il kongresini aynı anda yaptıran
Erdoğan’ın bu kongrelere yönelik yaptığı konuş-
mada geliyordu.

Erken seçim başta olmak üzere birçok konuda ne
diyeceği merak edilen ve dediklerinin başkan Erdo-
ğan tarafından hayata hemen geçirilen Devlet Bah-
çeli’nin dışında Arınç’ın yaptığı ve gündemi sarsan
açıklamaları yine başkan tarafından olmak üzere
karşı taraf yani başta HDP kanadında olmak üzere
muhalefet kesiminde de ciddi bir nabız artıramadı.

Demirtaş ve Kavala’nın serbest kalması gerekti-
ğini belirten hukukçu, avukat, eski meclis başkanı,
eski bakan Bülent Arınç’ı boşa çıkaran Başkan Er-
dağan’ın son açıklamaları arasında bulunan yeni
adalet, hak, hukuk, reformu demeçlerini de boşa çı-
karan son açıklamaları HDP ve diğer muhalefet ka-
nadında olduğu gibi kamuoyunda da çok ciddiye
alınmamış, heyecanlandıran bir nabza neden olma-
mıştı zaten.

Çünkü bunları söyleyen, söyletenler bu ülkede 
iktidara talip olan yani bu yazımı yazmadan önce 
İl Başkanlarını ziyaret ettiğim DEVA, Gelecek,
Refah partileri gibi “bizi seçerseniz” diyenler değil,
bir dedikleri iki olmayan 18 yıllık iktidarın 
temsilcileri idi... 

Evet, İngiltere’nin bile içinde olup, başını çektiği
ve diğer birçok ülkenin yeni ABD yönetimine yönelik
hazırlıklar, reformlar kısacası dizaynlar yapa durur-
ken sosyal barışa, ekonomik krize çare olması adına
parça~pinçik değil, güçlü bir genel affa ihtiyaç du-
yulan ülkemizde başkan Erdağan’ın son açıklaması
Arınç’ın açıklamaları ile iktidarca yapılan hukuk,
reforum iddialarını da çöp etmiş, denize girip bo-
ğulma tehlikesi geçiren bir kişiden beklenen nabzın
atmadığı gibi ortada kalmıştır...Bahçeli’nin muhale-
fet liderine hakaret eden arkadaşına sahip çıkıp,
tehditvari açıklamaları konusunda bir açıklama
yapmayıp, arkadaşı Arınç’ı boşa düşüren Başkan
Erdoğan’ın bu açıklaması daha niceleri ve damatlar
olayında olduğu gibi Demirtaş ve Kavala üzerinden
aslında fetoculara af istediği öne sürülen Arınç’ları
da yolcu edeceği diğer bir önemli gelişme...
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BALIKÇI ESNAFINA 
PANDEMi DESTEĞi
İBB, mevsim normallerinden daha sıcak geçen
hava ve pandemi koşulları sonucu gelir kaybı
yaşayan balıkçı esnafına destek çıkıyor. Gürpı-
nar Su Ürünleri Hali’nde satılan ürünler üzerin-
den alınan yüz 4 oranındaki hizmet bedeli,
yüzde 2’ye indirildi. 
Bu kararla, Türkiye’deki diğer su ürünleri hal-
lerine oranla kıyasla yüksek kalan hizmet be-
deli düşürüldü. Yıllardır çözülemeyen bir sorun
böylece giderilirken komisyoncuların ofis kira-
sına beş yılda bir yapılan zam da bu yıl uygu-
lanmayacak. İBB, haldeki komisyoncuların
sorunlarını da unutmadı. Her beş yılda bir gay-
rimenkul değerlendirme uzmanından alınacak
ekspertiz raporuna göre güncellenen komis-
yoncu ofisleri kira bedellerini, pandemi süreci
ve ekonomik krizin dikkate alınarak bu yıl artır-
mama kararı verdi. Ayrıca, halde yeni komis-
yoncu hakkı da verilmeyerek mevcutların
haklarının korunması yoluna da gitti.

DÖNÜŞÜM HIZLANMALI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar Belediye Başkan Av. Turan Hançerli ile birlikte ilçede yürütülen kentsel 
yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi. Avcılar’ın en eski yerleşim yerlerinden olan Reşitpaşa Caddesi üzerindeki
yenilenme çalışmalarını inceleyen İmamoğlu, “Yaptığınız iş çok değerli daha da hızlandırılmasını istiyorum ”dedi

İmamoğlu, Avcılar ve Silivri’de
hızlı tarama yöntemiyle başlatılan
riskli yapı tespit çalışmaları ve
Turan Hançerli’nin “Hayat Kur-

tarma Hareketi” adıyla başlattığı kentsel yeni-
lenme çalışmalarını inceledi. İnceleme
sırasında, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel
İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahra-
man kentin deprem dayanıklılığını somut ve-
rilerle ortaya koyabilmek ve riskli binaların
depreme güvenli hale getirilmesini amaçla-
yan Yapı Tespit Taramaları çalışmasında
bugün itibariyle Avcılar ve Silivri bölgesinde
bin riskli bina tespit edildiğinin bilgisini verdi.
23 Haziran 2020 tarihinde başlayan ve Avcı-
lar Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen
çalışmaların bugün itibariyle Avcılar bölge-
sinde bin riskli bina tespit edildiğini belirten
Kahraman, çalışmanın 2 ay içerisinde son-
landırılacağını söyledi. İncelemeler sırasında
yenilenme çalışmalarını yavaşlatan bürokra-
tik sorunlar olduğu bilgisini alan İmamoğlu,
“Bürokrasiyi azaltıp yenilenmeyi hızlandır-
manın yolunu bulmamamız lazım” şeklinde
konuştu. İmamoğlu ve Hançerli saha gezisi
sırasında pencerelerden seslenen vatandaş-
larla da sohbet ederek kentsel yenilenme ko-
nusundaki soruları yanıtladı. Saha gezisinin
ardından Avcılar Belediyesi Barış Manço
Kültür Merkezi’ndeki toplantıya katılan İma-
moğlu ve Hançerli, burada deprem risk ana-
lizi hakkında bilgi aldı. Toplantıda İBB
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Avcılar Be-
lediyesi İştirak Şirketi AVBEL tarafından yü-
rütülen çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

5 bin konut dönüşüme girdi

Toplantıda konuşma yapan Avcılar Belediye
Başkanı Av Turan Hançerli şunları söyledi;
"Biz çokça çalıştık, çok yol kat ettik ama önü-
müzde hala uzun bir yol var. Sorun oldukça
ciddi. Bu sorunu koordineli çalışarak birlikte

aşabiliriz. Yıllarca unutulan deprem soru-
nunu biz unutmamaya söz verdik. Unutma-
dığımızı da aradan geçen sürede gösterdik.
Kararlıyız ve bu kararlılığımız neticesinde bir
güven oluştu. Oluşan güvenle de Avcılar
halkı hızla binalarını yenilemeye başladı. Bu
konuda çokça yol kat ettik. Avcılar’da nere-
deyse bir yıllık süreç içerisinde 5 bin konut
kentsel yenilenme sürecine girdi. Yaklaşık 65
bin konutu daha kentsel yenilenme sürecine
katmak gibi bir görevimiz var. Bu görevi de
İstanbul Büyükşehir Belediyemizin sunacağı
katkıyla çok daha hızlı ve etkin şekilde yapa-
cağımızı biliyoruz. İBB Başkanımız Sayın
Ekrem İmamoğlu’na desteği ve işbirliği için
Avcılar halkı adına sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum."

Deprem birinci sorundur

Hançerli’nin ardından konuşma yapan İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, "Sıkı bir koordinasyon ve toplu-
mun farklı kesimlerini ve paydaşlarını içine

katan bir anlayışla sağlıklı bir süreç yönetimi-
nin sağlandığını gördük. Bu manada Bele-
diye Başkanım Sayın Turan Hançerli’ye,
ekibine ve katkı sunan bütün paydaşlarına
minnet duyuyorum. 10 binlerce insanın şim-

diden huzurlu bir yuvaya kavuşmasını sağla-
mış oldular. Bundan daha manevi bir hizmet
yoktur herhalde. İstanbul depremi İstan-
bul’un birinci konusu ve sorunudur. İstanbul
depremi ne yazık ki 100 binlerce insanımızın
canını tehdit etmektedir. İstanbul depremi
konusu kesinlikle Türkiye’mizin bağımsızlık
sorunudur. Biz bu konuyu çözmediğimiz tak-
dirde her daim kapıda bekleyen düşman gibi
bizi sürekli tehdit edecek bir husustur. Başın-
dan beri bu konuya bir seferberlik ruhuyla
asılmamız gerektiğini ifade ediyorum.  Bu-
raya gelmeden önce Çevre ve Şehircilik Baka-
nımız Sayın Murat Kurum ile görüştüm.
Kendisine hem deprem konseyi konusunda
hem Fikirtepe konusunda yaşanılan sorunla-
rın çözümü ile ilgili somut, net, kararlı bir
şeklimizin ve şematik yapımızın olduğunu
ifade ettim. Uygun gördükleri zaman dili-
minde bunu size aktarırız, bence hızlı yol al-
malıyız diye ifade ettim. Sayın Kurum da
bana bunu hemen planlayacağını ve hızlı bir
şekilde buluşacağımızı dile getirdi. Bu da
beni çok mutlu etti" dedi. 

Üsküdar
ısıtacak

ÜskÜdar Belediyesi tarafından her kış
mevsiminde olduğu gibi bu yılda geri
dönüşüm atölyesinde titiz bir çalışma

sonucu ayrıştırılan odunlar ihtiyaç sahiplerine da-
ğıtılmaya başlandı. Çöpe atılan eski mobilya, ka-
nepe, ahşap ürünleri ve atık tahta ağaçları
toplayarak geri dönüşüm atölyesinde ayrıştıran
Üsküdar Belediyesi, elde edilen odun parçalarını
kışlık yakacak olarak dağıtıyor. Üsküdar Beledi-
yesi tarafından tek tek tespit edilen ihtiyaç sahibi
ailelerin kışlık yakacak ihtiyaçları ücretsiz olarak
karşılanarak adreslerine teslim ediliyor. Sosyal
medya hesaplarından Üsküdarlılara çağrıda bulu-
nan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
“Dayanışmanın en güçlü olması gereken kış ayları
geldi. Bu yıl da ihtiyaç sahibi evlerimize yakacak
odun ulaştırıyor, yanlarında olmaya çalışıyoruz.
Tekrar edelim; ihtiyaç sahibi bir evi bilip de bize
iletmezseniz vebali sizde, öğrenip de gerekeni yap-
mazsak vebali bizde.” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere jest 
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,
ilçe sınırlarında ve Beşiktaş Belediyesi
bünyesinde görev yapan öğretmenlere

içerisinde 4gb internet, ajanda, kalem ve bir mektu-
bunun da bulunduğu hediye paketi verecek. 24
Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Beşiktaş Ana-
dolu Lisesi’nde saat 09.15’te Atatürk Anıtı’na çelenk
sunma töreni gerçekleşecek. Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Rıza Akpolat 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleriyle
kutladı; "Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın, özgür-

lüğümüzün ruhunu taşıyan öğretmenlerimiz gelecek
kuşakları aynı coşku ve heyecanla yetiştireceklerdir.
Buna inancımız tamdır. Umutsuzluğun ve karamsarlı-
ğın ağır bir atmosfer gibi üzerimize çöktüğü bir dö-
nemde hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışmak
zorundayız. Öğretmenlerimizin geleceğe güvenle
bakan nesiller yetiştirmek için verdikleri mücadele
nedeniyle kutluyorum. Yarınlarımızın mimarı olan
sizlere, özveriniz ve gayretiniz için teşekkür ederim.
Öğrencilerinizle birlikte elde edeceğiniz nice başarı-
lar dilerim. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun." DHA

AVCILAR
İÇİN
UYARDI
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A ltınbaş Üniversitesi’nden
Borsa İstanbul Eski Dene-
tim ve Gözetim Kurulu

Başkanı Prof. Dr. Saim Prof. Dr.
Saim Kılıç, pandemi ile Borsa İs-
tanbul'a yaklaşık 700 bin yeni yatı-
rımcı geldiğini belirterek "Ocak
ayında 1,1 milyon bandında bulu-
nan yatırımcı sayısı yüzde 60'lık ar-
tışla 1,9 milyona yaklaştı" dedi. Yeni
katılanlarla birlikte, borsadaki aktif
işlem yapan yatırımcı sayısında da
artış yaşandığını kaydeden Kılıç,
"Yılbaşında ayda en az bir kez
işlem yapan yatırımcı sayısı 500 bin
civarındayken, bu sayı şu günlerde
1,1 milyon kişiye yükselmiş du-
rumda. Bu da doğal olarak son dö-
nemde görülen borsadaki rekor
işlem hacimlerinde önemli rol oy-
nadı” diye konuştu. Borsa İstan-

bul’a yeni gelen yatırımcıların bir-
çoğunun genç olduğunu vurgula-
yan Kılıç, “Yaklaşık yüzde 70’i
20-40 yaş aralığında. Borsaya sa-
dece büyük şehirlerden değil, Tür-
kiye’nin her yanından yeni
katılımcılar geliyor. Özellikle Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anado-
lu’dan gelen yatırımcı sayısında
ciddi artış var" ifadelerini kullandı.

Küçük tasarruf sahipleri

Yeni yatırımcıların daha çok küçük

meblağlarla işlem yapan kişiler ol-
duğunu belirten Kılıç, “Bunların
yüzde 40’ı Borsa'da 10 bin liranın
altında bir tasarrufu değerlendiri-
yor. Yüzde 70’inin yatırım tutarı 20
bin liranın, yüzde 82’sinin yatırım
tutarı 50 bin liranın altında” dedi.
Borsa İstanbul'a yoğun yeni yatı-
rımcı girişi yaşanmasının çeşitli ne-
denleri bulunduğunu belirten Prof.
Dr. Saim Kılıç, "Bunlardan biri
yakın geçmişte faizlerin düşmesiyle
yaşanan alternatif arayışı oldu.

Borsa İstanbul, bu süreçte göster-
diği performansla iyi bir yatırım
aracı olarak görülmeye başlandı"
diye konuştu. Sermaye piyasala-
rında dijitalleşmenin artmasını,
Borsa İstanbul'a yönelik ilgi artışı-
nın bir diğer nedeni olarak gösteren
Kılıç, "Hem yatırımcılara ulaşmak
kolaylaştı hem de yatırımcılar otur-
dukları yerden ellerindeki telefon-
larla, tabletlerle yatırım yapma
imkânına kavuştular" ifadelerini
kullandı. DHA
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2020 yılının ilk 9 ayında
satılan yüzde 100 elektrikli
ve hibrid otomobil sayıları

belli olurken, elektrikli modellerin
261, hibrid modellerin ise 9 bin 788
adet satıldığı gözlendi. Medya takip
kurumu Ajans Press, elektrikli ve
hibrid araçlarla alakalı basına yansı-

yan haber adetlerini inceledi. Ajans
Press’in dijital basın arşivinden der-
lediği bilgilere göre bu yıl elektrikli ve
hibrid araçlar ile alakalı basına 2 bin
334 haber yansıdığı tespit edildi.
Geçmiş yıllara bakıldığında ise
geçen yıl bin 961, 2018 yılında ise 2
bin 653 olduğu kaydedildi. Ajans

Press’in, Türkiye Elektrikli ve Hibrid
Araçları Derneği (TEHAD) verile-
rinden elde ettiği bilgilere göre, elek-
trikli ve hibrid otomobil satışlarının
arttığı saptandı. Böylelikle 2020 yılı-
nın ilk 9 ayında elektrikli modellerin
261 adet, hibrid modellerin ise 9 bin
788 olduğu satıldığı gözlendi. Açık-

lanan verilere göre 2020 yılının ilk 3
ayındaki Elektrikli ve Hibrid otomo-
bil sayısı 2019 yılının tüm satışlarını
geçmiş durumda. Türkiye’de oto-
mobil pazarında pasta payına bakıl-
dığında hibrid araçlar yüzde 3’ünü,
elektrikli araçlar ise yüze 0,1’ini tem-
sil etti. DHA

Elektrikli araç sayısı her gün artıyor

PANDEMI CIKTI
BORSA UNLENDI

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçları Derneği (TEHAD) verilerine göre, 2020 yılının ilk 9
ayında elektrikli modellerin 261, hibrid modellerin ise 9 bin 788 adet satıldığı ortaya çıktı

Borsa İstanbul Eski Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saim Kılıç, Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısının
10 ayda yüzde 60 arttığını söyleyerek “Yatırımcı sayısındaki artışın nedeni, pandeminin insanları eve kapatması
ile piyasada dijital erişim imkanlarının artmasıdır. Üstelik yeni gelen yatırımcıların çoğu genç” dedi

Prof. Dr. Saim Kılıç'a göre Borsa İstan-
bul'daki yatırımcı sayısında yaşanan
artışın en önemli nedeni pandemi ile

uygulanan sokağa çıkma yasakları.
Kılıç, "Yıllardır borsaya yeni yatırımcı
çekmek için uğraşan kurumların yapa-

madığını, pandemi yaptı diyebiliriz.
Pandemi nedeniyle insanların evlerine
kapanması, bolca vakit bulmaları ve
bu zamanı değerlendirmek için yeni
'oyuncak' arayışları borsaya yönel-
mede etkili oldu diyebiliriz" dedi.

Canı sıkılan borsaya geldi

9 DAKiKADA HESAP AÇIN
Alternatif Bank, tüm şubelerinde müşteriye dönük onay ekranları sayesinde hesap açılışı, banka kartı ve
internet bankacılığı gibi temel ürün ile hizmetlerin açılış süresini 9 dakikaya indirdiğini duyurdu

‘Danışman Bankacılık’ anlayı-
şıyla hizmet veren Alternatif
Bank, dönüşüm hamlesini diji-

talleşen süreçler ve müşteriye dönük onay

ekranlarıyla tüm şubelerine taşıdığını du-
yurdu. Bu kapsamda, hesap açılışı, banka
kartı ve internet bankacılığı gibi temel ürün
ile hizmetlerin açılış süresini 9 dakikaya in-

dirdiğini açıkladı. Konuyla ilgili bilgi veren
Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital
Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür
Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu “Banka ola-
rak 2018’de başlattığımız dijital dönüşüm
hamlemizin sonuçlarını giderek daha fazla

görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni uy-
gulamalarla şubeye gelmeden müşteri

olma ve pek çok işlemi dijital ortamda
tamamlama imkânı sunuyoruz.

Ödüllü altyapımız Alternext üzerin-
den yenilediğimiz internet banka-

cılığı ve mobil kanallarımızda
gerçekleştirdiğimiz geliştirme-

lerle müşterilerimize hep
daha iyi hizmet vermeyi

amaçlıyoruz. Bizim için
dijitalleşme sadece hiz-

met kanallarındaki bir
değişim değil, iş yapış

şeklimiz ve sistemle-
rimizle uçtan uca

bir bakış açısı or-
taya koymak

demek” diye
konuştu.

Yüzde 70 daha az

Beyzadeoğlu, “Bu amaçla müşteri deneyi-
mini yukarı taşıyacak yeni nesil bankacılık
uygulamalarımızla müşterilerimize finan-
sal alanda yetkin bir danışmanlık hizmeti
verirken, aynı zamanda onlara zaman ka-
zandırıyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte
şubede geçirilen zamanı en aza indirmek
çok daha önemli hale geldi. Bu doğrultuda
hizmet kanallarımızda müşteri yolculukla-
rını dijitalleştirerek müşteri deneyimini iyi-
leştirmenin yanı sıra şubelerimizde
işlemlerini çok daha hızlı ve kolay tamam-
lamalarını sağlıyoruz. Bu değişimle birlikte
şubelerde yapılan işlemlerde müşteri ta-
nımlama süresini yüzde 70 oranında kısalt-
tık. Hesap açılışı ve ürün sahibi olma
süresini tamamen dijital onaylı bir yapıya
çevirerek 9 dakikaya indirdik. Aynı za-
manda aldığımız belgeleri de sadeleştirdik.
Müşterilerimiz bireysel veya ticari sözleş-
melerde, sayfalarca belge ve onlarca im-
zayla uğraşmadan artık sadece birkaç
imzayla süreci tamamlayabiliyor” ifadele-
rini kullandı. DHA

2,48 milyar lira ödeme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can, "Türkiye, pandemiyle
küresel tedarik zincirlerin-

deki değişimlerin getirdiği yeni fırsatları
en iyi şekilde değerlendirme potansiye-
line sahip." dedi. 2020'de ihracatçıya 1,9
milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına
588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar
lira destek ödemesi yapıldığını belirten
Pekcan, şunları kaydetti: "Türk Eximbank
ihracatçılara yıl içerisinde geçen sene-
nin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla
37,7 milyar dolar finansman desteği
sağladı.2020'de, geçen yıllardan devir
hariç 950 bin 922 esnaf ve sanatkara
toplam 39 milyar 193 milyon lira faiz in-
dirimli kredi kullandırıldı." Pekcan, sağ-
lık, temizlik, gıda, elektronik ürün
satışında fahiş fiyat artışı nedeniyle 208
firmaya yaklaşık 6,9 milyon lira idari
para cezası uygulandığını bildirdi. Bakan
Pekcan, "2021'de çek ve bonoların elek-
tronik ortamda düzenlenmesine, kam-
biyo işlemlerine konu edilmesine imkan

sağlayacak sistemi hayata geçireceğiz."
diye konuştu. Pekcan, "İlk on ayda 1 mil-
yon 515 bin parti ithal ürünü etkileyecek
şekilde denetim yaparak 4 bin 645 parti
güvensiz ürünün ithalatına izin verme-
dik." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Pekcan, "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira,
hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda

2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı" dedi

Doğu Karadeniz'den yılın 10
ayında 44 milyon 237 bin
460 dolarlık su ürünleri ihraç

edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
(DKİB) verilerinden yapılan derlemeye
göre, Doğu Karadeniz'den yılın ocak-
eylül döneminde 12 ülkeye 9 bin 915 ton
su ürünleri satıldı. Söz konusu ihracattan
da 44 milyon 237 bin 460 dolar kazanç
sağlandı. Bölgeden geçen yılın aynı dö-
neminde 5 bin 80 tonluk su ürünleri ihra-
catından 29 milyon 28 bin 915 dolar
kazanç elde edilmişti. Böylece, Doğu Ka-
radeniz'den yapılan su ürünleri ihracatı
geçen yılın aynı dönemine göre miktarda
yüzde 95, değerde yüzde 52 arttı.

Rusya'ya ihracat yüzde 105 arttı

Su ürünlerinde Rusya Federasyonu,

Vietnam ve Gürcistan en fazla dış
satım yapılan ülkeler oldu. Bölgeden
yılın 10 ayında Rusya'ya 8 bin 12 ton
su ürünleri ihraç edilerek 37 milyon
436 bin 72 dolar gelir sağlandı. Rus-
ya'ya geçen yılın aynı döneminde ya-
pılan 3 bin 173 tonluk su ürünleri
ihracatından 18 milyon 246 bin 528
dolar kazanılmıştı. 
Buna göre, geçen yılın aynı döne-
mine göre miktarda yüzde 153, de-
ğerde yüzde 105 artış oldu. Rusya
Federasyonu'nu 3 milyon 47 bin 238
dolarla Vietnam ile 1 milyon 585 bin
882 dolarla Gürcistan takip etti. Söz
konusu dönemde geçen yıldan farklı
olarak Fransa, Ukrayna, Çin, Hol-
landa, Beyaz Rusya ve KKTC'ye de su
ürünleri satıldı.

Karadeniz bereketi

Süs bitkisine
talep çoğaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sü-
recinde süs bitkileri sektörü, her geçen gün
artan talep sayesinde yıl sonuna kadar 100

milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Süs Bitkileri
Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Dündar, Kovid-19 salgınında tüm sektör-
ler gibi kendi sektörlerinin de ilk günlerde etkilendiğini
söyledi. Ancak sonraki dönemde süs bitkilerine dünya
genelinde talebin arttığına dikkati çeken Dündar, bu
sayede süs bitkilerinin yıldızı parlayan sektörler ara-
sına girdiğini anlattı. Dündar, "Süs bitkileri dendiği
zaman büyük ağaçlar, bodur çalı grubu bitkiler, kesme
çiçekler, soğanlı bitkiler, çiçekli iç ve dış mekan bitkileri
gibi çok geniş bir yelpazeyi içeriyor. Pandemi süre-
cinde de en çok ilgi gösterilen ürün grubu bu çiçekli
bitkiler, bahçe bitkileri oldu." diye konuştu.

KDV oranı düştü

SÜSBİR olarak devletin yüzde 18 olan KDV oranını
yüzde 8'e düşürmesiyle önemli kazanımlar sağladıkla-
rını ifade eden Dündar, şöyle konuştu: "Sayın Cum-
hurbaşkanımızın kararı ile KDV oranı yüzde 8'e
düşmüştü. Ancak biz yılbaşından sonra da devam et-
mesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da
takdirlerinin bu yönde olacağını düşünüyoruz. KDV
oranının bu şekilde olması aslında tüketimi teşvik edi-
yor. Bundan sonra da devam etmesi halinde bu cazi-
benin tüketimi artıracağına inanıyoruz.”
HABER MERKEZİ

Ticaret 
Bakanı
Ruhsar
Pekcan



C HP'den yapılan açıklamaya göre,
Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmen-
ler Günü dolayısıyla 19 farklı ilde

görev yapan öğretmenlerle daha sonra da
atanamayan öğretmenlerle video konferans
yöntemiyle görüştü. Atanamayan öğret-
menlerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu,
eğitimin sorunlar yumağı halinde oldu-
ğunu söyledi. Birinci önceliğin atama bek-
leyen öğretmenlerin bekledikleri 60 bin
kişilik kadronun doldurulması olduğunu
belirten Kılıçdaroğlu, "Bu konuda bizim üs-
tümüze düşen her şeyi yapacağız. Bundan

emin olmanızı isterim. 3600 ek gösterge çı-
karsa emin olun en az 100 bin öğretmen
emekli olacak. Şu anda '3600 ek gösterge
çıkacak' diye emekliliğini doldurduğu halde
emekli olmayan çok sayıda öğretmen var.
Umutla bekliyorlar, '3600 ek gösterge sözü
verildi, 3600 ek gösterge çıkacak, o göster-
geyi aldıktan sonra emekli olalım'. Çünkü,
çalışırken aldığı ücret emekli olduktan
sonra yüzde 50 azalıyor. Milli Eğitim Ba-
kanlığı eğer imkanı olsa zaten 60 bin kişi de
70 bin kişi de derhal kadrolu öğretmen alır.
O zaman soru şu; Milli Eğitim Bakanlı-

ğı’nın önündeki engel nerede? Milli Eğitim
Bakanlığı’nın önündeki engel Hazine ve
Maliye Bakanlığı, çünkü kadrolar oradan
tahsis ediliyor. Kadrolar tahsis edildikten
sonra ilgili bakanlıklar bu kadroları kulla-
nabiliyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı
mali olarak çok zor durumda olduğu için
bu kadroları vermiyor" dedi.

Temel sorunlarından birisi

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu
bulunduğunu, bunlardan birisinin de eği-
tim olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Eğitim

gerçekten ülkenin temel sorunlarından bi-
risi. Eğitim sorununu çözemeyen bir ülke-
nin büyüme ve kalkınma şansı yok. Kültür
ve sanat dünyasını zenginleştirme şansı
yok. Dolayısıyla eğitimin önündeki bütün
engellerin kaldırılması ve öğretmenlerin
bütün emeğini bizim çocuklarımıza harca-
ması gerekiyor. Eğer öğretmeni bir sorunlar
yumağı içine koyarsanız öğretmen kendi
sorunlarını mı çözecek, çocuklara eğitim mi
verecek? Eğitimden tasarruf olmaz" diye
konuştu.

Öğretmenler için ayrı yasa

Kılıçdaroğlu, öğretmenin bir süre sonra
bulunduğu yerin kanaat önderi konu-
muna geldiğini belirterek, "İnsanlar bir so-
runla karşılaştıklarında gidip öğretmene
danışıyorlar. Bizim CHP olarak öğret-
menlerle ilgili şöyle bir düşüncemiz var.
Onu da atama bekleyen öğretmenler ola-
rak sizin bilginize sunayım. Şimdi öğret-
menlik Devlet Memurları Kanunu içinde
yer alıyor. 'Öğretmen' diye değil, 'devlet
memuru' sayılıyor öğretmenler. Biz ise öğ-
retmenleri, hakimler ve savcıların nasıl ayrı
bir yasası varsa, öğretmenler için de ayrı
bir meslek kanununun olması lazım. Öğ-
retmenlik mesleğini klasik devlet memur-
luğundan ayırmamız lazım. Çünkü
öğretmen sürekli olarak kendisini bilgi ola-
rak beslemek zorunda" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, öğretmenler ile yaptığı gö-
rüşmesinde ise "Eğitimde çok sorun vardı
ama pandemi ile sorunların daha fazla
derinleştiğini görüyoruz. Ama ben şuna
kesinlikle inanıyorum. Öğretmenlere ola-
naklar sağlandığı takdirde bütün sorunları
en rahat, güzel aşma yeteneği öğretmen-
lerde. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bütün
bu sorunları aşabilirler" dedi. DHA
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24 Kasım 1928 Türkiye Cumhuriyeti Devle-
tinin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün "Millet Mekteplerinin

Başöğretmenliğini" kabul ettiği gündür.
23 Ağustos 1928 Mustafa Kemal Atatürk Tekir-

dağ’da tahtanın başına geçer ilk defa yeni alfabeyi
yazar ve o günün öğretmenlerine en kısa zamanda
bunu öğrenmelerini ve öğretmelerini ister. Aradaki
farkı sorar Latin harflerini daha kolay olduğu
cevabını alır.

Mustafa Kemal 15 Eylül 1928 Sinop ta tahtanın
başına geçer ve harf devrimini başlatır, bundan böyle
sağdan sola değil soldan sağa yazacağız.

Mustafa Kemal Tekirdağ'a geldiğinde demir iskele-
den hükümet konağına kadar kırmızı halılar serilir,
zamanın Belediye başkan vekili Hamidiye Zırhlısı Sü-
varilerinden Ziya Şıra.

Paşam sizi bir kişi karşılamaya gelmedi kim o,
Hâkim paşam deyince hakim otursun yerinde onun
bizi karşılamasını isteseydik onun cüppesine ilik
düğme ve cep yapardık otursun yerinde onu biz ziyaret
edeceğiz.

Osmanlı Deniz Bakanı Hüseyin Rauf Orbay Mon-
dros Limni adasında itilaf Devletleri ile Osmanlı adına
anlaşmayı imzalayan, İstanbul’a dönmeyip Amas-
ya’da Kuvayı Milliye katılan tarihte beş bekar paşa
diye anılan.

9 Eylülde Yunanlı İzmir’de karadan denize dökülür
fakat Hüseyin Rauf Orbay kaçan Yunan gemilerini
takip eder gemiler Yunanistan’ın İtalya’ya bakan ta-
rafında bulunan Şira limanına sığınır.

Hüseyin Rauf Orbay yardımcısı Ziya Paşa’ya ko-
muta sende Ziya Paşa deyince top atışları başlar ve
Yunan Donanması batırılır bunu bilen Mustafa Kemal
1934 soyadı kanunu Ziya Paşa senin soyadın Ş İ R A
olacak der.

Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi
Tanrıöver Mareşal Fevzi Çakmak’a gider bir öğret-
menler kongresi yapmak istiyorum deyince görmüyor
musun ortalık toz duman Afyon bozgunu olduğu za-
mana denk gelmektedir.

Milli Eğitim Bakanı kararlı gider Mustafa Kemal'e
paşam bir öğretmenler kongresi yapmak istiyorum
Mareşale gittim ileride bakarız dedi ne buyurursunuz.

Tam zamanı düşmanı birilerimiz yenecek önemli
olan cehaleti yenmek karar verilir öğretmenlerin er-
kekleri askerde oldukları için bayan öğretmenler mec-
lise gelir yetkililer bayan öğretmenleri hepsini bir
tarafa oturturlar.

Mustafa Kemal Meclise girer bakar hanımlar bir
tarafa oturtulmuş efendiler kendinize mi güvenmiyor-
sunuz hanımların faziletinden endişeniz mi var gelece-
ğimizin kurtarıcı öncüleri öğretmenler hoş geldiniz.

Mustafa Kemal'e paşam 60 bin askerimizin 30 bini
silahları ile kaçtı değince Mustafa Kemal utanacak
olanlar onlar değil utanacak olanlar bu milleti cahil
bırakıp Milli duyguları aşılamayanlardır.

Yaşam boyunca her okuyana akıl gibi mal edep gibi
miras iyi huy gibi dost dilerim.

Yaradan aklı en tepeye beynimize yerleştirmiş, aklı-
mızı yenen de aşk imiş aşk akla nerede ise hep galip
gelmiş istisnalar yok mu var tatbikî.

Aşk Mustafa Kemal'e galip gelseydi sarayı saray
yaşamını biliyordu, saraydan Safiye Sultan da bulun-
muştu ancak onun aklına aşk galip gelememişti.

Onun aşkı Yaradan göndermiş bize Muhammet
Mustafa’yı Allah’ın kulu olmayı öğretsin diye, gönder-
miş Kemal Mustafa'yı kula kul olmamayı öğretsin diye
Mustafa Kemal ATATÜRK aşkı cumhuriyetti.

Alfabemiz 28 harf iken Trakyalı pek kullanmadığı
yirmi dokuzuncu harf girmiş. Trakyalı buğday demez
buğday der. Birde hayvan demez ayvan der. Yazarken
doğru söylerken çoğunlukla o iki harfi yer.

Hayvan Saray değil Ayvansaray, çünkü orada fil-
damı varmış adını oradan alır. Eyüp ilçesi sınırları
içinde Metrobüs durağı

Alfabede 8 ünlü vardır, tek başına anlam ifadesi
yoktur kelime içine girince anlam ifade eder. Bazı
kendini ünlülü zannedenler konuşurken tek başına a ve
e yâda ı- o kullanmaktadır.

Allahım yalnız senden yardım ister yalnız sana sığı-
nır sana ibadet ederim Allahım ne söylediğimi düşün-
memek yalan söylememek için senden yardım dilerim

İlk Üniversite Harran’a yapılır Harran kavşak de-
mektir peygamberler şehri olarak bilinir, Urfa'da Üni-
versite mezunu % 3 Adalet Kalkınma Partisine çıkan
oy % 97 Tunceli'de üniversite mezun oranı % 97 AKP
çıkan oy oranı % 3 ?

Yunus Emre derki İlim ilim bilmektir ilim kendin
bilmektir sen kendini bilmez isen ya nice okumaktır

Şahsen ben A harfini severim Asaleti temsil ettiği
için Z harfini severim hanımlarda olan zarafeti temsil
ettiği için birde ortada K vardır kibarlığı temsil etse
’de kökü kibirden gelir bağlarsan beline kibir odununu
ne denizde yüzebilir ne havada uçabilirsin.

Mustafa Kemal'e sorarlar Milletvekillerinin maaşı
ne kadar olsun öğretmenlerinkinden çok olmasın.

Ünlü Filozof Sokrates idam edilecek 20 günü kal-
mış son günlerini hoşça geçirsin diye yanına bir bağla-
macı gönderirler. Bağlamacı vurunca sazın teline
Sokrates dur bunu bana öğret, öğrenip ne yapacaksın
senin 20 gün ömrün kaldı değince olsun yine de sen
bana bunu öğret, Öğrenmekten ve öğrenmekten vaz-
geçmediğiniz bir yaşam dilerim.

Bana sen en son ne öğrendin diye sorarsanız,
Uşak'ta Yunan Paşası Trikopis i kılıcını teslim alan
Yüzbaşı Feridun Dirimtekin olduğunu öğrenmenin
keyfini yaşadım.

Bana bir kelime öğretenin kölesi olurum.(HZ.ALİ)
İlim Cin’de olsa gidin alım yönelelim ilme bilime
Fenne çıkalım aydınlık güne, İlim bilim babamız
takva güzel ahlak anamız olsun bizim .(Hz. Muham-
met Mustafa)

Öğrenmekten ve öğretmekten asla usanmayan öğ-
retmenlerimin yasal haklarının verildiği bir yaşam
diler gününüzü kutlarım.

Korona Günlükleri (14)
OGRETMENLERE

SOZ VERDINIZ!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3600 ek gösterge çıkarsa emin olun en az
100 bin öğretmen emekli olacak. Şu anda '3600 ek gösterge çıkacak' diye emekliliğini
doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen var. Umutla bekliyorlar.
Çünkü, çalışırken aldığı ücret emekli olduktan sonra yüzde 50 azalıyor” dedi

BİLGENCE

Celal BİLGEN

BiZE NASIL

MANDACI

DERSiNiZ!
CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Faik Özrtak, CHP'nin 
mandacılıkla suçlanmasına, 
"Bu parti büyük bir önderin kurduğu partidir 
biz de onun neferleriyiz. Nasıl bizi mandacılıkla 
suçlayabilirsiniz ya" tepkisini gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik
Özrtak, yaptığı basın açıklamasında
gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Elektrik, su, doğalgaz faturalarının en az yarı-
sını siz ödeyin. Sosyal çöküş yaşanacak" diyen
Öztrak, "Ortaklardan birinin verdiği öneri askıda
ekmek. Yandaş kanallarda etsiz köfte tarifleri
veriliyor. Nedir bu Katar sevdası. Türkiye'nin ta-
pusunu Katar'a verin olsun bitsin. Ülkenin kay-
naklarını daha ne kadar peşkeş çekeceksiniz?
Saray iktidarı büyük bir sıkışmışık içinde.
2016'da 'biz yolumuza gidiyoruz sen yoluna'
diyen kimdi? Şimdi tekrar Avrupa'ya göz kırp-
maya çalışıyor.  Döviz rezervi 49 milyar dolara
düştü. Kasayı emanet ettiği damat kasayı bo-
şattı. 2019'da sorumluluğu üzerine alan sizdiniz.
Damat kasanın dibini sıyırdı. İstifasını verip
kaçıp gitti.  Kaybolan 128 milyar doları yerine
geri nasıl koyacaksınız? Milletin kaç yılını ala-
cak? Bu para kimlere peşkeş çekildi. Bu döviz-
leri kimler ucuza kapattı? Bunlar vakti
geldiğinde aydınlatılacak. Damadın isitifasının
ardından 2 hafta geçti ama hala varlık fonu ve-
kili olarak oturuyor. Neden hala Başkan vekili
olarak orada oturuyor?  Bu iktidar formda

düştü. AK Parti'li yurttaşlar da artık kendisini al-
kışlamıyor. Erdoğan artık rica, minnet ve teh-
ditle alkış alabiliyor" ifadelerini kullandı. 

Dava ne zaman sonuçlanacak?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün,
"S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneği
CHP hükümetinin gündemine kesinlikle gele-
cek. S-400'lerin aktif hale getirilmeme kararı,
Türkiye'yi F-35 projesine dahil edebilir" açıkla-
ması üzerine CHP'ye yöneltilen mandacılık suç-
lamalarına da cevap veren Öztrak, "Bu parti
büyük bir önderin kurduğu partidir biz de onun
neferleriyiz. Nasıl bizi mandacılıkla suçlayabilir-
siniz ya" tepkisini gösterdi. Öztrak, Kemal Kılıç-
daroğlu'nun tehdit edilmesi konusunda da "Biz
şunu görmek istiyoruz. Ana muhalefete hakaret
ve tehdit vardır. İbrahim Kalın'ın bahsettiği bu
dava ne zaman sonuçlanacaktır. Bu tehdit Ana-
yasal düzenedir. Bir an önce sonuçlanmalıdır"
diye konuştu. 

CHP adaletten yanadır

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu

Üyesi Bülent Arınç'ın açıklamalarını da değer-
lendiren Faik Öztrak, "CHP haktan, hukuktan,
adaletten yanadır. Haksızlığa uğrayan kim
varsa biz onun hakkına hukukuna sahip çıka-
rız. Biz zamanında "muhtar bile olamaz" dedik-
leri Tayyip Erdoğan'ın hukukuna da sahip
çıktık. Onunla ilgili yasakların kaldırılması için
gerekli desteği verdik. Şimdi de Selahattin De-
mirtaş veya başka bir isim, iki de bir mah-
keme cezayı kaldırıyor yeniden fezleke
düzenleniyor. Ortada bir hukuksuzluk olduğu
açık. CHP hukuksuzluk kime yapılıyorsa onu
destekler" dedi. Libya açıklarında Türk gemi-
sinde yapılan aramayı da değerlendiren Özt-
rak, "Bu son derece vahim bir gelişmedir.
Uluslararası sularda bayrak devletinin izni ol-
madan gemiye çıkılmaz. Ticari bir gemi. Ne
oldu ticaret serbestisi? Almanya ve Avrupa
Birliği'nin yaptığı uluslararası hukuka aykıdır,
nokta. Türkiye'den derhal özür dilenmelidir.  Bu
gemiye neden devletimiz bir koruma verme-
miştir. Öyle şey mi olur, benim gemimi benim
iznim olmadan arayacaklar. Böyle bir şey ola-
maz. Hükümet derhal kamuoyunu aydınlatma-
lıdır" açıklamasını yaptı. 

Takipsizlik kararı kalktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili olarak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı kaldırıldı
Fahrettİn Altun'un evinin görüntü-
lenmesine ilişkin CHP İstanbul İl Baş-
kanı Canan Kaftancıoğlu hakkında
verilen takipsizlik kararı, Altun'un Avu-
katı Sezgin Tunç'in itirazı üzerine Sulh
Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldı.
Sulh Ceza Hakimliği, tarafından Fah-
rettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat
Özçağdaş'ın olayı gerçekleştirdikten
sonra Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal
medya hesabından Özçağdaş'ın parti-
nin talimatıyla hareket ettiği yönünde
paylaşımda bulunduğunu belirtti. Suat
Özçağdaş'ın da ifadesinde il başkanı-
nın talimatıyla eylemi gerçekleştirdiği
yönünde beyanda bulunduğunu belir-
ten Sulh Ceza Hakimliği, Suat Özçağ-
daş'ın cep telefonunda Fahrettin
Altun'un evinin bahçesine ait bir adet
fotoğraf bulunduğu kaydedildi. Sulh
Ceza Hakimliği, "Canan Kaftancıoğlu
hakkında yargılama yapılması için ye-
terli şüphe ve delillerin bulunması ne-
deniyle özel hayatın gizliliğini ihlal
suçundan azmettirici olup olmadığı,
diğer suçları işleyip işlemediği husu-
sunda takdir ve değerlendirme yetkili
mahkeme tarafından yapılması gere-

kir" diyerek takipsizlik kararını kaldırdı.
Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma dos-
yasının yeniden soruşturma savcılığına
gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Öz-

çağdaş hakkında, Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un
oturduğu evin ve yanında bulunan
arazinin fotoğraflarını çektiği iddiası
ile "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme"
suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma sonrası sosyal medya he-
sabından paylaşımda bulunan CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, Suat Özçağdaş'ın partinin tali-
matıyla hareket ettiğini, söz konusu
yerde herhangi bir yapılaşma olup ol-
madığının tespiti için oraya gittiğini
ifade etmişti. Bunun Altun'un avukatı-
nın şikayeti üzerine Kaftancıoğlu hak-
kında, "Suçu ve suçluyu övme", "Suç
işlemeye tahrik" ve "Özel hayatın gizli-
liğini ihlale azmettirme" suçlarından
soruşturma başlatılmış, Kaftancıoğlu,
soruşturma kapsamında ifadeye
davet edilmişti. Kaftancıoğlu'nun ifa-
desini alan savcılık, Kaftancıoğlu'nun
Özçağdaş'ı soruşturmaya konu suça
azmettirdiğine ilişkin delil olmadığını
gerekçe göstererek takipsizlik kararı
vermişti. Altun'un Avukatı Sezgin
Tunç, takipsizlik kararına itiraz 
etmişti. DHA

Çok ciddi bir 
fatura var!

İYİ Partİ TBMM Grup Başkanı
İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de dü-
zenlediği basın toplantısında,

pandemi sürecinde ekonominin olumsuz et-
kilendiğini, yıl sonu itibarı ile eksi bir büyüme
beklentisi olduğunu belirterek, "Bu küçül-
meye rağmen dış ticaret rakamlarına baktığı-
mızda 40 milyar dolar civarında dış ticaret
açığı ve 23 milyar dolar civarında cari işlem-
ler açığı var. Bu bize ekonominin sağlıklı bir
plan çerçevesinde yürütülmediğini gösteriyor.
Özellikle son 5 yıldır partili cumhurbaşkan-
lığı sisteminin 2017 uygulamasından sonra
Türkiye çok görünür bir iniş içerisinde. Or-
tada çok ciddi bir ekonomik fatura var" dedi.
"Bir başka büyük sıkıntı, ilk defa iç borçlan-
mada dövizle borçlanma politikasına dönül-
müş olmasıdır" diyen Tatlıoğlu, bunun
Türkiye’ye ilave maliyetinin 130 milyar lira
civarında olduğunu, tüm bunların özellikle
partili cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra
Türkiye’de içerideki vatandaşlar dahil bütün
tasarruf sahiplerinin Türkiye’ye ve Türk lira-
sına olan güvenin erimesinden oluştuğunu
söyledi. 

Veri anarşizmi var

Kovid sürecini de değerlendiren Tatlıoğlu,
"Kovid salgınında geldiğimiz noktada ne
yazık ki, Sağlık Bakanlığı verileri de TÜİK
gibi veri anarşizmine yol açmıştır. En son İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanının açık-
ladığı bir günlük rakam 186 vatandaşımızın
vefat ettiğidir. Devlet bunları paylaşmaktan
çekinmemeli, iletişim budur. Normal olarak
neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek, ala-
cağımız tedbirleri ve vatandaşımızın bu has-
talığa karşı mücadelesinde bir güç

oluşturacaktır.
Bunların sak-
lanması, düşük
gösterilmesinin
hiçbir faydası
yok. Devlet ileti-
şimi gerçekleri
paylaşmakla
mükelleftir. Sağ-
lık Bakanlığı
bütçesinde aşı
konusunda da
ciddi bir adım
atılmadığını gö-
rüyoruz” diye
konuştu. 

CHP Genel
Başkanı
Kemal
Kılıçdaroğlu

CHP Genel
Başkan 
Yardımcısı
Faik Öztrak
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ALLAH MILLETE
ZEVAL VERMESIN

‘Meslek lisesi, memleket meselesi’ inancıyla gençlerimizi endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli
çalışanlara dönüştürebilmek için emek veren öğretmen Ahmet Cömert, bir idareci olarak dün-
yanın tükenen enerji kaynaklarına en büyük alternatif olan güneş enerjisi için öğrencilerine
okulun öğretmenleriyle birlikte büyük bir yol açtı. Cömert, "Allah devletimize ve milletimize
zeval vermesin. Her şey geleceğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimiz için" diye konuştu

İ lk olarak 1992 yılında Bayram-
paşa İstanbul Ticaret Odası Ana-
dolu Teknik Lisesi’ne Elektrik

öğretmeni olarak atanmıştı öğretme-
nim Ahmet Cömert. İlk öğrencileriydik.
Diğer öğretmenlerimiz gibi Ahmet Ho-
camızın da üstümüzde emeği çoktur.
Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal Ata-

türk’ün dediği gibi; ‘Yeni nesli, Cumhuriyetin fe-
dakâr öğretmen ve eğitimcilerini, bir çok meslek
erbabını sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizle-
rin eseri olacak’. Bizim sınıfımızdan da öğretmen-
ler de yetişti, kaymakam da. Öğretmenimiz
Ahmet Cömert ise 2019 yılında İstanbul Yenibos-
na’da bulunan Şehit Erol Olçok Anadolu Meslek
Lisesi’nin Müdürü oldu. Bu kez sadece sınıfların-
daki öğrencilerinin değil koca bir okulun sorumlu-
luğunu omuzlarında taşıyan bir idareci olarak
yeni nesli yetiştirmeye, geliştirmeye başladı.

Büyük bir yol açtı

‘Meslek lisesi, memleket meselesi’ inancıyla
gençlerimizi endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli
çalışanlara dönüştürebilmek için emek veren bir
öğretmen, bir idareci olarak dünyanın tükenen
enerji kaynaklarına en büyük alternatif olan
güneş enerjisi için öğrencilerine okulun öğret-
menleriyle birlikte büyük bir yol açtı. Geleceğin
en büyük enerji kaynağı güneş enerjisinden fay-
dalanarak kurdukları güneş panelleriyle ilk etapta
okulun kendi enerji ihtiyacını karşılamaya başla-
dılar. Şu an sadece okulun elektrik ihtiyacının bir
kısmını karşılayabilen bir santral oluşturdular. Yeni
hedef kapasiteyi büyütmek ve okulun çevresine
de yetecek kadar enerji üretebilmek olduğunu
belirten Okul Müdürü Ahmet Cömert, "Bu pro-
jemizle öğrencilerimiz gerçek bir santralde eği-
tim görüyorlar. Öğretmenlerimizle birlikte çok
çalışarak bu santrali kurduk. Kim demiş öğret-
menler çalışmıyor diye. Gecemizi gündüzü-
müze katarak çalışıyoruz. Allah devletimize
ve milletimize zeval vermesin. Her şey gele-
ceğimiz gençlerimiz ve öğrencilerimiz için.
Tüm arkadaşlarıma ve bize destek olan
tüm kurumlara şükran borçluyum. Bu ve-
sileyle fedakar meslektaşlarımın öğret-
menler gününü kutluyorum" dedi.

ÜOkulunuzu ve kendinizi tanıtır 
mısınız? Kaç yıldır bu okuldasınız?
Okulumuz 2013-2014 Eğitim ve Öğre-
tim yılında Yenibosna Endüstri Meslek
Lisesi olarak açılmıştır. 2014-2015
Eğitim Öğretim yılında Yenibosna
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
olarak Tam Yıl/Tam gün eğitim şekli
ile eğitime devam etmiştir. 2016-
2017 Eğitim Öğretim yılında Ocak
2017 tarihinde Şehit Erol Olçok
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
adını alarak Tam Yıl/Tam gün
eğitim şekli ile eğitime devam
etmiştir. Okulumuz, ilköğretim
okullarının 8. sınıfından sonra
Bakanlık tarafından yapılan
merkezi sistem sınavı sonuç-
larına göre öğrenci almakta-
dır. Öğretim süresi 4 (dört)
yıldır. Yabancı Dili İngilizce-
dir. Şehit Erol Olçok Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ola-
rak, öğrencilerimizi değerleri-
miz doğrultusunda orta
öğrenim düzeyinde, ilimiz ve ül-
kemizin sanayi ve hizmet kuruluş-
larının ihtiyaç duyduğu ve ileride
duyacağı, nitelik ve donanıma sahip
teknik elemanlar alarak yetiştirip, yük-
sek öğrenimi hedefleyen öğrenci grup-
larını yüksek öğrenime hazırlayan,
çevresinde seçkin bir mesleki ve teknik
eğitim öğretim kurumu olmaktır. Okulu-
muzda 1 Müdür, 3 Müdür Yardımcısı ve
41 Öğretmen görev yapmakta ve 1035
öğrencimize eğitim ve öğretim hizmetini
gerçekleştirmektedir. Okulumuzda Atölye-
lerin haricinde 25 Derslik 1 adet Teknik
Resim Atölyesi, 1 adet Fen Laboratuvarı, 2
adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Z Kü-
tüphane bulunmaktadır. Okulumuz 2018
Haziran ayında proje okul kapsamına alın-
mış olup, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılın-
dan itibaren Raylı Sistemler ve Yenilenebilir
Enerji Teknolojileri Alanlarına proje kapsa-
mında sınavla öğrenci almaktadır.

ÜOkul hangi kapsamlarda eğitim veriyor?
Okulumuzda Raylı Sistemler Alanı, Yenilenebi-
lir Enerji Teknolojileri Alanı, Elektrik-Elektronik
Teknolojileri Alanı, Endüstriyel Otomasyon
Alanı ve Metal Teknolojileri Alanı olmak üzere
toplamda 5 alanda eğitim vermektedir.

ÜGüneş enerjisi ile ilgili eğitim veren bir 
bölümünüz var mı, kaç yıldır bu alanda 
eğitim veriyorsunuz?
Okulumuz Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Ala-
nında Güneş Enerji Santrali Dalı ve Rüzgar Enerjisi
Dalı bulunmaktadır. Güneş Enerjisi ile elektrik üre-
timi dalı okulun açıldığı 2013 yılından itibaren eği-
tim vermektedir.  Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi
dalı aktif olmasına rağmen bu dala öğrenci alama-
maktayız. İleriki yıllarda laboratuvarlarımız kudu-
ğumuzda da bu dalda eğitim vermek hedeflerimiz
arasında.

ÜGüneş enerjisi ile ilgili olarak enerji sektörünün
geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Günümüz modern dünyasında teknolojik cihazla-
rın kullanımı artmasına bağlı olarak ülkelerin elek-
trik enerji ihtiyacı da buna paralel olarak artmıştır.
Enerji ihtiyacını karşılamak için çevreye zarar ver-
meyen, doğada bir kaynak tüketmeyen, canlılara ve
ekolojik yapıya zarar vermeyen en uygun ve bedava
kaynak güneşin ta kendisidir. Bu nedenle ben güneş
enerjisi ile enerji ihtiyacını karşılamanın ülkemiz
ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu düşünü-
yorum.  Dünya da da güneş enerjisi ile enerji üre-
timi için büyük yatırımlar yapmaktadır. Son yıllarda
a ülkemizde de güneş santrallerinin kurulumu art-
mış ve bir çok firma kurulmuştur. Firmaların en
büyük eksiği ise yetişmiş kalifiye elemandır. Okulu-
muzun kurucu müdürü İrfan Özer’de  firmaların
bu eksiğini görmüş ve bakanlığa Yenilenebilir Enerji
Alanını açma teklifini sunmuştur. 5. Okulun elektrik
ihtiyacını güneş enerjisi panelleri ile karşılama pro-
jesi kimin fikri, nasıl ortaya çıktı ve hangi aşamada
neler yapılıyor projeye ilişkin geniş kapsamlı bilgileri
anlatabilir misiniz? Ben okula göreve başladığımda
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Atöyesinin çatı-
sında 5kW lık bir santral kurulmuştu. Fakat hala atıl
durumda. Teknolojisi de eski kaldığı için şu an için
atıl durumda.  İlk olarak bu atıl durumda olan sant-
rali devreye alma fikri ile başladı. Birkaç kez girişi-
mim başarısız oldu.  Okulda 2019 Temmuz ayında
Müdür Vekili olarak göreve başlayınca Müdür
odası ile öğretmenler odası önünde bulunan bir
balkon vardı. Balkona geçiş yoktu. Öğretmenlere
yazın bir dinlenme alanı olarak balkona kapı açma
fikri sonrasında, üzerine çardak yapma ve çarda-
ğın çatısını da güneş paneli ile kaplayarak okul
bahçe aydınlatmasının enerji ihtiyacını karşılama
ve öğrencilere gerçek saha da eğitim vermek fikrine
dönüştü.  Okulumuz 2018 temmuz ayında proje
okulu kapsamına alındı  İ.T.O okulumuzun hami-
liğine başladı. Bunu bir fırsat olarak gördüm ve
aklıma gelen bu fikri gerçekleştirmek için çalışma-
lara başladım. Sektördeki firmalara projeyi hazır-
latıp okul hamimiz Aygün Karakaş aracılığı ile
İ.T.O yönetimine sunduk. Proje İ.T.O yönetimi ta-
rafından kabul gördü. Fakat benim istediğim çar-
dağın üzerine
kurul-
ması

idi. Çatı maliyeti yüksek çıkınca  okul bahçesine
kurmaya ve üretilen enerjinin Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri ve Raylı Sitemler Teknolojisi atölyeleri-
nin enerji ihtiyacını karşılamaya  karar verdim.

ÜBöyle bir projenin maliyeti nedir, normal 
elektrik ile sarfiyatını kıyaslarsanız nasıl bir 
ekonomi sağlıyor?
Bu proje 3Kw gücünde ve maliyeti 40.000 TL civa-
rında.  İ.T.O hamilinde yapıldığı için okulumuza
maliyeti olmamıştır. Bu santralde akü olmadığı için
üretilen enerjiyi anlık tüketiyoruz. Depolama olma-
dığı için gece kullanamıyoruz. Buna rağmen bina-
nın elektrik sarfiyatı yarı yarıya düştü. Güneşin bol
olduğu zaman atölye tüketiminin tamamını karşılı-
yor. Güneş enerji santralleri beş yılda kendini amorti
ediyor.

ÜÖğrencilerinizle kurduğunuz güneş panelleri ile
okulun enerjisini sağlamanın yanında öğrencilerini-
zin mesleki hayatlarına nasıl bir katkı sağlamayı 
hedefliyorsunuz?
Her şeyden önce öğrenciler gerçek bir santralde eği-
tim görüyorlar. Sahadaki santralin birebir aynısı,
üretilen ve tüketilen  enerjiyi, anlık cep telefonlarına
kurdukları bir uygulama ile anlık görebiliyorlar.
elektriksel bağlantıları, çelik konstirüksiyonları ince-
leyebiliyorlar. Teoride öğrendiklerini sahada göre-
meyen öğrenci için bu eğitim sadece farazi. Fakat
bu santral sayesinde gerçeği de görmüş oluyor.
Sektörün ihtiyaç duyduğu  enerji mühendislerini,
kalifiye teknisyen ve teknikerlerini ülkemize kazan-
dırmayı hedefliyoruz. Kendine güvenen geleceğe
güvenle bakabilen bu vatana hizmet edecek bireyleri
kazandırmak hedefimiz.

ÜÖzel şirketler, çevrede bulunan fabrikalar ve iş-
yerleri de sizlerden bu hizmeti bir bedel karşılığında
talep edebiliyorlar mı?
Ürettiğimiz enerji tüketimimizden fazla olduğu du-
rumda Enerji Dağıtım Şirketi ile özel anlaşma ya-
pıldığı takdirde firmaların hizmetine sunabiliyoruz.
Bir sonraki hedefimiz okulun tüm çatısını güneş pa-
nelleri ile kaplayıp ürettiğimiz enerjiyi çevredeki fir-
malara satmak.

ÜEklemek istediğiniz konuyla ilgili başka ne var?
Meslek Liselerinin gerçekten memleket meselesi ol-
duğuna inanan biriyim. Ülkemizin mühendislerinin,
teknikerlerinin meslek liselerinde yetşmesi gerektiği
kanaatindeyim. Ülkemizin muassır medeniyet sevi-
yesine ulaşması, meslek liselerine yapılacak yatırım-
larla gerçekleşecektir. Meslek Liseleri özel sektörden
bağısı olamaz. Okul sektör işbirliği olmadan kalkın-
mamız mümkün değildir. Bu konuda özel sektörün
de taşın altına elini uzatması gerekiyor. Ben bu
onuda elimden geleni sağlığım elverdiği sürece ya-
pağım. Okul sanayi işbirliği protokol sayısını artır-
mak, pandemi sürecinde ön plana çıkan meslek
liselerinin üretimin her kademesinde yer alması ge-
rektiğine inanıyorum. Meslek Liseleri öğrencileri
üretkendir, üreten insan her zaman vardır.  

ÜTürkiye'de tek
Okul Müdürü Ahmet Cömert son olarak oku-
luyla ilgili gerçekleştirdiği özverili çalışmalarına
ilişkin ‘Sadece güneş enerjisi değil farklı meslek
alanları arasında ayrıca okulumuzda bulunan
‘Raylı Sistemler Alanı’ da Türkiye’de tek. Ger-
çek ray ve sinyalizasyon ile gerçek makine
olan tek okul. Bu alanda da öğrencilerimizi
geliştiriyor, meslek sahibi olmaları yönünde
yerinde uygulamalı eğitimlerimizi okulumuzda

sürdürüyoruz’ ifadelerini kullandı.

İLKE
DUYAN

sÖYLEŞİ

Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert Ahmet Cömert 

Ahmet CÖMERT, 1970 yılında Tokat’ın Erbaa
ilçesinde doğdu. 1988 yılında Erbaa Endüstri
Meslek Lisesi’nden okul birinciliği ile mezun
oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Teknik Eği-
tim Fakültesi Elektrik Öğretmenliğini bölü-
münde üniversite hayatına başladı. 1992 yılında
Fakülteden mezun oldu. 1992 kasım ayında İs-
tanbul Bayrampaşa İstanbul Ticaret Odası Ana-
dolu Teknik Lisesi’ne Elektrik öğretmeni olarak
atandı. 1992-1996 yılları arasında  İ.T.O Anadolu
Teknik Lisesi’nde öğretmenlik ve Elektronik Bölüm
Şefliği görevlerinde bulundu. 1997 yılı Nisan
ayında istifa ederek özel sektöre adım attı. Pera-
kende sektörünün önde gelen  firmalarında bilgi
işlem uzmanlığı ve yöneticiliği yaptı. 15 yıla yakın pe-
rakende sektörüne hizmet ettikten sonra 2012 yılı
Eylül ayında Batman’ın Kozluk İlçesi Şehit Şenay Ay-
büke Yalçın Çok Programlı Lisesi’ne Elektrik Öğretmeni
olarak atandı. Burada üç yıl görev yaptıktan sonra 2015
Haziran ayında Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve
Teknik Lisesi’ne atandı. 2017 yılı Eylül ayında Şehit Erol
Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Teknik
Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2019 Temmuz
ayından itibaren ise aynı okulda Vekil Müdür olarak
görev yapmaktadır. Ahmet Cömert evli ve bir çocuk
babasıdır. Üç yıldır bu okulda görev yapıyorum.

KIMDIR?

İlkeli Söz; Öğret-
menlik hiçbir meslekle kı-

yaslanamaz, hiçbir mesleğe
benzemez. Tıpkı anne olmak,

baba olmak gibidir. Karşılıksız sevgi
ve özveri gerekir bu mesleği icra

etmek için. Yetiştirdiğin, yetiştireceğin
evlatlara sonsuz bir ışık olmak de-
mektir öğretmenlik. Tüm Öğret-
menlerimizin saygıyla önünde

eğiliyor, öğretmenler gü-
nünü kutluyorum...
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GÜNDEM

M esleklerin en kutsalı nedir deseler tartış-
masız ki herkesin aklına ilk öğretmenlik
gelir. Çünkü bir çocuğun en güzel çağla-

rında annesi ve babasından sonra gördüğü yegâne
kişidir öğretmeni. Bundan sebeptir ki mutlaka öğ-
retmeniyle bir anı birikintileri olur insanın aklında.
Bu sefer benim size tanıştırmak istediğim kendi 
öğretmenim olmasa da başarılarıyla adını tarihe
yazdıran ve bulunduğu bölgenin kaderini değiştiren
öğretmenlerden biri. Adı Melahat Aydın. Namı
diğer Müdür Bey Hanım.

Melahat öğretmen çalıştığı yıllarda öğretmenlik
ve müdürlük görevlerinde bulunmuş.  Görev yeri
olan Muş’ta bayan bir müdüre alışık olmayan halk
kendisine Müdür Bey Hanım demeyi tercih etmiş.

Melahat Aydın, 28 yıllık öğretmenlik hayatında
yüzlerce çocuğun hayatına dokunmuş biri. Özellikle
görev yeri olan Muş’taki 130 kız çocuğunun okula
devam etmesini sağlamış. Tabi bu sayı yıllar içinde
katlanmış. Yıllar evvel anılarını paylaştığı bir yazı
beni öyle etkiledi ki…

Şöyle diyordu: “ Tüm çocukların okuması 
gerektiğini düşünüyorum. Burada yaşam şartları zor
gerçekten. Kapı kapı gezip aileleri ikna etmeye çalı-
şıyoruz. Bazen araçla bazen yürüyerek bazen ise at
sırtında. Babalardan ziyade anneler göndermek iste-
miyor kızları okula. Çünkü onların ev işlerindeki en
büyük destekçisi bu çocuklar. Hatta şöyle ilginç bir
anım bile olmuştu. Kızımı okula gönderirim ama
bana çamaşır makinası alın diyen bir anneyle bile
karşılaşmıştım.”

Böyle öğretmenler var oldukça biliyoruz ki bizim
halk olarak sırtımız yere gelmez. Çocuklar üşümesin
diye sobasını yakan, engelli öğrencisini sırtında taşı-
yan, maaşının yarısını köydeki çocuklara harcayan
nice yüce kalpli öğretmenler geçti bu coğrafyadan.
Her biri mert her biri yiğit… Onların yetiştirdiği 
öğrenciler bir cevher misali parladılar hayat boyu.

İşte bu sebeptendir ki hep dediğim gibi iyi ve ah-
laklı bir öğretmen olmak çok önemli. Çünkü öğret-
menlik sabah gidip öğlen geldiğin, Cumartesi, Pazar,
Sömestr ve yazın tatil yaptığın bir meslek değildir.
Öğretmenlik anne olmaktır. Baba olmaktır. Abi 
olmaktır. Kısacası insan olmaktır.”

İnsanlığı yücelten, ülkesini seven ve işini sevgiyle
yapan tüm öğretmenlere saygılarımı sunuyorum. Bu
vesile ile tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutlarım.

Kalın Selametle.
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Tedaş tuzla eğitim merkezinden aldığım(ekart) belgemi 

kaybettim hükümsüzdür. Anıl Ersoy
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ÖĞRETMENİM

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

Türk Eğitim Sen'in Öğ-
retmenler Günü 

öncesinde öğretmen 
sorunlarıyla ilgili 
yaptığı araştırma 

çarpıcı sonuçlar ortaya
koydu. Araştırmada 

salgın sürecinde gönüllü
olarak görev alan 

öğretmenlere vefasızlık
yapıldığı ortaya çıktı.

Ayrıca bu süreçte 3 
öğretmenden birinin 

virüse  yakalandığı 
görüldü.  Araştırmada,

öğretmenlerin 
yüzde 51’i ay 

sonunda ceplerinde hiç
para kalmadığını söy-

lerken, her 5 öğretmen-
den biri ise ay sonunda
cebinde sadece 200 TL

kaldığını bildirdi
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G aziantep Üniversitesi'nden Prof.
Dr. Erdal Bay, Doç. Dr. Bülent
Döş, Doç. Dr.Recep Kahrama-

noğlu ile Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Yılmaz Yeşil’in, Türk Eğitim Sen adına
15 bin 811 öğretmenle çevrimiçi görüşü-
lerek yaptığı, "24 Kasım Öğretmenler
Günü Raporu" çarpıcı sonuçlarıyla dik-
kat çekti. Öğretmenlerin ekonomik sıkın-
tıları, alım gücü, mesleki itibar kaybı gibi
birbirinden değişken verilerin gözler
önüne serildiği 24 Kasım Öğretmenler
Günü Araştırması’nda en dikkat çeken
veri başlığını, pandemi döneminde gö-
nüllü olarak filyasyon ekiplerinde görev
alan her öğretmenlerin söyledikleri oluş-
turdu.

Eğitimin gücü; kalitesindedir

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip
Geylan araştırma sonuçlarını, "Millet
Mekteplerinin açıldığı ve Cumhuriyetin
kurucusu Atatürk’e Başöğretmenlik ün-
vanının verildiği 24 Kasım tarihi bizim
için çok anlamlıdır, değerlidir. Devletimi-
zin kurucusu, Başöğretmenimiz Atatürk'ü
bu özel günde özlem, minnet ve rahmetle
anıyoruz" şeklinde değerlendirdi. Geylan,
"Eğitimin gücü; kalitesindedir ve bunu
sadece öğretmenlerle başarabilirsi-
niz. En iyi okulları da yapsanız, o
okulları en son teknolojiyle de do-
natsanız şayet öğretmeniniz
yoksa, öğretmeninize kıymet
verilmiyorsa, öğretmeniniz
huzurlu ve mutlu değilse, eği-
timde hiçbir ilerleme sağla-
yamazsınız. Eğitim
ordumuzun neferleri öğret-
menlerimiz birçok sorunla
karşı karşıya" ifadelerini kul-
landı. 

Koruyucu malzeme 
verilmedi

Araştırmaya göre öğretmen-
lerin yüzde 15,6'sının Vefa
Grubu, filyasyon ekibi ve ma-

halle gruplarında gönüllü çalıştığını belir-
ten Geylan, "Covid 19 ekiplerinde gö-
nüllü çalışan öğretmenlerin yüzde
62,6’sine koruyucu malzeme ve ekipman
verilmediğini söylüyor. Gönüllü ekipler-
deki öğretmenlerden yüzde 30'u ekipten
birinin Covid-19’a yakalandığını bildirdi.
Ekiplerdeki öğretmenlerin yüzde 41,2’si
en çok öğretmenlerin bu emeğinin görül-
memesine kırılmış. Öğretmenlerin yüzde
25,9'u toplumun salgına karşı umursa-
maz tavrına üzülmüş. Öğretmenlerin
yüzde 19,7 ile zorunlu gönüllülük ve
yüzde 10,7'si ise sağlığını kaybetme kor-
kusu yaşamış. Salgın çalışmalarına gö-
nüllü katılan öğretmenlerin sadece yüzde
27’si ödül almış" bilgisini verdi. 

Tedirgin olmuşlar

Öğretmenlerin yüzde 45,9’unun okul-
larda maske kullanımını
yeterli bulduğunu
belirten
Geylan,

"Yüzde 26,5'i kısmen yeterli, yüzde 8,9’u
yetersiz ve yüzde 5,3’ü çok yetersiz bul-
muş. Katılımcıların yüzde 34,3’ü okulda
hijyen kurallarının kısmen yeterli; yüzde
18,2’si çok yetersiz; yüzde 22,9’u yetersiz;
yüzde 19,8’i yeterli ve yüzde 4,7’si çok ye-
terli bulduğunu bildirdi. Katılımcıların
yüzde 36,5’i okulda mesafe kuralına uy-
manın yeterli; yüzde 10,6’sı çok yeterli;
yüzde 31,7’si kısmen yeterli; yüzde 13,2’si
yetersiz ve yüzde 8,1’i çok yetersiz oldu-
ğunu ifade etmiş. Öğretmenlerin yüzde
55,6'sı salgında okulların açılmasından
tedirgin olmuş" dedi. 

2 okuldan birinde virüs var

Araştırmaya göre salgında yüz yüze eği-
tim veren katılımcıların yüzde 54,2'si okul-
larında Covid-19 vakası görüldüğünü
ifade etti. Okulunda vaka görüldükten

sonra eğitim-öğretime
devam edildiğini

söyleyen
öğret-

menlerin oranı yüzde 65,7 iken, yüzde
30’u vakadan sonra karantinaya alındığını
bildirdi. Öğretmenlerin yüzde 71,7’si ise
aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadı-
ğını düşünüyor. Yüzde 52’si daha iyi iş
bulursa mesleği bırakacağını ifade etti.
Öğretmenler bütçelerinin yüzde 69,5'ini
gıda için harcıyor. Öğretmenlerin yüzde
52,2'si ilk üç harcaması içinde en çok
kredi ödemesinin olduğunu bildirdi. Öğ-
retmenlerden yüzde 44,6'sı ise kirada yaşı-
yor. Yüzde 42’si de salgın döneminde
kredi çekmiş.

Ay sonu kuruş yok!

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenle-
rin yüzde 51,1’i ay sonunda ceplerinde
hiç para kalmadığını söylerken, her 5 
öğretmenden biri ay sonunda cebinde 
sadece 200 TL kaldığını bildirdi. Öğret-
menlerin yüzde 14'ü ek iş yaparken,
yüzde 82'sinin salgında mutfak harca-
ması artmış. Öğretmenlerin yüzde 2'si ise
maaşlarına haciz konulduğunu ifade etti.
Öğretmenlerin yüzde 39’u uzaktan eğitim
için tablet ya da bilgisayar alırken, yüzde
62’si salgın döneminde kendilerini değer-

siz hissetmiş. Öğretmenlerin yüzde
69,8’i de öğretmenliğin toplum 

tarafından saygın bir meslek olarak
görülmediğine inanıyor. Öğret-

menlerin yüzde 59,3'ü ise MEB
uygulamalarına göre öğret-
menlik mesleğinin profesyonel
bir meslek olarak algılandığı
kanatini taşıyor. Yüzde
90,3’ü ise salgın döneminde
öğretmenlik mesleğinin 
itibarını zedeleyen ilk üç
neden içinde en çok 
“Öğretmenler çalışmadan
ücret alıyor” algısı olduğu
fikrinde birleşti. Öğretmen-
lerin yüzde 46,5’i meslekle-
rini en çok liyakatsiz 
atamalar ve yüzde 11,5”i

de sendikal ayrımcılığın 
yıprattığı kanaati taşıyor.

SAAT 12.30’da Avcılar Beledi-
yesi binası önünde toplanan
işçilere yönelik konuşan Tüm

Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı
Adem Erdem geçen hafta pazartesi
günü yapılan eylemde Belediye Başkanı
Turan Hançerli’nin çalışanların yanına
gelerek ‘Eylem kırıcılığı’ yapmaya çalıştı-
ğını, “Çalışanların yanındayız. Emekçi
arkadaşlarımız alacaklarını alıyorlar.
Fakat yasanın izin vermediği, hak olarak
görmediği şeyleri talep ediyorlar” dedi-
ğini hatırlattı. Erdem, Avcılar Beledi-
yesi’ndeki arkadaşlarının diğer
belediyelerde çalışanlardan daha az
para aldığını savunurken, “Mesleği avu-

kat olan belediye başkanımız eylemi sa-
bote etmeye çalışırken kamuoyunu ya-
nıltmaya çalışıyor. Yasanın izin
vermediği şeylerden söz ediyor. Ana-
yasa, uluslararası sözleşmeler, İLO, ya-
sanın çıkardığı normlar ortada
dururken, belediye başkanımız acaba
ağzından çıkarı kulağı duydu mu? Bu
ifadeleri ile diğer belediye başkanlarını
yasanın dışında hareket etmekle suçla-
maktadır. Belediye başkanı önce parti
programını okusun. Parti programına
uymaya çağırıyoruz. Aksi halde aynı
partili ilçe, büyükşehir belediye başkanı
ve parti genel merkezi ile çelişmektedir”
açıklamalarında bulundu.

Diğer ilçelerde farklı

Şube Başkanı Adem Erdem okuduğu
basın açıklamasında İstanbul’daki
CHP'li belediyelerde ortalama aylık
2800-3000-TL bandında toplu iş sözleş-
mesi ödemesi yapılırken, Avcılar’da bu
tutarın yarısının ödendiğini savunurken,
sözleşmeli memurların Ocak 2020 maaş-
larına zam yapılmadığı gibi meclis kara-
rıyla aylıkların ortalama 300 TL
düşürüldüğünü söyledi. Erdem, "Gelinen
aşamada memurların 10.000-TL tuta-
rında 9 adet ikramiye alacağı, sözleşmeli
memurların da bir maaşı ve 13 adet ikra-
miyesi olmak üzere ortalama 15 bin TL 

alacağı ödenmemiştir. Teknik personelin
2016 yılından bu yana ortalama 8 bin
TL tutarında arazi tazminatları öden-
memiştir. Buradan Belediye Başkanına
sesleniyoruz ne yazık ki sizin de önceli-
ğiniz emekçiler olmamıştır. Başta müte-
ahhit alacağı olmak üzere belediye
borçlarının önemli bir kısmı ödenme-
sine karşın, Avcılar halkına hizmet
sunan biz emekçilerin alacakları öden-
memiştir. Emekçiler Avcılar Belediye
Başkanından adalet istiyor. Meşru ta-
leplerimiz karşılanana ve haklarımızı
alana kadar örgütlü gücümüzle demo-
kratik haklarımızı kullanmaktan geri
durmayacağız" tepkisini gösterdi. DHA

MESLEĞİ SİYASİLER
İTİBARSIZLAŞTIRIYOR!

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türk
Eğitim Sen tarafından yapılan araştır-

maya göre öğretmenlerin yüzde 70,3’ü
öğretmenlik mesleğinin toplum tarafın-

dan saygın görülmemesinde sorumlu ola-
rak, "Siyasilerin tutum ve

davranışlarını" görüyor. Yüzde
63,6’sı öğretmenlerin mesleki
imajlarına katkıda bulunmak için
MEB’in yapması gerekenin Öğret-
menlik Meslek Kanununu çıkarmak
olduğunu düşünüyor. Öğretmenle-
rin yüzde 49'u da yeniden saygınlık
kazanmak için görevde yükselme-
nin liyakate göre olması gerektiğini
düşünüyor.  Her 100 öğretmenden
47,2’si karar alma süreçlerinde
öğretmen görüşlerinin alınması

gerektiğini kaydetti. Yüzde 41,7’si
kendilerini okullarında kısmen de-
ğerli hissederken yüzde 26,2’si yani
her 4 öğretmenden biri değersiz hisse-
diyor. Her 100 öğretmenden 43,2'si mes-

leklerini yaparken kısmen
tükenmiş olduklarını, yüzde 31,2’si
tükenmiş olduklarını ve yüzde 25,6'sı
tükenmişlik yaşamadıklarını ifade etti.
Katılımcıların yüzde 82’si öğretmenle-
rinde yıpranma payı ile emekli olma-
sını istiyor. Araştırmaya göre,
öğretmenlerin yüzde 69,1’inin Bakan
Ziya Selçuk’tan 3600 ek göstergeyi çı-
karmasını, yüzde 59,2’si öğretmenle-
rin mali haklarının çözmesini ve
yüzde 50,1’inin mesleğin itibar kay-
bını önlenmesini bekliyor.

Türk Eğitim-Sen
Genel Başkanı
Talip Geylan

Her yerde arttı
Avcılar’da düstü
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Avcılar’da düstü
TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri

Emekçileri Sendikası’nın (Tüm-Bel-Sen)
çağrısı üzerine Avcılar Belediyesi önünde

memurlar ikinci kez eylem yaptı. Tüm 
Bel-Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı

Adem Erdem, ocak 2020 maaşlarına zam
yapılmadığı gibi meclis kararıyla aylıkların

ortalama 300 TL düşürüldüğünü söyledi

Yağış olmazsa 
kuraklık kapıda
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine
göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul’a su
sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34’e düştü.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "Eğer yağışlar devam etmezse
susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre
söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız" dedi

PROF. Dr. Sevinç Asilhan, "Barajlarımız-
daki su seviyesindeki azalma 2011’den
sonra en düşük seviyeye ulaştı. İstanbul’da

yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak
bu şu anda düşmüş durumda. Barajlarımızda yeteri
seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı
ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70’in üze-
rinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek ay-
larda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş
oluyor" dedi.

Toz fırtınası bir işaretti

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen toz fır-
tınasının kuraklık işareti olduğunu ifade eden Prof.
Dr. Asilhan, “Ülkemizdeki bazı hava olayları bize 'ku-
raklık geliyor' diye işaret verdi. Bunlardan biri de An-
kara’daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç
Anadolu Bölgesi’nin kuruyan toprağı bizim üzerimize
geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ül-
kemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi
toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı
bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney
bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde bile bazı sinyaller görüyoruz"
diye konuştu. Prof. Dr. Asilhan sözlerini şöyle sür-
dürdü; "Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağı-
mıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki
susuz kalma riski altındayız. Sel olduğu zaman anlık
yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık
dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir
durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, top-
rağı besleyen yağışlar azalır. Kuraklığın başlangıcı
susuz kalmışsınız." DHA
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P fizer, - 70 derecede taşınması ve de-
polanması gereken aşının dağıtımı
için ABD hükümeti ve eyalet yetki-

lileriyle yakın çalıştıklarını belirterek ABD
ve Avrupa’da birden fazla tesiste koronavi-
rüs aşısı üretebilecek kapasiteleri olduğunu
belirtti. Diğer yandan Pfizer, üretilen ilk
dozları “öncelikli olarak” anlaşma yaptık-
ları devletlerin tercih ettiği kanala ve belir-
lenmiş aşı merkezlerine “dondurulmuş”
olarak göndereceklerini ifade etti.

ABD'den gönderilecek

Etkili aşı nakliyesi, depolama ve sürekli ısı
izleme için ayrıntılı lojistik planlama ve me-
kanizmalar geliştirdiğini belirten Pfizer, aşı-
sını donmuş olarak küçük şişelerde
nakledeceğini söyledi. Pfizer koronavirüs
aşısını, “Kullanım Noktalarına” (Point of

Use) ABD eyaletleri Michigan ve Wiscon-
sin’den gönderim yapılacağını belirterek
“Bir veya iki gün içinde herhangi bir
POU'ya ürün ulaştırabilmeyi umduğumuz
ABD’deki karayolu ve hava ulaşım modla-
rını kullanacağız” dedi.

Kuru buz ile paketlenecek

Pfizer aşının “kuru buz” kullanarak özel

tasarlanmış sıcaklık kontrollü termal nak-
liyecilerle (thermal shippers) 10 gün
içinde istenilen noktaya taşıyabilecekle-
rini belirtti. Önceden belirlenmiş rotalara
yapılacak her aşı sevkiyatının yerini ve sı-
caklığını takip edecek bir kontrol kulesi
olan GPS özellikli termal sensörlerden
yararlanacaklarını ifade eden Pfizer, GPS
özellikli cihazlar ile tüm sevkiyatın ısı

kontrolünü yapabilecek.

Depolama seçenekleri var

Pfizer, dondurulmuş aşıyı alan ülkelerin
aşıyı üç seçenekle depolaması gerektiğine
dikkat çekti. İlk olarak ticari olarak satı-
lan ve raf ömrünü altı aya kadar uzatabi-
len ultra düşük sıcaklıklı dondurucuların
aşıyı saklamak için ideal olduğu belirtilir-
ken, bir diğer seçenek ise hastanelerde
yaygın olarak bulunan soğutma ünitele-
rinde aşı, 2 ile 8 ° C sıcaklıktaki buzdola-
bında beş gün saklanabilinecek. DHA
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Çin’den gelen itiraf şok etti
Çin ile Hindistan
arasında yeni gerilim
yaşandı. Çin’de Ren-

min Üniversitesi'nde bir konfe-
ransta konuşan Çinli Profesör
Jin Canrong, Ağustos ayında
Çin ile Hindistan arasındaki
sınır gerginliğinde Çin’in, Hintli
askerlere karşı mikrodalga silahı
kullandığını itiraf etti. Canrong,
Çin ile Hindistan’ın Ağustos

ayında karşı karşıya geldiği sınır
gerginliğinde, Çin tarafının mik-
rodalga silahı kullandığını söy-
ledi. Profesör Jin olayı tarif
ederken, Hintli askerlere vücudu
ısıtarak tahrişe ve ağrıya neden
olan yüksek frekanslı elektro-
manyetik darbelerle saldırdıkla-
rını belirterek, " Hintli askerler
diri diri pişti" dedi. Canrong'un
iddiası Hint Ordusu tarafından

yalanlandı. Prof Jin’in Himala-
yalar’daki olay hakkındaki iddia-
sını "sahte haber" olarak
adlandıran Hint Ordusu, "
Kabul edilemez bir olay" dedi. 

İngiltere inceleme istedi

Diğer yandan İngiltere Sa-
vunma Seçim Komitesi Başkanı
ve Milletvekili Tobias Ellwood,
mikro dalga silahının kullandı-

ğına işaret ederek “Çinlilerin bir
süredir bu tür silahları araştırdı-
ğını ve geliştirdiğini biliyoruz.
Bunun araştırılması gerektiğini
gösteren yeterli kanıt var” dedi.
ABD'nin istihbarat servisi CIA
ise, Hint askerlerinin Çin'in elek-
tromanyetik darbe silahı tarafın-
dan 'diri diri pişirildiği' iddiaları
karşısında araştırma yapacağı
belirtildi.

Çin’de Renmin Üniversitesi'nde
bir konferansta konuşan 

Çinli Profesör Jin Canrong,
Ağustos ayında Çin ile Hindistan

arasındaki sınır gerginliğinde
Çin’in, Hintli askerlere

karşı mikrodalga silahı
kullandığını itiraf etti

ASI ICIN KUTUP 
SOGUGU GEREK 

Koronavirüs aşısı üretme
çalışmaları bir yarış halini

alırken, aşının üretilip 
dağıtımı için gerekli ‘ısı’ koşulu
ikinci bir yarışın habercisi oldu.
Eksi 70 derecede taşınması ve

saklanması gereken Pfizer-
BioNTech aşısı için gerekli

soğukluk, dünyada sadece 
kutuplarda bulunuyor

Aşı kullanım noktaları için aşının depo-
lanma seçeneklerinden üçüncüsü ise, Pfi-
zer termal nakliyecilerindeki kuru buzun
yenilenmesi olduğu ifade edildi. Aşıların

bulunduğu “termal nakliyeciler”, 15 güne
kadar depolama için kuru buzla yeniden
doldurularak geçici depolama birimleri ola-
rak kullanılacak. Pfizer termal nakliyeci-

sinde 15 gün depolandıktan sonra aşılama
merkezleri, aşı şişelerini toplamda 20 gün
olmak üzere “beş gün” daha 2-8 ° C sak-
lama yerlerinde depolayabilecek.

KURU BUZ YENiLENECEK

Ermeniler isyanda
Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile protestoların gölgesinde biraraya geldi

azErbaYcan tarafından hezimete uğ-
rayan Ermenistan'da halk Başbakan
Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor. Pro-

testoların 11'inci gününde de hükümet binası
önünde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı
Sergei Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu
Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
ile biraraya geldi. Geniş katılımlı Rus heyetinin bi-
rinde, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Acil Du-
rumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçyev bulunurken,
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un berabe-
rindeki heyette Başbakan Yardımcıları Aleksandr
Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail
Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakla-
rını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı
Anna Popova yer aldı.

Protesto gölgesinde görüşme

Başkent Erivan'da halk Dağlık Karabağ’daki mağ-
lubiyetin ardından sokaklarda eylemleri sürdürü-
yor. Rus heyetinin ziyareti sırasında protestocular,
Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atarak,
"Paşinyan istifa" sesleri yükseldi. Protestocular, Pa-
şinyan’ın istifasını ve Azerbaycan için bölgesel iler-
lemeleri güvence altına alan anlaşmanın geçersiz
kılınmasını talep etti. DHA

Etiyopya’da
sona doğru

EtiYopYa Başbakanı Abiy Ahmed,
yaptığı yazılı açıklamada, Tigray böl-
gesindeki operasyonun son aşama-

sına geldiği bilgisini paylaştı. TPLF'ye çağrı
yapan Ahmed, "Teslim olmanız için 72 saatiniz
var." ifadesini kullandı. Bölge sakinlerine de çağrı
yapan Ahmed, suçluların adalete teslim edilmesi
konusunda destek istedi. Bu arada Ulusal Sa-
vunma Güçlerinin Dansha, Humera, Shire, Shi-
raro, Axum, Adwa, Adigrat, Alamata, Chercher,
Mehoni ve Korem'den sonra Idaga Hamus'da da
kontrolü sağladığı bildirildi.

Operasyon 4 Kasım'da başladı

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kur-
tuluş Cephesi güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu
birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy
Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat
kararı aldıklarını duyurmuştu. Komşusu Eritre ile
yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış
Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası ör-
gütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına
kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandı-
rılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular ce-
zalandırılana kadar operasyonun devam
edeceğini belirtmişti. 

YEmEn'dEki
İran destekli
Husiler, Suudi

Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aram-
co'nun Cidde kentinde bulunan bir dağıtım is-
tasyonuna saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabis-
tan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun
Cidde kentinde bulunan bir dağıtım istasyo-
nuna saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İran
destekli Husiler'in askeri sözcüsü Yahya Seri,
sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,
yeni kullanıma soktukları Kudüs 2 füzesiyle
Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım is-
tasyonunu hedef aldıklarını kaydetti. Sözcü
Sarie, Aramco’nun petrol ürünlerinin tanklarda
depolandığı Kuzey Cidde Tesisi ile eşleşen bir
uydu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Husiler
çıldırdı

Eski Fransa Cum-
hurbaşkanı Nicolas
Sarkozy Pazartesi

günü yargıca rüşvet vermeye ça-
lışmak iddiasıyla hakim karşına
çıkacak. Sarkozy'nin 2007 baş-
kanlık kampanyası için ünlü koz-
metik firması mirasçısı Liliane
Bettencourt'tan yasadışı ödeme-
leri kabul ettiği iddialarına ilişkin
bir soruşturma hakkında gizli bilgiler talep ettiği
yargıç Gilbert Azibert'e Monako'da iş bulmayı
teklif ettiği iddia ediliyor. Fransa’yı 2007-2012 yıl-
ları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Sar-
kozy, aleyhindeki tüm soruşturmalarda herhangi
bir haksızlık olduğunu inkar etmiş ve davaların
düşmesi için mücadele etmişti. Soruşturmayı yü-
rüten müfettişler, Sarkozy'nin 2007’deki başkanlık
seçimi kampanyasında Libya'nın finansmanı id-
dialarını araştırırken, 2013 yılından beri Sarkozy
ve avukatı Thierry Herzog arasındaki konuşma-
ları dinliyorlardı. 

Sarkozy
yargılanacak
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seKtörün önde gelen isimlerinden oluşan
66 jüri üyesinin değerlendirmeleriyle 5 ana
11 alt kategorideki 116 eser arasından ödüle
layık görülen ve TRT 2 ekranlarında canlı
yayınlanan 6. Geleceğin İletişimcileri Yarış-
ması’nın ödül töreninde İsmail Kurt, ödü-
lünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’ın elinden aldı. 2015 yılından günü-
müze kadar devam eden, Türkiye, Balkan-
lar, KKTC ve Orta Asya ülkelerinde iletişim
eğitimi alan lisans ve ön lisans derecelerinde
öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla ger-
çekleşen yarışmada birincilik ödülünün sa-
hibi olan Kurt’un kısa filmi, toplumsal
yozlaşmayı kendisine konu ediniyor. Film,
dijital çağ ile insanların teknoloji bağımlısı
olması rahatsızlık duyan 80 yaşlarında bilim
insanı Kemal’in, kendi çalışma atölyesinde
ürettiği insan duygularına sahip robot
Ali’nin aşkını ironik bir bakış açısıyla anlatı-
yor. 

Teknoloji bilinçsiz kullanılıyor

Yaşanılan dijital çağda, teknolojinin getir-
diği birçok yeniliğin hayatımızda vazgeçile-
mez bir konuma geldiğini ve insanların
robotlaştığını belirten Dönüşüm Filmi Yö-
netmeni İsmail Kurt, “Teknolojiyi bilinçsiz
bir şekilde tüketen insanlarda farkındalık ya-
ratmak için böyle bir hikâye yazmak iste-
dim. Bugün birçok teknolojik cihaz

hayatımızı kolaylaştırdı bunu kabul ediyo-
rum. Fakat zaman ayırdığımız bu yenilikler,
televizyon, telefon vs. bizi insan yapan bir-
çok duygumuzu köreltmeye başladı.   Sa-
nata olan ilgimiz yok denecek kadar az.
Sanat olmadan, duygu olmadan insanoğlu-
nun robottan bir farkı kalmaz.  Bu filmin

yapım süreci biraz sancılı geçti. Hatta bir-
çok kez iptal etmeyi de düşündüm. Ancak
bu süreçte beni sürekli motive eden değerli
hocam, proje danışmanım Dr. Öğretim
Üyesi Pınar Tinaz'a çok teşekkür etmek isti-
yorum.  Onun motive eden konuşmaları ol-
masaydı muhtemelen projeyi iptal etmiştim.

Hem oyuncu olarak hem de yapım konu-
sunda destek olan Prof. Dr. Yaşar Özbay
hocam saatlerce süren çekimlerde bizi yal-
nız bırakmadı. Son olarak filmime finansal
anlamda destek olan sınıf arkadaşım Selami
Yetkinşekerci'ye teşekkürlerimi sunuyorum”
ifadelerini kullandı. DHA

Dönüsüm ödül aldı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (RTS) üçüncü Sınıf Öğrencisi
İsmail Kurt, TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Geleceğin İletişimcileri
yarışmasının ‘Televizyon Yayıncılığı- Kısa Film’ kategorisinde ‘Dönüşüm’ isimli filmi ile birincilik ödülünü aldı

İ stanbul'un en seçkin kültür ve sanat
merkezi olmaya aday mekânlarından
biri olan Kadırga Sanat Galerileri sa-

natseverlere kapılarını açıyor. Sanata dair
birçok unsura ev sahipliği yapacak olan Fa-
tih'in yeni galerilerinin açılışı, 'Ebru Sanatı-
nın Son 500 Yılı' sergisiyle gerçekleşecek.
Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasın-
dan seçilen 190 eser sergiye hazır hale geti-
rildi. Hatip Mehmet Efendi'den Mustafa
Düzgünman'a kadar farklı dönemlerden
farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkilerin
sunulacağı ve 28 Kasım Cumartesi günü

açılacak olan sergi, 22 Ocak 2021 tarihine
kadar görülebilecek. 'Ebru Sanatının Son
500 Yılı' sergisi ile kapılarını açacak olan,
İbrahim Ethem Efendi, Hoca Ali Rıza,
Levni, Şeker Ahmet Paşa ve Matrakçı
Nasuh gibi Türk bilim ve sanatının üstatla-
rının ismini taşıyan salonlarıyla Fatih Bele-
diyesi Kadırga Sanat Galerileri, sergilere,
atölyelere, söyleşilere ve eğitimlere ev sahip-
liği yapacak. 900 metrekarelik alanda oluş-
turulan 5 sergi salonu ile farklı fikir ve proje
üretimlerinin desteklenmesi ve disiplinler
arası etkileşimin artırılmasının hedeflendiği
galeriler, İstanbul'un tarihi semti Kadır-
ga'nın yeniden sanat merkezi olma iddiasına

katkıda bulunarak bölgeye ayrı bir değer 
katacak.

Yeni bir hayat geldi

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İs-
tanbul'u yaşamanın ilim, görgü ve sanat ol-
duğunu, Fatih'i yaşamanın ise ayrıcalık ve
sorumluluk olduğunu dile getirerek, “Fatih'te
yaşamak onun hakkını vermek, sahip olduğu
değerleri korumak ve geleceğe taşımaktır. Bu
perspektiften yola çıkarak, Fatih'imizde kül-
tür-sanat politikamızı belirlerken sosyal ve
kültürel ilişkileri geliştirmeyi, Fatihlilerin va-
kitlerini nitelikli etkinliklerle geçirmelerini
sağlamayı, en önemlisi de gençlerimizin sa-

natsal yeteneklerini erken yaşlarda keşfede-
rek onlara yol açmayı önemsiyoruz” dedi.

Fatih'e değer katıyoruz

Turan, “Kadırga Sanat Galerileri de bu has-
sasiyetler doğrultusunda kültür ve sanat
üzerinde yükselen bir mekân olması hede-
fiyle hizmete aldık. Kültür-sanat ikliminde
sunduğumuz iletişim ortamı sayesinde, 'Ka-
dırga'ya yeni hayat geldi' diyebileceğimiz bir
mekândan bahsediyoruz. Fatih'i Fatih yapan
toplumsal ve kültürel yapıyı muhafaza ede-
rek bu değerleri geleceğe aktarmak, sosyo-
kültürel yapılanmayı sürekli kılmak ve eşsiz
Fatih'e değer katmak önceliklerimiz arasında
yer alıyor. Fatih'te yaşıyor olmanın ayrıcalı-
ğını ve gururunu hissettirecek çalışmaları-
mızdan ne kadar çok vatandaşımız istifade
ederse kendimizi o kadar başarılı addediyo-
ruz” ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri,
kapılarını 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisi ile 28 Kasım'da açacak
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Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul'u yaşa-
manın ilim, görgü ve sanat olduğunu, Fatih'i yaşama-
nın ise ayrıcalık ve sorumluluk olduğunu dile getirerek,
“Fatih'te yaşamak onun hakkını vermek, sahip olduğu
değerleri korumak ve geleceğe taşımaktır” dedi.

KoleKsiyoner Mehmet Çebi, Cumhurbaş-
kanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün man-
evi bir doping olduğunu belirterek,"İnşallah
bundan sonra bu ödülün de verecek olduğu
manevi haz ile beraber daha güzel işler yap-
maya, daha güzel sanat eserlerinin ortaya çık-
masına vesile olmaya kendi adıma gayret
edeceğimi söyleyebilirim." dedi. Hilye-i Şerif ve
Tesbih Müzesi ile İstanbul Resimleri Müzesi'nin
kurulmasına öncülük eden, resim, tespih ve
İslam sanatlarının nabzını tutmaya devam eden
Çebi, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat

Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimlerden oldu.
Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nde okuduğu yıl-
larda edebiyat ve sanata merak duymaya başla-
yan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü kazanma-
sının ardından Beyazıt Sahaflar Çarşısı'yla tanı-
şan Çebi, daha sonra yüksek lisansını aynı
üniversitenin İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset
Anabilim Dalı'nda tamamlasa da koleksiyoner-
likten kopamayan öyküsünü  anlattı. Çebi,
1980'lerde Beyazıt Meydanı ve civarındaki kül-
türel hareketlilikten bahsederek, "Sahaflar Çar-

şısı da bugün olduğu gibi değildi. O yıllarda
daha çok İslam eserlerinin, İslam sanatı eserleri-
nin satıldığı dükkanlar vardı. Bugün üniversite
kitapları satılan bir mekan haline dönüştü maa-
lesef. O yıllarda çok sayıda duayen kabul edile-
bilecek esnaf büyüğümüz ve ağabeyimizle
tanıştık. Onlara gittik, geldik, sohbet ettik. Şifahi
kültür olarak İslam sanatlarının ne olduğunu
teorik olarak öğrenmeye gayret ettik. Pratikte de
ne alınıyor, ne satılıyor, neler geliyor, neler gidi-
yor bunları da görmüş olduk. Ben o yıllarda
başladım tespih, hat sanatı eseri ve ferman al-
maya." Bu merakla birlikte işin ticaretine de
adım attığını anlatan Çebi, şunları kaydetti: "Sa-
natın ana mekanı, sanat eserlerinin, müzayede
şirketlerinin, galerilerin ağırlıklı olarak buluna-

bildiği yer Nişantaşı ve civarıydı. Bir müddet Fa-
tih'te bulunduktan sonra Nişantaşı'na Teşviki-
ye'ye geldim ve burada dükkan açtım. Bir
müddet sonra da bir müzayede şirketi kurdum.
O müzayede şirketiyle de senede iki-üç tane
ağırlıklı olarak İslam eserleri ve Türk res-
minin satıldığı müzayedeler yapmaya
başladım. Bu arada tabii Türki-
ye'deki birçok hattat ile irtibatımız
vardı. Birçoğuyla da arkadaştık,
dostluğumuz vardı. Buradaki
sanatçılara sipariş yoluyla
eserler yaptırmaya başladım.
Bu aynı zamanda İslam ül-
kelerine de zaman içerisinde
bir açılım yaptı." 

Koleksiyon başka bir tutku

Sanal müzelerin
sayısı artabilir

Göbeklitepe 
tertemiz oldu

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürü Gökhan Yazgı, yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını döne-
minde ilgi gören sanal müzelerin
sayısının artırılacağını söyledi
Nadide eserlere ev sahipliği yapan mü-
zelerden 17'si, Kovid-19 sürecinde
"https://sanalmuze.gov.tr" adresinden
sanal ortamda ziyarete açıldı. Ankara
Kurtuluş Savaşı Müzesi, Ankara
Cumhuriyet Müzesi, İzmir Efes Mü-
zesi, Çanakkale Troya Müzesi, Ankara
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Sam-
sun Gazi Müzesi, Şanlıurfa Göbekli-
tepe Örenyeri, Ankara Etnoğrafya
Müzesi, Antalya Müzesi, Çorum Bo-
ğazköy Müzesi, Gaziantep Arkeoloji
Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi,
Çorum, Şanlıurfa, Adana, Hatay ve
Van müzeleri sanal ziyaret edilebiliyor.
Üç boyutlu olarak ziyaretçilere kapıla-
rını açan müzelerde, camekanlı yapıla-
rın içinde muhafaza edilen nadide
eserler net bir şekilde incelenebiliyor.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürü Gökhan Yazgı, yaptığı açıkla-
mada, salgın döneminde evlerinde ka-
rantinada olanların dış dünyaya daha
çok ilgi duyduğunu söyledi. Kültür ve
Turizm Bakanlığının bu dönemde
sanal müze uygulamasını başlattığını
anımsatan Yazgı, "Türkiye'de 17 mü-
zemizde sanal gezi yapılabilecek alt-
yapı oluşturduk. Sanal müzelerimizin
sayısını artıracağız. Edirne ve diğer il-
lerimizde de kültür hazinelerimizi de
sanal uygulamaya koyabilir miyiz ya
da daha farklı dijital uygulamalarla
neler yapabileceğimiz anlamında çalış-
malarımız devam ediyor." dedi.

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya
Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin
sıfır noktası" olarak nitelendirilen Gö-
beklitepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) tedbirleri kapsamında dezenfekte
edildi. Haliliye Belediyesine bağlı ilaç-
lama ekibi, Göbeklitepe'de Kovid-19
tedbirleri kapsamında çalışma yaptı.
Özel kıyafetli ekipler, Göbeklitepe'deki
ziyaretçi merkezi, animasyon gösteri
salonu, mağaza, kafeterya, otopark,
yürüyüş alanları ve servislerde özenli
bir şekilde dezenfeksiyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin çalışmalarını yerinde incele-
yen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet
Canpolat, salgın sürecinin ilk günün-
den itibaren sorumluluk alanlarında
başlattıkları dezenfeksiyon ve maske
dağıtımını sürdürdüklerini söyledi.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
yer alan Göbeklitepe'de de ekiplerin
aralıklarla dezenfeksiyonu sürdürdü-
ğünü anlatan Canpolat, "Buraya gelen
yerli ve yabancı turistler çok rahat bir
şekilde Göbeklitepe'yi gezebilirler. Bele-
diye olarak gece, gündüz demeden ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz.
Pandemiyle de ilgili olarak halkımızın
sağlığı için elimizden gelen tüm gayreti
ortaya koyuyoruz." diye konuştu.
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SP  R
milli motoSikletçi onuncu oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonundan
yapılan açıklamaya göre, Dünya Moto3
Şampiyonası'nın final yarışı Portekiz'in
Portimao şehrinde 4,6 kilometre uzun-
luğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde

gerçekleştirildi. Yarışta Red Bull KTM
Tech 3 takımıyla mücadele eden milli
sporcu Deniz Öncü, 11. sıradan start
aldı. Yarışın ilk bölümünde ön grupta
yer alan 17 yaşındaki milli motosikletçi,

kalan turlarda geriye düştü. Deniz
Öncü, 21 tur süren yarışta damalı bay-
rağı 10. sırada gördü. Grande Premio
MEO de Portugal yarışının ardından
İtalyan pilot Albert Arenas, geldi.

Aytemiz Alanyaspor,
Süper Lig'in 9'uncu 

haftasında karşılaştığı
Fraport TAV Antalyas-
por'u deplasmanda 2-

0'lık net skorla geçti.
Ligin tek namağlup ta-

kımı Alanyaspor, lig tari-
hinde Antalyaspor'u ilk
kez deplasmanda mağ-

lup ettiği maçın ardından
liderliğini de sürdürdü

Sen neymişsin

be Yusuf
Sen neymişsin

be Yusuf
Sen neymişsin

be Yusuf
Sen neymişsin

be Yusuf
Sen neymişsin

be Yusuf
Sen neymişsin

be Yusuf

6 MAÇ SONRA
GELEN ZAFER

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe,
MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup
etti. Lige Yukatel Denizlispor galibi-
yetiyle başladıktan sonra çıktığı 6
maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan
Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1
yenerek ligde 6 müsabaka sonra 3
puana ulaştı. Ligde Göztepe karşılaş-
masıyla 7. müsabakasını geriden bı-
rakan MKE Ankaragücü, bu sezon
henüz 3 puan alamadı. Ligde 2 bera-
berlik ve 5 yenilgi alan MKE Ankara-
gücü 2 puanla son sırada yer alıyor.
Geçen hafta 1-1 berabere biten Bü-
yükşehir Belediye Erzurumspor ma-
çında 1 gol atan Cherif Ndiaye, MKE
Ankaragücü maçını da boş geçmedi.
MKE Ankaragücü filelerine 2 gol bı-
rakan Senegalli golcü bu sezon 3. go-
lüne ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci
golünü atan Halil Akbunar'ın da 3
golü bulunuyor. Bu sezon kalesinde
gördüğü 9 golün 4'ünü penaltı vuru-
şundan yiyen Göztepe'nin aleyhine
verilen 5. penaltı golle sonuçlanmadı.
Endri Çekici kullandığı vuruşta meşin
yuvarlağı doğrudan auta gönderdi.
Daha önce Torgeir Borven'le bir pen-
altı golü bulunan MKE Ankaragücü,
bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşun-
dan faydalanamadı.

Var mı onlara 
S üper Lig'in namağlup lideri Aytemiz

Alanyaspor, başarı grafiğini yükselt-
meye devam ediyor. 8 maçtır kaybet-

meyen Akdeniz temsilcisi, Antalya
derbisinde de kazanan taraf oldu. Ligin
9'uncu haftasında deplasmanda Fraport
TAV Antalyaspor'a konuk olan Aytemiz
Alanyaspor, rakibine karşı deplasman ga-
libiyeti hasretine de son verdi. Salih Uçan
ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-0'lık net
skoru yakalayan ve maç boyu rakibine
karşı üstün bir oyun ortaya koyan turuncu
yeşilliler, 3 puanı alan taraf oldu.

Lig rekoru kırıldı

Ayrıca Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor
karşısında 607 isabetli pas yaparak, hem
bu sezon Süper Lig rekorunu kırdı, hem
de kulüp tarihinin en yüksek sayısına
ulaştı. Etkili ve baskılı bir oyun ortaya
koyan Alanyaspor, yüzde 86,6'lık oranda
ligin bu sezonki en başarılı pas yüzdesine
sahip takımı.

Çok attı az yedi

Aytemiz Alanyaspor bu sezon ligin tek na-
mağlup takımı ve maç eksiğine rağmen li-
derliğini sürdürüyor. Akdeniz temsilcisi 9
maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken,
kalesinde sadece 3 gol gördü. Süper Lig'in
hem en çok gol atan takımı olurken, sa-
vunması ve başarılı kalecisi Marafona ile
ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Sonlara doğru açılıyor

Aytemiz Alanyaspor bu sezon çıktığı 8
maçta 7,1 isabetli şut oranıyla oynarken,
bulduğu 18 golün 6'sını 75'inci dakikadan
sonra atıp, 4 golü de ilk yarının 30'uncu
dakikasından buldu. Turuncu yeşilli
takım, kalan 8 golün 3'ünü 16 ile 30'uncu
dakikalar arasında, 2 golü 46 ile 60, 2
golü 61 ile 75 arasında ve 1 golü de ilk 15
dakikada buldu. Bu istatistiğe göre Alan-
yaspor genellikle ilk ve ikinci yarıların son
15'er dakikasında rakip ceza alanında
daha baskılı bir oyun ortaya koyuyor.

yan bakan!

Her mevkide golcüsü var
Aytemiz Alanyaspor'da bu sezon oyna-
nan ilk 8 maçta atılan 18 golün
6'sı forvet oyuncularından geldi. Tu-
runcu yeşilli takımın en skorer oyun-
cusu ise şu anda gol krallığında da 6
golle 1'inci sırada yer alan başarılı sol
kanat Davidson oldu. Onu 3 golle

genç forvet Adam Bareiro, 2'şer golle
bir diğer forvet Kouma Babacar ve ye-
tenekli stoper Steven Caulker takip
ediyor. Alanyaspor'un diğer gollerini ise
bu sene takıma katılan sol bek Fran-
cois Moubandje, genç orta saha oyu-
cusu Berkan Kutlu, başarılı bir grafik

çizen Salih Uçan, takıma katıldığı gün-
den beri oldukça katkı sağlayan Yunan
orta saha Tasos Bakasetas ve Mustafa
Pektemek kaydetti. Alanyaspor'un yük-
selen grafiği ile bu sezon birçok futbol
otoritesi tarafından şampiyonluk aday-
larından da biri olması bekleniyor.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli
yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon 9'uncu golünü
kaydetti. 6'sı Avrupa Ligi, 3'ü lig olmak üzere
9 golle takımına büyük katkı sağlayan Yazıcı,
dün Lorient'e karşı 4-0'lık skorla kazanılan
maçta 2 gol atıp,1 golün de hazırlayıcısı oldu

Lille, resmi sitesinde Yusuf Yazıcı'yı 'Büyücü' diye 
tanımlarken, Fransızların ünlü spor dergisi L'equipe
dünkü galibiyetin mimarı olarak Yusuf Yazıcı göste-
rerek 'Yazıcı Yürüyüşü' başlığını attı. Dergi, Yazı-
cı'nın 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı olduğuna da
vurgu yaptı. Fransa Ligi'nde PSG ile puan farkının
2'ye indirilmesine dikkat çeken Le Parisien, Lille'in
Lorient karşısında galibiyeti Yusuf Yazıcı'nın getirdi-
ğini yazdı. 'Lille, Lorient'i ezip Paris'e yaklaşıyor'
başlığı atan Le Parisien, 'Muhteşem Yazıcı sayesinde
Lille puan farkını 2'ye düşürdü' bilgisine yer verildi.
Le Monde de, 'Lille için muhteşem bir akşam' başlı-
ğıyla verdiği haberde takımdaki eksiklere dikkat çe-
kerken, 'Renato Sanches, Jose Fonte ve Burak
Yılmaz'dan mahrum kalan Lille'e galibiyeti Türk
Yusuf Yazıcı'nın dehası getirdi' ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde temsil eden Medipol
Başakşehir, H Grubu dör-
düncü maçında bu akşam
grup lideri de olan İngiliz ekibi
Manchester United'a konuk
olacak. Old Trafford'daki kar-
şılaşma TSİ 23.00'te başlaya-
cak. Mücadelede Romanya
Futbol Federasyonundan Ovi-
diu Hategan düdük çalacak.
Müsabaka, beIN Sports 1'den
naklen yayımlanacak. Grupta
dördüncü maçlar öncesinde
Medipol Başakşehir 3 puan
ile aynı puana sahip Paris
Saint-Germain'in (PSG) ar-
dından son sırada yer alıyor.
Manchester United ve Leipzig
ise 6'şar puana sahip. İki
takım arasında İstanbul'da
oynanan mücadeleyi Medipol
Başakşehir, 2-1 kazandı. Gru-
bun diğer maçında ise PSG ile

Leipzig Fransa'da karşı kar-
şıya gelecek. Turuncu-laci-
vertli ekipte, zorlu mücadele
öncesinde 4 eksik bulunuyor.
İstanbul ekibinde, sakatlıkları
süren Junior Caiçara ve Enzo

Crivelli kadroda yer almaya-
cak. Medipol Başakşehir'de
yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) testleri pozitif çıkan iki
oyuncu da bu mücadelede
forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 9. haftasında evinde
ağırladığı Gaziantep FK'ya 1-0
mağlup olan Yukatel Denizlis-
por, kötü gidişata "dur" diyemi-
yor. Lige 5-1'lik Göztepe
mağlubiyetiyle başlayan Deniz-
lispor, ardından çıktığı maçlarda
Trabzonspor'la 0-0 berabere
kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a
1-0 yenildi ve İttifak Holding
Konyaspor karşısında sahadan
0-0 beraberlikle ayrıldı. Ligin 5.
haftasında Gençlerbirliği deplas-
manında rakibini 2-1 yenerek
umutlanan yeşil-siyahlı takım,

daha sonra çıktığı Beşiktaş, Yeni
Malatyaspor ve Gaziantep FK
maçlarında rakiplerine yenildi.
Sahasındaki son galibiyeti geçen
sezonun 32'inci haftasında Trab-
zonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan
Denizlispor, bu sezon evinde oy-
nadığı 4 maçta da galibiyet se-

vinci yaşayamadı. Yeşil-siyahlı
ekip, bu sezon oynadığı 8 maçta
1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağ-
lubiyet alarak 5 puanla 20. sı-
rada yer alıyor. Denizlispor ligin
10. haftasında 28 Kasım Cumar-
tesi günü Medipol Başakşehir'e
konuk olacak.

Başarılar Başakşehir!

Horozlar keyifsiz

GELEN
GİDEN BİN
PİŞMAN
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M illi maçlar sebebiyle verilen
aranın sona erdiği liglerden
biri olan Eredivisie'de 9.

hafta maçları oynandı. Milli takım-
larda forma giyen temsilcilerimiz al-
dığı başarılı sonuçlarla sahadan
ayrılırken Orkun Kökçü 12. dakikada

gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Üç oyun-
cumuz iki galibiyet ve bir beraberlikle haftayı ka-
pattı.

Görkem'den harika gol!

Sahasında VVV-Venlo'yu ağırlayan Willem II'de
sahaya ilk 11'de çıkan Görkem Sağlam, attığı şık
golle takımının farkı ikiye çıkarmasını sağladı.
Hollanda'da yeni sezonda adından söz ettiren
bir performansa imza atan genç futbolcu 11.
maçında 3 gol ve 3 asiste ulaştı. Willem II pua-
nını 9'a yükseltti.

Orkun kızardı

Başkanlığını Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sit-
tard ile deplasmanda karşılaşan Feyenoord'da
forma giyen Orkun Kökçü maça erken veda etti.
Genç futbolcu karşılaşmanın 12'inci dakika-
sında gördüğü kırmızı kartla takımını bir kişi

eksik bıraktı. Rotterdam temsilcisi sahadan 3
puanla ayrılırken zirvedeki takibini de sürdürdü.

Halil ilk kez 11'de

Milli takımda attığı gollerle adını gündeme taşı-
yan Halil Dervişoğlu, kiralık olarak gittiği Twen-
te'de ilk defa 11 kişilik kadroda kendisine yer
abuldu. Kırmızı beyazlı ekibin PSV'yi ağırladığı
mücadelede 77 dakika forma giyen genç fut-
bolcu yerini Thijs van Leeuwen'e bıraktı. Zaha-
vi'nin penaltı kaçırdığı mücadelede goller Malen
ve Danilo'dan gelirken taraflar birer puanı pay-
laştı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. PSV bu so-
nuçla Feyenoord'un gerisine düşüp 4.
basamakta yer alırken Twente ise 5. sıradaki ko-
numunu korudu.

Hollanda Ligi Eredivisie 9. hafta sonuçları
Willem II: 2-1 :VVV Venlo
FC Groningen: 1-1 Vitesse
PEC Zwolle: 1-1 Utrecht
Ajax: 5-0 Heracles Almelo
Sparta Rotterdam: 6-0 :ADO Den Haag
Twente: 1-1 :PSV
RKC Waalwijk: 1-1 : Heerenveen
AZ Alkmaar: 1-0 FC Emmen

15

Hollanda Ligi Eredivisie'de mücadele eden milli futbolcularımız takımlarıyla
iki galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Görkem Sağlam ve Orkun 3 puan
sevinci yaşarken Halil Dervişoğlu ise eşitlikle sahadan ayrıldı

BURAK
ZİHNİ

HABER

Hollanda Ligi Eredivisie 
10. hafta maçları
27 KASıM CUMA

Twente - rKC Waalwijk
28 KASıM CUMArTESİ

FC Emmen - Ajax
ADO Den Haag - Heerenveen

VVV Venlo - pEC Zwolle
29 KASıM pAZAr

Vitesse - Fortuna Sittard
Feyenoord - Utrecht

Heracles Almelo - AZ Alkmaar
pSV Eindhoven - Sparta rotterdam

Görkem coştu Görkem coştu Görkem coştu Görkem coştu Görkem coştu Görkem coştu Görkem coştu Görkem coştu 
orkun kızardı

6 milyon euro
tribüne gitti!
Trabzonspor'un BB Erzurumspor ile oynadığı ve 1-0
kazandığı mücadelede kadroya alınmayan Fousseni 
Diabate ve Stiven Plaza tribüne çıktı. Maliyetleri ise 
6 milyon euro civarında. Büyük umutlarla transfer edilen 
iki isim Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi başaramadı
SÜpEr Lig'de 57 gün sonra 5 maçın ar-
dından kazanan Trabzonspor'da büyük se-
vinç yaşandı. Bordo mavililer puanını 9'a
çıkarırken Abdullah Avcı'nın da ilk müca-
delesinden galip ayrılması ilerleyen haf-
talar için camiayı sevindirdi. Ankaragücü
ile oynayacağı maçtan da 3 puanla ayrıl-
mak isteyen Fırtına'da dünkü mücadelede
dikkat çeken bir tablo yaşandı. Büyük
umutlarla transfer edilen Fousseni Dia-
bate ve Stiven plaza tribündeydi. İki ismin
toplam maliyeti 6 milyon euro civarında.

Ronaldo keşfi ortada yok!

İspanya'da real Valladolid forması giyen
Stiven plaza'yı potansiyeli nedeniyle 2
sezon kiralayan ve 5 milyon euro da satın
alma bedeli ekleyen Trabzonspor'da Ek-
vadorlu oyuncunun yüzünü gören cennet-
lik. Adeta antrenman futbolcusu haline
gelen 21 yaşındaki futbolcu sadece 3 da-
kika forma giydi. Kendisinden sonra gelen

Djaniny'nin de gerisinde kaldı. Hatta tescil
döneminin son günlerinde fesihi de gün-
deme gelmişti. Bu performansını sürdür-
mesi halinde devre arası gönderilmesi
için çalışma başlatılabilir.

Ücret yüksek ama...

Trabzonspor'un bu sezon transferin son
günlerinde kadrosuna kattığı Fousseni
Diabate'nin Abdıllah Avcı ile birlikte çıkışa
geçmesi bekleniyordu ama ilk maçta o da
tribüne çıktı. Deneyimli çalıştırıcı iki ya-
bancı stoperi kadroya dahil etmesine rağ-
men kendisine yer vermedi. Karadeniz
temsilcisinden senelik 1 milyon euro ka-
zanacak olan Malili futbolcunun 3 yıllık
sözleşmesi bulunuyor. Leicester City'e ise
3 taksit halinde 1 milyon 573 bin 170
ödenecek. Diabate takımdaki en yüksek
maaşlı oyunculardan biri konumunda.
Son iki maçta ise sadece 7 dakika forma
giyebildi. BUrAK ZİHNİ

kara bulutlar dağıldı
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 mağlup ederek 5 maçlık galibiyet
hasretine son veren Trabzonspor’da camia üzerindeki kara bulutlar
dağılırken, takımın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol da beğenildi
2020-21 sezonuna kötü başlayan ve
8’inci hafta sonunda teknik direktör deği-
şimine giden Trabzonspor, göreve gelen
Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçti.
Avcı’nın başında çıktığı ilk maçta saha-
sında Büyükşehir Belediye Erzurums-
por’u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet
özlemine son veren ve kötü gidişatı son-
landıran bordo-mavililerde özellikle ilk
yarıda oynanan
futbol gelecek
adına camiayı
da umutlan-
dırdı. Yerel gaze-
teler de
Erzurumspor
galibiyeti son-
rası manşetlerde
‘Av mevsimi baş-
ladı’ başlıklarına
yer verdi. Kuzey
Ekspres gaze-
tesi, “Av mev-
simi başladı”,
“Trabzons-
por’un yeni tek-
nik direktörü

Abcullah Avcı, takımıyla çıktığı ilk maçtan
3 puanla ayrılarak 5 maçlık galibiyet has-
retine son verdi”, Taka gazetesi, “Avcı’dan
sihirli dokunuş!”, “Trabzonspor ilk golü
16 pas sonunda buldu, ikinci yarı biraz
baskı yedi ama maçı tutup çok özlediği-
miz 3 puanı kazandı”, Karadeniz gaze-
tesi, “Av varsa Avcımız çok, Ekuban attı
hasret bitti”, “Trabzonspor yeni hocası

Abdullah Avcı ile
çıktığı ilk maçta
Erzurumspor’u
tek golle geçti, 5
hafta sonra gali-
biyetle tanıştı”,
Günebakış gaze-
tesi, “Hayata
dönüş”, Son-
nokta gazetesi
ise, “Yağmur
adam”, “Ekuban
Fırtınalı bir ak-
şamda sahneye
çıktı, Trabzons-
por’u ipten aldı”
yorumlarını
yaptı.

Bordo mavi
Havva nine
TRABZON’DA yaşayan Havva Ayvaz (85), fanatik taraftarı
olduğu Trabzonspor’un maçlarını ve futboldaki gelişmeleri
yakından takip ediyor. Futbol tutkusuyla dikkat çeken, ligdeki
futbolcuların çoğunun isim ve mevkilerini bilen Ayvaz, bordo
mavililerden, şampiyonluk bekliyor. Salgın nedeniyle maçları
evinden takip edip, stadyumda maç izlemeyi iple çeken
Ayvaz, "Ey gidi eski günler, görüyorsunuz o günkü taraftar-
ları, bizim uşakları. İnşallah şampiyon olacağız" dedi. Ortahi-
sar ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde oturan Havva Ayaz’ın
futbol tutkusu, gençlik yıllarından geliyor. Çevresince ‘Havva
Teyze’ olarak tanınan Ayvaz, fanatik taraftarı olduğu Trab-
zonspor’un maçlarının yanı sıra, Avrupa futbol liglerindeki
gelişmeleri de yakından takip ediyor. Süper Lig'de top koştu-
ran futbolcuların çoğunun hem ismini hem de oynadığı mev-
kileri bilen Ayvaz, Trabzonspor’un Avrupa’da oynayıp,
başarılara imza attığı maçları da ilk günkü gibi anımsıyor.
Trabzonspor’un 1994 yılında UEFA Kupası’nda Aston Villa
ile oynadığı ve Orhan Kaynak’ın attığı son dakika golüyle ka-
zandığı maçı ise hiç unutamıyor. Salgın nedeniyle maçları
evinden takip eden Havva nine, eski günlerde olduğu gibi
stadyumda yerini alıp, maç izlemeyi de iple çekiyor. Pandemi
döneminde evinden çıkmayan Ayvaz, gönül verdiği bordo
mavili renklerde atkı ve çorap örüyor, takımının posterlerine
bakarak hasret gideriyor. Takımının eski maçlarını izleyen
Ayvaz, yıllar önce atılan gollerde o günlerdeki gibi coşkuyla
seviniyor. İlerlemiş yaşına rağmen içindeki Trabzonspor sev-
dası hiç bitmeyen ve torunları ile çevresine de bu tutkuyu aşı-
layan Ayvaz, takımından yeni sezonda şampiyonluk bekliyor.

Erzurumspor
İsyanda

Büyükşehir Belediye Erzurums-
por’un başkanı Hüseyin Üneş, Futbol
Federasyonu Başkanı Nihat Özde-
mir’in açıklamış olduğu oynanmaya-
cak maçlarda hükmen mağlup
sayılacak şeklindeki düşüncenin

haksız rekabet olacağını belirterek,
"Biz Erzurumspor olarak buna karşı-
yız. Haksız bir rekabet olacağını dü-
şünüyoruz. Sezon başında böyle bir
karar alınmış olsaydı, mevcut kon-
jonktürde bunu desteklerdik" dedi.

1-0 kaybettikleri Trabzonspor karşı-
laşmasında hakem kararlarını be-
ğenmediğini ve penaltılarının
verilmediğini ifade eden Hüseyin
Üneş, “Öncelikle her iki takım teknik
heyet ve futbolcularını canı gönül-

den kutluyorum. Bu hava şartlarında
keyif veren bir oyundu. Sahada veri-
lecek en üst seviyede mücadele ve-
rildi. İzleyenlere gerçekten keyif
veren bir mücadele vardı. Bunu gör-
mek gerek” ifadelerini kullandı.

Görkem coştu 
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KADGÜÇDER (Kadın ve
Güç Derneği) Başkanı

Fatma DUMAN

Beylikdüzü Belediye
Meclis Üyesi

Zeynel Abidin YENER

BEYKOZ KASIMDA
BIR BASKA GUZEL
İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği, gezinti, piknik , spor alanları, bisiklet
ve yürüyüş yollarıyla kısa sürede şehrin gözdesi olan Beykoz Karlıtepe Mesire Alanı, eşsiz
manzarası ve sosyal alanlarıyla sonbaharın en güzel adresleri arasında da yerini aldı

İ stanbul Boğazı’na hâkim konumuyla
Ayasofya'dan Karadeniz'e uzanan geniş
bir perspektife sahip Karlıtepe Mesiresi

şehrin dört bir yanından ziyaretçilerin akın
ettiği yaz aylarının ardından sonbahar man-
zara ve aktivitelerini sunmaya başladı. Bey-
koz Belediyesi tarafından yeşil doğada şehre
nefes aldıran alternatif bir alan olarak kuru-
lan Karlıtepe Mesiresi şu sıralar sonbahar
renkleri ve kuş sesleri eşliğinde temiz havada
yürüyüş ve spor yapmak isteyenleri ağırlıyor.
2,5 km uzunluğundaki ağaçlıklı parkurunda
yürüyüş ve spor yapan ziyaretçiler ardından
yağmur barınakları ve seyir teraslarında
manzaraya karşı yorgunluk atıyor.

Karlıtepe Restoran’da lezzet 

İstanbulluların uğrak mekânı olan mesire
yerinde hem ziyaretçiler hem de lezzet tut-
kunları için hazırlanan “Karlıtepe Restoran”
ise kahvaltıdan akşama yemeğine zengin bir
menü sunuyor. Doğayla uyumlu ahşap bir
konseptte kurulan “Karlıtepe Restoran”
sıcak ortamı ve özel lezzetleriyle 09:00-23:00
saatleri arasında hizmet veriyor.  Dünya
mutfaklarından ızgara ve makarnaların yer
aldığı menüsü usta aşçıların maharetiyle
hem damağa hem de göze hitap
ediyor.  Karlıtepe Restoran’a özgü “Beykoz

Köfte” özel sosuyla en çok tercih edilen lez-
zetler arasında yer alıyor. Sonbahar manz-
arasının en keyifli eşlikçisi sıcak içecek ve
kahveler de leziz aroma ve şık sunumuyla zi-
yaretçilerin içini ısıtıyor. Ailecek piknik yap-
mak, şehir manzarasını en yüksekten
izlemek isteyenlerin buluştuğu mesire yeri ,
şehrin simge yapılarına karşı fotoğraf çektir-
mek isteyenleri de sıklıkla ağırlıyor.

Karlıtepe Mesiresi'nde neler var?

İlçedeki turizm yatırımları kapsamında 254
dönümlük büyük bir arazide kurulan mesi-
rede 77 adet açık ve kapalı seyir terası, 2,5
km uzunluğunda yürüyüş yolu, 560 m bisik-

let parkuru, 424 m2'lik doğal gezinti terası,
piknik ve spor alanları ile 2 amfi tiyatro bu-
lunuyor. Ziyaretçilerin piknik, spor ve eğlen-
ceyi bir arada bulabildiği, mesirede
restoranın yanı sıra, doğayla uyumlu büfe-
ler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barı-
nakları, piknik masaları yer alıyor. Mesireye
gelen misafirler golf arabalarıyla alanda üc-
retsiz gezinti yapabiliyor. Ailelerin temiz bir
ortamda mangal yapabilmesi için alana 6
adet büyük kameriye de bulunuyor. İçinde
doğal gazlı mangal ünitelerinin yer aldığı ka-
meriyelerde ziyaretçiler kilogram başı ücret
karşılığında etlerini kendileri pişiriyor, dile-
yenlere görevliler hizmet veriyor.

MÜGE YÜCETÜRK

Yere değil çöpe atın!
Virüsün yayılmasını önlemek için maskeler, Türkiye dâhil
çok sayıda ülkede zorunlu tutuluyor. Yüzeylerle temastan
kaçınmak için plastik eldiven kullanımı da koronavirüsle
hayatımıza eklendi. Ancak kullanımından sonra otopark-
lara, sahillere ya da yeşil alanlara atılmış maske ve eldi-
venler büyük sorun teşkil ediyor. Uzun vadede yeni
sıkıntılara kapı aralayacak bu atıklar, rüzgâr ve yağmurla
birlikte kanalizasyona girip denize karışıyor. Sarıyer Bele-
diyesi bu problemin önüne geçebilmek için hem yapılan
temizlik çalışmalarına hız verdi hem de vatandaşların
yoğun olarak kullandığı 50 noktaya sadece maske ve eldi-
venlerin atılması için maske - eldiven atık kutuları koydu.


