
Eski HDP Eş Genel Başkanı
Selahattin Demirtaş, tutuklu

bulunduğu Edirne Cezaevi'nden açık-
lamalarda bulundu. Demirtaş,
“HDP’siz bir Türkiye, ancak ırkçı ve
faşist küçük bir grubun istilası altında
inleyen bir Türkiye olur. Fakat ele ele
verirsek hep beraber aydınlık yarınları
inşa edebiliriz. Yeni yüzyılda Cumhu-
riyet’i demokrasiyle buluşturabiliriz.
Barış ve refah içinde bir ülkeyi var 
edebiliriz. Bu nedenle her Türk 
arkadaşım bilme-
lidir ki, Cumhuri-
yet var olmaya
devam edecekse
ırkçı ve faşist bir
otoriter rejim ye-
rine demokrasi
inşa edilecekse
bu HDP’siz,
Kürt’süz olmaz,
olamaz” dedi.
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Demokrasi isteniyorsa
Kürtleri dinlemeliler

HDP OLMADAN OLMAZVATANDAŞ SEÇİM İSTİYOR

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Veli Ağbaba, erken seçim-

den kaçmadıklarını söyledi. Son
günlerde bölgede dolaştığını belirten
Ağbaba, “Vatandaş artık erken seçim
olsun istiyor. Biz de vatandaşın bu
erken seçim talebine 'Eyvallah başı-
mız üzerine' diyoruz. Erken seçimi
sen istiyorsan, vatandaş istiyorsa,
çiftçi istiyorsa, esnaf istiyorsa, işçi is-

tiyorsa başımız
üzerine, erken
seçimden kaçmı-
yoruz. Hodri
meydan diyoruz.
Erken seçimse
erken seçim, hal-
kın karşısına her-
kes çıksın ve
boyunun ölçü-
sünü alsın” dedi. 
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Erken seçimden
kaçtığımız yok

KENDiNiZE DiKKAT EDiN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Söz-
cüsü Murat Ongun “İBB Başkanımız

Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif
çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan
Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuo-
yunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.
Hastane odasından çektiği bir videoyu sos-
yal medya hesabından paylaşan İmamoğ-

lu'nun eşi ve çocuklarının da dün test yaptır-
dığı sonuçların bugün çıkacağı öğrenildi.
İmamoğlu ise konuyla ilgili “Hepinizi çok 
seviyorum. İstanbul’da her şey çok güzel 
olmaya devam edecek hiç endişeniz olmasın.
Süreç devam edecek. Herkes görevinin 
başında Allah’ın izniyle. Sizleri çok 
seviyorum, kendinize dikkat edin” dedi.
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Gerçek enflasyon ile tüke-
ticinin karşılaştığı enflas-

yonun farklı olduğu tartışmaları
devam ederken çarşı pazar el yakı-
yor. Türkiye İstatistik Kurumu’na
(TÜİK) göre eylül ayında yıllık 
enflasyon yüzde 11.75 seviyesinde
gerçekleşti. Ancak resmi veriler, en
çok tüketilen gıda maddelerindeki
artışın enflasyon oranının üzerinde

olduğunu gösteriyor. Konuya 
ilişkin konuşan Tarım Uzmanı 
Ali Ekber Yıldırım, “Pandemi süre-
cinde nasıl bir dönem yaşanacağı
bilinmediği için özellikle ithalatçı
ülkelerden bir an önce ürünümü
alayım diyenler olduğu için fiyatlar
artıyor. Maalesef Türkiye'de üretim
artmadıkça fiyat pahalılığı da 
azalmayacak” dedi.
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ÜRETiM YOKSA PAHALILIK VAR

Türkiye'deki fiyat artışını 
3 başlık altında özetleyen

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Baki Remzi Suiçmez'e göre de; 
“Birinci neden girdi maliyetlerinin
artışı. İkincisi arz talep dengesi,
üçüncüsü de gıdada tedarik zinciri.
Mazot, gübre ve yem dövize bağlı
girdiler. Döviz sürekli arttığı için
bunların da fiyatı artıyor ve bu fiyat

artışı pazar tezgahlarına yansıyor”
şeklinde konuştu. Tarımda koopera-
tifçiliğin yeterince işlemediğini de
anlatan Suiçmez, “Çiftçinin tarla-
daki ürün fiyatı düşük, tüketicinin
ödediği fiyat yüksek. Üreticide ucuz
olan ürünün, tüketiciye pahalı veril-
mesi son bulmalı. Bu sisteme dur
denilmeli. Bunun için de üreticiler
örgütlenmeli” ifadelerini kullandı.
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DÖVİZ YÜKSELDiKÇE FiYATLAR ARTIYOR

YIL: 15      SAYI: 4773     25 EKİM 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr                         FİYAT: 75 Krş

Türkiye'de meyveden, sebzeye, bakliyattan, ete kadar ürün fiyatlarında hızlı yükseliş sürüyor. “Çarşı pazar
el yakıyor” diyen vatandaşlar pazara gidip istediğini alamamaktan şikayetçi. Uzmanlara göre bu 
durumun temel sebebi ise yerli üretimin azalması ve üretimin tepeden tırnağa dışa bağımlı hale gelmesi

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Malatya'da konuşan DEVA Partisi
Lideri Ali Babacan, cemevlerinin dev-

let tarafından tanınacağını söyledi. Babacan,
“Biz insanların inançlarının gereğini korku-
suzca ve huzurla yaşayabilecekleri özgür bir
ortamı oluşturacağız. Alevi vatandaşlarımı-
zın başta Cem Evlerine ilişkin talepleri
olmak üzere inanç, düşünce ve davranış 
temelinde birikmiş sorunlarının çözümü için
gerekli her türlü adımı
atacağız”
dedi.
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HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TE

PAZARA GIDENLER
ELI BOS DONuYOR

Veli Ağbaba

BEŞİKTAŞ ŞOKTA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğ-
lu'nun koronavirüs olduğu 

haberinin ardından Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat'tan da kötü
haber geldi. Koronavirüs testinin 
pozitif çıktığını anlatan Akpolat,
“Değerli komşularım, aldığımız tüm
önlemlere rağmen virüsle ben de 
tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19

testim pozitif
çıktı. Genel 
sağlık durumum
iyi, ailemle bir-
likte karantina-
dayız. En kısa
zamanda bunu
aşıp yolumuza
devam edeceğiz”
mesajını verdi. 
I SAYFA 9

ç

Rıza Akpolat'ın
testi de pozitif 

Rıza Akpolat 

Selahattin Demirtaş

Vatandaşları tedbirlere uymaları
konusunda uyaran Sağlık 

Bakanı Fahrettin Koca, “Şu an 
Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının
İstanbul'da olduğunu biliyoruz. 
Bu dönemde iş yükünüzün arttığını
herkes biliyor. Fedakârlıklarınızın tüm
toplum olarak farkındayız. Yeri geldiği
zaman bulaş risk nedeni ile uzun
zaman ailenizden uzak kaldığınızı bili-
yoruz. Vatandaşlarımızdan tedbirlere
uymaları konu-
sunda hassasiyet
bekliyoruz. 
Evlere ziyaretçile-
rin gelmemesi
noktasında bir
hassasiyetin 
gösterilmesi 
gerektiğini 
düşünüyoruz”
dedi. I SAYFA 9

ç

Ev ziyaretlerine
dikkat etmeliyiz

BAKAN KOCA UYARDI

Fahrettin Koca

AK Parti İstanbul'da, İl Başkanlı-
ğı'nın hamlesiyle 22 ilçe başkanı

görevden alındı. Şişli, Küçükçekmece,
Kartal, Maltepe, Şile, Çekmeköy, 
Ümraniye, Fatih, Başakşehir, Beylik-
düzü, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar,
Esenyurt, Avcılar, Sancaktepe, Tuzla, ve
Gaziosmanpaşa ilçe Başkanları ile yola
devam edilmeyeceği iddia edildi. 
Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, 
Küçükçekmece İlçe Başkanı Mustafa
Korkut ve Beylikdüzü İlçe Başkanı 
Dilaver Sargın sosyal medyadan 
yaptıkları paylaşımlarla istifalarını 
doğrulayan isimler oldu.
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22 AK Parti İlçe
Başkanı istifa etti

İL BAŞKANLIĞI İSTEDİ

MACRON’UN
DERDi NE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek,

"Macron denilen zatın İslam'la derdi nedir? 
Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel

noktada bir tedaviye ihtiyacı var" dedi

iMAMOGLU
KORONA OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Kadir Has
Stadyumunda düzenlenen partisinin 7'nci Olağan 

İl Kongresi'ne katıldı.  Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u
eleştiren Erdoğan, “Darbecilere destek veren hiçbir 
ülkenin söz etme hakkı kalmamıştır. Macron denilen 
zatın İslam'la derdi nedir? Müslümanlarla derdi nedir?
Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç
özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde farklı inanç
mensuplarına bu şekilde davranan bir devlet başkanına ne
denir? İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Erdoğan'la 
uğraşman sana bir şey kazandırmaz” dedi.

iKiDE BiR BENiMLE UĞRAŞIYOR 
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SAĞLIK 
DURUMU 

İYİ

İBB Sözcüsü Murat
Ongun, İstanbul

Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nun corona
virüsü testinin 

pozitif çıktığını duyurdu.
Video yayınlayan

İmamoğlu da sağlık 
durumunun iyi olduğunu
belirterek, “Bugün (dün)

itibariyle pozitif olduğu
konusunda bir rapor
oluştu. Şu an aslında

iyiyim. Ateşim fena 
değil, süreç devam

ediyor” dedi
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GEÇMİŞ OLSUN
MESAJI YAĞDI
CHP Lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 
Lideri Meral Akşener,
Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel 
Karamollaoğlu, HDP 
Eş Genel Başkanı Pervin
Buldan, Gelecek Partisi 
Lideri Ahmet Davutoğlu,
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş ve İzmir
Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer gibi
birçok siyasi isim de 
İmamoğlu'na geçmiş
olsun dileklerinde
bulundu.
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Fenerbahçe ile 
Trabzonspor, bu 
akşam Süper Lig'de 
yapacakları maçla 128.
kez karşı karşıya gele-
cek. Sarı lacivertliler 
kazanarak zirve yarışını
sürdürmek, bordo ma-
vililer ise yara sarmak
istiyor. I SAYFA 14

KADIKÖY’DE

DERBİ 
GÜNÜ

Ali Babacan

Pazara gidip eli boş dönen vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Cemil Ayva isimli bir vatandaş, 
“Ben emekliyim. Emekli maaşımla geçinmek istiyorum ama nasıl? Pazarda fiyatlar her hafta artıyor. Bir hafta 1 kiloya
aldığım ürünü öbür hafta yarım kilo alabiliyorum. Bu kadar hızlı fiyat artışına aklım ermiyor” ifadelerini kullandı. 

İSMAİL GÖKGEZ’İN SÖYLEŞİSİ SAYFA 2’DE

TEDAVİ
OLSUN
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taksici kavgası

Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Çiko için ağladı

Esenyurt'ta yine taksiciler arasında müşteri alma
kavgası çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı 

kavgada taksici Y.E.Ş bıçakla bacağından yaralanırken
olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. I SAYFA 8
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Esenyurt'ta bulunan
evde henüz bilinmeyen

nedenle çıkan yangında genç
kızın 'Çiko' adındaki kedisi 
dumanların arasında mahsur
kaldı. Dakikalarca gözyaşı döken
genç kız, itfaiyenin kediyi kurtar-
masıyla rahat bir nefes aldı. 
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KüçüKçeKmece
sporcu yetiştiriyor

EFSANE 
BİR EMİN
GELİYOR

Müzik dünyasının başarılı isimlerinden 
sanatçı Emin'le konuştuk. Yakında yeni 
şarkısının çıkacağını beliten Emin, “Yeni
şarkı için 4,5 aylık bir süre var. Bu sefer 
efsane geliyorum” ifadelerini kullandı.
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Esenyurt’ta yine 
taksici kavgası

Recep Tayyip Erdoğan



B irbirinden güzel çalışmalarıyla adından sıkça söz
ettiren Emin, Damga'ya konuştu. Kariyerine ve
müzik dünyasındaki hedeflerine dair samimi

açıklamalarda bulunan Emin, geleceğe dair çok güzel
amaçlarının olduğundan söz etti. Sorularımıza içtenlikle
yanıt veren Emin'in açıklamalarını gelin beraber okuyalım...

lMeslek olarak başka bir alan değil de neden müzik?
Müziği seçme sebebim çevremdeki herkesin müzisyen ol-
masından kaynaklıydı. Reynmen, olsun Rauf Baygut olsun,
Oğulcan Nihat, Aykut Yavuz gibi daha nice isimler benim
yakın arkadaşlarım. Onlarla büyüdüm bu yüzden müziğe
merak sardım diyebilirim.

lNasıl bir aileye doğdunuz?
Maddi açıdan çok şükür iyiyiz. Babam ticaret adamı annem
ise ev ile ilgileniyor. Her şey çok güzel ailem ile aram iyi.
Annem ile babam mutlular. Huzurlu bir ailede büyüdüm.
Umarım hep böyle devam ederiz. Aile çok önemli bir şey
herkes ailesinin değerini bilmeli anne baba kadar güzel bir
şey daha yok.

SELAMİ ŞAHİN DAYIM OLUR

lSizi tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misiniz?
Ben hayatım boyunca hep nerde nasıl başarılı olurum diye
çok araştırdım. Yapmadığım spor gitmediğim eğlence me-
kanları kalmadı. En sonunda artık Latin dans denemek iste-
dim ve şu an profesyonel olarak Latin dans yapıyorum. Ben
dansçı olarak doğmuşum ve çok mutluyum. Dubai’de doğ-
dum büyüdüm ailem iş için oraya taşındılar. 13 yaşımda
Türkiye’ye döndük güzel anılar biriktirdim. Aslen Hataylı-
yım. Selami Şahin dayım olur, belki müzisyenliğim oradan
geliyordur. Annem ev hanımı babam ise dış ticaret yapıyor.
Yurt dışına giyim üzerine çalışıyoruz. Dubai’de Türk okulu
olmadığından Suudi Arabistan’da bir Türk okuluna gittim.
6. sınıfa kadar Arabistan’da Türk okulunda okudum. Ar-
dından Başakşehir’de Ak Şemsettin Ortaokulu’na başladım.
Liseyi Bursa ve İstanbul’da okudum. Şu an ise Sakarya
Üniversitesi’nde Grafik Tasarım bölümünü okuyorum. Ay-
rıca biz 5 kardeşiz, 2 abim, 1 kız kardeşim, 1 de ablam var.
Aynı zamanda hem amcayım hem de dayıyım 4 tane yeğe-
nim var. Kısacası Emin Yazıcı müzik ve dansla ilgileniyor.

lPeki bu dans aşkı nereden geliyor?
Dans etmeden önce hayatımda bir eksiklik hissediyordum.

Hayat bana çok sıkıcı geliyordu. Genç ol-
mama rağmen dansta

kendimi buldum. Hayatın güzel olduğunu öğretti
bana. Mutlu olabileceğimi gösterdi. Bu yüzden
dans bence en güzel şey. Özellikle Aytunç Bentürk
ve Mert Gençoğuz hocamla dans etmek
benim için gurur verici.

lMüzik ve dans çok farklı değil,
birbirini tamamlayan alanlar.
İkisini sahnede ve günlük
hayatında harmanlayabili-
yor musunuz?
Müzik olmazsa dans
olmaz. İkisi bir araya
geldi mi bir bütün
olurlar. Bu benim için
çok özel. İkisi de vaz-
geçilmezim. Bir
arada yapınca baya
hoş bir görüntü 
ortaya çıkıyor.

lBirini seçme şansın
var, dans mı müzik mi?
Ben dans derdim. Çünkü
müzik camiasında ne ola-
cağı belli olmuyor. Her an ba-
tabilirsiniz ama dans
camiasında hep bir yükselme var.
Asla batmanıza imkân yok.

lDans sizin için ne ifade ediyor? Ya müzik?
-Dans benim için bir yaşam biçimi. Derdini anlatma sa-
natı. Dans ederken aşırı mutluyum. Müzik ise benim için in-
sanların duygularına çare olacak, bir araç gibi insanlığa
yapılan güzel bir anlatım şekli.

lSesinizle ilgili olumsuz şeyler duydunuz mu hiç?
Şu ana kadar sesimle ilgili hiç olumsuz eleştiri almadım.

lSizce herkes şarkıcı olabilir mi?
Bence herkes şarkıcı olabilir çünkü müzisyen olmak için illa
ünlü biri olmana gerek yok. Herkes müzik yapabilir. 
Hayallerinizin peşinden koşun. Başkalarının ne dediğine
bakmayın.

lYeni şarkı ne zaman?
Yeni şarkı için 4,5 aylık bir süre var.
Güzel bir ça-

lışma
olacağına

inanıyorum.
Bu sefer ef-

sane geliyo-
rum.

lİlk şarkınız
"Zor"da kimlerle 

çalıştınız?
İlk şarkımda bestecimiz Oğul-

can Nihat oldu. Opirus Müzik ile ça-
lıştım. Sadık Hazırcı da klibimizi çeken isim

oldu. Şarkıyı kaydederken ve aranje kayıtlarında çok eğlen-
dik. Oğulcan Nihat’ın elinde güzel bir şarkı vardı “Zor”u
bana dinletti. Dinler dinlemez sakın kimseye verme benim
olsun dedim ve masal o an başladı.

lŞarkı söylemeliyim dediğiniz dönüm noktası neydi?
Hayat benim için çok sıradandı ve ben ön planda durmak-
tan hoşlanan birisiyim. Sıradan bir insan olmadığımı dü-
şündüğüm için müzisyen olmak istediğime karar verdim.
Benim için doğru bir seçim olduğunu gelen tepkilerden anlı-
yorum.

lŞarkı söylemediğinizi, dans etmediğinizi düşünün. Ne 
yapardınız?
Sanırım hayata tutunmak için yeni bir yol arardım.

SAÇMA VİDEOLARLA ÜNLÜ OLUYORLAR

lSizce ünlü olmak zor mu kolay mı?
Ünlü olmak zor değil çevrenizde ünlü biri varsa ve onunla
yakın arkadaşsanız ünlü olmama şansınız yok. Bir payla-
şıma, bir videoya abuk subuk hareketlere bakar. Saçma
sapan hareketler yapıp paylaştığınız zaman bu ülkede ünlü
olabiliyorsunuz. Binlerce örnek var vasıfsız olduğu halde bu
ülkede milyonlar kazanan…

lEn çok kimleri dinlemeyi seversiniz?
En çok Şehinşah, Ezhel, Velet, Norm Ender gibi sanatçıları
dinliyorum. Genel olarak rap dinlemeyi seviyorum.

lKendinize örnek aldığınız yakın hissettiğiniz isimler 
var mı?
Örnek aldığım dayım var Selami Şahin. Umarım onun
kadar büyük bir sanatçı olurum.
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Müzik dünyasının başarılı isimlerinden sanatçı Emin'le kariyerine
ve gelecek hedeflerine dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Önemli 
hedefleri olduğunu anlatan Emin, çok yakında yeni şarkısının 
çıkacağını beliterek, “Yeni şarkı için 4,5 aylık bir süre var. Güzel 
bir çalışma olacağına inanıyorum. Bu sefer efsane geliyorum” dedi

Dans
konusundaki
tutkusunu da
anlatan Emin,
“Dans benim
için bir yaşam
biçimi. Derdini
anlatma sa-
natı. Dans
ederken aşırı
mutluyum.
Müzik ise
benim için in-
sanların duy-
gularına çare
olacak, bir
araç gibi in-
sanlığa yapılan
güzel bir 
anlatım şekli”
dedi.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden  
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara 
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan 
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

KADIKÖY'DE iki grup arasında çıkan 
silahlı kavgada bir kişi yaralandı. 
Olay, Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı 

Milli sokağında saat 08.30 sıralarında meydana 
geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan otelin 
önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir 
sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede si-
lahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin 
Kiraz(38) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay 

yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. İki grubu 
ayıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi 
aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Ki-
raz'a ilk müdahalesinin ardından ambulansla 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırdı. Kiraz'ın sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği 
ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin başlattığı çalış-
mada sokakta 5 kovan bulundu. Ekiplerin çevre-

deki güvenlik kameralarını incelemelerinin ar-
dından 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 
görgü tanığı Rambo Okan, "Olay sırasında ben 
otelde kalıyordum. Kalktım, üzerimi giyindim ve 
stada gidecektim. Kuşuma yem verdiğim sırada 
silah sesleri duydum. Silah sesleri bittikten 
sonra görüntü alabildim. Biraz bekledim belki 
bir daha çatışma olur diye ama olmadı. Yaklaşık 
15 kişi vardı." diye konuştu. DHA 

O lay dün öğle saatlerinde Adem 
Yavuz Mahallesi otobüs son du-
raklarında yaşandı. Edinilen bilgiye 

göre, Ademyavuz- Kadıköy seferini gerçek-
leştiren 14B numaralı özel halk otobüsüne 
kadın yolcu otobüs henüz durağa gelmeden 
binmek istedi. Şoför ise kadının durak dı-
şında olması nedeniyle otobüse almadı. Du-
ruma sinirlenen kadın, yoldan çevirdiği 
taksiyle takip etti Kadın otobüsü durakta ya-
kalayınca bindiği taksiden inerek özel halk 
otobüsünün camlarını yumruklamaya baş-
ladı. Otobüs şoförü ise öfkeli kadına karşılık 
vermeden seferine devam etti. Öfkesi dinme-
yen kadın seferini tamamlayan otobüslerin 
park halinde beklediği alana geldi. Otobüs 
park halindeyken kendisini otobüse almayan 
şoföre ait otobüsü nalburdan aldığı boya ile 
aracı kırmızıya boyadı. Otobüsü kırmızıya 

boyayan kadın daha sonra kimse fark etme-
den olay yerinden ayrıldı. 

Kırmızya boyadı 

Olayla ilgili konuşan şoförün kardeşi Doğu-
kan Cengiz; "Abim seyir halindeyken kırmızı 
ışıkta durmuş. O esnada bir kadın gelerek ka-
pıyı açmasını istemiş. Durak harici yolcu al-
mamız yasak olduğu için kapıyı açmamış. 
Sonrasında şahıs taksiye binerek takip et-
meye başladı. Bir başka ışıklarda taksiden 
inip otobüsün yanına gelerek camları yum-
ruklamaya ve küfür etmeye başladı. Bu şahıs 
tekrar taksiye binerek 14B'nin son durağına 
kadar otobüsü takip etmiş. Burada diğer 
şoför arkadaşlarla arkada çay içip dinlenirken 
o esnada bu şahıs, otobüsü sol tarafından 
arka plaka kısmına kadar kırmızıya boyamış. 
" diye konuştu. DHA 

Kadıköy’de silahlar konuştu:  1 kişi gözaltına alındı

SEN MISIN OTOBUSE 
ALMAYAN!

Ümraniye'de otobüse durak dışında binmek isteyen kadını  
şoför almayınca, öfkeli  kadın önce camları yumrukladı, sonra  

taksiyle takibe başlayarak otobüsü kırmızıya boyadı

OLAY, Kasımpaşa Küçük Pi-
yale Mahallesi Tahta Kadı So-
kak'ta 19.30 sıralarında 

meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pa-
zarda kardeşiyle birlikte telefon kılıfı 
satan Dursun Ş., tezgahı kaldırdığı sırada 
yanlarına kimlikleri henüz belirlenemeyen 
biri silahlı, iki kişi geldi. Tabancayı iki kar-
deşe doğrultan kişi, 'pazarda karıma laf 
atılmış. Fevzi diye biri laf atmış' diyerek 
bağırmaya başladı. Dursun Ş. ile kardeşi-
nin, kimseye laf atılmadığını söylemesine 
rağmen bağırmaya devam eden kişi, tez-
gaha doğru 3 el ateş ettikten sonra arka-
daşıyla birlikte kaçtı. Saldırganın 
yanındaki kişinin kaçmadan önce 'yanlış 
oldu' dediği iddia edildi. 

Yürüyerek hastaneye gitti 

Saldırgan ile arkadaşının kaçmasının ar-
dından pazar tezgahını kaldırmaya 
devam eden Dursun Ş.(30), bir süre 
sonra vurulduğunu fark etti. Tezgahtan 
seken kurşunlardan ikisinin sol göğsünün 
altına isabet etmesi sonucu yaralandığı 
belirlenen Ş., kardeşiyle birlikte yürüyerek 
Kasımpaşa Deniz Hastanesi'ne gitti. Bu-
rada ilk tedavisi yapılan evli ve iki çocuk 
babası Dursun Ş., ambulansla İstanbul 
Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 
saldırgan ve arkadaşının yakalanması için 
çalışmalara başladı. DHA 

Beyoğlu'nda semt pazarında esnaflık yapan Dursun Ş., pazarda karısına laf atıldığını iddia eden kişinin ateş etmesi 
sonucu yaralandı. Saldırganın kaçmasından bir süre sonra vurulduğunu fark eden esnaf, yürüyerek hastaneye gitti

Pazarcıya silahlı saldırı!

OLAY, Mehmet Akif Mahallesi 
3. Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir 
binanın giriş katında bulunan 

dairede gece saatlerinde meydana geldi. 
S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında henüz bilin-
meyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartış-
manın büyümesi üzerine M.Ü. eşi S.Ü.'yü 
defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbele-
riyle kanlar içinde kalan kadın ağır yara-
landı. Sesleri duyan komşularının ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı in-
celemede S.Ü.'nün hayatını kaybettiği be-
lirlendi. Polis ekipleri, eşini öldüren 
M.Ü.'yü gözaltına alarak polis merkezine 
götürdü. Bina sakinlerinden cinayetle ilgili 
bilgi alan ekipler, dairede incelemelerde 
bulundu. Kocası tarafından öldürülen ka-
dının cansız bedeni, polisin incelemesinin 
ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp 
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruş-
turma sürüyor.  DHA 

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 12 ayrı suç-
tan aranan şüpheli, hırsızlık giri-
şimde bulunduğu sırada polis 

ekipleri tarafından cadde üzerinde yakaladı. 
Polis ekiplerine direnen şüpheli, yere yatırı-
lıp ters kepçe takılarak gözaltında alındı. 
Olay, Küçükçekmece Sultan Murat Caddesi 
üzerinde dün akşam saatlerinde yaşandı. 
İddiaya göre polis ekipleri, farklı illerde işle-
nen 12 ayrı suçtan aranan S.G isimli kişiyi 

takibe aldı. Cadde üzerinde bir iş yerine 
girip hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliyi 
polis ekipleri yakaladı. Polis ekiplerine dire-
nerek kaçmaya çalışan S.G., yere yatırıldı. 
Ters kepçe takılarak gözaltına alınan şüpheli 
polis merkezine götürüldü. O anlar çevre-
deki vatandaşların cep telefonu kamerasına 
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir ki-
şinin polise direndiği, ekiplerin de kişiyi yere 
yatırıp ters kepçe taktığı görüldü.

Karısını  
bıçaklayıp öldürdü! 

İSTANBUL'DA devlet ku-
rumlarının adlarını ve 
logolarını kullanarak 

sahte evrak düzenleyen, bu belge-
lerle taksi, servis plakası ve çeşitli 
kiralamalar yapan üç dolandırıcı 
polis operasyonuyla yakalandı. 
Dolandırıcıların yaklaşık 4 milyon 
liralık taksi plakası sattıkları, bin-
lerce liralık daire, yalı ve tesis kira-
ladıkları ortaya çıktı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri dolandırıcıların devlet ku-
rumlarının adını kullanarak, 
kurum adı ve logosu bulanan 
sahte evraklar düzenlenip Üskü-
dar ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan 
noterlerden ruhsat çıkartarak 
sahte taksi plakası, sahte tahditli 
servis plakası elde ettiklerini belir-
ledi. Yine aynı dolandırıcıların çe-
şitli mülk kiralamaları yaptığı 
tespit edildi. Geçen çarşamba 
günü hazırlıklarını tamamlayan 
polis ekipleri şüphelilerin yakalan-
ması için harekete geçti. Gazios-
manpaşa ve Sultanbeyli'nde 
düzenlenen operasyonlarda Kaan 
K. (30) Sinan Ö. (38) ve Ahmet 
Ö. (35) isimli şüpheliler yakalana-
rak gözaltına alındı.  

Dolandırıcılar 
yakalandı

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahalle-
si'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında 

tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında 
eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp 

öldürdü. Karısını öldüren koca polis 
tarafından gözaltına alındı

Küçükçekmece’de hırsıza suçüstü

MALTEPE'DE iskelede 
demirli araç taşıma ge-
misinde yangın çıktı. 

Geminin ahşap kaplama olan 
ikinci katındaki yangın itfaiye 
ekipleri tarafından kısa sürede 
söndürüldü.  Yangın, saat 20.00 
sıralarında Yalı Mahallesi Kumcu-
lar iskelesinde demirli halde olan 
Ro-Ro tip araç taşıma gemisinde 
çıktı. İddiaya göre, yaklaşık 6 ay 
önce bakım yapılmak üzere iske-
leye demirleyen gemide yemek 
yapan bekçilerin açık unuttukları 
tüp nedeniyle yangın çıktı. Gemi-
nin ahşap gövdesinin alev alması 
ile yangın bir anda büyüdü. Yan-
gını fark eden bekçiler ve vatan-
daşlar itfaiyeye haber verdi. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibinin 
çalışmaları sonucu yangın söndü-
rüldü. Polis ekipleri yanan gemi-
nin demirli olduğu iskelenin 
etrafına şerit çekerek güvenlik ön-
lemi aldı. 
Öte yandan, geminin alev alev 
yandığı anlar bir vatandaş tarafın-
dan cep telefonu kamerasıyla kay-
dedildi. 
Geminin sorumlusu Mehmet 
Doğan, “Sorun sadece mevcudu-
muzda olan gemimizin 6 aydır ba-
kımda olması. Ve gemimiz almış 
olduğumuz bekçilerin yemek ya-
parken yanlış yer seçiminden kay-
naklı olmuştur. Kaptan köşkünün 
olduğu yerde kamara var, kamara-
nın olduğu yerde tüp olması ve 
olayın gerçekleştiği yerin masif 
mobilya olmasından kaynaklı alev 
almıştır. Kaptan köşkünün olmuş 
olduğu yerde bir yanma oldu. Al-
lah'a şükür gemimizde çok büyük 
bir zayiat yok. Gemide herhangi 
başka biri de yoktu. Yaralı da yok 
Allah'a şükür. Bekçilerimiz de ka-
rakola ifade vermeye gitti” ifadele-
rinde bulundu.

Denizde dehşet



T ekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Albayrak, kesintisiz 24 saat hizmet
programına Şarköy İlçesi’nden başladı.

Tekirdağ için mesai mefhumunu ortadan kaldır-
dıklarını belirte Başkan Albayrak, “Enerjimizi ve
çalışma azmimizi vatandaşlarımıza duyduğu-
muz sevgiden ve hizmet aşkından alıyoruz. Ça-
lışma azmimize yetersiz kalan mesai saatlerini
ortadan kaldırıyor, 24 saatimizi şehrimize adıyo-
ruz. Tarihi ve kültürel dokusu, muhteşem doğa-
sıyla yeşilin ve mavinin buluşma noktası, mavi
bayraklı plajlarıyla tatilcilerin ve vatandaşlarımı-
zın gözdesi, zeytin, kiraz ve üzüm üreticiliğiyle
tarımsal anlamda doğanın bizlere sunduğu be-
reketli meyveleriyle meşhur, güzel Şarköyü-
müzde Kesintisiz 24 saatlik mesaimizi
gerçekleştiriyoruz. 23 Ekim Cuma günü saat
06.00’da Şarköy ilçemizde başladığımız mesai-
mize, 24 Ekim Cumartesi günü 06.00'ya kadar
kesintisiz 24 saatlik çalışma programımızla
devam edeceğiz. Tekirdağ Büyükşehir Belediye-
mizin ve TESKİ’nin çalışmalarını yerinde incele-
yerek, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini
dinleyeceğiz. Belirlenecek tarihlerde 11 ilçemizde
de sürdüreceğimiz çalışmalarımızda, tüm vatan-
daşlarımız kesintisiz 24 saat boyunca Büyükşe-
hir Belediyesi İlçe Hizmet Binalarımızı ziyaret
ederek, talep ve önerilerini bizlerle paylaşabilir-
ler” dedi.

Vatandaşları dinledi

Başkan Albayrak, Şarköy İlçesi 24 saat kesintisiz
hizmet programına, CHP Şarköy İlçe Başkanı
Birol Taner ve İlçe Başkan Yardımcısı Kaan Ke-
resteci ile birlikte esnafları ziyaret ederek başladı.
Esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, talep ve
önerileri alan Başkan Albayrak daha sonra Te-
kirdağ Büyükşehir Belediyesi Şarköy İlçe Hizmet
Binasına geçerek mahalle muhtarları ve vatan-
daşlarla görüştü. 

Şarköy Ticare Odası ziyareti 

24 saat kesintisiz hizmet programı kapsamında
Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var’ı ziyaret eden
Başkan Albayrak, ardından Şarköy Ziraat Oda-
sına geçrek Oda Başkanı Ömer Düzgen ve yö-
netim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Şarköy
tarımı ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda
görüş alışverişinde bulundu, Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediyesi’nin tarımsal alandaki hizmet ve
yatırımları ile ilgili oda yetkililerine bilgi verdi. 

İskelede inceleme yapıldı

Başkan Albayrak, Şarköy ilçesi Mürefte Mahal-
lesi’nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bakım ve onarımı gerçekleştirilip revize
edilecek olan iskelede incelemelerde bulundu. İs-
keledeki incelemelerinde Başkan Albayrak’a Bü-
yükşehir Belediye Başkan Danışmanı Neşat
Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Şarköy Bele-
diye Meclis Üyesi Zekai Can, Mürefte Mahalle
Muhtarı Rahmiye Kural ve CHP Şarköy İlçe
Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Koçer de eşlik
etti. Başkan Albayrak, “İskelemizi Mürefte Ma-
hallemize yakışır bir şekilde yenileyeceğiz. Ya-
kında çalışmalarına başlanacak olan iskelenin

mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” diyerek iskelenin yenile-
neceği müjdesini verdi.

Esnafla sohbet etti

Kiraz ve üzümü ile meşhur Şarköy ilçesinde
Cuma günleri kurulan semt pazarını Şarköy Be-
lediye Başkanı Alpay Var, TESKİ Genel Mü-
dürü Dr. İbrahim İçöz ve Büyükşehir Belediyesi
Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ile birlikte
ziyaret eden Başkan Albayrak, pazarcı esnafı ve
vatandaşlarla sohbet edip, görüş alışverişinde
bulundu. 

Mahalle muhtarları buluştu

Kesintisiz 24 saat hizmet programı kapsamında
Şarköy İlçesi’ne bağlı Uçmakdere, Ulaman, Ya-
yaağaç, Yeniköy, Yörgüç, Yukarıkalamış, Kirazlı,
Camikebir, Cumhuriyet, Çengelli, İstiklal, Şen-
köy ve Yayaköy Mahalle Muhtarları ile bir araya
gelen Başkan Albayrak, muhtarların mahalleleri
ile ilgili talep ve beklentilerini dinledi, yapılacak
çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bu-
lundu.  

Teşkilatları ziyaret etti

Şarköy mesaisi kapsamında belediye, sivil top-
lum kuruluşları, mahalle muhtarları ve vatan-
daşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak siyasi
parti temsilcilerini de ziyaret etmeyi ihmal et-
medi. Başkan Albayrak, İyi Parti Şarköy İlçe Teş-
kilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Aslan Dallı ve
yönetim kurulu üyeleri ve CHP Şarköy İlçe Teş-
kilatı ziyaretinde de İlçe Başkanı Birol Taner ve
yönetim kurulu üyeleri ile Şarköy’de yapılacak
çalışmalar üzerine verimli bir görüşme
gerçekleştirdi.
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20 Ocak 2020 Pazartesi... Bu
tarih belki de bir kilometre
taşı olacak... Dünyayı kasıp

kavuran SARS-CoV-2 virüsü salgınına
karşı aşının tarihi yazılırken... Aşı tarihinde
ayrıca 1823’den beri yayınlanan uluslar-
arası saygın haftalık tıp dergisi ‘The Lan-
cet’in adı da yer alacak sanırım... Bunlari
Prof. Dr. Uğur Şahin’in ‘Business Insider’
isimli uluslararası dergideki söyleşisinden
anlıyorum...

* * * *
Derginin 20 Ekim 2020 günkü Almanca

baskısındaki yazıda ‘Wuhan’daki virüsü du-
yunca aklınızdan ilk geçen ne oldu’ diye so-
ruyor gazeteci... Cevabı şöyle oluyor... ‘24
Ocak 2020'de "The Lancet" dergisinde yeni
virüsle ilgili bir makale okumuştum. Bu
salgının Çin ile sınırlı kalmayacağı, küresel

bir salgın haline gelebileceğini düşündüm.
Bu an, hemen bir aşı geliştirmeye başlamak
ve onu küresel olarak erişilebilir kılmak çok
önemliydi...’

* * * *
O an tam bir bilimadamı gibi davranan

55 yaşındaki Prof. Dr. Uğur Şahin dünya
çapında tanınan bir bilimadamı... Dünyayı
kurtarmasına kesin gözüyle bakılan ilk aşı
adayını geliştiren Almanya’nın Mainz ken-
tindeki BionTech firmasının kurucuların-
dan... Hep onun adı önde olsa da eşi Doç.
Dr. Özlem Türeci de değerli bir bilim in-
sanı... Medyada bu çok az yer alıyor... Hal-
buki birlikte yıllardır kişiye özel kanser
aşısı üzerinde çalışıyorlar... BionTech
2008’de kurulan bir biyoteknoloji firması...
Almanya’nın Mainz kentindeki firmada
yaklaşık bin kişi çalışıyor... Prof. Dr. Şahin

firmanın yüzü, yani CEO’su...
Ama firmada ‘Chief Medical Officer’gör-
evini, yani çalışmaları yönlendiren eşi 53
yaşındaki Doç. Dr. Türeci...

* * * *
BionTech’in kurulması 70 yaşındaki

Alman milyarder ikizler Andreas und Tho-
mas Strüngmann sayesinde gerçekleşmiş...
2008’de BionTech firmasının kurulması
için  180 milyon dolar vermişler sermaye
olarak... O tarihten beri karşılık bekleme-
den sürekli desteklemişler... Bu arada hiç
getiri almamışlar. Almanya’da jenerik ilaç
üreten Hexal firmasının eski sahibi olan
ikiz kardeşler, geleceğin BionTech gibi biyo-

teknoloji firmalarında olduğuna kanaat ge-
tirmişler... Bu işin uzun soluklu olduğunu
da savunmuşlar... Prof. Dr. Şahin ve
eşi Doç. Dr. Türeci kurdukları ekip ile bu
sayede yıllardır kanser aşısı üzerinde 
çalışabilmişler... 

* * * *
Aşıda önde giden diğer bir Alman biyo-

teknoloji firması CureVac’ın hikayesi de
benzer... Tübingen Üniversitesi’nden iki
profesörün 2000’de kurduğu firmanın ser-
mayesi için Alman milyarder Dietmar
Hopp 80 milyon Euro vermiş... Yıllardır da
karşılıksız destekliyor.. 500 civarında araş-
tırmacı çalışıyor... Hopp, Başkan Trump’ın
firma için bir milyar dolarlık teklifini elinin
tersiyle geri çevirdi. Sanırım Türkiye’ye de
artık et lokantalarına, gastronomiye yatı-
rım yapan büyük çaptaki sermaye sahipleri-
nin hikayesi değil, böyle hikayeler lazım... 

* * * *
Türkiye’de henüz biyoteknolojik ilaç üre-

tilemiyor sanırım... Türkiye’de biyoteknolo-
jik ilaçların pazar payı şimdi 3,5-4 milyar
lira civarında... Bu pay hem dünyada hem
de Türkiye’de giderek artıyor... İlaç, aşı,
temiz su, gıda, enerji, big data, yüksek tek-
noloji gibi alanlar bir ülke için en stratejik
unsurlar... Bu alanlarda kendi kendine ye-
terli olmak veya başa güreşenler arasında
olmak artık kaçınılmaz oldu dünyada...

* * * *
Türkiye ise maalesef  ‘Açıklanan vaka sa-

yılarının doğru olmadığı’ iddialarıyla
veya ‘açıklanan sayıları toplamak, bölmek,
çarpmak, mana çıkarmaya çalışmaktan
ileri gitmeyen’ masabaşı gazete haberle-
riyle patinaj yapıyor... Bilim dünyanın her
yerinde aynı... Örneğin ‘Biyoteknoloji, aşı,
ilaç konusunda Türkiye’deki bilimadamları
niye ön saflarda koşmuyorlar veya koşamı-
yorlar’, ‘Büyük sermaye sahipleri böyle ça-
lışmaları niye sahiplenmiyor’ sorularına
cevap aramak gerek fazla gecikmeden...

Kovid-19 salgınına karşı aşı hikayesi

24 SAAT HIZMET

Halit Çelikbudak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “24 saatimizi şehrimize adıyoruz. Tarihi ve kültürel
dokusu, muhteşem doğasıyla yeşilin ve mavinin buluşma noktası olan şehrimize hizmet ediyoruz” dedi

İstanbul Bisiklet 
Evi kapılarını açtı
İBB bünyesinde kurulan ve İstanbul’daki tüm bisiklet
severlere hizmet verecek olan “İstanbul Bisiklet Evi”
Yenikapı’da açıldı. Açılış öncesinde 500 sporcunun
katılımıyla Tarihi Yarımada bisiklet turu düzenlendi

istanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) iştiraki
Spor İstanbul, açılış ön-

cesinde Tarihi Yarımada Bisiklet
Turu düzenledi. Pandemi sebebiyle
kayıtlı 500 kullanıcının katıldığı tur
İstanbul Bisiklet Evi’nin önünden
başlayıp Tarihi Yarımada’yı dola-
şarak yine Yenikapı’da son buldu.
İstanbul Bisiklet Evi, turun ardın-
dan İBB Ulaşım Daire Başkanı
Utku Cihan ve Spor İstanbul AŞ
Genel Müdürü Renay Onur ile Bi-
sikletçiler Meclisi üyelerinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. İstanbul
Bisiklet Evi, İBB’nin bisiklet kültü-
rünün geliştirilmesi vizyonu doğ-
rultusunda İstanbul’daki tüm
bisiklet oluşumlarının, dernekleri-
nin ihtiyaç duyduğu ortak fiziksel

alanı oluşturacak. Böylece bisiklet
STK’ları toplantı, workshop,
panel, etkinlik vb organizasyonla-
rını bisiklet evinin takvimi doğrul-
tusunda bu noktada
gerçekleştirebilecek. Ayrıca kadın-
lara yönelik yıl boyunca gerçekleş-
tirilecek bisiklet sürüş eğitimlerinin
de burada yapılacak. Tesis, aynı
zamanda İstanbul’un EuroVelo’ya
(Avrupa Bisiklet Ağları Rotası)
dahil olma projesi için oluşturulan
koordinasyon ekibinin de ofisi ola-
rak hizmet verecek. EuroVelo katı-
lım projesi sürecinde gerek yurtiçi
gerekse yurtdışı misafirlerin katıla-
cağı toplantı, çalıştay vb organi-
zasyonlar bu noktada
düzenlenebilecek. 
ZEYNEP VURAL

Silivri’de inşaat var
Silivri Belediyesi ve Karayolları 
1. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile
Silivri Devlet Hastanesi önüne 
asansörlü üst geçit yapımına başlandı

Çalışmaları yerinde inceleyen Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Siliv-
rili hemşerilerimizin talebi üzerine yaptı-

ğımız girişimler sonucunda, üst geçidimizin
imalatına başladık. İlçemize hayırlı olsun.” dedi. Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Beledi-
yesi ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Mü-
dürlüğü ve SGK binalarının bulunduğu noktadan
E-5 üzeri Devlet Hastanesine geçişi kolaylaştırmak
için yapılacak olan "Asansörlü Üst Geçit" çalışma-
sını yerinde inceledi. Yeni üst geçit ile ilgili bilgi
veren Başkan Yılmaz, “Yaptığımız saha çalışmala-
rında vatandaşlarımızın Devlet Hastanesine ulaşım
zorluğu yaşadıkları yönünde talepleri vardı. Bizler
de bu talebi değerlendirerek gerekli girişimlerde bu-
lunduk. Üst geçit projemiz onaylandı ve imalatına
başlandı. Asansörleri belediyemizce, köprü imalatı
Karayolları 1.Bölge Müdürlüğümüzce yapılacak
olan üst geçit projesine desteklerinden dolayı AK
Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'na teşekkür ede-
rim. Devlet Hastanesine yaya ulaşımında büyük
kolaylık sağlayacak olan üst geçidimiz şimdiden il-
çemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Mesafesiz pazar!
Esenyurt'taki semt pazarında pazarcı
esnafının maske takmadığı, sosyal
mesafeye uyulmadığı, müşterilerin
elleri ile ürünleri seçtiği görüldü

EsEnyurt'taki semt pazarında maske,
sosyal mesafe, ve hijyen kurallarına
fazla uyulmadığı görüldü. İstiklal Ma-

hallesi'nde cuma günleri kurulan semt pazarında
özellikle akşam saatlerinde kalabalık oluşurken,
tezgah açan pazarcıların önemli bölümünün yüzle-
rinde maske bulunmadığı ve gelen müşterilerin
sebze ve meyveleri elleri ile seçtiği kameraya yan-
sıdı. Pazara alışveriş için gelenlerden Metin Yıldı-
rım, koronavirüs testi pozitif çıkınca 1 hafta özel
hastanede yoğun bakımda kaldığını, 15 gün karan-
tinada tutulduğunu anlatırken, 7 aydan bu yana
toplu ulaşım araçlarını kullanmadığını söyledi. Yıl-
dırım, "Esenyurt'ta maske kuralına uyulmuyor.
Kimse maske takmıyor. Covid-19'u ciddiye alan
yok. Böyle giderse tünelin ucunun görünmesi çok
zor. Maske konusunda uyarıyorsun sana tepki gös-
teriyorlar" dedi.

Şarköy mesaisi kapsamında belediye, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve 
vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak siyasi parti temsilcilerini de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. 

İstanbul Kastamonuspor
Gençlik ve Spor Kulübü,
gençlerin geleceğine

katkı sağlamak amacıyla yine bir
ilke imza atarak Balat semtinde
bulunan merkezinde İtalyanca eği-
timlerine başladı. 
Kastamonu Eğitim Kültür ve 
Spor Merkezi'nde hayata geçirilen
proje ile alt yaş kategorilerindeki
tüm sporcular başta olmak üzere
Ayvansaray ve çevre semtlerdeki
gençlere İtalyan Dil Merkezi'nin
alanında uzman hocaları tarafın-
dan İtalyanca eğitimi veriliyor.
Kulüp sporcularıyla Fatih 
bölgesindeki gençleri bir araya 
getiren proje kapsamında öğreti-

len bu yeni yabancı dil ile İtalya'da
yapılacak olan "Sportif Gençlik 
Değişim Projesi"nin de temelleri
atılıyor.  Geleceğimizin teminatı
çocuklarımıza ve gençlerimize
çözüm ortakları ile birlikte yatırım
yapmaya devam edeceklerini be-

lirten kulüp başkanı Dr. İlker Dilek,
"İtalyan Dil Merkezi ile yaptığımız
işbirliği sonucunda yine bir ilke
imza attık. 
Gençlerimizin yabancı dillerini ge-
liştirmeleri ve geleceklerini sağ-
lam temeller üzerine kurmaları
adına Kastamonu Eğitim Kültür ve
Spor Merkezi'mizde ücretsiz İtal-
yanca eğitimleri veriyoruz. Ayrıca
ilk olarak İngiltere'de başlattığımız,
"Sportif Gençlik Değişim
Projesi"nin ikinci adımı olarak İtal-
ya'da da bu projeyi hayata geçire-
ceğiz. Her zaman gençlerimizin
geleceklerine ışık tutmaya, onlara
yol göstermeye devam edeceğiz"
ifadelerini kullandı.

Ayvansaray’da dil eğitimi



T EMMUZ sonu itibariyle vaka sayısında,
Eylül başı itibariyle de vefat sayılarında
hızlı bir yükseliş olduğu görülmüştü.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Ekim
vaka sayısı da uzun süre sonra 2 bini aştı. Açıkla-
nan 75 vefat sayısı ise, 2 Mayıs'tan bu yana gö-
rülen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara
geçti. Daha önce de aynı başlıkla uyarmış ve ek-
lemiştim. Eğer önlem alınmaz maske mesafe ve
hijyen kurallarınma uyulmaz ise bu Anormalleş-
menin faturası çok ağır olur demiştim. Maalesef
dedğim noktaya daha Ksım ayına bile gelmeden
ulaşıldı. İşin can alıcı noktası ise 1 milyom 100
bin sağlık çalışanının bu süreçte her anlamda tü-
kenmeye başlamasıdır. Bakın farkındamısınz
bilme ama sağlık çalışanları bizleri yaşatabilmek
için savaşırken ÖLÜYORLAR!. Bu savaşın ön
cephesinde çarpışan sağlık çalışanlarına biz hiç
bir şey yapmıyoruz.

TTB beklenen son için uyardı

TTB Merkez Konseyi bir kez daha dikkatleri
“Covıd-19 + İnfluenza=Kusursuz Fırtına” ola-
sılığına çekti. Sağlık Bakanlığı’nın gerekli önlem-
leri almadığı, şeffaf davranmadığı öne süren
TTB “Sağlık Bakanlığı'nın koruyucu sağlık hiz-
metlerindeki yetersizliği, Covid-19 salgınında ol-
duğu gibi influenza salgınına karşı hazırlıkta da
ne yazık ki açıkça görülüyor” denilerek toplum
sağlığı açısından zor bir dönemden geçildiğinin
altı çizildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ)
yaptığı uyarıyı hatırlatan TTB , “Tıp lite-
ratürünün en büyük korku olarak
ifade ettiği “Covıd-19 + İnfluenza
= Kusursuz Fırtına” olasılığı ne
yazık ki giderek artıyor. Konu-
nun ciddiyeti nedeniyle bu yıl,
DSÖ 6 ay üzerindeki herkese
influenza aşısını önerdiğini
ilan etti. İnfluenza ve
Covid-19 birlikteliğinin bu
korkutucu etkisini önle-
mek için birçok ülke de in-
fluenza aşısı stoklarını
tamamlayacaklarını ilan
etti, ediyor” ifadelerine yer
verilerek DSÖ kriterlerine
göre yaşı 6 ay üzeri olan her
bireyin aşılanıp, aşılanama-
yacağını sordu.

Üç ay önce uyardılar

TTB  olarak Sağlık Bakanlığı'nı bir-
çok defa, influenza mevsiminin yak-
laşmakta olduğu ve yeterli aşı stoku için
gerekli hazırlıkları yapması gerektiği yö-
nünde uyarıları hatırlatılarak, “En son  Sağlık
Bakanı'na 7 Ağustos 2020 tarihinde gönderdiği-
miz mektubumuzda ‘Yürütülecek kapsamlı ha-
zırlıklara gereksinim vardır. Yeterli aşı stoku
erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en
erken dönemde yapılması sağlanmalıdır' şek-
linde uyarmıştık. Bu uyarılara rağmen gerekenle-
rin yerine getirilmediğini; kaç doz aşının temin
edildiğinin bile halka şeffaflıkla açıklanamadığını
üzülerek görüyoruz” denildi,

Aşı kriteri şaşırttı

Sağlık Bakanlığı pandemiyle mücadelede top-
lumu/sağlık çalışanlarını yeterli ve düzenli bilgi-
lendirmemekte; yeterli ve ihtiyacı karşılayacak
organizasyonu yapamamaktadır. Son günlerde
aile hekimleri için influenza aşısı yapılacak kişile-
rin belirlenmesinde, bilimsel alt yapıdan uzak-
anlaşılmaz, puanlama sisteminin getirilmesi de
bu yetersizliğin bir diğer yansımasıdır. Bu puan-
lama sisteminde diyabet hastaları, kronik kalp-
akciğer hastaları, bağışıklık sistemini etkileyen
ilaç kullanan hastalar için dahi ‘İnfluenza açısın-
dan 1.öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz'

ibaresi çıkmıştır. Bilimsel olarak anlaşılamaz bu
puanlama sistemi, hekimlerin toplumla karşı
karşıya getirilmesinden ve sağlıkta yeni bir şiddet
dalgasının körüklenmesinden başka bir şeye ya-
ramayacaktır.

TTB Aile hekimleri anketi ürkütüyor

TTB Eylül ayında salgının pik yaptığı Nisan
ayına göre artış sormuş ve İstanbul dışında
büyük oranda artış görmüştü. Ekim ayı anke-
tinde Eylül ayına göre artışı sordu. Ankete
yanıt verenlerin %41’i Eylül ayına göre
azalma, %38’i ise artış olduğunu
belirtti. Katılımcıların %21’İ ise
izlem sayılarının değişmediğini
belirtti.

460 bin izolasyonlu var

TTB'nin ‘Aile Hekimliği Pandemi
Anketi Ekim 2020’, Türkiye'de
Covid-19 pandemisinin geldiği aşa-
mayı ortaya çıkardı. Aile Hekimliği Kolu-
nun 75 ilden 835 aile hekiminin katılımıyla 7-14
Ekim tarihlerinde yaptığı anketin ürküten sonuç-
larını, Dr. Emrah Kırımlı açıkladı. Bir önceki aya
göre bazı illerde vaka sayılarında artış yaşanır-
ken, bazı illerde düşüşler görüldüğü belirtilen an-
kette, açıklanan rakamların önümüzdeki
günlerde artmasından endişe duyulduğu belir-
tildi. Dr. Emrah Kırımlı, ankete 81 ilin 75'inden
hekimlerin katıldığının altını çizdi. Ankete katılan
aile hekimlerine günde 14 bin 373 pozitif hasta
geldiğini belirten Kırımlı, evde izlenen hasta sayı-
sının 143 bin, evde
takip

edilen
izolasyonda olanların sayısının ise 460 bin 966
olduğunu söyledi. Aile Hekimlerinin ağır bir yük
altında olduğunu söyleyen Dr. Kırımlı, “Ne yazık
ki ağır hasta olmadığı sürece, yani şiddetli nefes
darlığı, klinik durumu gerçekleşmediği ve ateşi
olmadığı sürece evde takip edilmeye devam edili-
yor. Evde de çok yoğun ağrılar bulantı kusma
gibi belirtiler hastamızı zorluyor. Bir kısmının
zaten ek hastalıkları var, onlar ne yapacaklarını
bilemiyorlar. Uzaktan takip etmekte hem hasta
hem bizim için hiç kolay değil. Hastalar kendile-
rini yalnız ve terk edilmiş, ümitsiz hissediyor”
diye konuştu.

Anket artışı doğruluyor

Eylül ayı anketine İstanbul’dan yanıt verenler
günde ortalama 1714 yeni vaka bildirirken bu
sayı Ekim anketinde 2824’e çıkmıştır. Hasta sa-
yısı Ankara için Eylül ayında 2671 iken Ekim
ayında günde 2125’e düşmüştür. Bu bilgiler Sağ-

lık Bakanının İstanbul’da %50 artış oldu açıkla-
ması ve sahadan bildirilen gözlemler ile uyumlu-
dur.

İstanbul’da acilen enfeksiyon kontrol
tedbirleri alınmalıdır

Vaka sayılarının Türkiye genelinde verilmesi sal-
gının nerede yayılıp nerede sönümlenmeye baş-
ladığı bilgisini bizden gizlemektedir. Anketimizde
görülen sonuçlara göre İstanbul’da belirgin bir

artış vardır. İstanbul’dan çalışmaya katılan
aile hekimleri çalışma döneminin başı

ile sonu arasında yoğun bir artış ol-
duğunu ayrıca belirtmişlerdir.
Salgının yayılması riski nede-
niyle İstanbul’daki bu artış kor-
kutucudur. Şehre özel acil
enfeksiyon kontrol önlemleri

alınmalıdır.
Eylül 2020-Ekim 2020 arasında

salgın sürecinde neler değişti?
Eylül ayında gerçekleştirilen anket sonuç-

ları ve TTB COVID-19 Pandemisi izleme kurulu
tarafından yapılan çalışma ve basın açıklamaları
ile Turkuaz tabloda gerçek vaka sayılarının halka
açıklanmadığını ve yüzbinlerce PCR+ vakanın
bildirilmediğini öğrenmiş olduk. Sağlık Bakanı
da bu gerçeği 30 Eylül tarihli basın açıklama-
sında topluma duyurdu. Salgın yönetiminde bir
başka önemli gelişme filyasyon ve evde karantina
uygulamalarının izlem süresinin kısaltılması, te-
maslı hasta grubunun daraltılması oldu.
Eylül ayında yapılan TTB anket çalışmasın-
danbu aya geldiğimizde COVID19 rehberinde
iki önemli değişiklik oldu: PCR+ hastaların
izlem süreleri 14 günden 10 günde düşürüldü ve

BT pozitif hastalar filyasyon çalışmasından çı-
karıldı. Bu iki değişiklik ile aile hekimlerinin

izlem listelerindeki PCR+ hasta sayı-
ları %40 azaltıldı ve toplam izlem sa-

yılarında belirsiz bir düşüş
gerçekleşti. Bu nedenle Ekim

ayındaki toplam izlem sayıları
ve PCR+ hasta ortalamaları
daha düşük olmuştur. Bu
nedenle iki ayı kıyaslarken
toplam sayılardan ziyade
gün başına düşen hasta
sayısı göz önüne alınmalı-
dır.Eylül toplam hasta sa-
yıları ne kadardı? Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca 30
Eylül tarihli basın toplan-
tısında, tüm PCR+ vaka-

ların açıklanmadığını ve
vaka ve hasta sayısı ayırımı

yapıldığını belirtmiştir. 22 Ey-

lül’de yayınlanan TTB Aile Hekimliği Kolu anket
sonuçlarımız açıklandıktan sonra farklı kaynak-
lar günlük vaka sayılarının açıklanandan daha
yüksek olduğunu belirtmiştir. Anket sonucu-
muza göre 7-14 Eylül tarihlerinde 14 günlük ge-
riye dönük hesaplamamızda aile hekimlerinin
izlem listelerine günlük 13341 PCR+ hasta düş-
mektedir.TTB COVID19 pandemisi 7. ay değer-
lendirmesinde de benzer bir hesaplama toplam
test sayıları üzerinden yapılmıştır. Her iki veri de
benzer sonuçlara ulaşmaktadır. Eylül ayında
Türkiye’de günlük 12-14 bin arası yeni PCR+
hasta olduğu görülmektedir. Türkiye’de
COVID-19 olguları (Eylül 2020) TTB
COVID19 Pandemisi 7. Ay DeğerlendirmesiE-
kim ayında aile hekimlerinin izlem listelerine
günde 14373 yeni PCR+ hasta eklenmektedir. 
Ekim ayı anketine yanıt veren aile hekimlerinin
izlem listesinde ortalama 6,533 PCR+ hasta
düşmektedir. Türkiye genelinde 22000 aile he-
kimi olduğu ve izlemlerin 10 gün olduğu göz
önüne alındığında günlük ortalama 14373 yeni
hasta aile hekimleri izlem listelerine düşmekte ve
yaklaşık 150 bin kişi evde tedavi alıp takip edil-
mektedir. Bu sayılara hastanede takip edilen
COVID-19 hastaları dâhil değildir. Toplam sa-
yıya hastanede yatan vatandaşlarımız da eklen-
melidir. Eylül ayında bu sayı ortalama 8,49 ve
toplamda günlük 13341 olarak belirlenmiştir.
Ortalama sayısındaki azalma izlem sürelerindeki
değişiklikten kaynaklanmaktadır.

Evde takip edilen 460.966
kişi vardır

2020, 7-14 Ekim tarihleri ara-
sında aile hekimlerinin izlem lis-
tesinde ortalama 20,953 hasta
mevcuttur. Türkiye genelinde
yaklaşık 461.000 kişi evde izolas-
yondadır. Eylül ayında bu oran
26,2 ve toplamda yaklaşık 600.000
kişi olarak tespit edilmiştir. Sayılardaki
azalma BT pozitif hastaların filyasyon listesin-
den çıkması ya da PCR+ hastalarda bulaşma
yollarının değişmesi (iş yeri yerine aile içi bu-
laşma, BT pozitif hastaların filyasyona dâhil
edilmemesi gibi) ile temaslı kişi sayısının azal-
masına bağlı olabilir.

Corona virüs kadar önemli

Pandemi tüm yakıcı etkisi ile devam ederken sağ-
lık çalışanları koronavirüs enfeksiyon etkenine ve
COVID-19 hastalığına genel toplumdan 14 kat
daha sık yakalanıyor. Yükleri günden güne arttığı
halde çalışma koşulları ve ücretlerinde bir iyi-
leşme yerine hak ettikleri saygıyı bile göremeyip,
idareciler tarafından “kendilerini hastalandır-

mak”la suçlanıyorlar. Sağlık çalışanlarının
ne beden enerjisi, ne

ruhsal gücü sonsuzdur. Sağlık çalışanlarının tü-
kenmesi, toplum sağlığı için koronavirüs enfeksi-
yonu kadar önemli bir sorundur. Tükenmişlik
kavramı, çalışma ortamının ruh sağlığı kapsa-
mında 40-45 yıldan beri tanınmakta, önleme ve
baş etme yolları bilinmektedir. Kişinin bedensel
ve ruhsal enerji kaynaklarının bitmesini ifade
eder. İnsanlarla yoğun ilişki gerektiren, doğası
gereği fedakarlığa dayalı ve sorumluluğu yüksek
meslek üyelerinde daha fazla görülür. Sağlık ala-
nının da bu bakımdan tüketicilik potansiyeli yük-
sektir.

Taramalar çok az yapılıyor

Bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarına ta-
rama testleri tıbben gerekenden çok az uygulandı
ya da hiç uygulanmadı. Hastane ortamında şid-
detli virüs yüklenmesiyle karşılaşan sağlıkçılar,
bulaştırıcı olup olmadıkları hakkındaki bilgisizli-
ğin verdiği kaygı içinde kaldılar. İdari kararlar tıb-
ben gerekenden farklı olduğunda bu durumun
getirdiği yük tükenmeye dönüştü. Hastalanan
sağlık çalışanlarının göreve dönmelerinin hemen
ardından ani ölümleriyle karşılaşılması, tıbbi
yönden “göreve başlama” ölçütlerinin uygulan-
masında duyarlık gösterilmediğinin göstergele-
rindendir. Ülkemizin sağlık sistemi kendi
çalışanlarına şefkatli davranmamaktadır.

Ruh sağlığı bozuluyor

Ülkemizde ise ruh sağlığı ve hastalıkları
uzmanı ve asistanı hekimler pandemi

servislerinde pratisyen hekim olarak
görevlendirilmişlerdir. Bu uygu-
lama, çok sayıda uzman adayı-
nın eksik eğitimine yol açmakta,
ruh sağlığı sorunu olan bireyle-
rin tedavilerinde aksamalara

neden olmaktadır. Üstelik bu uy-
gulama ruh hekimlerinin; sağlık ça-

lışanlarının hastane içinde ruh
sağlığını yükseltme, tükenmeyi önleme için

program hazırlama ve uygulama olanağını da
ortadan kaldırmaktadır. Oysa ruh hekimlerinin
hastane pandemi kurulu üyesi olmaları ve hasta-
larının tedavi hizmetleri yanında, sağlık çalışan-
larının ruh sağlığının desteklenmesi amacıyla da
asıl işlerini yapmaları gerekmektedir. Sağlık çalı-
şanlarının tükenmelerini önlemek amacıyla ruh
sağlığı yönünden tarama çizelgeleri ve psikiyatrik
muayenelerle izlenmeleri gereklidir. Sağlık çalı-
şanlarının tükenmeleri ve iş verimlerinin azal-
ması doğrudan doğruya toplum sağlığı sorunu
olarak baş gösterecektir; ancak bu süreç sağlık
çalışanlarının toplu tükenmesi ile sonuçlandı-
ğında, bu sorunla baş edecek başka bir meslek
grubu bulunmayacaktır.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum
Altunkaya, Türkiye'nin dünyanın en önemli makarna üre-

ticilerinden biri olduğunu belirterek yılın 9 aylık döneminde 558,2
milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Altunkaya, 25
Ekim Dünya Makarna Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada,
makarna üretimine ve ihracatına büyük emek veren üretici ve ihra-
catçıları kutladı. Türkiye'nin yıllık makarna ihracatının 600 milyon

doları aştığını ve bu sektörde 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağ-
landığını aktaran Altunkaya, şunları kaydetti: "Türkiye'de makarna
sektörü önemli bir noktaya geldi. Gaziantep, birçok sektörde olduğu
gibi makarna sektöründe de üretim merkezi konumundadır. Gıda
ürünleri ihracatı açısından bakıldığı zaman Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi'nden en fazla ihraç edilen ürün makarnadır." Bu yılın 9 aylık dö-
neminde Türkiye genelinde 558 milyon 198 bin dolarlık makarna
ihracatının yapıldığını, bu ihracatın 411 milyon 875 bin dolarlık bö-

lümünün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gerçekleştirildiğini belir-
ten Altunkaya, Türkiye'nin makarna üretiminde olduğu gibi ihraca-
tında da önemli bir noktada olduğunu bildirdi. Türkiye genelinde
2019 yılında toplam 155 ülkeye makarna ihracatı gerçekleştirildi-
ğini belirten Altunkaya, "Türkiye bugün dünyanın en önemli ma-
karna üreticilerinden biri olup tüm makarna türleri ele alındığında
Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü en büyük makarna ihracatçısı
konumundadır." ifadelerini kullandı

YOĞUN BAKIM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ HİZMET ALIMI
İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1243764)

S anayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Twitter he-
sabından yaptığı payla-

şımda, bazı köşe yazarlarının
Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK)
Kararnamesi'nde yer alan bir mad-
deden hareketle, "Devletin istediği
şirkete el koyabileceği" şeklinde
yaptıkları yorumlara ilişkin değer-
lendirmede bulundu.  Varank,
"#MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle
paylaştığı mesajında, şu ifadelere
yer verdi: "Sanayileşme İcra Komi-
tesi Kararındaki bir maddeyi ab-
sürtçe yorumlayanlar var. O
madde, stratejik şirketlerimizin ya-
bancılara satışında ihtiyaç halinde,
devletin önleyici karar alabilmesine
dönük bir yetki tanımlıyor, Avrupa,

ABD ve Çin'de olduğu gibi."

Yorumlar kötü niyetli

Varank, konuya ilişkin yaptığı açık-
lamanın videosunu da mesajıyla
paylaştı. Yorumlarda dile getirildiği
gibi devletin istediği şirkete el koy-
ması gibi bir durumun söz konusu
olmadığını vurgulayan Varank,
şunları kaydetti: "Sanırım bu
durum hem kararnameyi dikkatli
okumamak hem de son dönemde
küresel eğilimleri dikkatli takip et-
memekten kaynaklanıyor. Orada
yazılan şu, ülke açısından stratejik
öneme sahip şirketlerin ortaklık ya-
pılarında yabancılarla ilgili bir de-
ğişiklik olacaksa devletin ihtiyaç
duyması halinde buna dönük poli-

tikalar geliştirilebilmesi için bir
yetki tanımı var. Bu batı ülkelerinde
yapılan, ABD'de, Almanya'da bu
dönem sıkça gündeme gelen bir
uygulama. Biliyorsunuz yurt dı-
şında öyle herhangi bir ülkenin
gelip, ülkenizde elini kolunu salla-
yarak firmalarınızı satın almalarına
müsaade etmiyorlar. 
Eğer kritik teknolojiler varsa, milli
güvenliği ilgilendiren teknolojiler
varsa elbette devletin orada söyle-
yeceği bir şey olabilir. Dolayısıyla
el koyma falan, bu tabii ki garip,
kötü niyetli bir yorum ve ekonomi-
nin işleyişiyle de aslı astarı yok. Ne
olduğu çok açık. Bu haberler hangi
mantıkla yazılıyor anlamak müm-
kün değil."

ABSURT BIR 
DEGERLENDIRME 

Kırsal kalkınmaya 6 milyar Türk lirası
Tbmm Üretici birlikleri ve
aile işletmelerinin üretim
kapasitesinin artırılması,

yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve nü-
fusun kırsalda tutundurulması ama-
cıyla yürütülen Kırsal Kalkınma
Programı'na 2021 yılı için 6 milyar 39
milyon lira ödenek ayrıldı. 2021 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tekli-
fi'nden derlediği bilgiye
göre, Kırsal Kalkınma
Programı kapsamında sağ-
lanan desteklerle oluşturu-
lan istihdam 2021'de 100
bin kişiye, 2022'de 101 bin
500 kişiye ve 2023'te 102
bin kişiye ulaşacak. Koor-
dinasyonunu Tarım ve
Orman Bakanlığının yü-
rüttüğü program kapsa-
mında kırsal kalkınma için,
2021'de 6 milyar 39 milyon
lira, 2022'de 6 milyar 434
milyon lira ve 2023'te 6
milyar 829 milyon lira ayrı-
lacak. Programla, sürdürü-

lebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üre-
tici birlikleri ve aile işletmelerinin üre-
tim kapasitesinin ve kırsal iş gücünün
istihdam edilebilirliğinin artırılması,
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yok-
sullukla mücadeleyle kırsal toplumun
düzenli ve yeterli gelir imkanlarına ka-
vuşturularak refah düzeyinin artırıl-
ması ve nüfusun kırsalda

tutundurulması amaçlanıyor. Bakan-
lık, kırsal kalkınma faaliyetleri kapsa-
mında, tarımsal amaçlı kooperatiflerin
kullandıkları kredi borçlarının yapılan-
dırılması, Kırsal Alanda Sosyal Destek
Projesi, borç yapılandırma ve Kırsal
Kalkınma Planı'nın uygulama, koordi-
nasyon, izleme ve değerlendirme ya-
pısı faaliyetlerini yürütüyor.

Sağlanan 
destekler

Öte yandan, Tarım ve
Orman Bakanlığı tara-
fından, Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarını
Destekleme Programı
kapsamında geçmiş
dönemde kırsal alanda
gelir düzeyinin yüksel-
tilmesi ile alternatif
gelir kaynaklarının
oluşturulması ama-
cıyla çeşitli alanlardaki
yatırımlara yüzde 50
hibe desteği sağlandı.

Makarna ihracatında önemli başarı

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/552687
1-İdarenin
a) Adresi : KOCASİNAN MERKEZ MAH. KARADENİZ CAD. NO:48 

34180 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124967000 - 2124967096
c) Elektronik Posta Adresi : aslikarakas@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye 

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

b) Yapılacağı yer : İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 36(OtuzAltı) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kocasinan Merkez Mh. Karadeniz Cd. No: 48 Bahçelievler/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 18.11.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Yüklenicinin, Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Birimi tarafından yayınlanan, Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sis-
temi aktif yazılım listesinde kaydı bulunmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş Yoğun
Bakım Bilgi Yönetim Sistemi hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

Gelir kapısı
şeker pancarı

Türkiye'nin en önemli ovalarından Samsun'un Çarşamba
Ovası'nda 10 yıl sonra ilk şeker pancarı hasadı yapıldı

Çarşamba Şeker Fabri-
kası, 8 Aralık 1989'da üre-
time başlayıp 2011 yılına

kadar faaliyet gösterse de bölgedeki
çiftçilerin alternatif ürünlere yönel-
mesi ve yeterli şeker pancarı ekilme-
mesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır
üretime ara vermişti. Türkşeker'in
Hazine ve Maliye Bakanlığı deste-
ğiyle hayata geçirdiği "Sözleşmeli
Tarım ile Münavebe Sistemi" saye-
sinde Çarşambalı üreticiler yeniden
şeker pancarı ekimine yöneldi. İlk yıl
75 bin ton şeker pancarı rekoltesi bek-
lenen ilçede çiftçiler, hasattan mem-
nun. Çarşamba Belediye Başkanı
Halit Doğan,  Çarşamba Ovası'nda

10 yıl sonra şeker pancarı hasadını
yapmaktan büyük mutluluk duyduk-
larını belirtti. Çarşamba Şeker Fabri-
kası'nın 10 yıldır kapalı olduğuna
işaret eden Doğan, "Hem çiftçinin
şeker pancarı ile 10 yıllık ayrılığı hem
de fabrikanın kapalı olması yeniden
ekime başlanması noktasında zor
oldu." dedi.

10 yıl sonra açılmasını sağladı

Çiftçiyi tekrar şeker pancarı ekmesi
konusunda ikna etmekte zorlandıkla-
rını vurgulayan Doğan, şöyle ko-
nuştu: "Çünkü geçmişteki tecrübeleri
üreticimizi biraz pancardan uzaklaş-
tırmıştı. Ama üreticimiz bize inandı

ve güvendi. Hazine ve Maliye Baka-
nımız Berat Albayrak ile Türkşeker
Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın çok
büyük desteği oldu. Ayrıca boş arazi-
lerin kiraya verilmesi noktasında
Samsun Büyükşehir Belediye Başka-
nımız Mustafa Demir katkı sağladı.
Üreticimizin de şeker pancarı üreti-
mine yeniden ikna olması ve ekim
yapması fabrikanın da 10 yıl sonra
açılmasını sağladı. 20 bin ton civa-
rında üretim beklenirken üreticimiz
50 bin ton civarında üretim yaptı.
Beklentimizin üzerinde bir tonaj ger-
çekleşiyor. Çiftçimizin ürüne iyi bak-
ması ve Çarşamba Ovası'nın
verimliliği tonajı artırdı."
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Mustafa Varank



- İYİ Parti operasyonu, MHP içerisinde
Bahçeli ekibine yönelik iktidar mücadele-
sinin başladığı gün devletin devam eden

bir operasyonudur.
- İki, bu operasyon İYİ Parti'yi Millet İttifa-
kı'ndan koparma olmu-
yorsa, itibarsızlaştırma
girişimidir.
- Devlet Bahçeli ve Erdo-
ğan'ın İYİ Parti ile olumlu
açıklama yapmasına rağ-
men, bugüne kadar isteni-
len yanıtların
alınamamasının, Özdağ
üzerinden yapılmış etkili
parti içi operasyondur.
- Ve en önemlisi son kon-
grede tasfiye edilen isimlerin Özdağ üzerin-
den parti üst yönetimi ile bir hesaplaşma
girişimidir. Ve genel başkanlık hayallerinin ol-
mayacağını görerek, partiyle ilişkilerini ko-
parma girişimidir.
- Ve yine Özdağ ile ilgili TBMM'de bekletilen
dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazır-
lanmış fezlekenin meclis gündemine getirilme-

mesine yönelik, hocanın CNN Türk ve Ahmet
Hakan üzerinden yapılmış ön alma 
çalışmasıdır.
(FETÖ'cü birinin) "Yeğeni olması. Yeğeni ol-
ması bir şey ifade etmez. İnsanların kardeşleri
yeğenleri şu'cu bu'cu olur. Sorun olmaz" diyen
Prof. Dr. Ümit Özdağ, CNN'de ki programda
İYİ Parti eski GİK Üyesi, Parti Sözcüsü, İs-
tanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik
olarak FETÖ üzerinden neden itibar cellatlığı
yaptı?
Tam da Özdağ için TBMM'de dokunulmazlı-

ğının kaldırılması
gündeme geldi-
ğinde bu açıkla-
mayı yaptı ve
programda neden
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a sevgi ve
saygılarını 
gönderdi?
Özdağ, partisinin il
başkanı için itibar
cellatlığı ve İYİ
Parti'nin FETÖ ile

anılmasını kamuoyunda güçlendirmeye yöne-
lik katkıyı tüm kamuoyu yoklamalarında par-
tisinin oyları artarken neden yapmıştır?
Bir genel başkanlık hayalinin artık gerçekleş-
meyeceğini gördüğü ve de dokunulmazlığının
kaldırılma kaygısı ve korkusunun Özdağ'ın il-
kesel olarak karşı çıktığı, parti içi meselelerinin
kamuoyu önünde tartışılmasını yok sayması-

nın, TBMM'de Özdağ için dokunulmazlık
fezlekesinin gündeme getirilmeyeceğini ve
bekletileceğini, tozlu raflara kaldırılacağını
şimdiden söyleyebilirim. Amaç hedefine 
ulaşmıştır.

CNN'e isteyerek ve bilerek çıktı!
Davet kendisinden değil bizzat
Hakan'dan gelmiştir!

Ahmet Hakan, CNN'de 19 Ekim tarihinde ya-
yımlanan "Tarafsız Bölge" programının You-
Tube kanalında tanıtım açıklamasında şunları
yazıyor:
"İYİ Parti kongresinde ne oldu? İYİ Parti'li
küskünler ne istiyor, ne yapacak? Liste krizi-
nin perde arkasında neler var? Partide hangi
sorunları yaşadı? İYİ Parti İstanbul Milletve-
kili Ümit Özdağ partide yaşadığı kırılma anla-
rını Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de
anlattı."
Ahmet Hakan programın açılışında Özdağ'ı
neden programa davet ettiğini şöyle 
açıklıyor:"
Neden teke tek Ümit Özdağ ile görüşüyoruz.
İYİ Parti'de karışıklık var. Bu konu adam akıllı
kamuoyu önünde net bir şekilde konuşulmu-
yor. Ümit Hoca bana 'bu konuyu konuşmak
istiyorum' dedi. 'Tamam, bende bu konuyu
merak ediyorum' dedim. Daha önce de Ümit
Hoca'ya İYİ Parti içerisindeki gelişmeleri sor-
duğumda 'Parti içi meselelerin kamuoyu
önünde konuşulması çok alışık bir şey değil-
dir. Bana İYİ Parti'yi sormayın. Parti içi konu-
ları kamuoyu önünde konuşan biri değilim'
demiştiniz. Neden şimdi Tarafsız Bölge'de
parti içi konuların konuşulacağı programı
kabul ettiniz?"
Özdağ, Hakan'ın programın açılışında yaptığı
konuşmaya yönelik bir katkı yapmıyor. Sadece
seyrediyor ve şunları söylüyor:
"Bu konuyla ilgili çok teklif geldi. Konuşma-
dım. Parti içinde de kimse benimle bu konuyu
konuşmuyor. Beni genel başkan davet etmedi.
Bende meseleye nasıl baktığımı, kamuoyu ile
paylaşmak istedim."
'Özdağ mı talep etti yoksa Ahmet Hakan mı
davet etti" sorusunun
yanıtını vermeyen
Özdağ, geçiştirme ya-
pıyor. Parti içi mesele-
leri kamuoyu önünde
tartışmaya ilkesel ola-
rak karşı çıkan Hoca,
kendisiyle kimsenin
konuşmadığını, genel
başkanı davet etmedi-
ğinin belirterek dü-
şüncelerini paylaşmak
için CNN'e çıktığını
anlatıyor.
Düşüncemi açık açık yazayım. Açılış konuş-
masına bakınca programa çıkma talebi Öz-
dağ'dan gelen bir teklif olmadığı, bizzat
Ahmet Hakan'dan gelen bir teklif olduğu ko-
nuşmalardan anlaşılıyor. Hakan'ın açıkla-
ması tartışmaların nereye yansıyacağı
bilinerek önceden ön alınmaya çalışılıyor.
Hakan, Tarafsız Bölge programını teke tek
yapan biri değil. Teke tek yapmasının nedeni
Özdağ'ın hangi konuyu konuşacağını biliyor
olması. Ve kamuoyu algısı da iyi hesaplan-
mış. İYİ Parti'ye bizzat kurucularından olan
Ümit Özdağ üzerinden operasyon çekiliyor.
Özdağ'ın açıklamalarıyla Hakan hem haber-
cilik yapıyor, hem de İYİ Parti'ye yönelik ya-
pılmak istenen operasyona büyük katkı
sunuyor.

Özdağ, Millet İttifakı'na
karşı çıkmış!

Programda Özdağ bilmediğimiz, belki de
benim bilmediğim bir konuya açıklık getiri-
yor. Seçimlerden önce CHP'ye ittifak yapıl-
maması gerektiğini ve
seçimlere tek başlarına
katılmalarına yönelik
görüş açıkladığını, parti
yönetiminde bu konuyu
savunduğunu ancak tek
başına kaldığını anlatır-
ken, bilerek kamuoyunu
yanıltıyor. Diyor
ki; "Cumhur İttifakı,
Millet İttifakı kurulduk-
tan sonra kuruldu."
Cumhur İttifakı'nın te-
melleri 16 Nisan referandumundan önce
atıldı. Resmen 20 Şubat 2018 tarihinde ku-
ruldu. Millet İttifakı ise 5 Mayıs 2018 tari-
hinde açıklandı.
Sizce İYİ Parti seçimlere tek başına katıl-
saydı kime hizmet etmiş olurdu? Ve Özdağ'ın
önermesi kimin işine yarardı? Erdoğan'ın ve
Bahçeli'nin İYİ Parti ve Akşener ile ilgili açık-
lamalarına bakınca, İYİ Parti içerisinde kim-
lerin iktidar kanadı ile görüştüğünü anlamak
zor olmuyor!

Özdağ, Altaylı ile neden görüştü ve
FETÖ'cü olmadığına neden kefil?

Kamuoyunda İYİ Parti İl Başkanı Buğra Ka-
vuncu ile ilgili FETÖ'den tutuklu bulunan
eski MİT'ci Enver Altaylı'nın yeğeni oldu-
ğuna dair algı oluşturulmasına yönelik açık-
lama yapan, Özdağ, "Partinin kurulma
aşamasında Enver Altaylı benden randevu
aldı. Ben kendisini 4 yaşından beri tanırım.
Anneannemin evinde çok sık gördüğüm bi-
riydi. O yıllardan beri tanırım. Daha sonra
FETÖ'ye yakın olduğunu biliyorum. Bundan
da rahatsızdık. FETÖ'ye yakındı ancak FE-
TÖ'cü olmadığını biliyorum" derken, yargı-
landığı davada düzenlenen iddianamede
hakkında; "FETÖ kurucusu ve yöneticisi

olmak", "siyasi ve as-
keri casusluk" yap-
makla suçlanan
Altaylı'ya kefil olurken,
hakkında düzenlenmiş
hiçbir iddianame bu-
lunmayan İl Başkanı
Kavuncu'ya kefil olma-
yarak, açık açık elinde
bir bilgi olmadan FE-
TÖ'CÜ suçlaması yap-
maktan geri
durmuyor? Neden?

Altaylı'nın o görüşmede kendisine "Partiyi 
kurmayın" dediğini, "Neden 
kurmayalım" diye sorduğunu ve kendisine
"Çünkü partiyi kapatacaklar" dediğini,
bunun üzerine "Ne yapalım" diye sordu-
ğunda "Sokağa dökülün" dediğini, bununla
da yetinmediğini, "Silahlı Kuvvetlerden atı-
lanların çoğunun FETÖ'cü olmadığını" söy-
lediğini ve kendisine "Atılanların kim
olduğunu biliyorum" diyerek görüşmeden
ayrıldığını ve görüşmeyi hem devlete hem de
Meral Akşener'e bildirdiğini anlatıyor. 
Soru şu: Akşener'e anlatırken,
Altaylı'nın "Partiyi kurmayın, sokağa dökü-
lün" sözünü nasıl aktardı? Bunu mutlaka bir
gün Akşener anlatacaktır.
Desem ki, Özdağ bir MİT çalışanı veya devlet
görevlisi mi ki, o görüşmeyi devlete ayrıntılı

olarak rapor ediyor? Ve asıl soru şu: Altaylı ile
görüşmeden önce devlete bilgi verdi mi?

Programın asıl amacı Kavuncu 
üzerinden İYİ Parti'yi
itibarsızlaştırmak!

Programın asıl bombasına sonlarına doğru
geliniyor. Özdağ parti içerisinde ilk kırılma-
nın yerel seçimlerde Ordu Belediye Başkanı
olarak İdris Naim Şahin'in aday gösterilmek
üzere yaşandığını ve "İstifa ederim" resti ile
Şahin'in adaylığını engellediğini ve ilk kırıl-
manın o gün yaşandığını belirtiyor ve Ahmet
Hakan, programın asıl bombasını sona
doğru patlatıyor; "FETÖ konusunda başka
kırılma yaşadınız mı?" diye soruyor.
Altaylı'nın FETÖ'cü olmadığına kefil olan
Özdağ, anlatmaya başlıyor: "...yeğeninin ku-
rucular arasında olacağını öğrendim. FE-
TÖ'cü bir sivil toplum örgütüyle bağı
olduğunu söyledim. Ve benim müdahalemle
bu arkadaş kurucu yapılmadı. Daha sonra
partiye geldi, GİK üyesi oldu. Bununla ilgili
genel başkanı uyardım. Genel Başkan 
Yardımcısı, Parti sözcüsü oldu, Parti İl 
Başkanı oldu. Bu benim için en büyük hayal 
kırıklığıydı."
Hakan: Buğra Kavuncu, Altaylı'nın 
yeğeni mi?
Özdağ: Evet öyle. Yeğeni olması bir şey ifade
etmez. İnsanların kardeşleri, yeğenleri şu'cu
bu'cu olur. Sorun olmaz. Yıllarca FETÖ’cü
bir derneğin başkan yardımcılığını yapmış.
Genel Başkan Devletin iki üst düzey men-
subu ile görüştüğünü ve devletin elinde bir
bilgi olmadığı söyledi. Ancak devlet her bil-
giyi paylaşmaz. Yurt dışında en büyük ör-
gütü olan iş adamları derneğinin başkan
yardımcılığını yapmış. Bu dernek kapatılmış.
Bunun izahı yok, bunun izahı bana yapıl-
madı. Genel Başkan'la iki devlet görevlisiyle
görüşme yaptığını ve hakkında bir kayıt ol-
madığı söylenmiş. FETÖ konusunda hassa-
siyet göstermiş ve mücadele etmiş biri olarak
bu izahla tatmin olmam.

Hakan: Buğra Kavuncu şu anda
partinizin il başkanı mı? Onun için
FETÖ'cü diyebiliyor musunuz?

Özdağ: Bu örgütün neresinde, neden yer al-
dığını, görev aldığını açıklamak zorunda.
Geçmiş ilişkilerini izah etmeyen, partiyi ma-
nipüle etmek isteyen, görev aldığı sivil top-
lum örgütünün önceki ve sonraki başkanı
FETÖ'cü ise... Bugüne kadar olumlu ve
olumsuz bir açıklamanız yoksa. Sosyal
medya hesaplarınız bomboşsa, bu şekillendi-
rilmiş demektir. Hayatın normal akışına ay-
kırı demektir. Bunun doğru olmadığını

düşünmediğim için,
daha partiye gelme-
den önce bu uya-
rımı yaptım. Meral
Hanım da, hak-
kında böyle bilgi
yok dedi.
"Parti kurulurken
bize haksız olarak
FETÖ suçlaması
yapıldı" diyen Ümit
Özdağ, FETÖ'cü
Sivil Toplum Ör-

gütlerinde başkan yardımcılığı yapan herkesi
elinde belge ve bilgi olmadan FETÖ’cü diye
yargılayabiliyordu.
Gülen'in Mesih olduğuna inananların FE-
TÖ'cü olmadığına inanıp, işbirliği yapanların
ahlaki olarak yanlış olduğunu söyleyen
Özdağ, İstanbul İl Başkanı olan Kavuncu ile
ilgili çekinmeden FETÖ'cü olduğu suçlama-
sını yapabiliyor.

****
Geçmişte ister Türkiye içerisinde, isterse yurt
dışında olsun FETÖ'cü görünmek, onların
derneğinde üye ve yönetici olmak, okullarına
çocuklarını göndermek, aileye gelin almak,
aileye kız vermek itibardı. Bunu görmeden
insanları suçlamak, itibar cellatlığı yapmak
bir hocaya yakışan davranış değildir. Ve bir
çırpıda imajını yerle bir etmiştir.
Bugüne kadar kendisine yer vermeyen iktidar
medyasında birden manşetleri süslemesi de,
yaptığı açıklamanın ne işe yaradığını ve neden
yaptığını da açık açık ortaya koymaktadır.

Özdağ, itibarını yerle bir etmiştir!

Kıbrıs seçimleri üzerinden, "Soroz'un evladı
kaybetti, Toros'un oğlu kazandı. Sayın Cum-
hurbaşkanına saygı ve sevgilerimi iletmek is-
tiyorum. Kıbrıs'ın bağımsızlığı konusunda
Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında olaca-
ğımı ifade etmek istiyorum" diyen Özdağ,
CNN'de yaptığı açıklamalarla Cumhur İtti-
fakı'na ve iktidara can simidi uzatmış ve aynı
zamanda fezlekesinin meclis gündemine gel-
memesi için zımmi bir anlaşma yapmıştır.

****
Özdağ, parti içerisinde mücadelesinin devam
edeceğini söylese de, parti içerisinde kalması
artık mümkün değildir ve kısa zamanda ihraç
edilir. Millici gördüğü Cumhur İttifakı'nın ya-
nında yer alır ve MHP'ye geri döner. İYİ Par-
ti'yi Cumhur İttifakı'na katma girişimlerinin
ete kemiğe bürünmesi şimdilik Ümit Özdağ'la
yetinilecek bir adım olarak kalacaktır. Ancak,
partiye de bir gözdağı verilmiştir. Bu gözdağı
İYİ Parti'ye geri adım attırır ve Millet İttifa-
kı’ndan kopmasına neden olur mu? Yanıtı-
mızı söyleyelim.
Bununla ilgili çok girişim yapılıyordur. Ancak
görünen şudur. Bu adımlar şimdilik geri
döner. Çünkü İYİ Parti'nin ortaya çıkışı Bah-
çeli karşıtlığı üzerinden ortaya çıkmış bir giri-
şimdir. Bahçeli ile bir ittifak içerisinde olmak
İYİ Parti'yi ilkesel olarak bitirir. Ve en önemlisi
Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyasetine son
vererek Cumhur İttifakı'nın bir parçası olma
girişimi, hem İYİ Parti için, hem de Meral Ak-
şener için tam bir siyasi intihar olur.
Bu yazı https://turkish.aawsat.com/ adresin-
den alınmıştır.
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Özdağ için 
dokunulmazlık
fezlekesinin 
gündeme getirilmeyeceğinive bekletileceğini,tozlu raflara kaldırılacağını

şimdiden 
söyleyebilirim.Amaç hedefine

ulaşmıştır. CNN'e isteyerekve bilerek çıktı!
Davet

kendisinden
değil bizzat 
Hakan'dan 
gelmiştir!

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

Ali TARAKCI
SESLİ DÜŞÜNCELER

Özdağ, CNN’deki açıklamaları 
hırsıNdaN ve fezleke 
korkusuNdaN dolayı yaptı!

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu
perşembe günü Ümit Özdağ hakkında iftira
atmaktan dolayı hakkında savcılığa şikayette
bulundu. Kavuncu, basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada; Genel Başkan Meral Akşe-
ner'in, Ümit Özdağ'ın "Kaynağım
istihbarat" demesi üzerine, MİT Başkanı
Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar'dan kendisi hakkında bilgi aldığını söy-
ledi. Bu açıklamayı Akşener'in izin vermeden
yapması mümkün olmayan Kavuncu, yaptığı
açıklamayla Fidan ve Akar'ı da tartışmaların
içine katmış oldu. Ayrıca Kazakistan'da kurul-

muş olan KATİAD ile ilgili de detaylı açıklama
yapan Kavuncu, derneğe devletin kurumları-
nın da, farklı siyasi görüşlerden ve farklı tari-
kattan insanlarında üye olduğunu
söyledi.Son söz: Gördüğünüz hiçbir şey gö-
ründüğü gibi değildir. FETÖ'cü suçlaması ikti-
darın ve siyasette, bürokraside bir yerlere
gelmek isteyenlerin silahı haline dönüşmüş
durumda. Yarın kimi vuracağı da hiç belli
değil. Bu tartışmanın kaybedeni açık ve seçik
Ümit Özdağ'dır. Bugüne kadar biriktirdiği
tüm itibarını, hırsından ve fezleke korkusun-
dan dolayı yerle yeksan etmiştir. Yazık.

Kavuncu’ya Fidan ve Akar kefil!

“

“
Düşüncemi açık açık yazayım. 
Açılış konuşmasına bakınca 

programa çıkma talebi Özdağ'dan
gelen bir teklif olmadığı, bizzat

Ahmet Hakan'dan gelen bir teklif
olduğu konuşmalardan anlaşılıyor

“
“

Desem ki, Özdağ bir MİT çalışanı
veya devlet görevlisi mi ki, 

o görüşmeyi devlete ayrıntılı olarak
rapor ediyor? Ve asıl soru şu:
Altaylı ile görüşmeden önce 

devlete bilgi verdi mi?

“

“

Gülen'in Mesih olduğuna
inananların FETÖ'cü, olmadığına 
inanıp, işbirliği yapanların ahlaki 
olarak yanlış olduğunu söyleyen
Özdağ, İstanbul İl Başkanı olan 

Kavuncu ile  ilgili çekinmeden FETÖ'cü
olduğu suçlamasını yapabiliyor
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2021 Yılı Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Ay Süreli 12 Adet (4 Adet Sürücülü, 8 Adet Sürücüsüz) Araç Ki-
ralama İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İKN : 2020/565043
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
b) Adresi : Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Selimiye Mahallesi. 

Tıbbiye Caddesi No:38 34668 Selimiye ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : (0216) 418 96 16 - 1307 - 2163463640
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2021 Yılı Sağlık Bilimleri Üniversitesi 12 Ay Süreli 12 Adet 

(4 Adet Sürücülü, 8 Adet Sürücüsüz) Araç Kiralama İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 12 Ay Süreli 12 Adet (4 Adet Sürücülü, 8 Adet Sürücüsüz) Araç 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi 
Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 Üsküdar/İstanbul)

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.11.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi 
Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No: 38 Üsküdar/İstanbul)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
04. 02.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile "Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde değişikliğe gidilerek binek
araçların kiralanmasında, aylık kira bedellerinin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birli-
ğince yayımlanan araç kasko değerinin %2'sini aşamayacağı hükmü karara bağlanmıştır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler, teknik şartnamede özellikleri belirtilen binek araca ilişkin Ocak ayı itibariyle uygulanan Motorlu
Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigorta değerinin %2'sini aşmayacak şekilde teklif-
lerini sunmaları gerekmektedir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilen sürücülü veya sürücüsüz her türlü araç
kiralama hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci madde-
sine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1243757)

E n fazla zaman geçirilen ka-
palı alanların başında oto-
mobiller geliyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadele
ettiğimiz bu günlerde araçlarda ge-
rekli hijyen önlemlerinin alınması
şart. Araçlara grip aşısı yapılması
gerektiğini anlatan araç bakım ve
koruma firması Ziebart, öncelikle
antibakteriyel temizlik yöntemiyle
aracın hijyenik hale getirilmesi ge-
rektiğini ifade etti. Koltukların, kapı
içlerinin, tavan ve taban döşemele-
rinin, ön göğüs, torpido ve bütün
plastik akşamların bagaj içi anti

bakteriyel detaylı temizlik ürünle-
riyle temizlenerek dezenfekte edil-
mesinin önemine değinen Ziebart
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ba-
hadır Güven, “Bütün bu işlemlerde
uygulama yapılan alanın özeliğine
uygun olarak tasarlanmış ve paten-
tli Ziebart ürünleri kullanılır” uyarı-
sında bulundu.

Klima dezenfeksiyonu

Araç klimalarının içinin tam bir
virüs yuvası olduğunu belirten Ba-
hadır Güven, “Bakteriler, mantarlar,
küfler ve kötü koku. Korona salgını

ortaya çıkmadan önce klima kay-
naklı ölümler konusunda Dünya
Sağlık Örgütü uyarılar yapmıştı.
Koronavirüs salgınıyla birlikte artık
araç klimalarının hijyeni daha da
önem kazandı. Aracınıza virüs taşı-
yan birinin binmesi, virüsün klima-
nızın iç kısımlarına yerleşmesi ve
araca binen herkese virüsün bulaş-
ması anlamına gelir. Ziebart teknis-
yenlerince geliştirilen CO-GO adlı
dezenfeksiyon yöntemi klima kanal-
ları içerisinde dolaşarak tüm virüs,
bakteri ve mantarları etkisiz hale ge-
tiriyor” ifadelerini kullandı.

ARACLAR ICIN
BAKIM ZAMANI

Koronavirüsle mücadelede en
etkili yöntem olan hijyen, beden,

ev ve iş yeri kadar otomobilleri
de yakından ilgilendiriyor. Araç

bakım ve koruma üzerine
hizmet veren Ziebart, kış

yaklaşırken araç bakımında
alınması gereken 
önlemleri açıkladı

İstanbullu
sokağa koştu
Güneşi gören İstanbullular hafta sonunda, vaka sayılarındaki artışa rağmen 
meydanlara ve sahillere akın etti. Eminönü'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi

İstanbul'da bugün
hava sıcaklığı 20 derece-
nin üzerine çıktı. İstanbul-

lular, vaka sayılarının en çok arttığı
illerden birinde yaşamalarına rağmen
salgını görmezden geldi. Güneşi
gören vatandaşlar, Eminönü ve Zey-
tinburnu sahilleri'ne akın etti. Öte yan-
dan taksim Meydanı'ndaki kalabalık
da dikkat çekti. Piknik ve alışveriş

yapan vatandaşların, zaman zaman
sosyal mesafe ve maske kuralına uy-
madığı görüldü. Güneşli havayı fırsat
bilen afgan uyruklu bir vatandaş, Zey-
tinburnu sahili'nde denize girdi.

Maske takmayan da var

ayrıca Eminönü ve taksim Meyda-
nı'ndaki kabalık, zaman zaman sosyal
mesafe kuralının hiçe sayıldığını göz-

ler önüne serdi. Kimi vata

Maske takmayan da var

ayrıca Eminönü ve taksim Meyda-
nı'ndaki kabalık, zaman zaman sosyal
mesafe kuralının hiçe sayıldığını göz-
ler önüne serdi. Kimi vatandaş maske
takarken, ndaş maske takarken, bazı
vatandaşlar ve turistlerin ise maske
takmadıkları görüldü.

MASKE
TAKMAYI
UNUTTULAR

Yine Esenyurt yine kavga
ESENYURT'TA
yine taksiciler ara-
sında müşteri

alma kavgası çıktı. Bıçak ve
sopaların kullanıldığı kav-
gada taksici Y.E.Ş bıçakla
bacağından yaralanırken
olayla ilgili 6 kişi gözaltına
alındı. Olay saat 15.00 sırala-
rında Mehterçeşme Yeşilkent
Sokak'ta meydana geldi. İd-
diaya göre, bir taksici Bahçe-
lievler'den aldığı müşterisini
Esenyurt'ta getirdi. Burada
bulunan taksiciler ile arala-
rında tartışma çıktı. Çıkan
sözlü tartışma yerini sopalı
ve bıçaklı kavgaya bıraktı.

Kavgada Y.E.Ş adındaki tak-
sici bacağından aldığı bıçak
darbesiyle yaralandı. Çevre-
deki vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine çok sa-
yıda polis ekibi ve ambulans
sevk edildi. Sağlık ekipleri ya-
ralı taksiciye ilk müdahaleyi
yaptıktan sonra ambulansla
hastaneye kaldırılırken, polis
ekipleri de çevrede güvenlik
önlemi aldı.  Yaşanan olay
sonrası polis ekipleri kavgaya
karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Kavga anı ise çevredeki va-
tandaşların cep telefonu ka-
merasına saniye saniye
yansıdı.
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H aklı olmak genellikle özel bir çıkar ile ilgili 
değil; ama haksız olmak, her zaman özel 
bir çıkarı zalimce temsil eder. Haklı olmak 

daha çok değerler ile ilgili bir meseledir; ama emin 
olun haksızın hiçbir değeri yoktur. Onu sınırlayacak 
hiçbir insani değere sahip olmadığı için, haksız, hak-
sızlığı kendine hak görür. Bilmeden yapılan haksız-
lıklar dahil, bütün haksızlıklar, kişisel çıkarları 
hedefler; bu manada bilmeden haksızlık yapmak 
diye bir şey yoktur olmaz. Bilmeden haksızlık yap-
mak, eğer çok ciddi zihinsel özürlülüklere dayanmı-
yorsa, haksızlıkların en onur kırıcı seviyesizliğidir.  

Haklı olmak meşru bir değere bağlı olmaktır; 
haksızlık narsis bir haydutluktan öte bir şey değildir. 
Haklı ya da haksız olmanın akılla, zekayla bir bağ-
lantısı zor bulunur ama haksızlığın temeli, açgözlü 
bir benmerkezciliktir. Dahi düzeyinde zeki, filozof 
seviyesinde akıllı, ama dünyanın bütün nimetlerinin 
gözünü doyuramadığı haris bir bencil olmak müm-
kün. Zaten dünya düzeyinde büyük haksızlıklar 
yapan tiranların zekasından kuşkulanmak, başka 
türden bir aptallıktır.  

Eğer haksızlar bu kadar zeki olmasalardı, dün-
yaya örgütlü bir haksızlık, kabus üstümüze çök-
mezdi. Hiç kendimizi kandırmayalım, dünya adil bir 
yer değil ve bunun nedeni de haksızların sadece 
güçlü olmalarından kaynaklanmıyor; aynı zamanda 
cin gibi zekiler.  

Soru şudur: Haksızlar bu kadar erdemsizken, 
nasıl oluyor da dünyaya onlar egemen olabiliyor? 
Büyük paralara sahip oldukları için mi? Belki, ama 
sadece paranın kudreti değil bu. Büyük para ve 
büyük tecrübe yan yana gelince, hakimiyet kurmak 
daha kolay hale geliyor. Para yönetmek için koşul-
ları olgunlaştırıyor, tecrübe ise yönetmenin biçimle-
rine hayat veriyor.  

Dünyaya egemen olanların niteliklerine baktığı-
mız zaman, gördüklerimiz bizi şaşırtmasın. Çünkü 
her zaman egemen fikirler, egemen olanların fikir-
leri olmuştur. Egemen olanlar, adına ideoloji denilen 
kılıfla, her şeyden önce bütün haksızlıklarının üstüne 
ipekten bir örtü sererler. İdeoloji, haksızların çıka-
rını örter ve onları sanki bizim gibi erdemli insanlar-
mış gibi, büyük bir imaj ambalajıyla saklar. Bir süre 
sonra özel çıkarlarını göremez oluruz. Özel çıkarla-
rını hepimizin genel çıkarıymış gibi sunar ve biz de 
buna gönülden inanırız.  

Oysa haksızı görebilmek için önce, haksızlığa işa-
ret etmeliyiz. Haksızlık görülmeden haksız görüle-
mez. Haksızlığı görmek ancak aydınlatır bizi.  

Haklıyız ama bu yetmiyor; çünkü haksızlığı mah-
kum etmiyoruz. Haklılığımızın meşruiyeti için, er-
demli olmak gerek; ama bu da yetmiyor. Erdemli 
olmanın yanına doğru bilgi ve hayattan süzülmüş 
tecrübeleri koymadan, haksızlık karşısında zafer 
kazanamayız.  

Haklı olmak yetmiyor; Keşke evet yetiyor diyebil-
seydim ama yetmediğini hepimiz kendi yaşamımız-
dan da biliyoruz. Elbette haklı olmak çok değerli  

Ancak neden ve niçin haklıyız sözü hangi konu ve 
olayla alakalı olduğu sorusuyla başladığında onlarca 
engel ile karşılaşacağımızda aşikardır  

Eğer haklı olmanız birilerinin çıkarına aykırıysa 
artık haklı olmak sadece sizin sorununuz değildir.  

Ve haklı olduğunuz konu kimlik veya inanç konu-
suysa haklılığın ortakları otomatikman çoğalıyor  

Ve haklı olmanız başkalarının önceliği olmaktan 
çıkıyor. 

Devreye eski ve yeni sosyoloji, güçler dengesi, böl-
gesel veya uluslararası çıkarlar, sizin kullandığınız 
yol ve yöntemler, coğrafyanızın konumu gibi daha da 
çoğaltılabilecek etkenler devreye girmiş oluyor. 

Kürtlerin hala anadil taleplerinin bile gerçekleş-
memesi tüm bu nedenlerden ötürü değil mi?  

Ya da Irak Kürdistan Bölgesi’nin haklı ve insani 
referandumuna gösterilen tepkiler. 

Ya da Filistinlilerin yasadığı dramlar. 
Veya en gelişmiş demokrasilerden İspanya da 

Katalanların başına gelenler.

E yüpsultan'da bulunan İstanbul İl 
Afet ve Acil Durum Müdürülü-
ğü'nde, Afet Koordinasyon ve 

Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve 
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ka-
tıldı. Van Depremi'nin yıldönümü 'ne 
ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Van'da ya-
raları sarmak için yıkılan binaların yerine 
yeni ve modern yaşam alanları inşa 
etmek için bugünkü güncel fiyatlarla 
toplam 11 milyar 127 milyon 855 bin 
Türk lirası para harcandı. Van'da her şey 
yeniden imar ve inşa edildi. Dün Van 
Depremi münasebetiyle maalesef Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi istis-
mar etmeye çalışan malum siyasi partile-
rin yöneticileri, Van depreminde devletin 
orayı sahipsiz bıraktığını ifade ediyorlar. 
Terör örgütü sadece akıllarını karıştırma-
mış, vicdanlarını da söküp atmış. Şunu 
herkes bilmelidir, biz vatandaşımızı hiç-
bir meselede hiçbir koşulda yalnız bırak-
mayız" ifadelerini kullandı. Soylu, "Tüm 
vatandaşlarımızın deprem refleksini, bi-
lincini ve farkındalığını en üst seviyeye 
çıkarmayı hedefliyoruz. Keza tatbikatla-
rımız da devam ediyor. Ülke genelinde 
18 bin 642 adet acil durum toplanma 
alanımız mevcut. İnşallah önümüzdeki 
salı günü, İstanbul Kağıthane'de top-
lanma alanlarına ilişkin bir tahliye plan 

tatbikatımız olacak" ifadelerini kullandı. 

Afişler asılacak 

Deprem bilinci ve farkındalığın oluşması 
için, bilgilendirmelerin ve toplantıların 
süreceğini söyleyen Bakan Soylu, "Yani 
deprem olduğu zaman gerekli siren çalı-
nacak ve herkes toplanma alanına gide-
cek. Peki bu tarifimiz nasıl olacak? 
İstanbul'da her binaya bunları yapıştıra-
cağız. Her binaya kendilerine yakın 3 
toplanma alanını adresleriyle konumla-
rıyla QR kodlarıyla asacağız. Yapılacak 
ilk iş toplanma alanına gitmektir. Bunu 
zihnimize kazımalıyız.  Arabaya binip 
yola çıkmak başkalarının canına kastet-
mektir. Şahsa özel herkese toplanma 
alanlarının belirtildiği kısa mesajlar ata-
cağız. Deprem olduğu an toplanma 
alanlarına gidilecek, biz de vatandaşları-
mızı alıp barınma alanlarına götürece-
ğiz" şeklinde konuştu. 

Ne erkan var ne adap 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 
Soylu, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği-
nin, İstanbul'da terör saldırısı olabilece-
ğine dair bir güvenlik uyarısı yayınlaması 
üzerine gelen bir soru üzerine, "Büyük 
devlet olmanın sorumlulukları vardır. 
Büyük devlet istediğim gibi istediğim 
davranışı istediğim şekilde yaparım diye 
bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. 

En nazik ifade ile söylüyorum. Elbette ki 
istihbari birtakım değerlendirmeler söz 
konusu olabilir. Ama alınacak kararları 
kendi internet sitesinden duyurmak gibi 
bir başka ülkeyi töhmet altında bırakabi-
lecek bir davranış yakışır bir davranış de-
ğildir. Yadırgatıcı bir davranıştır. 
Anlaşılan usul, erkan, adap kalmamış. 
Elbetteki biz de hem kendi ülkemizle il-
gili hem başka ülkelerle ilgili birçok istih-
barı bilgiler elde ediyoruz. Bu konularda 
teyakkuz halinde olduğumuzu ifade 
etmek isterim. Bir şeyi elde ettiğimiz 
zaman, bunu bir internet sitesinden du-
yurup 'bir terör saldırısı ile karşı karşıya 
kalabiliriz, onun için vize başvurularını 
durduruyoruz' anlamında bir duyuruyu 
paylaşmanın diplomatik bazı gereklilik-
leri söz konusudur. Onun için Amerikan 
Büyükelçiliği usul erkan ve adaptan yok-
sun. Bırakın diplomatik gereklilikleri 
yoksun bir davranışı ortaya koymuştur" 
şeklinde konuştu. 

Bakanımızın emrinizdeyiz 

İstanbul'da artan koronavirüs vakaları 
hakkında konuşan Bakan Süleyman 
Soylu, "Biz bu konuda Sağlık Bakanımı-
zın emrindeyiz. Salgının başından itiba-
ren birlikte çalışıyoruz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık 
Bakanımızın ortaya koyduğu veriler ve 
çalışma pratiği alınacak tedbirler konu-

sunda ortaya koydukları, özellikle valiler 
kaymakamlarımız İl Sağlık Müdürleri-
miz, bütün sağlık birimlerimiz bunlarla 
koordine ederek gerçekleştiriliyor. Sağlık 
bakanımızın gerek İstanbul gerek Bursa 
dikkat ederseniz dönem dönem yükseliş-
ler söz konusu. Bu konuda hem doğru 
tedbirler almak hem doğru bilgilendir-
mek hem vatandaşımıza şeffaf bilgi ver-
mek hem alabileceğimiz tedbirleri ortaya 
koyabilmek bizim temel sorumluluğu-
muzdur" ifadelerini kullandı. DHA 

Haklı olmak yetmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Soylu, ABD'nin Türkiye Büyük-
elçiliğinin, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayınlaması üzerine gelen bir soru üzerine ise "Amerikan 
Büyükelçiliği usul erkan ve adaptan yoksun. Bırakın diplomatik gereklilikleri yoksun bir davranışı ortaya koymuştur" dedi

ADAP YOKSUNUDUR!
ABD 

KAYSERİ'DE 15 askerin şehit olduğu 
bombalı saldırının faili PKK'lı terörist 
Ferhat Tekiner'in, MİT ve Emniyet iş bir-
liği ile düzenlenen operasyonla Türki-
ye'ye getirilmesi hakkında konuşan 
Bakan Soylu, "Tam 6 aydır takip ettiğimiz 
bir terörist bu. 6 aydır onu Türkiye'ye ge-
tirebilmek için iyi bir çaba sarf ettik. 
Özellikle Emniyetimize ve İstihbarat Baş-
kanlığımıza teşekkür ediyorum. Israr 
ettik ve Allaha şükürler olsun ki iyi bir 
çalışma ile ben sonuçlarının da iyi ola-
cağını düşünüyorum. Sadece getirilmeyi 
bir sonuç olarak görmeyin. Biz canlı ya-
kaladığımızda dahi sonuçları sökebilme 
kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.

Yoğun çaba sarf ettik 

İSTANBUL Büyükşehir Be-
lediyesi Sözcüsü Murat 
Ongun “İBB Başkanımız 

Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi 
pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi 
süreci başlayan Başkanımızın sağlık 
durumu iyidir. Kamuoyunun bilgi-
sine sunarız” açıklamasını yaptı. 
Hastane odasından çektiği bir vi-
deoyu sosyal medya hesabından pay-
laşan İmamoğlu'nun eşi ve 

çocuklarının da bugün test yaptırdığı 
sonuçların yarın çıkacağı öğrenildi. 
Ekrem İmamoğlu açıklamasında 
şunları söyledi: “Kıymetli vatandaşla-
rımız, tabii ben sıklıkla aslında test 
olan birisiyim. Hatta Çarşamba günü 
Kovid testi oldum, negatif çıkmıştı 
ama dün akşam saat 21.00 sırala-
rında ateşim yükseldi ve 38 derece 
ateşle hastaneye girince dün akşamı 
hastanede geçirdim ve test oldum. 

Bugün itibariyle pozitif olduğu konu-
sunda bir rapor oluştu. Şu an aslında 
iyiyim. Ateşim fena değil, süreç 
devam ediyor. Tıbbi anlamda da ne-
gatif diye yorumlayacağımız bir şey 
gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla 
sağlığımıza kavuşacağız. Elbette 
bütün vatandaşlarımızın mutlaka 
dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte 
duyurularımızı hep yapıyoruz. Te-
ması mümkün olduğu kadar azalta-
lım. Herkesin bu anlamda duyarlılık 
göstermesi şarttır. En büyük dileğim 
bu. Hepinizi çok seviyorum. İstan-
bul’da her şey çok güzel olmaya 
devam edecek hiç endişeniz olmasın. 
Süreç devam edecek. Herkes görevi-
nin başında Allah’ın izniyle. Sizleri 
çok seviyorum, kendinize dikkat 
edin.” 

Hastaneden açıklama  

İmamoğlu’nun tedavi gördüğü Ame-
rikan Hastanesi’nden yapılan açıkla-
mada ise “İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Ekrem İma-
moğlu 23 Ekim 2020 tarihinde saat 
22:00′ da üst solunum yolu enfeksi-
yonu belirtileri ile Amerikan Hasta-
nesi'ne başvurmuştur. Yapılan 
incelemede COVID-19 testi pozitif 
bulunmuştur. Kendisinin sağlık du-
rumu iyi olup, hastanemizde tedavi 
edilmektedir.” denildi. 

Yavaş ve Soyer tweet attı 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mansur Yavaş da “İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız 
@ekrem_imamoglu ‘nun Covid-19 
testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğ-
rendim. Başkanımıza geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlı-
ğına kavuşmasını diliyorum. Bu zor 
günleri dayanışma içinde aşacak, bir-
likte başaracağız.” açıklamasını yaptı. 

Vali geçmiş olsun dedi 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya corona 
virüse yakalanan Ekrem İmamoğ-
lu’nu telefonla aradığını belirterek, 
sosyal medya hesabından “Covid-19 
test sonucu pozitif çıkan İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Ekrem İmamoğlu’nu arayarak geç-
miş olsun dileklerimi ilettim. Al-
lah’tan acil şifalar dilerim.” 
paylaşımını yaptı. 
 

İmamoğlu korona oldu!
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki 
vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına 
ulaşmasının ardından kentte yürüteceği 5 günlük 

çalışmalarına başladı. Bakan Koca, çalışmalar kapsamında 
Bakırköy’de bulunan 112 Komuta Merkezi'ni ziyaret etti. 
Telsizle 112 ekiplerine hitap ederek kolaylıklar dileyen 
Bakan Koca, “Salgının seyri ile birlikte ne kadar özveri ile 
çalıştığınızı tüm ülke biliyor. Bizler de sizlerin bu dönemde 
sorunlarınızı çözme noktasında gayret içerisindeyiz” dedi. 

Evde bulaşma oranı yüksek 

Bakan Koca konuşmasının devamında ise şunları söyledi: 
“Şu an Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da 
olduğunu biliyoruz. Bu dönemde iş yükünüzün arttığını 
herkes biliyor. Fedakârlıklarınızın tüm 
toplum olarak farkındayız. Yeri 
geldiği zaman bulaş risk nedeni 
ile uzun zaman ailenizden 
uzak kaldığınızı biliyoruz. Va-
tandaşlarımızdan tedbirlere 
uymaları konusunda hassasi-
yet bekliyoruz. Evlere ziyaret-
çilerin gelmemesi noktasında 
bir hassasiyetin gösterilmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde 
evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu görmüş oluyo-
ruz. Bizler şu dönemde mücadelede sizlerin gücünüze ve 
motivasyonunuza ihtiyacımız var.”

Vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin  

gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaşma ora-

nın daha yüksek olduğunu gördük" dedi

Ev ziyaretleri kötü!
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A zerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Erme-
nistan işgalindeki Dağlık Karabağ
bölgesinin bazı kısımlarını yeniden

ele geçirmesiyle Kafkasya’daki statüko sarsıl-
mış oldu. Yaygın ifadeyle, cin şişeden çıkmış
durumda. Türk ve dünya medyasının bölgeye
dair bilgi ihtiyacının karşılanmasında öne
çıkan isimlerden biri olan gazeteci Ceyhun
Aşirov’un ifadesiyle söylersek, Ermenistan’ın
Kafkasya’da yaptığı “mağlup halk” propa-
gandası çöpe atıldı. Azerbaycan Türkleri
“muzaffer millet” olduğunu Dağlık Kara-
bağ’daki ilerleyişiyle teyit etmiş durumda.
“Hani nerede Ermenistan ordusu? Karşı-
mızda duramadılar, kaçıyorlar” sözleriyle
cephedeki ilerleyişe atıfta bulunan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev de yıllardır küresel med-
yanın omuz vermesiyle şişirilen Ermenistan
algısının kâğıttan kaplan olduğunu dünya ka-
muoyuna tekrar duyurmuş oldu. Ermenis-
tan’dan gelen açıklamalarda ise tüm bu
kayıplar ve yenilgiler bir “gerçi çekilme” olarak
sunulmaya çalışılıyor. Fakat görünen tablo
gerçek durumun çok farklı olduğunu ve Er-
menilerin çatışmaların yaşandığı cephelerde
mağlup olduğunu bariz şekilde gösteriyor.
Cephede yenilen Ermenistan ordusunun baş-
vurduğu yöntemlerden biri ise sivil katliamla-
rına devam etmek. 1990’lı
yılların başında, başta Ho-
calı bölgesinde olmak üzere
sivil katliamlar yapan Erme-
nistan, şimdi de cephedeki
yenilgilerini örtmek için
Azerbaycan’ın Gence şeh-
rine füze saldırıları yapıyor.
Şu ana kadar onlarca sivil
bu saldırılarda hayatını kay-
betti; onlarca ev enkaza
dönüştü.
Çatışma bölgesinin dışında yer alan bu bölge-
lere yapılan saldırılar aslında uluslararası söz-
leşmelere göre savaş suçu kapsamında. Fakat
daha önce de benzer suçları işlemesine rağ-
men, Ermenistan devleti, bir yaptırımla yüz-
leşmeyeceğini bildiği için, benzer suçları
tekrar işlemekten kaçınmıyor. Küresel örgütle-
rin sessizliğini bir onay şeklinde değerlendiren
Ermenistan’ın sivil yerleşim bölgelerine saldı-
rılarını sürdürme ihtimali yüksek. Oysa ulus-
lararası toplumun kendi ilke ve kurumlarının
prestiji için bile olsa bu saldırılar karşısında
sessiz kalmaması gerekirdi.

Batı medyası üç 
maymunu oynuyor

Öte taraftan uluslararası ölçekte yayın
yapan büyük medya kuruluşlarının
Gence saldırısı ve genelde sivil katliamlar
karşısındaki yaklaşım biçimi başlangı-
cından bu yana problemli. Küresel ör-
gütlerin ve politik güç merkezlerinin
taraflı olduğu bir düzlemde, aynı ülke-

lerin uzantısı konumundaki medya-
dan tarafsızlık beklemek

rasyonel olmasa da, gaze-
tecilik ilkeleri konu-

sunda evrensel
vaazlar

ver-

mekte tereddüt göstermeyen
medya kuruluşlarının tutum-
ları Ermenistan taraftarlığı
konusunda bir adım öne
çıkıyor. Haber ve yo-
rumlarda “Türk sal-
dırganlığı” ifadesine
yoğun şekilde rastla-
nabiliyor.
Bu bağlamda Rus-
ya’nın Sputnik,
Fransa’nın Agence
France Presse (AFP)
ve France 24, İngilte-
re’nin BBC ve Reuters
ile ABD’nin Associated
Press (AP) haber ajans-
ları tarafından sürdürülen
genel yayın politikası sorunlu
içeriklere sahip. Gence saldırı-
sından sonra New York Times,
Wall Street Journal ve CNN gibi kuru-
luşlar saldırıya yer vermediler. Örneğin AP ta-
rafından geçilen haberde önce Ermenistan
Savunma Bakanlığı’nın saldırıyı inkâr haberi
verildi; sonrasında ise AP konuya ilişkin habe-
rinin giriş cümlesinde "Azerbaycan Ermenis-
tan'ı ikinci büyük kentini balistik füzeyle

vurmakla suçladı" ifadesi
kullanılarak saldırganın, kat-
liamı yapan tarafın açıkla-
ması öne çıkarıldı. Genel
olarak yayınlarda Ermenis-
tan Başbakanı Paşinyan’a
mikrofon uzatılarak Ermeni
tezlerinin dolaşıma sokul-
ması yönünde yaygın bir
çaba var.
Öte taraftan İran devlet tel-

evizyonu Press TV de bu halkanın içinde.
Press TV yayınlarında net ifadelerle Cumhur-
başkanı Erdoğan’a yönelik karalama kam-
panyasına girişmiş durumda ve bu söylemini
tipik yeni oryantalist yaklaşımın örtülerinden
“sultan”, “imparatorluk” türünden ifadelerle
donatmış durumda. Yayınlarda genelde Er-
menistan’ın tezleri savunuluyor. Katar’a bağlı
İngilizce yayın yapan El-Cezire’deki bazı ha-
berlerde de Ermenistan yanlısı içerikleri gör-
mek mümkün. Birleşik Arap
Emirlikleri ve Suudi Arabistan ta-

rafından fonlanan medya kuru-
luşlarında ise tümüyle

Ermenistan tezleri yer 
alıyor.

Büyük medya ku-
ruluşları as-

lında

ger-
çeği

bilmele-
rine rağ-

men
“görmedim, duy-

madım, bilmiyorum” şek-
linde üç maymunu oynamaya devam
ediyorlar. Bu tavırlarını yedi maddede 
özetlemek mümkün.

Batı medyasının yedi günahı

Birincisi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından
Azerbaycan toprağı olarak defalarca tanımla-
nan Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenistan
işgali açık şekilde vurgulanmıyor. Ermenis-
tan’ın oradaki varlığı BM tarafından “işgal”
olarak tanımlanmış olmasına rağmen, Erme-
nistan’ın bu toprakları sahiplerine bırakarak
barışçıl bir şekilde neden geri çekilmediği
(muhtemelen Ermenistan’ı üzmemek için)
yeterince sorgulanmıyor. Yayınlarda bu bölge
için genelde “ihtilaflı bölge” ifadesine yer veri-
liyor veya “Azerbaycan’ın iddiasına göre” ifa-
desi öne ekleniyor.
İkincisi, Ermenistan’ın Gence’ye yaptığı balis-
tik füze saldırısında hayatını kaybeden on-
larca sivile dair haberler hem vaktinde
verilmedi hem de katliamın boyutlarını gös-
termeye yetecek kadar görüntü haberlere ek-
lenmedi. Ermenistan ile “katliam” kavramını
yan yana getirmekten itinayla uzak durulan
bir tavır egemen durumda. Halbuki sivil katli-
amlar yapıldı ve devamının geleceğine dair bir
karamsarlığı hem bu sessizlik hem de Ermeni

tarafının açıklamaları maalesef 
düşündürüyor.

Üçüncüsü, sivillerin haya-
tını kaybettiği saldı-

rıya dair
ha-

berde gerçek bilgi açıkça ortada olmasına
rağmen, bunun yerine sivil ölümler “Azerbay-
can’ın suçlaması ve iddiası” şeklinde sunuldu.
Böylesi sivil katliamlar karşısında, savaşan iki
taraftan birinin söylemini besleyecek bir dil
kullanılması ve olguyu zayıflatmak için
“iddia” kelimesinin araya sıkıştırılması planlı
bir tutuma işaret ediyor. Yani “Ey okuyucu!
İnanmasanız da olur; bu zaten savaşan taraf-
lardan birinin iddiası ve bunu rakibini karala-
mak için yapıyor” denilmiş oluyor.
Dördüncüsü, Ermenistan
devleti Dağlık Karabağ böl-
gesine (başta Latin Amerika,
Suriye ve Lübnan olmak
üzere) çeşitli bölgelerden ya-
bancı teröristler taşımasına
rağmen, Batı medyası buna
hak ettiği şekilde yer vermedi.
Halbuki terör örgütü PKK
unsurlarının da içinde yer al-
dığı grupların İran üzerinden
bölgeye taşındığı konusunda çokça görüntü
ve ses kaydı mevcuttu. Bunun aksine, gerçek
olmamasına rağmen, Azerbaycan’ın bölgeye
yabancı savaşçı getirdiği yönündeki Ermeni
propagandasını tekrarladı.
Beşincisi, uluslararası medyaya bağlı gazete-
ciler çatışmayı takip edebilmek için büyük öl-
çüde Ermenistan tarafına seyahat etti ve
etmeye devam ediyor. Halbuki olması gere-
ken, bölgedeki durumun her iki taraftan da
takip edilmesiydi. Fakat tek taraflı bir takip sü-
reci, doğal olarak önyargıyı da beraberinde
getiriyor. Bunun yansımalarını haberlerde
görmek mümkün.
Altıncısı, küresel medyadaki Ermenistanlı
veya Ermeni diasporasına yakın gazetecilerin
çabası ideolojik gazeteciliğin yansımalarına
sahip. Bu tür haberlerden biri The Washing-
ton Post tarafından Isabelle Khurs-
hudyan (üç yazardan biri)
imzasıyla yayımlandı [1] ve ha-
berin başlığında bile Suriyeli
paralı askerlerin Dağlık Kara-
bağ’daki çatışmalarda öl-
düğü yalanı, Türkiye
bağlantısı kurularak ve-
rildi. Benzer şekilde
Sputnik ve Russia To-
day’in Genel Yayın
Yönetmeni Marga-
rita Simonyan’ın

Ermeni

kökenli olması, bu yayın organlarında taraflı
bir dil kullanılmasında Rusya’nın devlet poli-
tikasından daha fazla rol oynuyor.
Sputnik Türkçe’de dengeli bir dil kullanılırken
bu etki özellikle Sputnik’in İngilizce yayınla-
rında daha belirgin. Putin’in Dağlık Kara-
bağ’a yabancı teröristlerin getirilmesi
konusundaki yaklaşımını, gerçek dışı olma-
sına rağmen, Suriye ve Libya’dan buraya
Azerbaycan tarafından getirildiği iddia edilen
savaşçılar bağlamında ele almışlar. Gerçekte

bölgeye Ermenistan tara-
fından (başta PKK’lı terö-
ristler olmak üzere) çeşitli
bölgelerden getirilen ya-
bancı teröristlere ise hiç de-
ğinilmiyor. Sputnik
İngilizce yayınlarının sosyal
medya hesabından sürece
dair yapılan paylaşımlarda
bir kilise görselinin sürekli
kullanılması ise ilginç. Ko-

nuyla hiç ilgisi olmamasına rağmen, herhangi
bir haber için bile kilise görseli tercih edilmiş.
Bir diğer detay ise Minsk grubu olarak ABD,
Fransa ve Rusya’nın Karabağ’daki sorunun
çözümü konusunda barışçıl müzakerelere
çağrıda bulunması konusu aktarıldıktan
sonra, sürekli Türkiye’nin Azerbaycan’ı sal-
dırganlığa teşvik ettiği ve bu yönde destekle-
diği bağlamında cümlelere yer verilmesinde
öne çıkıyor. Bu doğrudan Türkiye’yi ötekileş-
tiren bir yaklaşım olarak okunabilir.
Yedincisi, Batı medyası uzun süredir kapıldığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kar-
şıtlığını yeniden tedavüle sokmuş durumda.
Azerbaycan devletinin işgal edilmiş toprakla-
rını geri alma sürecinde Batı medyasında
çıkan analizlerde bu karşıtlığın izlerini görmek
mümkün. Hatta hikâyeyi İlham Aliyev’den

daha çok Erdoğan karşıtlığı üzerinden
kurgulama çabasındalar.
Dolayısıyla küresel ağa sahip, etki
kapasitesi yüksek medya kuruluşları-
nın böylesine taraflı bir yaklaşıma
mahkûm olmaları, gazeteciliğin temel
kriterleri bakımından büyük bir hayal
kırıklığını ve çoğu yerde ideolojik ga-
zeteciliğin izlerini barındırıyor. Türki-
ye’nin son 200 yıllık serüveninde
yakından tanıdığı ve artık kanıksadığı
bu önyargı mekanizması, bugün
Azerbaycan’ın haklı davasını ört-

mek ve sesinin duyulmasını engel-
lemek için çalıştırılmış

durumda. Fakat eskisi kadar
etkili olamıyor.

[aa.com.tr adresinde ya-
yınlanan yazının sahibi;
İstanbul Medipol Üni-
versitesi İletişim Fakül-
tesi öğretim üyesi olan
Doç. Dr. Yusuf Özkır
aynı zamanda Kriter
dergisinin yayın ko-

ordinatörüdür]
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1. Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme. - İf-
fetli (erkek). 2. Dünya üzerinde bir kıta. 3. Bir çeşit 
mineral yağ, ne� yağı. - Seda. 4. Hısım (ÇOĞUL). 
5. Ağaçtan yapılmış top. 6. Kuzey Afrika’da bir ülke. 
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1. Valf. - Halk. 2. Çok kullanılmış, eski. 3. Buzçözer. 
4. Fayda. - Öğütücü diş. 5. Bir topluluğun, bir top-
lantının veya bir derneğin başında bulunan kimse. 
6. Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan 
kimse. 7. Aktif. - Yanlış. 8. Kamudanışımı. 9. Bel-
li zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek 
amacıyla açılan büyük sergi. - Sen zamirinin yönel-
me durumu eki almış biçimi.
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KÜLTÜR SANAT
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğünün 
katkıları, Global İletişim Ortağı 

Anadolu Ajansının destekleriyle düzenle-
nen "8. Boğaziçi Film Festivali", sinema-
severlerle buluştu. 
"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü 
yapımların izleyiciye sunulacağı "8. Bo-
ğaziçi Film Festivali"nin açılışı, dünyaca 
ünlü İranlı yönetmen Majid Majidi'nin 
"Güneşin Çocukları" filmi ile yapıldı. 
Film, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında 
akşam seansında gösterildi. Gösterim 

öncesinde konuşan festivalin Artistik Di-
rektörü Emrah Kılıç, "Majid Majidi'yi biz 
5. yılımızda festivalimizde ağırlamıştık 
bugün de sevdiğimiz bir yönetmenden iyi 
bir film seçtik sizler için, umarım beğe-
nirsiniz, iyi seyirler." diye konuştu. Ulus-
lararası Kısa Belgesel Film 
Yarışması'nda yer alan "3 Yol Ayrımı", 
"Ceuta Kapısı", "Ve Akşam Olur", "Göz-
ler Üstünde", "Portakal Çiçekleri Tomur-
cuklanırken", "Carthage Kartalları", 
"Altın Düğmeler" ve "Köpekler" filmleri-
nin gösterimleri Beyoğlu Sineması'nda, 

"Odaklan Babaanne", "Zana", "Adliye" 
filmleri ise Kadıköy Sineması'nda ger-
çekleşti. Festivalde yer alan "Nasipse 
Adayız" filminin gösterimi ise film ekibi-
nin katılımıyla yapıldı. Etkinlik kapsa-
mında yarın, Beyoğlu Sineması'nda 
"Koku", "Kumbara", "Flaşbellek" ve "Şey-
tan Yoktur" filmleri, Kadıköy Sinema-
sı'nda ise "İçimdeki Ada", "Vahşi Bölge", 
"Kurye" ve "Kız Kardeş" filmleri izlenebi-
lecek. 30 Ekim'de sona erecek festivalin 
ayrıntılı programına www.bogazicifilm-
festivali.com adresinden ulaşılabilir.
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Boğaziçi Film Festivali başladı

T ürk Batık Envanteri Projesi: Mavi 
Miras (TUBEP) çalışmasını Koca 
Piri Reis Gemisi ile yürüten Türk 

bilim insanları, Muğla Bozburun'da Tunç 
Çağı'ndan kalma liman izleriyle ile yakla-
şık 4 bin yıllık yüzlerce tarihi eseri keşfetti. 
Cumhurbaşkanlığı desteği, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı izni ile Dokuz Eylül Üni-
versitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji 
Enstitüsünden bilim insanlarının yürüt-
tüğü proje devam ediyor. Türkiye kıyıla-
rındaki batıkların envanterini çıkarmak 
üzere yürütülen çalışmada çarpıcı arkeo-
lojik keşiflere imza atılıyor. Çalışma kap-
samında Marmaris-Bozburun bölgesinde 
Minos uygarlığına ait olduğu tahmin edi-
len izlere rastlayan bilim insanları, çok az 
verinin ele geçtiği Tunç Çağı ticaret rota-
larına ilişkin bilgileri de arkeoloji dünya-
sının dikkatine sundu. Tunç Çağı'nda su 
seviyesine ilişkin bilimsel çalışma yaptık-
ları sırada sürpriz şekilde yüzlerce konik 
kap, fincan, tezgah ağırlıkları, mutfak 
kapları, gaga ağızlı testilerden oluşan se-
ramikler ile taş baltalara ulaşan ekip, 
eserlerin milattan önce 18. yüzyıla yani 

Orta Tunç Çağı'na tarihlendiğini ortaya 
çıkardı. Tunç Çağı'ndan günümüze kalan 
en büyük ve en eski buluntuların yer al-
dığı tahmin edilen bölgede Bodrum Su-
altı Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri 
ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Harun Özdaş bilimsel danış-
manlığında yürütülen çalışmayla Ana-
dolu ve Minos medeniyetleri arasındaki 
ilişkinin ortaya çıkarılması, dönemin tica-
ret rotasına ilişkin veriler elde edilmesi 
bekleniyor. 

Zaman durmuş gibi 

Doç. Dr. Harun Özdaş,Mavi Miras çalış-
malarına Koca Piri Reis Gemisi ile katkıda 
bulunmaya çalıştıklarını, batıklar ve yerle-
şim izlerini tespit ettiklerini söyledi. Derin 
sularda gelişmiş su altı cihazlarıyla su se-
viyeleri üzerinde çalışırken sürpriz sonucu 
sığ suda, Ege tarihini değiştirecek buluntu-
ların yer aldığı "fenomen" ile karşılaştıkla-
rını aktaran Özdaş, şöyle konuştu: "3-30 
metre arasında değişen derinliklerde bu-
luntular karşımıza çıktı. Günümüzden 4 

bin yıl önceye dayanıyor. Büyük ihtimalle 
gemilerle, teknelerle taşınmış kargolar, 
liman ile liman yapıları olduğunu düşün-
düğümüz bir alanda yükleme sırasında bir 
nedenle tahribat görmüş. Seramik ve kaba 
yontu taşların liman kalıntısına işaret etti-
ğini düşünüyoruz. Tunç Çağı'nın bilinen 
en eski liman kalıntısı." Özdaş, buluntula-

rın Minos uygarlığına ait olduğunu dü-
şündüklerini söyleyerek, "İşin enteresan ta-
rafı şu; bölgede zaman durmuş, tıpkı bir 
batıktaki gibi liman kalıntısı zamanı sakla-
mış. Tunç Çağında Girit-Minos ve Ana-
dolu ilişkisini gösterebilecek bir buluntu 
haline gelmiş. Bu döneme ilişkin yerleşim, 
liman izi olarak karşımıza çıkarmış." dedi. 

DÜNYANIN en eski yolları arasında göste-
rilen Karya Yolu'na ev sahipliği yapan Lat-
mos Dağı'nda çok sayıda mağarada tespit 
edilen ve Neolitik Çağ'a tarihlenen kaya 
resimleri, ilk çağ insanlarının kardeşlik me-
sajını bugüne taşıyor. Aydın ve Muğla ara-
sında uzanan yol üzerinde çeşitli 
mağaralarda tespit edilen 180'e yakın kaya 
resmi, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 
tarih meraklılarını kendisine çekiyor. Re-
simlerin insanlık mirası olarak dünyaya ta-
nıtılması için "21. Yüzyılda Latmos'tan 
Dünya'ya Kardeşlik Mesajı" temalı sanat 
ve tanıtım projesi başlatıldı. Proje kapsa-
mında ressam Ahmet Dilek'in oluştura-
cağı 10 metre boyundaki tuvale kaya 
resimleri çizilecek. Dünyanın çeşitli ülkele-
rinden davet edilecek akademisyenler, ar-
keologlar ve ressamlar, tuvalin üzerine 
ayak izlerini bırakacak. Ayak izleri ve kaya 
resimlerinin yer aldığı tuval, dünyanın 

farklı ülkelerindeki sergi ve fuarlarda sa-
natseverlerin beğenisine sunulacak. 

El ele tutuşan insanlar 

Aydın ve Muğla valilikleriyle Adnan Men-
deres Üniversitesi (ADÜ) iş birliğindeki 
projenin tanıtımı için Söke ilçesi sınırla-
rında kalan mağaraya inceleme gezisi dü-
zenlendi. Ekosistemi Koruma ve 
Doğasevenler Derneği (EKODOSD) Baş-
kanı Bahattin Sürücü'nün rehberlik ettiği 
gezide katılımcılar, tarihi 10 bin yıl önce-
sine uzanan kaya resimleri hakkında bilgi 
aldı. Gazetecilere açıklama yapan Aydın 
Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, 
proje kapsamında uluslararası katılımlı iki 
günlük kamp organize edileceğini ifade 
etti. Bölgedeki kaya resimlerinin dünya-
daki benzerlerinden farklı olarak barışı, 
kardeşliği simgeleyen metaforik anlamlar 
taşıdığına işaret eden Tuncer, "El ele tutu-

şan insanlar, çocuklarıyla birlikte olan aile-
ler, dans eden insanlar... Bu anlatı, aslında 
bize 10 bin yıl önce burada yaşayan insan-
ların bir arada, barış içinde, dayanışma 
kültürüyle yaşadığını anlatıyor." dedi. Ay-
dın'dan dünyaya kardeşlik mesajı vermeyi 
hedeflediklerini vurgulayan Tuncer, "Dün-
yanın çeşitli ülkelerinden konuklarımız 
olacak. Konuklarımız hafta sonu etkinli-
ğinde kaya resimlerini çizecek ve tuvale 

ayak izlerini bırakacak. Bu anlamlı pro-
jeyle Latmos’un kaya resimlerinin verdiği 
mesaj, dünyaya aktarılacak." dedi. ADÜ 
Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Songül Arslan Karakul da kaya resim-
lerindeki figürlerin evrensel bir anlama işa-
ret ettiğini, bölgenin gelecekte "barış ve 
kardeşlik koridoru" olarak tanınmasını 
amaçladıklarını kaydetti.

MALATYA'DA 7 bin yıllık geçmişiyle 
şehir devletlerinin temellerini oluş-
turduğu Arslantepe Höyüğü'nün ko-

ruma altına alınması için Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü kontrolünde, Malatya İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ile Battalgazi Belediyesi ko-
ordinasyonunda çalışma yürütülüyor. Tarih ve 
arkeoloji alanında büyük öneme sahip kentin 
simge alanlarından Arslantepe, hak ettiği değeri 
görmek istiyor. 1961 yılından bu yana Roma La 
Sapienza Üniversitesinden ekiplerce düzenli 
kazı çalışmalarının yapıldığı, kalıntıların 5100-
5400 yıl öncesine işaret ettiği ören yeri, aday ol-
duğu UNESCO Dünya Mirası Listesine 
gireceği günü bekliyor. Bu sene haziran veya 
temmuz içerisinde açıklanması beklenen 
UNESCO kararı, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını sebebiyle gerekli toplantı ve çalışma-
ların yapılamaması gerekçesiyle henüz 
açıklanamamıştı. 2014 yılında UNESCO tara-
fından Dünya Mirası Geçici Listesine alınan 
Arslantepe Höyüğü, UNESCO adına geçen 
sene eylülde Uluslararası Anıtlar ve Sitler Kon-
seyi (ICOMOS) yetkilisince incelenmişti. Ars-
lantepe kazılarında, devlet sisteminin doğuşuna, 
eşitlikçi toplum yapısından hiyerarşik toplum 
yapısına çeşitli bulgulara rastlanılmıştı.

4 BIN YIL ONCESI
AYDINLATILDI

Arslantepe gün sayıyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici liste-
sinde bulunan Arslantepe Höyüğü, kalıcı 

listeye dahil olmak için gün sayıyor

YAŞADIĞI şehrin güzelleşmesine 
katkı sağlamak ve kente gelen tu-
ristlerin dikkatini çekmek isteyen 

Dokumacı, çalışma başlatmaya karar verdi. 
Dokumacı, bu kapsamda, uygun yerlerdeki 
köprü ayağı, trafo duvarı gibi yerleri resimle-
riyle süslemek için Adıyaman Belediyesi yetki-
lileriyle irtibata geçti. Projeyi beğenerek katkı 
verme kararı alan belediye yetkilileri, Doku-
macı'ya gerekli malzemeleri temin edip, ya-
nına da yardımcı olması amacıyla bir personel 
tahsis etti. Hiç vakit kaybetmeden çalışmalara 
başlayan Dokumacı, Adıyaman Kalesi'nin 
çevresindeki merdivenleri renklendirdi. Çeşitli 
resimlerle duvarları süsleyen Dokumacı, 
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Nemrut 
Dağı ile yaklaşık 1800 yıllık geçmişe sahip 
olan Cendere Köprüsü gibi kentin en önemli 
tarihi ve turistik zenginliklerini de uygun bul-
duğu yerlere resmetti. Çalışmalarını sürdüren 
Dokumacı, yaşadığı şehri tanıtmak için elin-
den gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu 
söyledi. Kentin çok sayıda tarihi zenginliği bu-
lunduğunu anlatan Dokumacı, "Bu değerlerin 
kent içinde de görünür olmasını istedim. Boş 
zamanlarımı değerlendirerek boş duvarlara re-
simler yapıyorum. Memleketime bir nebze de 
olsa katkı sağlamak adına böyle bir çalışma 
yapıyorum." dedi. 

Çok duyarlı davranıyorlar 

Adıyaman Belediyesinin de çalışmasına katkı 
vermesinin kendisini çok mutlu ettiğini akta-
ran Dokumacı, "Bana hem malzeme hem de 
yardımcı olması için bir personel verdiler. Çok 
duyarlı davrandılar. Çok teşekkür ediyorum." 
diye konuştu. Dokumacı, resim yaptığı bölge-
den geçenlerin dikkati çekmeyi başardığını dile 
getirerek "Bir yandan kenti güzelleştirirken bir 
yandan da kültür varlıklarını tanıtmış oluyo-
ruz." ifadesini kullandı.

Adıyaman güzelleşiyor
Adıyaman'da yaşayan resim öğretmeni 

Ziyaettin Dokumacı, gönüllü olarak  
başlattığı çalışmayla kentteki boş duvar-
lara UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki 
Nemrut Dağı ve yaklaşık 1800 yıllık geç-
mişe sahip olan Cendere Köprüsü gibi 

 tarihi ve turistik zenginlikleri resmediyor 
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bilim insanları, su  
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BULUNTULARIN, Minos gemilerinin 
Anadolu kıyılarındaki ilk durağının Boz-
burun Yarımadası olduğuna işaret etti-
ğini anlatan Özdaş, "Buluntular, büyük 
olasılıkla Girit'te üretilen seramiklerin 
ihracat için Rodos ve Bozburun Yarı-
madası üzerinden kuzeye İassos, Milet, 
Efes ve Truva'ya, Kuzey Ege'ye gittiğini 
ve bir ticaret rotasının olduğunu göste-
riyor. Bu rotaya ilişkin günümüze kadar 
çok veri ele geçmemişti." dedi. Buluntu-
ların Türkiye kıyılarında bugüne kadar 
ele geçen en büyük Minos ve Anadolu 
Tunç Çağı eserleri olduğunu vurgulayan 
Özdaş, bilim dünyasına önemli bilgiler 
kazandırılacağını, su altı çalışmaların 

genişletilmesi için sponsor desteğine 
açık olduklarını da sözlerine ekledi. 
DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar 
da keşfin heyecan verici olduğuna dik-
kati çekerek şunları kaydetti: "Ege’nin 
tarihine ışık tutacak bu büyük keşif, 
Anadolu ile Girit-Minos medeniyetleri 
arasındaki ticari, sosyal ve kültürel etki-
leşimlerin gün yüzüne çıkmasını ve dö-
nemin toplumsal hayatının 
anlaşılmasını sağlayacaktır. Koca Piri 
Reis Gemisi’nin kullanıldığı araştırma-
ların ülkemiz ve akademi dünyası adına 
önemini biliyor, bu noktadaki gayretle-
rinden dolayı değerli hocamız ve ekibi 
ile gurur duyuyoruz."

Ticaret rotasını ortaya çıkaracak 

Latmos farkı
Türkiye’nin önde gelen tarihsel miraslarından olan ancak  
uluslararası alanda yeteri kadar tanınmayan Latmos kaya  

resimleri için uluslararası bir tanıtım projesi başlatıldı
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ÜLKER Stadyumu’nda saat 19.00’da  

başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt 

Çakır yönetecek. Trabzonspor’da tedavi 

gören Ekuban, Abdulkadir Parmak ile  

Hüseyin Türkmen bu maçta forma giye-

meyecek. Teknik direktör Eddie  

Newton, son oynanan Medipol  

Başakşehir maçına göre kad-

roda bazı değişiklikler  

yapacak.

Trabzonda 

eksik var

TÜRKİYE Futbol Federasyonu 
(TFF) Tahkim Kurulu toplantısı-
nın ardından TFF'nin internet si-
tesinden yapılan açıklamada, 
soyunma odası ve yedek kulübe-

sine giriş yasağı olmasına rağmen 
protokol tribününden futbolculara 
ve yedek kulübesinde bulunan ki-
şilere doğrudan talimat vermesi 
nedeniyle TFF Profesyonel Futbol 

Disiplin Kurulundan (PFDK) 4 
resmi müsabakada soyunma oda-
sına ve yedek kulübesine giriş ya-
sağı alan Sumudica'nın cezasının 
2 maça indirildiği belirtildi.

FENERBAHÇE Kulübü Başkan Yardım-
cısı Burhan Karaçam, sarı-lacivertli ku-
lübün çevrim içi gerçekleştirilen yüksek 
divan kurulu olağan toplantısında fi-
nansal konular hakkında açıklamalarda 
bulundu. Göreve geldikleri Haziran 
2018'de bilanço borç toplamının 612 
milyon avro olduğunu aktaran Kara-
çam, "Bilanço dışı ise 112 milyon avro 
seviyelerinde borç vardı. Futbol takımı-
mızın harcamalarını azalttık. 2017-2018 
sezonunda 93 milyon avro olan futbol 
takımı harcaması, 2018-2019'da 81, 
2019-2020'de 64 ve 2020-2021'de ise 56 
milyon avroya kadar düştü. Kredilerin 
Türk lirasına dönüştürülmesi konusu-
nun önemli bölümünü tamamladık. 
Haziran 2018'de 612 milyon avro olan 
bilanço borcu Ekim 2020'de 460 milyon 
avroya geriledi." ifadelerini kullandı. Ge-
ride kalan ay itibarıyla konsolide borcun 
4 milyar 300 milyon liraya gerilediğini 
aktaran Burhan Karaçam, şunları kay-
detti: "Konsolide borcun Futbol AŞ'ye 
ait olan kısmı 3 milyar 200 milyon, der-
neğe ait bölümü ise 1 milyar 100 milyon 
lira. Finansal borçlar 31 Ağustos 
2020'de KAP'ta belirtilen rakamlara 
göre, Fenerbahçe'nin futbol şirketleri 
olarak toplam finansal borçları 2 milyar 
171 milyon lira. Bankalar ile görüşmele-
rimizi sürdürüyoruz. Borçlar yeniden 
yapılandırılacak. Rakamlar çok yüksek. 
Konsolide bazda zarar ediyoruz."

SP   R
FENERBAHÇE’NİN 
BORCU 460 MİLYON 

Ü lker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 
karşılaşma, saat 19.00'da başlaya-
cak. Müsabakayı hakem 

Cüneyt Çakır yönetecek. Ligde oynadığı 
5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere 
kalan Fenerbahçe, haftaya 11 puanla 
ikinci sırada girdi.  
Son 2 karşılaşmada Fatih Karagümrük ve 
Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli 
takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst 
üste 3. galibiyetini almaya çalışacak. Süper 
Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trab-
zonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde 
edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik 

ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 
haftaya 14. sırada girdi. 

Lemos dönüyor 

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos ile Gök-
han Gönül, Trabzonspor maçıyla forma-
sına kavuşacak. İki oyuncu, geçen hafta 
Göztepe ile oynanan müsabakada forma 
giyememişti. Kırmızı kart cezasını tamam-
layan Lemos ile sakatlığını atlatan Gök-
han, teknik direktör Erol Bulut'un görev 
vermesi halinde tekrar ilk 11'deki yerlerini 
alacak. Sarı-lacivertlilerde henüz hazır ol-
mayan ve özel program dahilinde çalışma-

larını sürdüren Diego Perotti'nin yanı sıra 
Faslı oyuncu Nabil Dirar, müsabakada 
forma giyemeyecek. Göztepe maçında sırtı-
nın üzerine düşen ve çalışmalarını özel 
program dahilinde sürdüren Ferdi Kadıoğ-
lu'nun da maç kadrosunda yer alması 
beklenmiyor. 

Trabzonspor cephesi 

Ligde geride kalan 5 haftalık bölümde 5 
puan toplayabilen bordo-mavililer, bugün 
deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya 
gelecek. Trabzonspor, bu maçı kazanarak 
hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini 

almayı hem de üst sıralara doğru 
yükselmeyi arzuluyor.  
Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başla-
yacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır 
yönetecek. Trabzonspor’da tedavi gören 
Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin 
Türkmen bu maçta forma giyemeyecek. 
Teknik direktör Eddie Newton, son oyna-
nan Medipol Başakşehir maçına göre kad-
roda bazı değişiklikler yapacak. Newton’un 
Safa’nın yerine kart cezasını tamamlayan 
ve takıma geri dönen Flavio’ya, Diaba-
te’nin yerine de sol kanattan Nwakaeme’ye 
görev vermesi bekleniyor.

SUMUDICA’YA VERİLEN CEZA İNDİRİLDİ 

a

Fenerbahçe Kulübü Başkan  
Yardımcısı Burhan Karaçam, Haziran 
2018'de 612 milyon avro olan  
bilanço borcunu Ekim 2020'de 460 
milyon avroya düşürdüklerini söyledi

TEKİRDAĞ Namık Kemal Stadı'nda oy-
nanan maça iyi başlayan Silivrispor ol-
dukça istekli bir oyun ortaya koydu. 28. 
dakikada konuk ekip Ömer Faruk 
Acı'nın savunmanın hatasını iyi değer-
lendirmesiyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda 
herşey Silivrispor'un istediği şekilde geli-
şirken Ardahan Gündoğan ikinci sarı 
karttan kırmızı kart görünce temsilcimiz 
sahada 10 kişi kaldı. Tekirdağspor 45. 
dakikada Fatih Çakır'ın attığı golle ilk 
yarının skorunu belirledi: 1-1. İkinci ya-
rıda eksik olmasına rağmen atak bir 
oyun ortaya koyan Silivrispor'un baskılı 
oyunu gol getirmedi. İlk yarıda olduğu 
gibi ikinci yarıda da kontraatak oynayan 
ev sahibi ekip 62. dakikada Emrah Şe-
nol'un golüyle 2-1 öne geçti. 89. daki-
kada Tekirdağ kazandığı penaltı 
atışından yararlanamazken 90. daki-
kada Tufan Deniz Gelen de kırmızı kart 
görerek takımını sahada eksik bırakan 
diğer isim oldu.

SİLİVRİSPOR  
KUPADAN ELENDİ 
Türkiye Ziraat Kupası 2.Tur maçında 
Silivrispor 90 dakikasını 9 kişi 
tamamladığı, 1-0 öne geçtiği maçta 
deplasmanda Tekirdağ'a 2-1 
yenilerek kupaya veda etti

KADIKOY’DE 
DERBI GUNU

Fenerbahçe, Süper 
Lig'in 6. haftasında 
bu akşam Trabzon-

spor'u konuk edecek. 
Sarı lacivertliler, ezeli 
rakibini mağlup ed-
erek zirve yarışında 

tutunmak istiyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yö-
netim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altın-
top, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de 
forma giyen Mesut Özil'in Avrupa ile Pre-
mier Lig kadrosuna alınmaması nedeniyle 
üzgün olduğunu söyledi 
Hamit Altıntop, TFF Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ger-
çekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası üçüncü 
eleme turu kura çekiminin ardından basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanya 
ekibi Real Madrid'de beraber forma giydiği 
Mesut Özil'in, takımı Arsenal'de lig ve Av-
rupa kadrosun alınmamasını değerlendiren 
Altıntop, "Bir futbolcu olarak kulüp size ih-
tiyaç duymuyorsa ve sizi kadroya almı-
yorsa, bu çok ağır. Bunu hazmetmesi ve 

kabul etmesi inanılmaz ağır. Aylardır konu-
şuluyordu, Galiba Mesut'a ve menajerine 
devam etmeme niyetinde oldukları aktarılı-
yordu. Mesut kardeşimiz için üzgünüm. 
Anca o güçlü bir karaktere sahip. Mesut 
Özil bu durumun altından en iyi şekilde 
kalkacaktır." ifadelerini kullandı. Türk kö-
kenli Alman oyuncunun çok başarılı bir 
isim olduğunu dile getiren Hamit Altıntop, 
"Daha 32 yaşında. Umarım bizim gibi sa-
katlık görmez ve daha uzun yıllar futbol 
oynar. Ağabeyi ve bir yönetici olarak 
ayakta kalmasını, çalışmaya devam etme-
sini diliyorum. Ocak ayında bu durum de-
ğişebilir. Belki tekrar Mesut'a ihtiyaç 
duyabilirler ya da kariyerini farklı yöne çe-
virebilir." diye konuştu. 

Bilime yönlendirmek gerek  
Türk kulüplerinin son yıllarda Avrupa ku-
palarında istenilen sonuçları alamamasıyla 
ilgili görüşlerini aktaran Hamit Altıntop, 
şunları söyledi: "Medipol Başakşehir ve 
Demir Grup Sivasspor'un performansı 
gayet olumluydu. Takımlarımız dirençli. 
Ayakta kaldılar. Sonuçlar çok iyi değil ama 
iyi bir seviye olduğuna inanıyorum. Telafisi 
var. Kulüplerimizi destekliyoruz. Tabii ki 
gerçekçi de olmamız gerekiyor. Son yıl-
larda takımlarımızın Avrupa'daki perfor-
mansı çok olumlu değildi. İnanıyorum ki 
kulüplerimizi bilime, geliştirmeye ve araş-
tırmaya daha fazla yönlendirebilirsek, on-
ları bu konuda desteklersek, gelecek 
senelerde daha iyi bir netice alırız."

Mesut Özil üzüntüsü
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G alatasaray Spor Kulübü Kürek 
Tesisleri’nde düzenlenen törene 
Küçükçekmece Belediye Başkanı 

Kemal Çebi, Küçükçekmece Kent Konseyi 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Galata-
saray Kürek Şubesi Menajeri Kâmil Sel-
çuk, Başkan yardımcıları, Meclis üyeleri ve 
çok sayıda veli katıldı. Küçükçekmece Be-
lediyesi’nin Küçükçekmece Gölü Galata-
saray Spor Kulübü Kürek Tesisleri’nde 
açtığı kürek kurslarını başarıyla tamamla-
yan gençler mezun oldu. Geleceğin milli 

sporcuları, sertifikalarını Küçükçekmece 
Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin elinden 
aldı. Belediye Başkanı Kemal Çebi, 
“Gençlerimizi kürek sporuyla tanıştırma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporla ilgili 
beklentileri keyfiyete bırakılmadan karşı-
lanmasının görevimiz olduğunu biliyoruz. 
Kürek sporu kursları, bundan sonra spor 
okullarımızda bir branş olarak verilmeye 
devam edecek. Umuyorum ki geleceğin 
milli sporcuları Küçükçekmece’de yetişe-
cek. Kursa katılan gençlerimizi ve onlara 
destek olan velilerini tebrik ediyorum” diye 
konuştu. 

Küçükçekmece Kent Konseyi, Galatasaray 
Spor Kulübü Kürek Şubesi katkılarıyla üc-
retsiz olarak kürekle buluşan 2005, 2006, 
2007 doğumlu gençler, 2 ay boyunca teo-
rik ve uygulamalı olarak eğitimlerini aldı. 
Düzenlenen törenle sertifikalarını da al-
maya hak kazanan gençler, uzun vadede 
başarı gösterdikleri takdirde Galatasaray 
Kürek Takımı’nda lisanslı kürek sporcusu 
olma fırsatını yakalayacak. 

Kayıtlar yıl boyunca devam edecek 

30 kişilik sınıflarda, haftada 4 saat, 1 ay 
boyunca süren derslerde gençlere önce 

kürek eğitiminde suda karşılaşacakları tüm 
durumlar hakkında pratik bir eğitim verili-
yor; sonra suya indiriliyorlar ve antren-
manlar suda devam ediyor.  Tüm bu 
eğitimlerde çocuklara, kürek eğitmenleri 
ile Galatasaray Kürek Şubesi Menajeri 
Kâmil Selçuk eşlik ediyor. Yıl boyunca 
Küçükçekmece Belediyesi spor okulla-
rında branş olarak verilecek kürek kursla-
rına katılmak için 2005-2006 ve 2007 
doğumlu olmak Küçükçekmece’de ikamet 
etmek ve kayıt formunu doldurmak gereki-
yor. Detaylı bilgi almak isteyenler 444 4 
360 /7992 nolu telefonu arayabilir.

ÜMRANİYE Belediyesi Genç-
lik ve Spor Kulübü Hentbol 
Takımı, İstanbul Bölgesel 

Lig’de oynadığı play off karşılaşmala-
rında son olarak 1954 Hendekspor  
Kulübü Hentbol Takımı ile karşı  
karşıya geldi. Önceki günlerde de Pen-
dik Hentbol Takımı ve Eskişehir Hent-
bol Takımı ile karşılaşarak galip gelen 
Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı 
bugün de 1954 Hendekspor Kulübü 
Hentbol Takımı’nı 44-24 yenerek ikinci 
lige yükseldi. Maltepe Müzahir Sille 
Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşı-
laşma kıran kırana mücadeleye sahne 
olurken, takımın işitme engelli oyun-

cusu Mustafa Özbay da başarılı perfor-
mansı ile göz doldurdu. Aynı zamanda 
İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu 
olan ve Londra Olimpiyat Oyunlarında 
da gümüş madalya alan Mustafa 
Özbay, takımın başarılı sonuçlarına 
önemli katkıda bulundu.  
Maçın son düdüğü ile şampiyonluğun 
sevincini yaşayan Ümraniye Belediyesi 
Hentbol Takımı, madalyalarını aldıktan 
sonra hep beraber kupayı kaldırdı. 
Hentbol Takımının antrenörü Bahattin 
Keskin, “Çok çalıştık bu sene.  
Meyvelerini almaya başlıyoruz. İyi bir 
ekibiz. Güzel işler başaracağız. İkinci 
ligde de bu namağlup seriyi devam etti-

rip şampiyon olacağız” şeklinde  
konuştu. 

Üç maç üç galibiyet 

Takımın oyuncusu Mustafa Özbay, 
“Turnuvada üç maç yaptık üçünü de 
aldık. Çok mutluyum takım arkadaşla-
rıma teşekkür ediyorum” dedi. Oyuncu 
Emre Gülşen ise “Belediyemizin deste-
ğini de aldık, çok üst düzey oyuncularla 
bir takım kurduk. İstanbul’daki maç-
larda da üç maçta üç galibiyet aldık, 
çok mutluyuz.  İnşallah ikinci ligde de 
namağlup seriyi devam ettirip hakkı-
mızda ne hayırlısı ise onu diliyoruz”  
ifadelerini kullandı. DHA 

TÜRKİYE ve Kosova A Kadın Milli 
Takımları, Antalya'nın Manavgat il-
çesinde bulunan Arslan Zeki De-

mirci Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. 
İngiltere Futbol  Federasyonu’ndan Stacey Pe-
arson, Melissa Burgin ve Emily Carney hakem 
üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 
orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki ta-
kımın da gol pozisyonu bulamadığı karşılaş-
manın ilk yarısında Kosova A Kadın Milli 
Takımı’ndan Lindona Syla 35’inci dakikada 
kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşmanın 
ikinci yarısına Türkiye A Kadın Milli Takımı 
atak başladı. Türk oyuncuların yakaladığı po-
zisyonlarda Kosovalı kaleci Florentina Kolgeci 
gole izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi sa-
katlıklar sebebiyle sık sık oyunun durduğu 
ikinci yarının sonunda 9 dakikalık uzatma ek-
ledi. Her iki takımın da gol atma başarısını 
gösteremediği maç, 0-0 berabere tamamlandı. 
Bu sonuçla Türkiye A Milli Kadın Futbol Ta-
kımı grubunda aldığı ikinci beraberlikle 
puanını 2’ye yükseltti. 
 YAKUP TEZCAN

KUCUKCEKMECE 
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Küçükçekmece 
Belediyesi, 

Küçükçekmece Kent 
Konseyi ve 

Galatasaray Spor 
Kulübü Kürek 

Şubesi işbirliğinde 
açılan kürek 

kurslarının ilk 
mezunları  

düzenlenen törenle 
sertifikalarını aldı

Hentbolun kralı Ümraniye  
Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, İstanbul Bölgesel Lig’de verdiği play-off 

mücadelesinin ardından karşılaştığı üç takımı da yenerek ikinci lige yükseldi. Takımın son karşılaş-
masında işitme engelli oyuncu Mustafa Özbay da başarılı oyunu ile göz doldurdu

Kızlar berabere kaldı 
Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 

7’nci maçında A Milli Kadın Futbol 
Takımı, Kosova A Milli Kadın Futbol 

Takımı ile golsüz berabere kaldı

SÜPER Lig’de 6’ncı haftanın açılış 
karşılaşmasında Kasımpaşa saha-
sında Göztepe ile golsüz berabere 

kaldı. 8’inci dakikada Koita ile yaptığı verkaç 
sonrasında ceza sahasına giren Hodzic’in 
çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 
VAR’dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden 
top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 
13’üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla sa-
vunma arkasına sarkan Hodzic, kaleci İrfan 
Can ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuru-
şunu yaptı. Kaleci İrfan Can gole izin ver-
medi. 20’nci dakikada sol kanattan gelişen 
Göztepe atağında Halil Akbunar ortasını 
yaptı. Altıpasın hemen önünde topla buluşan 
Ideye’nin bekletmeden yaptığı vuruşta top 
yandan auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı 0-
0’lık eşitlikle sona erdi. 87’nci dakikada sağ 
kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Haderg-
jonaj ortasını yaptı. Arka direkte boş durum-
daki Varga’nın vuruşunda kaleci İrfan Can 
topu kornere çeldi. 90+6'ncı dakikada sol ka-
natta topla buluşan Hajradinovic ortasını 
yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki 
Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, 
farklı şekilde auta gitti. Karşılaşmada gol ol-
madı ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. 

Paşa’nın tadı yok

SÜPER Lig'in 6'ncı 
haftasında 26 Ekim 
Pazartesi günü dep-

lasmanda Demir Grup Sivass-
por ile karşılaşacak Çaykur 
Rizespor'un teknik direktörü 
Stjepan Tomas, Mehmet Cen-
giz Tesisleri'nde basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. 
Teknik direktör Stjepan Tomas, 
ligde son 3 maçı kaybetmedik-
lerini belirterek “2 mağlubiyet, 
2 beraberlik, 1 galibiyet aldık. 
En önemlisi son 3 maçı kay-
betmedik. Önce iki beraberlik 
ve şimdi önemli bir galibiyet 
aldık. Bizim için çok önem-
liydi. Özgüvenimiz geldi. İnşal-
lah bu seriyi bozmadan devam 
edeceğiz. Önümüzde Sivass-
por maçı var. Zor bir maç ola-
cak. Sivasspor güçlü bir rakip. 
Fiziksel olarak iyi bir takım ve 
bireysel olarak yetenekli oyun-
culara sahip. Zor bir maç bizi 
bekliyor. Oraya gidip iyi bir sa-
vunma yapmak gerekiyor. 
Bunu başarabilirsek puanla 
dönebiliriz. Biz bu maça iyi ha-
zırlandık” dedi. Yeni transferle-
rin adaptasyon sürecinin 
tamamlanmasıyla daha iyi ola-
caklarını anlatan Tomas, 
“Geniş bir kadromuz var. Yeni 
gelen oyuncular iyi oyuncular. 
Şimdi değerlendirmek zor, 
oyuncuların adapte olması 
lazım. Oyuncuların adapte ol-
ması bazen 1 ay sürüyor bazen 
2 ay ama bütün oyuncular bize 
katkı verecek” diye konuştu.

Özgüven geri geldi 
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BALIKCILARIN GUNU
SARIYER’DE 

 
 

D ünya Balık Göçü Vakfı tarafından 
2014 yılından beri her iki yılda bir 
kutlanan Dünya Balık Göçü Günü 

etkinliği bu yıl Sarıyer’de gerçekleşti. Bir elin 
parmağını geçmeyen doğal halde akan dere-
leri korumak ve sorunları yerinde tespit etmek 
amacıyla İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri 
Fakültesi iş birliği ile Seymenağa Deresi’nde 
yapılan etkinliğe; Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç, başkan yardımcıları, muhtarlar, 
meclis üyeleri,İstanbul Üniversitesi Su Bilim-
leri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Meriç 
Albay, Prof. Dr. Devrim Memiş, Doç. Dr. 
Özcan Gaygusuz, Dr.Gökhan Tunçelli ve 
İSKİ Daire Başkanı Fevzi Ünal katıldı. Balık 
göçünün önemi ve göç yolları üzerindeki ya-
pıların (bent, baraj vs) biyoçeşitliliğe verdiği 
zararın anlatıldığı programda dereden su ve 
balık örnekleri alınarak, incelemeye gönde-
rildi. Ayrıca derenin Karadeniz’le buluştuğu 
alanda özellikle de sahillerde ve piknik alanla-
rında sık sık karşılaşılan çöp sorununa dikkat 
çekmek için temizlik çalışması yapıldı. 

Tüm dünyanın dikkatini çekecek 

Seymenağa Deresi’nde yapılan çalışmanın 
Türkiye’de bir ilk olacağını söyleyen Prof. Dr. 
Devrim Memiş; “Sarıyer Belediyesi ile yaptı-

ğımız çalışma sayesinde bu derede çalışma 
yapacağız ve balıkların serbest dolaşmasını 
sağlayacağız. Bu Türkiye’de bir ilk olacak ve 
tüm dünyanın dikkatini çekecek.” 

Karnemiz iyi değil  

Çok katlı binaları yapmanın büyük iş olmadı-

ğını, asıl önemli olanın biyoçeşitliliği korumak 
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Meriç Albay 
şu şekilde konuştu; “Ülkeler sadece apart-
manları ve gökdelenleriyle ürettikleri devasal 
yapılarla anılmıyorlar. Zenginlik aslında ha-
vada uçan kuş, sudaki balık yani hayatın in-
sanlara sunduklarıyla değerlendiriliyor. 

Türkiye’de 400’ün üzerinde balık türü var 
fakat yarısı tehlike altında. Düşünün bir balık 
türünün ortadan kalkması, bir ağaç türünün 
ortadan kalkması bizi endişelendirmeli. Tür-
kiye’nin zenginliğini artık insana yatırım, do-
ğaya yatırım ile örtüştürmesi lazım. Bu 
konuda karnemiz hiç iyi değil.  
Hemen hemen her yerde bariyerler kurarak 
göç yollarını tıkamışız. Şu an da belki de son 
5-10 yıldır ülkemiz HES’lerle uğraşıyor. Bir 
takım iyi yönleri olabilir ama bu yapıların 
sürdürürebilir kanal olduğunu konusundan 
emin değilim.” Programa katılan İSKİ Daire 
Başkanı Fevzi Ünal ise bölge ile ilgili ciddi bir 
çalışmanın ihale sürecinde olduğunu belirtti. 

Doğal yapısından dolayı önemli  

Sarıyer’in doğal yapısından dolayı önemli bir 
ilçe olan olduğunu söyleyen Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü Genç;  
“Yaşam gereksinimlerimizi bir şekilde karşıla-
maya çalışıyoruz ve bunun karşılığında çok 
ciddi paralar harcanıyor. 
 Kaybettiklerimiz kazanmaya çalıştıklarımız-
dan çok daha ağır. Planlayarak yaptığımız iş-
leri düzeltme şansımız da olur.  
İstanbul’un doğal yapısı açısından en önemli 
yer Sarıyer. Bu duyarlılığı okullarda başlat-
malıyız. Bugün HES’lerin doğal yaşama  
zararlarını görüyoruz.” dedi.

MEHMET ALİ ÇATAL

TÜRKİYE’DE bilinen 409 tatlısu balık tü-
rünün 1/3 nesli tehlike altında olup 4 tat-
lısu balık türü tamamen yok olmuştur. 
Ülkemizde balık çeşitliliğinin yaklaşık 
%50’si endemik türlerden oluşmaktadır. 
Biyoçeşitliliği bu kadar zengin olan top-
raklarımızda mevcut balık türleri yaşam 
mücadelesi vermekte ve yaşam alanların-
daki bozulmalarla yok olma tehlikesi her 
geçen gün daha da artmaktadır. Kısacası 
balıklarımız için yaşam alanları giderek 
daralmaktadır. Göç eden balıkların so-
runlarına dikkat çekmek için “Dünya 
Balık Göç Günü”nde farklı ülkelerin işti-
raki ile farkındalık yaratılmak istenmiştir. 
Dünya Balık Göçü Vakfı’nın öncülüğünde 
insan yaşamında, kültüründe önemli yer 

tutan balıkların, nehirlerin, göllerin ve de-
nizlerin sorunlarına dikkat çekmek için 
organize edilen kutlamalar kapsamında 
her yaş grubundan bireyin bu konuda 
hassasiyetini artırarak, dikkatleri bu so-
runa çekmek hedeflenmektedir. Bu sayede 
yurttaşlardan, sorunun değil çözümün bir 
parçası olmaları için yerel ve merkezi oto-
ritelere etkin kararlar almaları hususunda 
çağrı yapmaları istenmektedir. Bunun ya-
nında birçok ülkede balık göçünü engelle-
yen bentler, barajlar yıkılmakta, balıkların 
özgürce göç ederek üreme ve nesillerini 
devam ettirmeleri için ortam yaratılmak-
tadır.  Bu uygulama ile tüm dünyada ne-
hirlerde mutlu balık yaşam projesinin 
yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Balık Göçü’nde amaç nedir? 

Doğal halde akan dereleri korumak ve farkındalık oluşturmak için Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Kilyos  
Seymenağa Deresi’nde bir etkinlik düzenlendi. 24 Ekim Dünya Balık Göçü Günü’nde Aşk Akıyor-Love Flow temasıyla gerçekleşen  
programda insan yaşamında, kültüründe önemli yer tutan balıkların, nehirlerin, göllerin ve denizlerin sorunlarına dikkat çekildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
Uluslararası Gönüllü Karbon Piyasası’na 
bugüne kadar yaptığı en büyük satışı gerçek-
leştirdi. İBB iştiraklerinden İSTAÇ, 1 milyon 
tonluk karbon kredisi sattı. Toplam 390 bin 
dolar gelir elde etti. Hindistan’a yapılan bu 
son satış, güncel kur değerleriyle yaklaşık 3 
milyon 80 bin liraya denk geliyor. İBB, Baş-
kan Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesi-
nin ardından elindeki karbon kredisi 
olanaklarını değerlendirmeye başladı. Ulus-
lararası karbon piyasasının önde gelen kuru-
luşu Gold Standard denetiminde, kazanılan 
karbon kredileri için pazar arayışına girdi. 
Son satışa kadar toplam 625 bin ton karbon 
kredisi sattı. Her satışın ardından piyasada 
tanınan ve güvenilen bir oyuncu haline 
geldi. Son satışla birlikte elden çıkarılan kar-
bon kredisi miktarı 1 milyon 625bin tonu 
buldu. Bu satışlardan elde edilen gelir ise 
toplamda 780 bin dolar (6 milyon 155 bin 
lira) olarak gerçekleşti. Böylece İBB, bir yan-
dan çevre yatırımları yaparken diğer yandan 
bunların finansmanında dışa bağımlılığını 

azaltma yolunda önemli bir adım attı. 

1 buçuk milyon ton kredi 

İBB, düzenli depolama alanlarındaki çöpler-
den enerji üreterek karbon kredisi kazanıyor. 
Her yıl hesabındaki yaklaşık 1,5 milyon ton 
kredi aktif hale getiriliyor. Ancak, İBB’nin dü-
zenli depolama alanlarındaki bu dönüşüm 
çalışması sadece karbon kredisi geliri getirmi-
yor. Bu sahalardaki tesislerde üretilen elektrik 
enerjisi de ulusal şebekeye veriliyor. Sadece 
İBB Başkanı İmamoğlu’nun katılımıyla 20 
Ekim’de açılan Seymen Çöp Gazı Enerji 
Üretim Tesisi’nden gelecek 27 yıl içinde top-
lam 1 milyar 137 milyon dolar gelir bekleni-
yor. Bu gelirden, işletme giderleri ve ek 
yatırım harcamaları çıkarıldığında İBB ve işti-
raklerinin toplam 776 milyon dolar kazanç 
sağlayacağı öngörülüyor. 

Karbon kredi piyasası  

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 2005’te yü-
rürlüğe giren Kyoto Porotokü,iklim değişikli-

ğine neden olan sera gazı salımını azaltmayı 
hedefliyor. Anlaşma, taraf ülkelere, karbon 
salımı kotası tanıyor. Karbon salımını azalt-
mak için Kyoto Protokolü mekanizmalardan 
biri de “Emisyon Ticareti” mekanizması. 
Herhangi bir ülke ya da üretici kendi kotasını 
aşarsa, daha az karbon salımı yapan ülke ya 
da üreticiden karbon kotası satın alabiliyor. 
 

iSTAÇ ek kaynak yarattı
İBB, Hindistan’a verdiği 1 milyon  
tonluk karbon kredisi ile bu alanda 
bugüne kadarki en hacimli satışını 
gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu’nun 
başkanlığa seçilmesinin ardından kar-
bon kredisi için pazar arayışlarını hız-
landıran İSTAÇ, bugüne kadar toplam 
1 milyon 625 bin ton satış gerçekleştir-
erek, 780 bin dolar ek kaynak yarattı

Memiş; “Sarıyer  
Belediyesi ile  
yaptığımız  
çalışma sayesinde 
bu derede çalışma 
yapacağız ve  
balıkların serbest 
dolaşmasını  
sağlayacağız.”

GENÇ basketbolcu, henüz üç ya-
şındayken 17 bin voltluk yüksek 
akıma kapılması sonucu sol ba-
cağını kaybetti. Lisedeki beden 
eğitimi öğretmeninin yönlendir-
mesiyle basketbolla tanışan 
Öksüz, uzun yıllar verdiği emek-
lar sonrası Bağcılar Belediyesi 
Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımında forma giymeyi ba-
şardı. Sporla hayata tutunan ve 
takımın gülen yüzü olan Rama-
zan Öksüz, verdiği mücadeleyle 
takdir topluyor.Azmi ve çalış-
kanlığıyla hayranlık uyandıran 
basketbolcu Öksüz, DHA mu-
habirine yaptığı açıklamada, 
spor hayatına devam edebilmek 
için büyük fedakarlıklar verdiğini 
dile getirdi. Öldü sanılıp morga 
konulduğunu ve bir gün morgda 
kaldığını belirten Ramazan 
Öksüz, “Organ nakli oldum, 
uzun süre hastanede yattım. 
Daha çocuk yaşta hayata engelli 
başladım. Bundan şikayetçi de-
ğilim. Hayatı seviyorum. Basket-
bolu seviyorum. Başta Bağcılar 
Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı olmak üzere kulüp yönetici-
lerim ve hocalarıma teşekkür 
ederim” dedi. 

Çağırıcı'ya teşekkür etti 

Bağcılar Belediyesi Engelliler 
Spor Kulübü Takım antrenörü 
Emre Elman, “Basketbol takımı-
mız yaklaşık 4 yıldır süper ligde 
köklü bir takım olarak mücadele 
ediyor. Ramazan öksüz azimli 
bir sporcu. Yaşadığı süreci ikinci 
bir hayat olarak değerlendirip, 
hayata farklı bir şekilde tutuna-
rak basketbolda farklı şeyler yap-
maya başladı. Spor özellikle 
engelli arkadaşlarımıza yeni bir 
hayat oluyor. Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağırıcı biz 
engellilere çok büyük destek veri-
yor. Belediye başkanımıza teşek-
kür ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. DHA 

ANTALYA tatilini sürdüren Ye-
ner'in, yaptırdığı makyaj son-
rasında fotoğrafı sosyal 
medyada paylaşıldı. Takipçiler, 
Yener'in son görüntüsü ile Kim 
Kardashian'ı ayırt etmekte zor-
landı. Paylaşılan fotoğraf son-
rası Instagram'da yüzlerce 

yorum yapıldı. İşte o yorumlar-
dan bazıları: “Gerçekten göz-
lerime inanamadım! Hande 
Yener’den adeta Kim Kardas-
hian yapmışsın. Hangisi 
Hande? Hande nerede? Kim 
kime benzemiyor ki! Ben 
ikisini de Kim sandım!” 

Bağcılar’da  
engel yok
Elektrik çarpması sonucu çocuk 
yaşta sol bacağını kaybeden ve 
organ nakli olan 31 yaşındaki  

Ramazan Öksüz, Bağcılar 
Belediyesi Tekerlekli Sandalye 

Basketbol Takımında ter döküyor 

İSTANBUL'UN Kadıköy ilçesine 
bağlı Yeldeğirmeni Mahalle-
si'nde yaşayan Ecevit Çalışkan 
isimli vatandaş evinin dış cephe-
sini oyuncaklarla kaplıyor. So-
kaktan geçenlerin dikkatinden 
kaçmayan ev sadece Kadıköy 
değil farklı ilçelerden gelen va-
tandaşlarında ilgi odağı olmuş 
durumda. Evi görmeye gelen zi-
yaretçilerden bazıları giderken 
eve asılması için bir oyuncak 
dahi bırakıyor. Ecevit Çalışkan'ın 
oyuncak hikayesi ise taşımacılık 
yaptığı yıllarda gitmiş olduğu bir 
ev sahibi tarafından hediye edi-
len oyuncak ile başlıyor.

Oyuncakçı 
amca


