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ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ

Beş parmağın 
beşi bir değildir

Polis tarafından yapılan bir
operasyonda yeğeninin gözal-

tına alınmasının ardından açıklama
yapan Beylikdüzü Belediyesi'nin
CHP'li üyesi Hasan Çerman, "Bizim
için ağırlığının çok fazla olduğu so-
yadımızın ve bu soyadı taşıyan aile-
mizden bir ferdin, haftalar
öncesinden yargıya intikal etmiş ve
sürecin halen daha hukuksal olarak
devam ettiği zaman diliminde, yapı-
lan haberin konusunun şahsıma,

partime ve ai-
leme mal edil-
mesi yandaş
basının, ülke-
mizde düştüğü
halin göstergesi-
dir. Takdir sizle-
rindir ki beş
parmağın beşi
de hiçbir zaman
bir değildir" dedi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi
Hastanesi'nde bir kişi, mas-

kesini doğru şekilde takması gerek-
tiğini söyleyen sağlık çalışanını darp
etti. Gözünden yaralanan sağlık ça-
lışanının ameliyata alındığı öğre-
nildi. Ameliyatı yapan doktor sağlık
çalışanının gözünde kalıcı hasar ka-
labileceğini söyledi. I SAYFA 5
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SAĞLIKÇILAR ZORDA

Şiddetin önüne
geçilemiyor!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
Kobani bahanesiyle 2014'te düzen-

lenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsa-
mında 7 ilde 82 kişi için gözaltı kararı verdi.
Eski HDP Diyarbakır milletvekilleri Altan
Tan,  Sırrı Süreyya Önder,  Ayla Akat Ata,
Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Nazmi

Gür ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bil-
gen gözlatına alındı. Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, Kobani eylemlerine ilişkin yü-
rüttüğü soruşturma kapsamında halen
milletvekili olan 7 HDP'linin milletvekili
dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle
fezleke düzenleneceğini duyurdu. I SAYFA 7
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SAYFA 4

Atatürk ve
Kaftancıoğlu

Fakir YILMAZ SAYFA7

AKP’li olmayan
giremez

Hakan SÖNMEZ

Hasan Çerman

HERKES ULAŞABİLİR

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner tarafından öğ-

rencilere ve ailelerine destek olmak
için açılan Sürekli Eğitim Mer-
kezi’nde üniversite sınavına hazır-
lanan öğrenciler, hayallerindeki
üniversiteleri kazandı. Öğrencilerle
bir araya gelen Üner, "Allah yolu-
nuzu bahtınızı açık etsin. Bir ağa-
beyiniz olarak her zaman
yanınızda olduğumu bilin, telefo-
num 24 saat açık” dedi. I SAYFA 9
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27 YILDAN BERI
YAN YATIYOR!

Hepatit B aşısı
olmak şart

1970'li yıllarda
Yeşilçam'da

oyunculuğa başlayan ve
halen devam eden Kaya
Erdaş'ın eşi Nevin
Erdaş hayatını kaybetti.
Kalp krizinden hayatını
kaybeden Nevin Erdaş
(57) Tuzla Şifa Mezar-
lığı'na defnedildi. Çok
üzgün olduğunu belir-
ten Kaya Erdaş, "38 yıl-
lık hayat arkadaşımı ani
bir ölüm nedeniyle kay-
bettim. Bu gidişi ani
oldu. Ölüm bizi ayırdı.
O bir melek olarak gitti"
açıklamasını yaptı. 
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D-100 Karayolu yan yol
üzerinde eğik duran Bahar

Apartmanı'nın Avcılar Belediyesi
tarafından yapılan tespitlerde ya-
pının can ve mal güvenliği açısın-
dan tehlike oluşturduğu göz
önüne alınarak, geçen yılın ekim
ayında mühürlenmesine karar ve-
rildi. Yapılan performans testle-
rinde de çürük olduğu tespit
edilen eğik binada 1999 yılındaki

Gölcük Depremi’nden 1 yıl önce
güçlendirme yapıldığı ifade edildi.
Sahiplerinden bir bölümünün yurt
dışında bulunmaması nedeniyle
hak sahiplerine tebligat yapılama-
ması ve hukuki engeller nedeniyle
bina bir türlü yıktırılamadı. Bu bi-
nanın hemen yanında oturan
Mesut Coşar, İstanbul’da dün his-
sedilen son depremden sonra si-
nirlerinin bozulduğunu söyledi. 
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KOBANI OPERASYONU

Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra
hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın (38) babası Ekrem Solmazgül,
“Bunlar kaçak tütün satmıyor, insanları zehirleyerek öldürüyorlar”
dedi. Prof. Dr. Selahattin Özmen de Boyraz'ın, yasaklanması gereken
kalıcı dolgu maddeleri nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi

Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde
botoks yaptırdıktan fenalaşan ve haya-

tını kaybeden Kübra Boyraz memleketi Malat-
ya'da toprağa verildi. Kübra Boyraz'ın babası
Ekrem Solmazgül, "Böyle yerlerin kapanması
lazım. Devletin bunlara el atması gerek. Benim
çocuğum veya bir başkasının çocuğu da yan-
masın" diyerek feryat etti. "Bu insan, başka bir

şey değil ki. Bunlar hayat meselesi" diyen Sol-
mazgül, "Bunlar kaçak tütün satmıyor, insan
sağlığı ile oynuyorlar. İnsanları zehirleyerek öl-
dürüyorlar” dedi. Bu arada önceki gün adli
kontrol şartıyla serbest bırakılan güzellik mer-
kezinden 5 kişi hakkında savcılık tarafından ye-
niden gözaltı kararı verildi. Olayla ilgili detaylı
bir soruşturma yürütüleceği bilgisine ulaşıldı.
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BÖYLE YERLERİN İVEDİLİKLE KAPANMASI LAZIM

Boyraz'ın ölümünün ardından açık-
lama yapan Türk Plastik Rekonstrüktif

ve Estetik Cerrahi Derneği İkinci Başkanı
Prof. Dr. Selahattin Özmen, "Bu mağduriyeti
yaşayan onlarca hastamız var. 11 yıldır kalça-
sındaki akıntı bitmeyen, oradaki apse yüzün-
den yoğun bakımlara düşen hastam var"
Boyraz'ın yasaklanması gereken kalıcı dolgu

maddeleri nedeniyle hayatını kaybettiğini be-
lirten Özmen, pratisyen hekimlerin, hatta hiç-
bir tıp bilgisi olmayan güzellik uzmanlarının
dahi bu işlemleri yapmasının çok tehlikeli ol-
duğunu belirterek, "Bu işi yapan kişi bizim de
2017 yılından beri izlediğimiz ve şikayet ettiği-
miz bir pratisyen hekimdi" bilgisini verdi. 
I SAYFA 9
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BU DOLGU MADDELERİNİN YASAKLANMASI GEREKİR

BİR YIL ÖNCE BELEDİYE MÜHÜRLEDİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat San-
car HDP'ye yapılan gözaltılara ilişkin

açıklamalarda bulundu. Sancar, "6-8 Ekim
olaylarının sorumlusu partimiz değildir.
Gözaltına alınan arkadaşlarımız daha önce
de aynı gerekçelerle gözaltına alınmış, serbest
bırakılmıştı" dedi. HDP'ye yönelik çok sayıda
ismin gözaltına alındığı 'Kobani olayları' ope-
rasyonuna öellikle CHP'den çok sert tepki
geldi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tan-
rıkulu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
HDP'ye destek veren mesajlar paylaştı. 
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Erdaş’ın ölümü ailesini yasa boğdu.Mithat Sancar 

GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN KÜBRA BOYRAZ'IN BABASI İSYAN ETTİ

ZEHIRLEYEREK
OLDURDULER!

MHP ADINA KONUŞTU

Katile katil 
diyeceğiz!

Kobani, operasyonuna destek
veren MHP Genel Başkan

Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Hak-
kımızı teslim edersek şerefimizden
oluruz. Hak istiklal, hak devletin
egemenlik hakkı, teslim olmayaca-
ğız. Bölücülere eyvallah etmeyece-
ğiz. Katile katil diyeceğiz, haine hain

diyeceğiz, caniye
cani diyeceğiz.
793 şehidimizin
hesabını bunla-
rın hepsinden
soracağız. Bu-
runlarından fitil
fitil getireceğiz,
yok öyle yağma"
dedi. I SAYFA 7
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İzzet Ulvi Yönter

Telefonum
24 saat açık

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, Kobani operas-

yonunu eleştirdi. Kars Belediye
Başkanı Ayhan Bilgen'in gözaltına
alınmasına karşı çıkan Özel, "Savcı
bey bir telefon
açsa, Ayhan bey
bir ifadenize ih-
tiyacımız var
dese kaçıp git-
mez herhalde.
Kaçıp gitse işi-
nize gelir yerine
valiyi koyarsı-
nız" diye ko-
nuştu. I SAYFA 5

BİLGEN İÇİN ELEŞTİRDİ

Savcı telefonla
çağırmalıydı

ç

Özgür Özel

İstanbul’da, 2020 yılının
sekiz aylık döneminde, 13 bin

804 yangın gerçekleşti. Yangınların
yüzde 68,1’i Avrupa yakasında,
yüzde 31,9’u ise Anadolu yaka-
sında meydana geldi. Anadolu ya-
kasında en fazla yangın Pendik’te,
Avrupa yakasında ise Esenyurt’ta
çıktı. İtfaiye araçlarının yangın ye-
rine ortalama varış süresi, 5 dakika
29 saniye olarak kaydedildi. I SAYFA 5

SEKİZ AYLIK BİLANÇO

En fazla yangın
Esenyurt’ta çıktı

ç
Avcılar’da 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatan ve aradan geçen 27 yıl içeri-
sinde eğimi artan, geçen yıl mühürlenen binanın bir türlü yıktırılmaması tepkiye neden oldu

AYASOFYA’DA 
YENİ KEŞİF

Ayasofya’yı yapımından bu
yana geçen bin 483 yıldır hava-

landırarak ayakta tutan, rutubetten ko-
ruyan yaklaşık 900 metrelik yeraltı
menfezleri 3 boyutlu görüntülendi. 3
hafta süren çalışmanın sonuçları Ulus-
lararası Ayasofya Sempozyumu’nda
açıklandı. Doç. Dr. Hasan Fırat Diker,
"Araştırmanın en dikkat çekici buluşu
Ayasofya’nın güneybatısındaki yer altı
yapıları oldu" dedi.  I SAYFA 9
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Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Si-
livri’de geçen yıl 26 Eylül’de meydana

gelen Silivri Depremi’ni değerlendirirken, “Mar-
mara’nın içinde Silivri’nin açıklarında bir yo-
ğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş
peşe oluşu şeklinde. Ancak bu depremler insan-
ların hissedeceği büyüklükte değil” dedi. I SAYFA 4

ç
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı
Tramvayla 

otobüs çarpıştı

Sayfa 3

Aslan derbilerde 
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Kübra Boyraz

O bir melek olarak gitti
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TÜRKiYe’de mart ayında başlayan korona-
virüs pandemisi ile mücadelede etkin faali-
yet gösteren Mersin Üniversitesi

COVID-19 Laboratuvarı’nın başarısı, bağımsız dış
kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafın-
dan da tescillendi. Laboratuvar, Türkiye genelinde
132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda,
yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer
aldı. 13 Nisan 2020 tarihinden bu yana hizmet veren
COVID-19 Moleküler Laboratuvarı, hastalığın tanı,
tedavi ve filyasyonunda doğru ve hızlı tanıya destek
verebilmek için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi'nde üniversitenin imkânları kullanıla-
rak hayata geçirildi. Kurulduğu günden bu yana
laboratuvar Sağlık Bakanlığı tarafından organize edi-
len ve COVID-19 yetkilendirilmiş laboratuvarlarının
katıldığı ISO/IEC 17043: 2010 standartlarında hizmet
veren bağımsız kuruluş MOTAKK Dış Kalite Kontrol
Programı'na dahil oldu. Laboratuvarda, bu kap-
samda MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite
kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK, Türkiye gene-
linde yetkilendirilmiş 132 laboratuvarı değerlendirdiği
raporunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-
19 Moleküler Laboratuvarı'nın, yüzde 100 başarı gös-
teren iki laboratuvardan biri olduğunu açıkladı.

14 bin örnek var

Günde yaklaşık 500 test yapan Covid-19 Laboratuvar
sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Gönül Aslan, değerlendirmenin ar-
dından negatiflere negatif, pozitiflere pozitif diyen 2
laboratuvardan biri olduklarını belirterek, "Üniversite-
miz adına, ülkemiz adına böyle bir sonuç elde etmek
çok mutlu etti bizi. Umarım çalışmalarımız bundan
sonra da kesin sonuçlarla devam eder. Başladığımız
günden beri yaklaşık 14 bin örnek çalıştık. Son ay-
larda test sayımız arttı” diye konuştu.

ZOnGULdaK İl Pandemi Kurulu Üyesi Dr.
Bilgehan Açıkgöz, sonbahar ve kış ayla-
rında görülen mevsimsel grip ve üst solu-

num yolu enfeksiyonları nedeniyle sağlık sistemini
zorlayan koronavirüs hastalığının daha da zorlayıcı
hale gelebileceğini belirterek, "Dolayısıyla önümüz-
deki süreçte aslında bizi belki de ilk döneme göre
daha zorlu bir süreç bekliyor" dedi. Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabi-
lim Dalı öğretim üyesi ve İl Pandemi Kurulu üyesi Dr.
Bilgehan Açıkgöz, koronavirüs salgının ilk zamanla-
rında vaka sayılarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta
bugün daha kontrollü bir seyir geçirildiğini söyledi.
Türkiye'de olduğu gibi Zonguldak'ta da vaka artışları
olduğunu ancak aynı nüfusa sahip iller arasında fark-
lılığı bulunmadığını ifade eden Dr. Açıkgöz, "Salgının
ilk döneminde Zonguldak özel bir yer olarak karşı-
mıza çıktı ve Zonguldak için özel önlemler alındı.
Benzer kentlere göre vefat sayıları fazlaydı. Şu an öyle
bir şey yok ancak salgının ilerleyen dönemlilerinde
neyle karşılaşacağımızı şu an kestirmek çok mümkün
değil. Uzun zamandır seyri devam ediyor” dedi.

Burada hataya
asla yer yok

Grip deyip geçmeyin
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Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Pandemi nedeniyle mart
ayından bu yana kapalı olan
okullar 21 Eylül’de yüz yüze

eğitim için kapılarını açtı. Anaokulu ve
ilkokul 1’inci sınıflar için başlayan yüz
yüze eğitim sürecinde, çocuğun bes-
lenme çantası da önem taşıyor. Bağı-
şıklık sistemini korumak adına ailelerin
çocuklarının yeterli ve dengeli beslen-
mesine dikkat etmesi gerektiğini belir-
ten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Filiz Bakar, “Bağışıklığın dü-
zenlenmesinde birçok takviye gıda var
ancak en önemli faktör yeterli ve den-
geli beslenme. Her öğünün içinde kar-
bonhidratların olması, taze sebzenin
bulunması, meyveler, süt ve süt ürün-
leri çok önemli. Bunu göze alarak den-
geli bir beslenme planı hazırlamaları
önem taşıyor. 3 ana öğün, 2 ara öğün
şeklinde bir beslenme olması gerekiyor.
Aradaki atıştırmalık ve ara öğünlerde
de sağlık besinler tercih edilmesi
önemli. Bu çocuğun bağışıklığını güç-

lendirecektir” diye konuştu.

Yumurta olmadan olmaz

Sabah kahvaltısında mutlaka süt ürün-
lerinin yer alması gerektiğini anlatan
Prof. Dr. Filiz Bakar, “Bunun yanında
peynir, zeytin, bir dilim tam buğday ek-
meği öneriyoruz. Yanında salatalık,
domates olmalı. Bal ve reçel gibi kar-
bonhidratlara da burada yer verilmeli.
Özellikle yumurta olmazsa olmaz çok
önemli bir kahvaltı besini olacaktır.
Çocuk okula çok erken gidiyorsa okul-
larda bir kahvaltı saati olabilir. Çocuğu
erken saatte beslenmeye zorlamamak
bunun yerine bir muz ile bir bardak süt
vermek mantıklı olacaktır” tavsiyesinde
bulundu.

Paketli ürün almayın

Paketli ürünlere beslenmede asla yer
verilmemesinin altın çizen Prof. Dr.
Filiz Bakar, şu uyarılarda bulundu:
“Paketli ürünlerin hepsi bir şekilde ko-
ruyucu içeriyor. İçindekiler kısmına

baktığınızda o kadar çok madde yer
alıyor ki bunlar bir araya geldiğinde
çocuğa ve bağışıklık sistemine zarar
veriyor. Bağırsak sistemiyle ilgili ciddi
yan etkiler oluşturuyor. Çocuk çok se-
verek tüketiyor ama paketli ürünleri hiç
tavsiye etmiyoruz. Hazır kek yerine ai-
leler evde kek yapıp çocuğun yanına
ara öğün seçeneği olarak koyabilir.
Bunun yanında çocuğa C vitamini tak-
viyesi alacağınıza sabahları bir bardak
portakal suyu içirebilirsiniz. Taze
meyve de tüketebilir. Yani bir çocuğun
günlük ihtiyacı bu besinler. Aslında
dengeli beslenmeyi herkes biliyor.
Ancak uygulaması zor. Bir şekilde ko-
layımıza gidene ulaşıyoruz. Hazır
paket ürünlerini kullanmaya yaklaşıyo-
ruz. O nedenle dengeli beslenmede et-
kili bir besin bal. Balın faydalarını
yıllardır biliyoruz. Pekmez de aynı şe-
kilde çocuklar tarafından tüketilmeli.
Günlük beslenmede bunlara yer ver-
mek önemli. Çocuğa bu besinleri hoş-
lanacağı şekilde vermek gerekiyor.”

M edipol Mega Üniversite Has-
tanesi Organ Nakli Bölümün-
den Prof. Dr. Onur Yaprak,

tüm dünyada halen çok büyük bir sağlık
sorunu olan Hepatit B virüsüne ilişkin
açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yap-
rak, hepatitin karaciğerde iltihap oldu-
ğunu, viral hepatitin ise bu iltihabın
virüslere bağlı gelişmiş olduğunu ifade
ederek “Tüm dünyada viral hepatite
neden olan virüslerin çoğu hepatit B vi-
rüsleridir. Hepatit B virüsünün varlığı ilk
kez 1967 yılında ortaya konulmuş ve ta-
nımlayan doktor Bloomberg Nobel Tıp
Ödülü kazanmıştır. 1982 yılında ise he-
patit B aşısı geliştirilmiştir. 1998 yılından
itibaren ülkemizde hepatit B aşısı rutin
aşılama programında yer almaktadır.
Yeni doğan bebeklere 0-1-6’ncı ay şek-
linde 3 doz halinde aşı yapılmaktadır”
dedi. 

Her 3 kişiden birinde var

Her yıl yaklaşık 1 milyon insanın aşı ile
korunması mümkün olan bir hastalık
yüzünden nedensiz bir şekilde hayatını
kaybettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Yap-
rak, şöyle devam etti: "Dünyada ve ülke-
mizde ortalama her 3 kişiden biri hepatit
B enfeksiyonu geçirmiş olup dünyada
257 milyon ülkemizde ise 3 milyon civarı
hepatit B taşıyıcısı mevcuttur. Hepatit B
ile enfekte olmanın insan sağlığına kara-
ciğerde siroz ve kanser gelişimi gibi çok
ciddi hayati sonuçları vardır. Hepatit B
bulaşan insanların çoğunluğu hastalığı
ayaktan geçirir ve bağışıklık kazanır. Üs-
telik bu insanların büyük bir kısmı has-
talığı geçirdiğini fark etmez. Bu
durumda virüs de kandan temizlenir.
Bazı insanlarda ise hepatit B’ye karşı ba-
ğışıklanma oluşmaz ve taşıyıcılık devam
eder. Buna kronik enfeksiyon diyoruz.
Hepatit B doğumda bulaşırsa yüzde 90,
beş yaşına kadar bulaşırsa yüzde 20 ila
30 ve erişkinlikte bulaşırsa yüzde 2 ila 5
civarında kronikleşir. Kronik Hepatit B
enfeksiyonu olanların yaklaşık yüzde 25
ila 40’ında karaciğer hastalığına bağlı

siroz ya da karaciğer kanseri gelişebil-
mektedir."

10 kişiden 1'i taşıyıcı 

Prof. Dr. Onur Yaprak, hepatit B’nin 3
temel bulaşma yolu bulunduğuna işaret
ederek şu bilgileri paylaştı: "Anneden ço-
cuğa, kan ile temas veya cinsel ilişki yo-
luyla bulaşma gerçekleşiyor. Hepatit B
için; sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya
da diş müdahaleleri yapılması, kullanıl-
mış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı ve
diş fırçası gibi eşyaların ortak kullanımı,
güvensiz cinsel temas, sterilize edilme-
miş araçlarla dövme, piercing, manikür,
pedikür uygulanması da sık bilinen
bulaş yollarıdır. Hepatit B taşıyıcılarının
ancak 10’da biri taşıyıcı olduğunun far-

kında olup genelde insanlar evlilik ön-
cesi, check-up sırasında ya da kan bağışı
için kan örneği verdiklerinde haberdar
olmaktadır."

Karaciğer için kontrol gerek 

Ülkemizde yapılan karaciğer nakillerinin
en büyük nedeninin hala hepatit B’ye
bağlı gelişmiş karaciğer hastalıkları ol-
duğuna değinen Prof. Dr. Yaprak, şu de-
ğerlendirmede bulundu: "Ülkemizde 20
yılı aşkın bir süredir aşılamanın rutin ya-
pılması nedeni ile önümüzdeki birkaç 10
yılda hepatit B virüsü sorun olmaktan
çıkacaktır. Ancak bu süre zarfında 1998
öncesi doğan herkesin sağlık kurumla-
rına başvurarak hepatit B’ye karşı bağı-
şıklık durumlarını saptayan testleri

yaptırmasını öneriyorum. Hepatit B ile
hiç karşılaşmamış olan kişiler aşılana-
rak bu hastalığa karşı yüzde 95 ora-
nında korunma elde edeceklerdir.
Üstelik hepatit B aşısı grip aşıları gibi
her yıl yapılması gereken bir aşıda değil-
dir. 3 doz yapıldıktan yıllar sonra bile
antikor titresi hala 10 mIU/ml’den fazla
ise tekrar yapılmaya ihtiyaç olmaz. He-
patit B’yi geçirmiş ve bağışıklanarak
yüzey antijenine karşı antikor üretmiş
kişilerin ise aşılanmaya ihtiyaçları yok-
tur. Bu gruplar dışında kalan tüm hepa-
tit B taşıyıcılarının ise oluşabilecek bir
siroz veya kanser riskine karşı ömür
boyu hekim kontrolüne girmesi, 6 ay ya
da en geç yılda bir düzenli kontrollerini
yaptırması gerekmektedir.” DHA

HEPATIT B ASISI
OLMAK SART
Türkiye’de ortalama her 3 kişiden birinin hepatit B enfeksiyonu geçirdiğini dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Hepa-
tit B bulaşan insanların çoğunluğu hastalığı ayaktan geçirir ve bağışıklık kazanır. Bazı insanlarda ise hepatit B’ye karşı
bağışıklık oluşmaz ve taşıyıcılık devam eder. Buna kronik enfeksiyon diyoruz. Kronik Hepatit B enfeksiyonu olanların
yaklaşık yüzde 25 ila 40’ında karaciğer hastalığına bağlı siroz ya da karaciğer kanseri gelişebilmektedir” dedi

Onur Yaprak

Çocukların sağlığı
için önemli uyarı

Çocukların sağlığı
için önemli uyarı

Çocukların sağlığı
için önemli uyarı

Çocukların sağlığı
için önemli uyarı

Çocukların sağlığı
için önemli uyarı

Çocukların sağlığı
için önemli uyarı

Yüz yüze eğitim anasınıfı ve ilkokul 1’inci
sınıflar için başladı. Okula giden çocuğun
bağışıklığını korumak adına çeşitli beslenme
önlemleri almak gerekiyor. Beslenmede paketli
ürünlere asla yer verilmemesi gerektiğini anla-
tan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Filiz Bakar, “Bu ürünler çocuğun bağışıklık
sistemine zarar veriyor. Bağırsak sistemiyle 
ilgili ciddi yan etkiler oluşturuyor” 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

LALELİ'dE tramvay ile tur otobü-
sünün çarpışma anı güvenlik ka-
meralarına yansıdı. Görüntüler de

otobüsün tramvay yoluna girdiğinde dura-
mayan tramvayın çarpması görülüyor.
Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Bulga-
ristan plakalı bir turist otobüsü, Laleli Aksa-
ray arasındaki trafik ışıklarında yasak
olmasına rağmen dönüş yapması üzerine T1
Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay ile
çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine it-
faiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tra-
fik ışıklarının bulunduğu yerden otobüs
çekilirken, kaza sırasında raydan çıkan tram-
vay da kurtarılarak bakıma gönderildi. Kaza
nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu
yaşandı. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hat-
tında geçici bir süre için seferler, Kabataş-Be-
yazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları
arasında yapıldı. Tramvayın olay yerinden
kurtarılmasının ardından T1 Kabataş-Bağcı-
lar tramvay seferleri normale döndü. Kaza
anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yan-
sıdı. Görüntüler de otobüsün tramvay yo-
luna girdiğinde duramayan tramvayın
çarpması görülüyor. 

KAzA, D-100 Karayolu
Ankara istikametinde saat
00.45 sıralarında yaşandı.

78 SS 982 plakalı aracı kullanan
Uğur Aras, Mustafa Kemal Paşa
Metrobüs durağı mevkiine geldiği sı-
rada henüz bilinmeyen bir nedenle
direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, bunun
üzerine önce yolu ayıran demir kor-
kuluklara ardından aydınlatma dire-
ğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle
otomobil yan yola savrulurken, sü-
rücü araçta sıkıştı. Otomobilde bulu-
nan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de
kazayı yara almadan atlattı. Kazayı
gören diğer sürücüler, bir yandan ya-
ralının yardımına koşarken bir yan-
dan da durumu itfaiye, polis ve
sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine
gelen itfaiye ekibi, yaralı sürücüyü sı-
kıştığı yerden kurtararak sağlık ekip-
lerine teslim etti. Yaralı sürücü, sağlık

ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu
ambulansla hastaneye kaldırdı. Te-
davi altına alınan sürücünün duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri de yolda ikinci bir kaza ya-
şanmaması için önlem aldı. Kazaya
karışan otomobilin yoldan kaldırıla-
rak yolun temizlenmesi sonucu ula-
şım normale döndü. Öte yandan,

kazada otomobilde sıkışan sürücü-
nün itfaiye ekipleri tarafından kurta-
rılma anları bir vatandaş tarafından
cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde itfaiye ekipleri, sürü-
cüyü bulunduğu yerden çıkararak
sağlık ekiplerine teslim ediyor. Yaralı
ambulans ile hastaneye götürülüyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yolu ayıran demir
korkuluklara sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kaza otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye
ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Avcılar'da 
korkunc kaza

Tramvayla 
otobüs çarpıştı

TEM Otoyolu Aslantepe mevki-
inde hız yaparak, trafikte seyir ha-
linde olan araçlara 'makas' atan

sürücü sivil trafik ekipleri tarafından yaka-
landı. Ehliyetine el konulan sürücü adli
işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim
edildi. İstanbul TEM Otoyolu Aslantepe
mevkiinde hız yaparak 'makas' atan sürücü
trafiği tehlikeye attığı anlar kameralara yan-
sıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüle-
rin ardından İstanbul Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri hare-
kete geçti. Sivil Trafik Ekipleri, görüntüleri
inceleyerek otomobil plakasını ve sürücü-
sünü tespit etti. Ekipler, 34 DAD 09 plakalı
araç sürücüsü Mehmet D.'yi kısa sürede
gözaltına aldı.  Trafiği tehlikeye atan ma-
gandaya "Yönetmelikte öngörülen sayıda
tescil plakası takmamak" maddesinden 505
TL, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürü-
cülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye so-
kacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit
değiştirmeleri" maddesinden bin 228 TL
olmak üzere toplamda bin 733 TL idari
para cezası kesildi. Sürücü Mehmet D. 'nin
sürücü belgesine geçici süreyle el konulur-
ken, adli işlem yapılmak üzere Kağıthane
İlçe Emniyet Müdürlügü Sanayi Polis Mer-
kezi Amirliğine teslim edildi.

Makas atan 
maganda
yakalandı

ÇATALCA'da bulunan serada bir
kişiyi döverek öldürdüğü iddia-
sıyla Bursa'da gözaltına alınan

Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Serada yer alan barakada Afganistan uy-
ruklu Nazar Mohammed'in öldürülmesi
üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ça-
lışma başlattı. Cinayet olayının zanlılarını
tespit edip yakalamak için harekete geçen
İstanbul JASAT ekipleri Çatalca, Büyükçek-
mece, Bahçelievler, Yenibosna, Fatih, Sul-
tangazi, Sakarya, Bursa'da 127 farklı
bölgede bulunan kamera kayıtlarından yak-
laşık 600 saatlik görüntüyü inceledi. Ekipler
zanlıların aynı serada çalışan Afganistan
uyruklu Asadullah W, Janzeep K. ve Sha-
hed S. olduğunu tespit etti. 

Cinayeti
JASAT çözdü

Arnavutköy'de eşini ormanlık alanda öldüren ardından girdiği apartmanda arkadaşını öldüren katil zanlısı Ersin Yılmaz (28) adliyeye
sevk edildi. Şüphelinin aracıyla olay yerine geldiği ve olayda kullandığı silahı çöp poşetine attığı güvenlik kameralarına yansıdı

CIfte CInayetIn
katIl zanlIsI!

İSTANBUL Emniyet Müdür-
lüğü Siber Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri,

yaptıkları çalışmalarda, yasadışı sol
terör örgütlerinden suç kaydı olan kişile-
rin de bulunduğu, internet tabanlı uygu-
lamalar üzerinde örgütlü ve organize bir
şekilde hareket ederek paylaşımlarla, se-
çilmiş hükümete karşı halkı kin, nefret

ve düşmanlığa sevk eden "İsimsizler Ha-
reketi"nin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgi-
sine ulaştı. Toplumsal hareketleri
planlayarak kitleleri sokağa dökme ça-
bası içinde oldukları bilinen ve yasadışı
sol terör örgütüne üye olmaktan kaydı
bulunan tutuklu Taylan K. tarafından
kurulan hareketin, İstanbul Barosu'na
kayıtlı ve yasadışı sol terör örgütüne üye

olma ve örgüt propagandası yapma su-
çundan kaydı bulunan ve hala aranan
Avukat Tamer D.'nin devam ettirdiği öğ-
renildi. Gelen bilgileri değerlendiren
polis ekipleri, 16 ilçesinde eş zamanlı
operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin
şu ana kadar 19 kişi gözaltına aldığı 
öğrenilirken, operasyonun devam
ettiği öğrenildi.

O lay, dün sabah saatle-
rinde Arnavutköy'de
meydana geldi. Edinilen

bilgiye göre, Ersin Yılmaz
Domuz Deresi mevkiinde orman-
lık alanda eşi Elif Yılmaz (30)'ı si-
lahla ateş ederek öldürdü.
Şüpheli Ersin Yılmaz işlediği ci-
nayetin ardından Mustafa Kemal
Paşa Mahallesi Hıdır Sokak üze-
rindeki Emre Erdoğan'ın (32) ya-
şadığı eve giderek zili çaldı.
Şüpheli zili çalarken, Erdoğan'ın
eşi kapıyı açtı. Ersin Yılmaz bir
anda eve girerek Erdoğan'a si-
lahla ateş etmeye başladı. Erdo-
ğan kanlar içinde yere düşerken,
saldırgan hızla evden çıkarak ka-
yıplara karıştı. Silah seslerini
duyan komşular, durumu polise
bildirdi. Polisin çalışmaları so-
nucu şüpheli Ersin Yılmaz saatler
sonra Sultangazi'de yakalandı.
Polis ekipleri, şüphelinin olayda

kullandığı silahı ele geçirdi.

Gönül ilişkileri vardı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdür-
lüğüne getirilen Ersin Yılmaz'ın
ifadesinde iki cinayetide işlediğini
itiraf ettiği ve eşi Elif Yılmaz ile
Emre Erdoğan arasında gönül
ilişkisi olduğunu söylediği belir-
tildi. Konfeksiyon atölyesi sahibi
olan şüphelinin 4 adet suç kaydı
olduğu öğrenildi. Katil zanlısı şu-
bedeki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi.

Şüpheli kameralarda

Öte yandan şüphelinin aracıyla
olay yerine geldiği işlediği cinaye-
tin ardından koşarak aracına bi-
nerek olay yerinden ayrıldığı
kameralara yansıdı. Şüphelinin
başka bir görüntüde ise cinayet-
lerde kullandığı silahı çöp torba-
sına attığı görülüyor. DHA

Fuhuş çetesine
operasyon

İSTANBUL'dA Türk ve yabancı uyruklu
kadınlara fuhuş yaptırdıkları ve yer
temin ettikleri iddia edilen 10 şüpheli

eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Adli-
yeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak
cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü
tarafından açılan soruşturmada ekipler, 16 - 22
Eylül tarihleri arasında teknik ve fiziki takip baş-
lattı. Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler,
tespit ettiği 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Yapılan baskınlarda fuhuşa aracılık yapan ve yer
temin eden 10 şüpheli yakalandı. Baskınlarda
21'i Türk 8'i yabancı kadın kurtarıldı. Şubede iş-
lemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk
edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si
tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli
ise serbest bırakıldı. 

Provokasyon operasyonu: 19 gözaltı
İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı olarak yapılan operasyonda sosyal medyada faaliyet
gösteren ve kendilerine "İsimsizler Hareketi" adını veren şebekenin 19 üyesi gözaltına alındı



O ğuz Gündoğdu, Silivri açıkla-
rında geçen yıl 26 Eylül’de kay-
dedilen 5.8 büyüklüğündeki

depremden bu yana yaklaşık 1 yıl geçti-
ğini, bu tarihe kadar Marmara Deni-
zi’nde bekledikleri aktiviteyi gösterecek
herhangi bir deprem olmadığını anlattı.
DHA muhabirine değerlendirme yapan
Dr. Gündoğdu, geçen yıl meydana gelen
deprdemin, 1912 kırığının devamı niteli-
ğinde bir yer sarsıntısı olduğunu vurgu-
layarak, “Buradaki fay halen aktif.
Marmara’nın içinde Silivri’nin açıkla-
rında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk bir-
kaç depremin peş peşe oluşu şeklinde.
Bu sarsıntılar insanların hissedeceği bü-

yüklükte değil. Bunları rasathanenin
verdiği verilerde, haritalarda görüyoruz.
5.8 büyüklüğündeki deprem ters bir
faydı. Bu ters fayın oluşu biraz garipti”
dedi.

Anormal veri yok

Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri yakınla-
rında 1912 yılında Tekirdağ Şarköy’de
Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde
deprem olduğunu, oradaki enerjinin bo-
şaldığını, Saroz Körfezi’nden itibaren
oradaki kolun kırıldığını bildirirken, yö-
netiminde kendisinin de bulunduğu
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği’nin
(DOHAD) arazide yerleştirdiği yer ha-

reketlerini ölçen aletlerin ters atımlı
geçen yılki deprem öncesinde hiçbir
anormal veri göstermediğine dikkat
çekti.

Depremin öncüsü değil

Dr. Gündoğdu, teknik olarak oluşumu
tam açıklanmayan bu deprem ile ilgili
“Doğu Anadolu Fayı”nı 1971 Bingöl
depremi sırasında arazi çalışması yapar-
ken fark eden Türkiye’nin yetiştirdiği
önemli yer bilimcilerinden Esen Arpat’ın
kendisine teknik yönden izah etmeye ça-
lıştığını anlatırken, “Bu fayın Marma-
ra’ya girişi ile Marmara’daki bu çukurda
oluşu arasında fark var. 5.8 büyüklüğün-

deki Silivri Depremi olası Marmara
depreminin öncüsü değil” diye konuştu.

Eğitimler ertelendi

Silivri’deki 5.8 depreminin ardından Av-
cılar'da bir cami minaresinin yıkıldığını,
bazı okul ve kamu binaları için yıkım
veya güçlendirme kararları alındığını,
başta öğretmenler olmak üzere toplu-
mun büyük kesimimin olası afetlere
karşı hazırlıksız olduğunun görüldü-
ğünü belirten Dr. Oğuz Gündoğdu, baş-
kanı olduğu Mahalle Afet Gönüllüleri
Derneği’nin (MAGDER) pandemi ne-
deniyle planladığı afet eğitimlerini erte-
lemek zorunda kaldıklarını ekledi. DHA
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O rmanları başta olmak üzere doğa-
nın katledilip yok edildiğini ve rant
uğruna doğanın dengesinin bozul-

duğunu belirtip gezi olayları dahil birçok
eylemin başlatılmasın da rol alanların "Mil-
let Bahçeleri pahalıya mal oluyor" diyerek
yeşillendirilmek istenen kentlerdeki çalış-
malara karşı çıkmaları "İstanbul Boğazına
köprü istemiyoruz, Marmaray'ı istemiyo-

ruz, Kanal İstanbul'u hiç istemiyoruz" de-
melerine benziyor.

Aynı gurup bu ülkenin kurulmasına ön-
derlik eden liderin üzerinden politika
yapma alışkanlıklarından da asla vazgeç-
miyorlar. Bunu yaparken de onu çok sev-
diklerinden değil adı üzerinden siyasi rant
elde etme hesapları içindeler. Bu hesaplar
öylesine bir hesap ki gerektiğinde birbirle-

rini yemeyi de normal hale 
getiriyor.

Bunun en son örneği orada olmasından
çok da razı olmadıkları Canan Kaftancıoğ-
lu'nun Atatürk'ün adını söylerken isminin

başına koyduğu "Gazi" kelimesidir. Sanki
başka dert yokmuş gibi bu tür saçma pole-
miklerle gerçek gündemi ve kendilerinin
başarısızlıklarını maskelemeye çalışanların
da hep aynı merkezdekiler olduğudur.

Gezi olayları esnasında kendisini araya-
rak"-Abi ben Ankara'dayım ve şu an 
Kızılay'dayım, Gezi eylemlerinin içinde kal-
dım. Çık gel bu eylem sahipsiz, Deniz Gez-
miş'ini arıyor. 

Siz neredesiniz? Gelsenize" dediğim ama
nedense gelemeyen Gürsel Tekin' inde katıl-

dığı bu son tartışmanın asıl hedefinin
CHP'nin kozmik odasının İBB'yi dışardan
yönetmek isteyen gurubun hesabının olduğu
şüphesidir.

Çünkü kendilerinin yapamadığını, verdiği
özgüvenle 25 yıl sonra da olsa Atatürk'ün
gölgesinde siyaset yapmayı kendisine ilke
edinmiş olan ama bir türlü %25 in üzerine
çıkamayan CHP'nin kozmik odasının asıl
hedefi Canan Kaftancıoğlu'dur. 

Bunu yaparken de Atatürk dahil her
türlü materyali kullanmak vaciptir..

Atatürk ve Kaftancıoğlu!

TeknofesT Yönetim Kurul Başkanı Selçuk
Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem
Gelir’in “Paniğini Maskele” projesini çok beğendi. Ke-
rem’in projesini dinleyen Bayraktar, “Çok ilginç ve deği-
şik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.

Çağırıcı başarı diledi

Gaziantep’te başlayan TEKNOFEST Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi’ni Enderun
Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki
Kerem Gelir temsil ediyor. Sağlık kategorisinde “Paniğini
Maskele” isimli projesini tanıtan Gelir, büyük ilgi görü-
yor. Festivalin bugünkü ayağında Gelir, projesini Türkiye
Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk
Bayraktar’a anlattı. Heyecanlı Kerem’in anlattıklarını
dinleyen Bayraktar, “Anlattıkların çok güzel. Çok ilginç
ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi. Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nede-
niyle yanında olamadığı Kerem’e başarılar diledi.
Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kulla-
nımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak
üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda 
kullanılabilecek. 

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri’de geçen yıl 26
Eylül’de meydana gelen Silivri Depremi’ni değerlendirirken,
“Marmara’nın içinde Silivri’nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu
yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Ancak bu 
depremler insanların hissedeceği büyüklükte değil” dedi
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Bayraktar’dan
Kerem’e tam not

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Sıkıntınızı biliyorduk
Çatalca'da hizmet veren otobüsçüler Belediye Başkanı Mesut Üner'i kahvaltıda ağırladı. Üner, "Otobüsçülerimizin ne kadar sıkıntıda olduğunu
görüyorduk. Şu anda hepsi çözüme kavuşmuş oldu. Yeni düzenlemeyle yolcu başına ücret ödemesi artık kilometre bazlı olacak" dedi

ÇaTalca’da hem oto-
büsçüler camiasının hem
de vatandaşların uzun

yıllar en önemli sorunlarından biri
daha çözüme kavuştu. İBB Mecli-
si'nde halk otobüsleri için yeni bir
düzenleme getirildi. Otobüsçüler,
minibüsçüler ve taksiciler camiası,
kendilerine yapmış olduğu yardım
ve desteklerden dolayı Çatalca Bele-
diye Başkanı Mesut Üner’e kahvaltı
vererek teşekkür etti. Çatalca Oto-
büsçüler Kooperatifi Başkanı Mu-
zaffer Ergün, Mavi Marmara
Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Emin
Uysal, Çatalca Şoförler ve Otomo-
bilciler Odası Başkanı Sacit Şık,
otobüs işletmecileri, şoförleri, taksici
ve minibüsçü temsilcilerinin katılı-
mıyla gerçekleşen programda yeni
düzenlemenin uzun mücadeleler
sonucunda sonuçlandığının altı çi-
zilerek Başkan Mesut Üner’in emek
ve gayretlerinin büyük olduğu vur-
gulandı.

İlçemize hayırlı olsun

Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, bu güzel sonucun tek başına
yapılan bir mücadeleyle değil bir-
likte başarıldığını belirttiği konuş-
masında yeni düzenlemenin hayırlı,
uğurlu olmasını diledi. Üner, “İlçe-
mizde sizlerin acil olarak çözüme
kavuşmasını istediğiniz ilçemizin
kanayan yaraları birkaç konu vardı.
Birisi otobüslerimizin bu sorunu,
diğeri taksilerimizin rengi ve mini-
büsçülerimizin kiralarının yüksek ol-
masıydı. Otobüsçülerimizin ne
kadar sıkıntıda olduğunu görüyor-
duk. Şu anda hepsi çözüme kavuş-
muş oldu. Yeni düzenlemeyle yolcu
başına ücret ödemesi artık kilometre
bazlı olacak. Siz otobüsçülerimizde,
halkımız da artık daha rahat olacak.
Aylık ücretler, kilometre üzerinden
İETT tarafından ödeneceği için es-
nafımızın gelir kaygısı ve bu kaygı
nedeniyle yaşanan aşırı dolu otobüs
görüntüleri yaşanmayacak. Otobüs-
lerimiz daha sık ve daha az yolcuyla
hizmet verecek. Bu kararın çıkma-
sında İBB Meclis üyelerimiz, ilçe-
miz siyasi parti başkanları ve
bugüne kadar emek vermiş herkese
teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"
ifadelerine yer verdi.

Birlikte yüzdüler
Manş’ı 33 kez yüzerek geçen Michael Read, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin
konuğu olarak Avcılar’daydı.  Hançerli ve Read, Türk yüzücüler ve Avcılar’ın profesyonel
yüzücüleri ile birlikte Avcılar Denizköşkler Sahili’nde birlikte yüzdü

daha önce de engelli şampiyonlarla
yüzen Başkan Turan Hançerli’yi, dün-
yaca ünlü 80 yaşındaki yüzücü Michael

Read ve Avcılarlı yüzücüleri Denizköşkler Plajında
bekleyen vatandaşlar alkışlar eşliğinde karşıladı.
Michael Read ile yüzmekten onur duyduğunu be-
lirten Hançerli, etkinliğin ardından şunları söyledi;
"Türkiye’de Kıbrıs geçişişini yapmak isteyen arka-
daşlarımıza eşlik etmek için Türkiye’de bulunan
Michael Read bugün Avcılarımızda. 1 kilometre
gidiş 1 kilometre
dönüş olmak
üzere açık deniz
yüzücülerinin de
kullandığı 2 ki-
lometrelik par-
kuru bugün
beraber dene-
yimledik. Mic-
hael Read ve
Avcılarlı yüzü-
cülerimizle yüz-
mek büyük bir
onurdu. Hare-
ket, spor daha
fazla sağlık için
gerekli. Avcıları-

mızda denize girebiliyoruz ve bu büyük bir şans."

En büyük mutluluğum

Hançerli’nin davetinden büyük mutluluk duydu-
ğunu ve Avcılar’da yüzmekten keyif aldığını belir-
ten  Read, “Aynı düşünceye sahip insanlarla
birlikte olmaktan mutluluk duydum. Benim yapa-
bileceğim en önemli şey insanları denize, yüzmeye
ve egzersiz yapmaya teşvik etmektir. Bu benim en
büyük mutluluğum" dedi.

Tekirdağ'ın su sorunu çözülecek

Tekirdağ’ın turizm potansi-
yeli yüksek bölgelerinden biri
olan ve yaz aylarında nüfusu

büyük bir artış gösteren Süleymanpaşa il-
çesi Kumbağ ile Barbaros mahallelerinin
bölgesel olarak artan ve hızla gelişen yer-
lerin mevcut atıksu arıtma tesisi ihtiyacı-
nın karşılanması için "Kumbağ Tm2 -
Altınova Tm12 Arası Terfi Hattı" projesi
TESKİ tarafından hazırlanarak İller Ban-
kası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne onayla-
tıldı ve inşaatı için İller Bankası’ndan
kredi finansı sağlandı.

Tesisler kurulacak

Bahse konu bu proje ile Kumbağ mahal-
lesinde yer alan mevcut TM-2 terfi mer-
kezi ile Altınova mahallesi TM-12 terfi
merkezi arasında 1 adet ek terfi merkezi
ile yaklaşık 8.500 metre ø 630 mm
HDPE atıksu terfi hattı olarak yapılacak.
Bu proje sayesinde
Altınova Terfi mer-
kezine gelen atıksu-
yun Süleymanpaşa
ilçe merkezinde yer
alan Batı Atıksu
İleri Biyolojik
Arıtma Tesisine
ulaştırılması 
hedefleniyor.

Gereken finansman sağlandı 

Yaz aylarında büyük bir artış gösteren
nüfusun ihtiyacını karşılamak ve atıksula-
rın arıtılarak deşarjının sağlanması için
önemli bir projeyi hayata geçirmeye ha-
zırlandıklarını belirten Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Projemiz hazır, İller Bankası’ndan onayı
aldık ve kredi finansmanını da sağladık.
“Kumbağ Tm2 - Altınova Tm12 Arası
Terfi Hattı” projesinin Ekim Ayında iha-
lesini gerçekleştirerek inşaat çalışmalarına
başlayacağız. Projemiz tamamlandığında
Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin atık-
suları ile uzun yıllardan bu yana Kumbağ
Deresi’ne akan Naip Köyü kanalizas-
yonu, Batı Atıksu İleri Biyolojik Arıtma
Tesisine ulaştırılarak Bakanlık kriterlerine
göre arıtılacak ve deşarjı sağlanacaktır.
Bu mahallelerimizde uygulamaya koy-
duk” dedi. İRFAN DEMİR

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon idaresi (TESKİ), Kumbağ, Barbaros
ve Naip Mahallelerinin atıksu arıtma sorununu çözüyor

SİLİVRİ’DE BİR
YOĞUNLUK VAR
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B ütün uyarı ve yaptırımlara
rağmane sağlıkçılara yeni
bir saldırı gerçekleşti. Olay

dün sabah saatlerinde İstanbul
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
meydana geldi. Sağlık çalışanı,
maskesini doğru şekilde takmayan
bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya
göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağ-
lık görevlisi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine
maske uyarısında bulunulan kişi,
hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağ-
lık çalışanını darp etti. İhbar üze-

rine olay yerine polis sevk edildi.
Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri tarafından polis
merkezine götürüldü. Gözünden
yaralanan sağlık çalışanının ameli-
yata alındığı öğrenildi.

Kalıcı hasar kalabilir

Sağlık çalışanının ameliyatına
giren İstanbul Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalı'nda gö-
revli Operatör Doktor Emre Altın-
kurt yaşanan olayı anlatarak,
personelin sağlık durumu hak-

kında bilgi verdi. Altınkurt, "Perso-
nelimiz dahiliye bölümünde ora-
daki düzeni sağlamak ile görevli,
hasta yakınını maske konusunda
uyarmış maskesini doğru bir bi-
çimde takmadığı için. Daha sonra
hasta yakını hastası muayene ol-
duktan sonra personelimize bir
yumruk atmış. Gözü delinmiş
zaten daha önce de ameliyatlıymış
o göz kornea nakli olmuş. Hassas
bir göz, korunması gereken bir göz.
Baya güçlü bir şekilde vurmuş an-
ladığım kadarıyla yarı yarıya açıl-

mış. Tekrar ameliyata aldık. Onar-
dık kapattık. Kalıcı bir hasar kala-
bilir gözünde. Tekrar ameliyat
olması gerekebilir. Çok üzücü bir
durum sağlık çalışanlarına böyle
zor bir dönemde, pandemi olan bir
dönemde bu şekilde davranılması
gerçekten çok düşündürücü. Bu
konuda gerekli önlemlerin alınma-
sını istiyoruz" diye konuştu. Ameli-
yata giren asistan doktorda
saldırıdan büyük üzüntü duyduk-
larını belirterek , hastalara maske
uyarısında bulundu. DHA

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde bir kişi, maskesini
doğru şekilde takması
gerektiğini söyleyen sağlık
çalışanını darp etti. Gözünden
yaralanan sağlık çalışanının
ameliyata alındığı öğrenildi.
Ameliyatı yapan doktor sağlık
çalışanının gözünde kalıcı hasar
kalabileceğini söyledi

SIDDETIN ONUNE
GECILEMIYOR! SAĞLIKÇI 

AMELİYAT
EDİLDİ

İstanbul’da, 2020 yılının sekiz aylık döneminde, 13 bin 804 yangın gerçekleşti. Yangınların
yüzde 68,1’i Avrupa yakasında, yüzde 31,9’u ise Anadolu yakasında meydana geldi. Anadolu
yakasında en fazla yangın Pendik’te, Avrupa yakasında ise Esenyurt’ta çıktı. İtfaiye
araçlarının yangın yerine ortalama varış süresi, 5 dakika 29 saniye olarak kaydedildi

İstanbul büyükşehir
belediyesi İstatistik Ofisi,
ağustos 2020 İstanbul İt-

faiye İstatistikleri bülteni’ni yayın-
ladı. 2019 yılındaki toplam 22 bin
543 yangının 15 bin 412’si ilk sekiz
aylık dönemde yaşanmıştı. 2020 yı-
lının aynı döneminde, geçen yıla
göre yüzde 10,4 azalışla 13 bin 804
yangın görüldü. İtfaiye araçlarının
yangın yerine varış süresi ortalama
5 dakika 29 saniye olarak kayde-
dildi. Yangına varış süresi, Şile’de 8

dakika, Çekmeköy’de 7 dakika 38
saniye, silivri’de 7 dakika 29 sa-
niye, adalar’da 2 dakika 49 saniye,
Fatih’te 3 dakika 42 saniye ve be-
şiktaş’ta 4 dakika 12 saniye olarak
gerçekleşti.

Avrupa yakasında fazla

Yangınların yüzde 31,9’u anadolu
Yakasında (4 bin 402 yangın),
yüzde 68,1’i ise avrupa Yakasında
(9 bin 402 yangın) görüldü. İlk sekiz
ayda, en fazla yangın anadolu Ya-

kasında Pendik’te (602 yangın), av-
rupa Yakasında Esenyurt’ta (807
yangın) meydana geldi. ağustos
ayında, en fazla yangın Pendik
(112) ve silivri’de (139), en az yan-
gın ise adalar(7) ve bakırköy’de
(23) yaşandı.
En fazla yangın olan mahalleler 147
yangın ile Ziya Gökalp (başakşehir)
ve 93 yangın ile aydınlı (tuzla) oldu.
bu mahallelerin dışında, selimpaşa
Merkez’de 87 ve Güvercintepe’de
(başakşehir) 82 yangın geçekleşti.

Sigara yine ilk sırada
toplam yangınların yüzde 39,58’i si-
gara (5 bin 464), yüzde 27,23’ü elek-
trik (3 bin 759), yüzde 7,32’si yangın
ve kasıt (bin 110), yüzde 1,97’si ço-
cukların ateşle oynaması (272) ve
yüzde 1,33’ü parlama (183) nedeni
ile çıktı. sigara yangınları, en fazla
arnavutköy (327), Esenyurt (311) ve
Küçükçekmece’de (307), en az ada-
lar (8), Şile (28) ve Çekmeköy’de
(49) gerçekleşti..
HIDIR ulaĞ
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Uzaktan eğitime
destek noktası
Esenyurt Belediyesi, 6 farklı merkezde “Uzaktan Eğitime
Destek Noktaları” kuruyor. Evlerinde internete erişim
imkanı olmayan öğrenciler, bu hizmet sayesinde eğitime
online olarak devam etme imkanı bulacak

esenyurt Belediyesi
Kültür İşleri Müdürlüğü,
teknolojiye erişim imkanı

olmayan veya internet sorunu yaşa-
yan öğrenciler için Uzaktan Eğitime
Destek Noktaları kuruyor. Pandemi
sürecinde eğitime online olarak
devam eden ilkokul, ortaokul ve lise
öğrencileri için 6 ayrı merkeze kuru-
lacak olan destek noktaları saye-
sinde, öğrenciler sorunsuz olarak
derslere katılabilecek.

Bir gün önceden randevu

Pandemi sürecinde sosyal mesafe ve
hijyen kurallarına uygun olarak ha-
zırlanan destek noktaları, randevu
sistemiyle hizmet verecek. EBA des-

tek noktalarından faydalanmak iste-
yen öğrenciler, kendilerine en yakın
merkez için en az bir gün önceden
randevu alarak, ücretsiz bilgisayar ve
internet hizmetiyle eğitimlerine
devam edebilecek. Esenyurt Beledi-
yesi’ne ait 6 farklı kültür merkezinde
kurulan destek noktaları gün boyu
öğrencilerin kullanımına açık olacak.
Bu kapsamda öğrenciler, Yunus
Balta Kültür Merkezi, Esenkent Kül-
tür Merkezi, Çınar Gençlik ve Kültür
Merkezi, Sarıkamış Şehitleri Kültür
Merkezi, Yunus Emre Kültür Mer-
kezi ve Saadetdere Gençlik Mer-
kezi’nde kurulan Uzaktan Eğitime
Destek Noktalarından ücretsiz ola-
rak faydalanabilecek.  BARIŞ KIŞ

CHP Grup 
Başkanvekili Özgür

Özel, Kobani 
operasyonunu eleştirdi.
Kars Belediye Başkanı

Ayhan Bilgen'in
gözaltına alınmasına

karşı çıkan Özel, 
"Savcı bey bir telefon

açsa, Ayhan bey bir
ifadenize ihtiyacımız

var dese kaçıp gitmez
herhalde. Kaçıp gitse

işinize gelir yerine
valiyi koyarsınız" dedi

Beyoğlu'nda bu-
lunan CHP İstanbul
İl Başkanlığı'nda dü-

zenlenen basın toplantısına
CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu'nun yanı sıra milletvekilleri
ve gazeteciler katıldı. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
"Kobani olayları soruştur-
ması"nı değerlendiren Özel,
"Bugün, aralarında Kars Bele-
diye Başkanı Ayhan Bilgen ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi
eski İdare Amiri Sırrı Süreyya
Önder'in de bulunduğu eski
milletvekilleri ve HDP eski
MYK üyelerine yönelik bir
operasyon yapıyorlar. İnsan
televizyonu ilk açtığında biraz
ürküyor, Türkiye'de bunlar mı
oluyor, şükür failleri yakalandı
diye bakıyorsunuz. Mevzu 6
yıllık. 6-8 Ekim olayları olarak
bilinen olaylarla ilgili Ayhan
Bilgen daha önce tutuklandı. 9
ay tutuklandı, serbest kaldı ve
Anayasa Mahkemesine baş-

vurdu haksız tutuklandım diye.
Anayasa Mahkemesi 2017-
5974 sayılı kararla dedi ki olay-
ların olduğu, HDP'nin MYK
bildirisinin yazıldığı gün Ayhan
Bilgen'in o toplantıya katılma-
dığı anlaşılmıştır. Bu yüzden o
bildiren sorumlu tutulamaz,
hak ihlaline uğraşmıştır dedi,
yattığı 9 ay içinde tazminat
ödenmesine karar vermiştir.
Bugün Ayhan Bilgen'i 6-8
Ekim olayları sırasında MYK
üyesi olduğu için gözaltına alı-
yorlar. Sebep; Kars'ın seçilmiş
belediye başkanı ve HDP'nin
elinde kalan son il belediye
başkanı" dedi

Kaçıp gitse işinize gelir

"Sırrı Süreyya Önder tutuklan-
dığında bu iddialar kendisine
soruldu, savunma yaptı ve
bundan dolayı ceza almadı"
diyen Özel, "Eğer bundan do-
layı ceza almadıysa zaten bit-
miş, yattığı ceza bununla
ilgiliyse neden bir daha götü-
rüyorsunuz. Savcı bey bir tele-

fon açsa, Ayhan bey bir ifade-
nize ihtiyacımız var dese kaçıp
gitmez herhalde. Kaçıp gitse
işinize gelir yerine valiyi koyar-
sınız. Ancak Ayhan Bilgen'i
yaka paça evinden gözaltına
alarak götürüyorlar ve o gö-
rüntüleri servis ediyorlar. Bunu
Türkiye'de kendileri için elve-
rişli bir gündem yaratmak ve
kendilerine itiraz eden herkesi

sonunuz böyle olur demektir"
ifadelerini kullandı.

6-8 Ekim olaylarına
üzülüyoruz

Özel," Biz 6-8 Ekim Olayla-
rıyla ilgili ölen 50 vatandaşı-
mızı, Yasin Börü'yü
ayırmadan, Mert Değirmenci-
yi'de ayırmadan, Şanlıurfa'da
ölen Aylin Kudin'i de ayırma-

dan hepsi için yüreğimiz yanı-
yor. Ölenlerin hiçbirisini ayır-
madan 6-8 Ekim olaylarına
üzülüyoruz, ağlıyoruz, yüreği-
miz yanıyor. Sorumlular varsa
çıksın ancak sorumsuzluğu
Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan tescillenmiş, hak ihlali
denmiş bir belediye başkanını
görevinden almak, onun üze-
rinden Türkiye siyasetinin de

başka bir çalkantı yaratmaya
çalışanlara da milletimiz uya-
nık olsun, meselesi doğru bir
açıdan görelim. 6-8 Ekim olay-
larının üstünden 6 yıl geçti,
hangi deliller var bilmek isteriz.
Bizim bildiğimiz bir şey yok.
Bunun üzerinden yapılacak
algı operasyonun Cumhur İtti-
fakına zerre yararı olmayacak-
tır" şeklinde konuştu. DHA

Özel: Savcı telefonla çağırmalıydı

Beşiktaş Belediye
Başkanı Rıza Akpolat
geçtiğimiz günlerde

uzaktan eğitime erişim için gerekli
cihazlara ulaşamayan öğrencilere
yönelik “Askıda Cihaz” kampanyası
başlattığını duyurmuştu. Kam-
panya kapsamında Yurtiçi Kargo
ile bir işbirliği gerçekleştirildiğini be-
lirten Başkan Rıza Akpolat “Askıda
Cihaz” kampanyası kargolarının
Yurtiçi Kargo tarafından ücretsiz
olarak taşınacağını açıkladı.

Ücretsiz taşınacak

Uzaktan eğitime erişim için evinde
interneti, bilgisayarı, televizyonu ol-
mayan öğrenciler için Beşiktaş Be-
lediyesi de evinde çalışır durumda
olan tablet, bilgisayar ve televiz-
yonu ya da bu kampanya için satın
aldığı cihazı ihtiyacı olan öğrenci-
lere ulaştırabilmek için “Askıda
Cihaz” kampanyası başlatmıştı.
Eğitimde seferberlik başlatan Be-

şiktaş Belediyesi’nin hayata geçir-
diği kampanya çerçevesinde öğren-
cilere cihaz göndermek isteyen
vatandaşların cihaz gönderileri
Yurtiçi Kargo ile yapılan işbirliği ile
ücretsiz taşınacak. Beşiktaşlı kom-
şuları ve Türkiye’nin her yerinden
büyük ilgi gören kampanyaya des-
tek vermek isteyenlerin, cihazları
sağlam bir şekilde ambalajlayarak
kendisine en yakın Yurtiçi Kargo
şubesine bırakabileceği belirtildi.
DHA

Askıda cihaza 
kargo desteği

Rıza
Akpolat 
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Gıda Komitesinde yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınına karşı ted-
birler ve hasat sonrası hububat

gelişmeleri ele alınırken, 2020 üretim sezonu
için yapılan saha gözlemleri neticesinde rekol-
tenin yüzde 8 artışla 20,5 milyon ton olacağı
öngörüldü. Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan'ın katılımlarıyla toplanırken, küresel sal-
gında alınan tedbirler
ve hasat sonrası hubu-
bat gelişmeleri ele
alındı. Gözler de ülke-
nin buğday üretimine
çevrildi. Tarım ve
Orman Bakanlığı
Ürün Masaları tara-
fından hazırlanan
buğday bülteninden
yaptığı derlemeye
göre, ülke genelinde
söz konusu ürünün hasadı tamamlandı. Özel-
likle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verimli
bir üretim sezonu gerçekleşirken, üretimde
geçen yıla göre yüzde 20 artış gerçekleşti. İlk
hasatların yapıldığı Akdeniz Bölgesi'nde de ve-
rimli bir sezon yaşandı. İç Anadolu Bölgesi'nde
mayıs ayının sonlarına doğru görülen aşırı sı-
caklar ve don olaylarının rekolteye etkisi sınırlı
kaldı. Konya'da ise son 10 yılın en verimli se-
zonu tamamlandı. Marmara Bölgesi'nde üreti-
min yoğun olarak yapıldığı Trakya'da lokal
alanlarda hastalık ve zararlılar tespit edilse de
rekolte uzun yıllar ortalamasında gerçekleşti.
Ege Bölgesi'nde de hasatlar sorunsuz şekilde
bitirildi. Bültene göre, 2020 üretim sezonu için
yapılan saha gözlemleri neticesinde rekoltenin
yüzde 8 artarak 20,5 milyon ton olacağı değer-
lendiriliyor. Hasat süresince piyasa dışı aktörler
yanında gerek Toprak Mahsulleri Ofisinin
(TMO) gerekse Türk Şeker'in alım yapması pi-
yasa fiyatlarının TMO müdahale alım fiyatları-
nın üzerinde seyretmesini sağladı. Fiyatların
üretici beklentisini karşılamış olması nedeniyle
bu durumun 2021 yılı buğday ekim kararlarına
olumlu yansıması öngörülüyor.

TürKiyE, yılın 8 aylık döneminde su
ürünleri ihracatından 632 milyon 260
bin 657 dolar kazandı. Doğu Karade-

niz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yap-
tığı derlemeye göre, Türkiye, ocak-ağustos
döneminde 81 ülkeye 122 bin 613 ton su ürün-
leri ihraç etti. Bu dönemde Hollanda, İtalya ve
Rusya Federasyonu, en fazla dış satım yapılan
ülkeler oldu. Ocak-ağustos döneminde Hollan-
da'ya 87 milyon 91 bin 789, İtalya'ya 83 milyon
615 bin 774 ve Rusya'ya 67 milyon 127 bin 210
dolarlık su ürünleri ihraç edildi. Böylece söz ko-
nusu dönemde su ürünleri ihracatından top-
lamda 632 milyon 260 bin 657 dolar gelir
sağlandı. Geçen yıldan farklı olarak bu dö-
nemde Mısır, Finlandiya, Cibuti, Moritanya, İr-
landa, Kamerun, Tanzanya, Mayotte, Fas,
Senegal, Ruanda ve Kırgızistan'a da su ürünleri
satıldı. DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su
Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail
Kobya, su ürünleri ihracatının ülkeye ve bölgeye
katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. İhracat
yapılan ülke çeşitliliğinin de her geçen yıl arttı-
ğını dile getiren Kobya, su ürünlerine yurt dışı
piyasalardaki ilginin sevindirici olduğunu ifade
etti. Kobya, 1 Eylül'de başlayan 2020/21 su
ürünleri avlanma sezonunun çok verimli olaca-
ğını umduklarına işaret ederek, buna bağlı ola-
rak balık ihracatının önümüzdeki dönemde
daha da artacağını kaydetti.

İ psala Çiftçiler Üreticileri Başkanı
Sedat Balcılar gazetemize yaptığı
açıklamada" Mahalesef bu yıl çiftçi

arkadaşlarımızla birlikte beklediğimiz ve-
rimleri alamamadık. Geçtiğimiz yıllara
göre   %40 ila  %50 arasında  düşüş var.
Bizi tek sevindiren ise   kalite   oranında
düşüş olmaması "diyen Balcılar," Ulusal
Çeltik Kalkınma Projesi hakkında Bilgi sa-
hibi olmadığını belirterek sözlerine şöyle
devam etti."Bu  proje çiftilerimize   faydalı
olmak adına   Sayın Tarım Bakanlığımız
tarafından düşünülmüştür. Umarım fay-
dalı olur. Şu an deney  yapılan yerlerde
ürünün artışı ve kalitenin daha  iyi olması
ortaya çıkarsa, elbetteki  bu projeyi çiftçile-
rimize öneririz. Öncelikle hasat sonunda
bunu  daha iyi bir şeklilde anlayıp görece-
ğiz" dedi.

Kimyasal gübre kullanıyoruz

Arkadaşımızın sorularını yanıtlayan İlçe
Tarım Müdürü Olcay Karbuz " Mahalel-
sef   tarlalarımızda kimyasal gübre  kulla-
nıyoruz. Gönül isterki hiç bir şekilde
kimyasal gübre  kullanayalım hem ürünle-
rimiz daha sağlıklı  olur  hem de toprağı-
mızı kimysaldan kurtarmış oluruz" Diyen
Karbuz ULUSAL ÇELTİK KALKINMA
PROJESİ hakkında ise" İlçemizde  bu
proje kapsamında  pilot  bölgelerde deney
yapılıyor, muhendis arkadaşlarımız   bu
çalışmaları yakınen takip edip,buradan
numineler alıp analiz yapmakta. Ve alınan
numineleri  rapor  halinde dosyalıyoruz.
Yaptığımız bu  çalışmaları da  bakanlığı-
mıza bildiriyoruz,  bu günlerde hasat  ça-
lışmalarımız  başladı sayılır. Yakın zaman
içinde   denay yapılan yerlerde çıkan ürün-
lerde çıkan fark ve   kalitesini  hep birlikte
göreceğiz" şeklinde  konuştu.

Pirinç kalitesi düşmedi

Önceki dönem İpsala Belediye  Başkanı
Mehmet Kerman" Bildiğiniz gibi ne yazık
ki bu yıl  beklediğimizin neredeyse  yarı
oranında  ürün almaktayız. Umarız  prinç
fiyatlarında  istenilen zam yapılırsa azda

olsa çiftçilerimizin yüzü güler. Bu arada
tek sevindiğimiz ise  pirinçlerimizin kalite-
sinde  bir düşüş olmaması"diyen  Kerman
sözlerine şöyle devam etti. "Ulusal Çeltik
Kalkınma projesi kapsamında  deney ya-
pılan  yerlerdeki hasattan  elde  edilecek
ürün ve   kalite farkını merak ve heycan
içinde  bekliyoruz. Umarız ki   buradan çı-
kacak bir başarı   hepimizin yüzünü gül-
dürecektir"  dedi.

Hasat tarlasında yüzler gülmedi

Tarlada hasat yaparken görüştüğümüz
Hasan Yavas ise “Koca bir yıl  uğarşıp
emek harcadığımız   ekinlerimizde bu yıl
beklediğimiz verimin yaarısını almak biz-
leri üzdü. Ama yapacak  bir şey yok. Buka-
dar   az ürün ürün almamızı ekim
döneminde havaların çok soğuk geçmesi,
bunun yanı sıra  ise  aşırı derecede yaz bo-
yunca kurak geçmesi ve yağmurların yağa-
mamsına  bağlıyoruz"diye açıklama yaptı. 

SaNayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, "Di-
yarbakır'ı çok yakından

takip ediyoruz. Burası mevcut kapasi-
tenin çok daha ötesinde işler yapabile-
cek bir potansiyele sahip. Bu
potansiyeli açığa çıkarmak için çalış-
malarımıza hız kazandırdık. Son 8 se-
nede özel sektörün 7 milyar liraya
yaklaşan yatırımını teşvik belgeleri-
mizle destekledik. Bu sayede 56 bin
vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı."
dedi. Varank, sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: "Birazdan şehrimizin (Diyar-
bakır'ın) ve bölgenin kalkınmasına
katkıda bulunacak 7 farklı projeye
imza atacağız. Böylece yerel potansi-

yeli daha da güçlendirecek 20 milyon
liralık kaynağı Diyarbakır'a kazandıra-
cağız. Bu imzalar sayesinde, mesleki
eğitim, tarımsal kalkınma, turizm ve
kadın istihdamı gibi farklı alanlarda
vatandaşımıza doğrudan dokunan
projeler hayata geçecek. (Diyarbakır)
Tekstil İhtisas OSB'de kadın istihda-
mını teşvik etmek üzere bir kreş kuru-
yoruz. Böylece kadınların çalışmasının
önündeki en büyük engellerden biri
olan çocuk bakım desteğini sağlamış
olacağız. Çocukları hain terör örgütü
tarafından dağa kaçırılan ve onlara
kavuşma ümidiyle bir yılı aşkın süredir
evlat nöbeti tutan Diyarbakır annele-
rini buradan selamlıyorum. Onların

bu kararlı duruşu inanıyorum ki böl-
gede istismar siyaseti yürütenlerin yü-
züne her gün bir tokat gibi iniyor. Biz
de o annelerimizin direnişinden, ka-
rarlılığından ilham alıyoruz."

Valilik ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Diyarbakır Valiliğini ziyaret
etti. Çeşitli temaslarda bulunmak
üzere kente gelen Bakan Varank, vali-
liğe geçti. Şeref defterini imzalayan
Varank, bu bölümde sergilenen ve
ağırlık yarışmasında dereceye giren
Diyarbakır karpuzlarını inceledi. Va-
rank, daha sonra Vali Münir Kara-
loğlu ile görüştü.

Edirne İpsala ilçesinde
çeltik ekimi hasatları

başlarken çiftçiler
ürünlerindeki yarı 

yarıya düşüşü şaşkın-
lık içinde görünce, 

"Bu zamana kadar hiç
böyle olmazdı, havala-

rın  kurak gitmesinin
etkenliği var ama asıl
etken olan nedeni bir

türlü anlayamadık"
şeklinde  konuştu

TEKNOFEST yenilik veriyor
Havacılık, Uzay ve
Teknoloji Festivali
TEKNOFEST'te, bu

yıl ilk kez düzenle-
nen yarışmalarla

Türkiye'deki
tarımda kullanılan

teknolojinin
gelişmesine ve

yeni fikirlerin or-
taya çıkmasına

katkı sağlanılması
hedefleniyor

Diyarbakır’ı takip ediyoruz Buğday zenginliği
yaşanacak

Türkiye su ürünleri
konusunda çok şanslı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Diyarbakır'ı çok yakından takip ediyoruz.
Son 8 senede özel sektörün 7 milyar liraya yaklaşan yatırımını teşvik belgelerim-
izle destekledik. Bu sayede 56 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı." dedi

CIFTCILER
UMDUGUNU
BULAMADI

ULUSAL ÇELTİK KALKINMA PROJESİ
Bu bilgiler ışığında projeyi düzenleyen şir-
ketin EM BİO TEKMOLOJİ A.Ş. oldu-
ğunu öğrendik ve şirketin İstanbul daki
merkezine ulaştık. EM BİO TEKNO-
LOJİ A.Ş. yönetim kurulu başkanı
MEHMET TOPTAN ile görüşme yap-
tık. Sayın Toptan, yıllar süren araştırma-
lar uğraşlar sonucu ülkemiz topraklarının
maalesef kimyasal ilaç ve gübrelerden
artık verim alınamaz olduğunu ve sağlık-
sız ürünler yetiştirildiğini görerek, sağlıklı
ve verimli ürünler için ihtiyaç olan bir
mikrobiyal kültür maddesi  BAYKAL
EM 1 markasına RUSYA da ulaştığını ve
uzun süren bir bürokrasi sürecinden bir-
çok deneme test ve üniversite raporların-
dan sonra TESCİL ve LİSANS
alabildiğini ve ULUSAL  projeler ile geniş
kitlelere ürünü ulaştırma gereğini düşüne-
rek, 3 milyona yakın bir masraf ederek ta-
mamen finansını şirketinin karşıladığını
ve ülkenin birçok şehrinde sadece ÇEL-

TİK te değil PAMUK, ÜZÜM, KURU-
FASULYE, ZEYTİN VS birçok üründe
başarılı projeler tamamladığını belirtti.
EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş. yönetim ku-
rulu başkanı olarak kaldığım müddetçe
bu ürününün tüm topraklarımıza yayıl-
ması için cani gönülden mücadele etmeye
devam edeceğini de üstüne basarak şöyle
devam etti. Bu çalışmaların hem çok
masraflı hem de uzun bir süreçle sonuç
almasına rağmen yılmadan devam ede-
rek gelecek nesillere sağlıklı ve verimli top-
raklar bırakmak istediğini aynı manevi
düşünceyi taşıyan bir ekibinin olduğunu
ve her geçen gün şirketin ve BAYKAL
EM1  markasının farkına varan sivil top-
lum kuruluşları olsun bilim adamları
olsun sürekli büyüyerek devam ettikleri ve
edeceklerini belirtti. Umuyorum ki bu tür
ürünler için başkaları da uğraşlar verirler
ve benzer ürünlerin çoğalmalarına sebeb
olurlar.

TEKNOFEST'TE, Tarım
Kredi Kooperatiflerinin
teknoloji alanında faali-

yet gösteren iştiraki TARNET yürü-
tücülüğünde düzenlenen tarım
teknolojileri yarışmasında takımlar
tarımdaki problemlere çözümler
üretmeye çalışıyor. Yarışlarda verim-
lilik, tasarruf gibi unsunlar ön
planda tutularak, tarımdaki teknoloji
kullanımının yükseltilmesi amaçlanı-
yor. TARNET Genel Müdürü Hu-
zeyfe Yılmaz,TÜİK verilerine göre
Türkiye'de yaklaşık 2,2 milyon çiftçi-
nin bulunduğunu söyledi. Bu raka-
mın yaklaşık 850 bininin Tarım

Kredi Kooperatiflerinin ortağı oldu-
ğunu belirten Yılmaz, kurumun tek-
noloji alanında faaliyet gösteren
iştiraki TARNET olarak tüm çalış-
maları sahada çiftçiyle beraber yap-
tıklarını dile getirdi.

2 bin 600 kişi

Destekleriyle bu yıl ilk defa TEKNO-
FEST'te tarım teknolojisiyle ilgili ya-
rışmanın düzenlendiğini aktaran
Yılmaz, 763 takım ile yaklaşık 2 bin
600 kişinin başvurduğu yarışmada
finale kalan 35 takımın yarıştığını
ifade etti. Yılmaz, "TEKNOFEST'te
lise ile üniversite öğrencilerinin yanı

sıra mezunları için tarım teknolojisi
alanlarında yarışmalar açtık. Onlarla
olduğumuzdan dolayı gerçekten çok
mutluyuz. TARNET olarak biz 3
alana odaklanmış durumdayız. Biri
girdi maliyetleri ve tarımda verimlilik,
ikincisi tarımsal veriye sahip olmak,
üçüncüsü de farkındalık çalışmaları."
dedi. Türkiye'deki tarımda teknoloji-
nin kullanımının düşük olduğunu
vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bizim TEKNOFEST'teki amacımız
gençlerimizi bu alana yönlendirmek
ve farkındalık çalışması yapmak.
Tabi ki yarışmalarda arkadaşlarımız
birçok ürünü buraya getiriyorlar,

belki biz buradaki ürünleri yarın ti-
carileştireceğiz. Asıl amacımız tarım
teknolojilerinde farkındalığı oluştur-
mak, yani bir şekilde gençlerimizin
bu alana katılmasını sağlamaktır ve
bütün hikayemiz bu. Bizim artık
'mili tarım teknolojileri hamlesi' diye
bir çalışmayı başlatmamız lazım.
Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
Çok güzel coğrafi konumda bulu-
nuyoruz, ne ekseniz çıkıyor. Eğer
Türkiye'de tarım teknolojilerine
yoğun bir şekilde yönelmezsek, bu
bizi çok iyi bir noktaya getirmez. İn-
şallah çok daha iyi bir noktaya geli-
riz diye düşünüyorum."

Mustafa
Varank

Gazetemiz muhabiri İrfan Demir,
çiftçilerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin
detaylı bilgi alarak, analiz yaptı.
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AKP’li olmayan giremez!

B
ir tarafta Saraylar, ejder meyveleri, binlerce
koruma, gırla araç konvoyu ve uçaklar...
Diğer tarafta Acun Ilıcalı’nın Covit 19 sebebi

ile uzaktan eğitime bilgisayar ve tableti olmayan 
çocuklar için düzenlediği yardım kampanyası.

Artık internetide komşudan rica eder bağlanıverirdik.
Ama neyse ki şubat ocaktan, eylül de ağustos tan

çok daha çokomelli olacaktı.
Çünkü müjdeler olsun doğalgaz bulmuştuk. Ama

asıl müjde doğalgaz bulan bir ülkede doğalgaza 
yüzde 34.7 zam yapılması idi.

Ve 6 yıldır gökyüzünden süzülen uçağımızı göreme-
sekte tek tesellimiz havaya bakmaktan boyun fıtığı 
olmadığımız için şükretmek olmuştu.

Ki daha üreteceğimiz arabalarla milletin a..ına
koyan Cengiz’in yaptığı yamalı ve çöken yollarda
driftler atıp patiler çekecektik.

Ve bütün bu olumsuzluklara rağmen bizi kıskanan
bir batının olması çok ilginçti!

Neyimizi kıskanıyorlardı ki?
10 liraya bile muhtaç durumda olan bir ülkenin öğ-

renci ve çocuklarına Maliye ve Milli Eğitim Bakanlı-
ğının değilde Acun Ilıcalı’nın, yada yardıma muhtaç
insanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğının değil de Haluk Levent’in sahip çıkıyor olmasını
mı.?

Yoksa israf ve kul hakkı yemenin haram olduğunu
söyleyen bir din adamını 1 milyonluk mercedes’e bin-
mesini mi?

Oysaki 10 milyar lira bütçeye sahip olan Diyanet
İşleri Başkanlığı camilerde “cami yapımı, kuran
kursu, Filistin'e ve Myanmar” dışında bir kere olsun
bu ülkenin (Lösemi ve SMA hastası çocukları) için
yardım topladığına şahit olanımız var mıydı?

Ve “Akp’ye üye ol Sarayda birgün geçir” kampan-
yası mükemmel bir fikirdi. Böylelikle hem açlık sını-
rında yaşayan 16 milyona yakın insanımızı doyurmuş
hem de sokaklarda yaşayan 70 binden fazla insanımızı
kendi yaptırdığı sarayında konaklatmış olurdunuz...

2 014 yılında terör örgütü IŞİD’in
Suriye’nin Kobani kentini kuşat-
ması sonrası YPG’li teröristlerin

Türkiye üzerinden bölgeye geçmesine
izin verilmemesi üzerine HDP, 6 Ekim
günü ‘sokağa çıkma’ çağrısı yaptı. Bu
çağrıyla başlayan protesto eylemleri si-
lahlı çatışmalara ve kamu binalarına sal-
dırılara dönüştü. 7-8-9 Ekim tarihleri
arasında 37 kişi hayatını kaybetti.

82 gözaltı kararı

Ekim 2015’te Ankara Cumhuriyet Baş-
savcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen
Suçlar Bürosu, Kobani olayları nedeniyle
HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri
hakkında soruşturma başlattı. Bugün
gerçekleşen operasyon sonrası savcılık-
tan yapılan açıklamada; Selahattin De-
mirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun
tutuklu bulunduğu anımsatılarak, şu ifa-
deler kullanıldı: “Ankara merkezli 7 ilde,
25 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak
üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına
karar verilmiştir. Karar gereği şüphelile-
rin yakalanmasına yönelik çalışmalara
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM
Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edil-
mektedir.” Hakkında gözaltı kararı bulu-
nan 82 şüpheli arasında eski ve yeni
HDP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,
eski milletvekilleri ve bir belediye başkanı
bulunuyor.

6 Ekim 2014'te başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anaya-
sal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bü-
rosu’nun soruşturmayla ilgili verdiği
diğer bilgiler şöyle: "Doğu ve Güneydoğu
bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il,
96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde, özellikle 6
Ekim 2014 tarihinden başlayarak 7- 8- 9
Ekim 2014 tarihlerinde yollara barikatlar
kurmak suretiyle yollar kesildi, uzun
namlulu silah, molotof kokteyli, havai
fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle
kamu binalarına, kamu araçlarına, va-

tandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve
araçlara zarar verildi."

37 kişi hayatını kaybetti

"Terör olayları kapsamında 7 Ekim 2014
gününden başlayarak 8- 9 Ekim 2014 ta-
rihlerinde terör eylemleri sonucu 37 kişi
hayatını kaybetti" denilen açıklamada,
"29 adam öldürmeye teşebbüs 3 bin 777
mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hır-
sızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut do-
kunulmazlıklarını ihlal, 13 Türk
bayrağını yakma, 7 Atatürk’ü Koruma

Kanununa Muhalefet suçları işlendi. 326
güvenlik görevlisi ile 435 vatandaş yara-
landı" bilgisi verildi. Diyarbakır’daki izin-
siz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet
Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gök-
guz’un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan
16’sı “canavarca hisle veya eziyet çektire-
rek öldürme” ile “devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak” suçlarından beşer
kez ağırlaştırılmış müebbet, 2’si ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Suç tarihinde yaşı 18’den küçük olan 6
çocuğa ise 110’ar yıl hapis cezası verildi.

KOBANI OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82
kişi için gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilenler arasında HDP'li belediye başkanları, MYK üyeleri ve eski vekiller de var

SORUMLUSU BIZ DEGILIZ!
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar HDP'ye yapılan gözaltılara ilişkin açıklamalarda
bulundu. Sancar, "6-8 Ekim olaylarının sorumlusu partimiz değildir" diye konuştu.

Hakan SÖNMEZ

1- Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan
(Diyarbakır)
2- Eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder
(Aksaray)
3- Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata
(Diyarbakır)
4- Eski HDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna
(Diyarbakır)
5- Eski HDP İstanbul Milletvekili Emine Beyza Üstün
6- Eski HDP Van Milletvekili Nazmi Gür
7- Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen (Kars)
8- HDP MYK üyesi Alp Altınörs
9- HDP’li RTÜK üyesi Ali Ürküt (Diyarbakır)
10- Eski HDP MYK üyesi Can Memiş
11- Eski HDP MYK üyesi Berfin Köse
12- Eski HDP MYK üyesi Gülfer Akkaya
13- Eski HDP MYK üyesi Bircan Yorulmaz
14- Eski HDP MYK üyesi Dilek Yağlı
15- Eski HDP MYK üyesi Günay Kubilay
16- Eski HDP MYK üyesi Pervin Oduncu (İzmir)
17- Eski HDP Genel Saymanı Zeki Çelik (Balıkesir)

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

HDP Eş Genel Başkanı Mithat
Sancar, ‘Kobani eylemleri’ so-
ruşturmasında aralarında eski

HDP milletvekilleri, belediye başkanları
ve MYK üyelerinin gözaltına alınmasına
dair açıklamalarda bulundu. "Bugün
gözaltına alınan arkadaşlarımız daha
önce de aynı gerekçelerle gözaltına alın-
mış. Serbest bırakılmıştı" diyen Sancar,
"Bütün bu gözaltılar referandum gibi se-
çimler gibi iktidarın korkusunun yüksel-
diği dönemde yapılıyor. Partimizin seçim
sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar.
Bunda etkili olamadılar olamayacaklar.
Bu bir intikam operasyonudur. Yargı
uzun süredir olduğı gibi iktidarın sopası
kullanılmaktadır. 6-8 Ekim olaylarını so-
rumlusu partimiz değildir" ifadelerini kul-
landı. 

Açılmış kaç dava var?

Kobani eylemlerinin aydınlatılması için
adefalarca mecliste araştırma önergesi
sunduklarını belirten Sancar, "Fakat bu
önergelerin tamamı iktidar partisinin oy-
larıyla reddedildi. Çünkü hakikat oraya
çıkarsa, adil ve tarafsız bir araştırma ve
soruşturma yürütülürse iktidar elindeki
bu çirkin propagandayı kaybecek. Bunun
yerine partimize sistemli bir yalan kam-
panyası yöneltiyor, psikolojik savaş hare-
katı yürütüyor. Adalet bakanına defalarca

sordum . Kobani eylemleriyle ilgili açıl-
mış kaç soruşturma var? Açılmış kaç
dava var? Bu davaların durumu nedir?"
diye sordu. 

HDP iktidarı yıkacak

Konuşmasını, "Mücadele şimdi daha da
yükseğe çıkarılmalıdır. Bunun tam za-
manıdır. Geç kalırsak yine kazanacağız
ama bedeli daha fazla olacak" şeklinde
sürdüren Sancar, "Biz biliyoruz kazanı-

rız. Eğer bir araya gelmekte geç kalırsak
kazanacağımız gerçeği değişmeyecek.
toplum olarak ödeyeceğimiz bedeller
ağırlaşacak. Bu toplumun daha fazla
bedel ödememesini sağlamak hepimizin
görevidir. Eğer mücadeleyi büyütürsek
eminim bu faşizan saldırıyı durduruca-
ğız. HDP bu iktidara son verecek. Bu ik-
tidarın kaybetmesini yine HDP
sağlayacak. Bunu en iyi bilen iktidardır .
Bunu en iyi bilen bu operasyonları yü-

rütenlerdir. O imzanın sahibi savcı
bizim muhatabımız değildir. Bizim mu-
hatabımız iktidardır . Bu operasyonu
başlatan savcı bilsinler ki günahlarının
ve ayıplarının üstünü hdpye operasyon
çekerek örtemezler. Özel hayatla ilgili
herhangi bir değerlendirme yapmak is-
temem ama bu özel hayatı çok aşmak-
tadır. Nikahtan sonra soluğu sarayda
alan savcının hangi talimatlar çerçeve-
sinde hareket ettiğini biliyoruz" açıkla-
masında bulundu. 

Mutlaka hesap verecekler

"Yakın bir geçmişe bakınca görecekler ki
kumpas davalarıyla iktidara hizmet
eden hakimler ve savcılar çok zaman
geçmeden kendi uyguladıkları yöntemin
kurbanı olacaklar" eleştirisinde bulunan
Sancar, "Hukuku bu kadar çok kolay bir
biçimde çiğneyen her kim olursa olsun
bu ülkenin yakında kurulacak adil siste-
minin içinde mutlaka hesap verecekler.
Herkes kısa nefes alıp geçmişe bir göz
atsın. Geçmişte yaşananlara şöyle bir
baksın.Kimlerin adalet çarklarını imha
etmek için harekete geçtiklerini ve aynı
çarkın kendilerine bir bedel olarak dön-
düğünü görsün. Kim ki yargıyı böyle
kullanır kim adaleti böyle imha etmeye
kalkarsa aynı yöntem kendilerine karşı
da operasyonlar yapılır" dedi. 

Operasyona CHP’den tepki
2014'te düzenlenen Kobani eylem-
lerine ilişkin soruşturma kapsa-
mında 7 ilde 82 kişi için gözaltı

kararı verdi. Aralarında görevdeki belediye baş-
kanları, HDP'li eski milletvekillerinin de bulun-
duğu gözaltılara karşı CHP'den ilk tepki geldi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
gözaltılara ilişkin Twitter hesabından şöyle
yazdı: "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder,
Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde
gözaltına alındılar. Nedeni 6-8 Ekim 2014 Ko-
bane olaylarıymış. Aradan tam 6 yıl geçmiş, so-
ruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu
sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediye-
sidir!" CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
da Twitter hesabından, "Kardeşim Sırrı Süreyya

Önder’e yaptığınız zulümdür. Tam altı yıl sonra
yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan yüzlerce
siyasetçiye yaptığınız zulümdür. Bunların so-
nunda zulmünüzde boğulursunuz" diye yazdı.

Kaftancıoğlu da yazdı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
ise operasyona ilişkin, geçtiğimiz haftaki nikah
töreninin ardından Saray'ı ziyaret eden Ankara
Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman'a
göndermede bulunarak şu ifadeleri yazdı: "Vah
garibim saraya gidince balayına gidememiş an-
laşılan. Helikopter mahzun, oteller mahzun...
Gözaltına alınan HDP’liler mi? amaaan onlar
teferruat, “adam balayına gidememiş siz neyi
gündeme getiriyorsunuz?" derler adama" diye

yazdı.  DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mus-
tafa Yeneroğlu da sosyal medya hesabından
"Olaydan 6 yıl sonra AyhanBilgen,
AltanTan,SüreyyaÖnder ve diğerlerinin sırf hu-
kuki gerekçelerle gözaltına alınmış olduğunu
düşünmek abesle iştigal olur.Yargıyı araçsallaş-
tıran siyaset anlayışı adalet duygusunu ezdikçe
terör örgütlerini sevindirir. Devlet adaletle yöne-
tilir" açıklaması yaptı. Gelecek Partisi Genel
Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Kobani
olaylarından 6 yıl sonra bu gözaltılar neden?
Bu insanlar daha önce yargılanmadı mı? Katil
Öcalan’ın mektubundan medet umanlar, Öca-
lan’ın kardeşini devletin televizyonuna çıkaran-
ların hesap vermediği bir Türkiye’de bu
operasyonun haklılığına nasıl inanalım?HDP

yerel seçimlerde Cumhur İttifakında yer al-
saydı,bugün bu gözaltılar olur muydu? Savcılık
derhal bu gözaltılarla ilgili elindeki yeni bulgu-
ları kamuoyuyla paylaşmalıdır.Malum ziyaret
sonrası gerçekleştirilen bu gözaltılar üzerindeki
şaibe ortadan kaldırılmalıdır" ifadelerini kul-
landı. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi
ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, 6 yıl önceki Ko-
bani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında
gözaltına alınanlar için açıklama yaptı.

HDP'ye yönelik çok sayıda
ismin gözaltına alındığı

'Kobani olayları' operasy-
onuna muhalefetten tepki

geldi. CHP İstanbul Mil-
letvekili Sezgin Tanrıkulu,

"Bu sabah yapılan
gözaltılar Saray’a düğün
hediyesidir" derken, CHP
İzmir Milletvekili Tuncay

Özkan, "Bunların sonunda
zulmünüzde boğulursunuz"

ifadelerini kullandı

Katile katil diyeceğiz!
Kobani, operasyonuna destek veren
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet
Ulvi Yönter, "Katile katil diyeceğiz, haine

hain diyeceğiz, caniye cani diyeceğiz. 793 şehidimi-
zin hesabını bunların hepsinden soracağız. Burun-
larından fitil fitil getireceğiz, yok öyle yağma" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter,
Eskişehir’de partisinin il başkanlığı kongresine ka-
tıldı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılan
kongrede, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından
Kobani olayları nedeniyle 2014'te düzenlenen ey-
lemlere ilişkin soruşturma kapsamında verdiği göz-
altı kararını hatırlatan MHP’li Yönter, devletin
hesap sorduğunu belirterek, "Bugün Kobani olayla-
rıyla ilgili 82 kişinin gözaltına alınmasına karar ve-
rildi. Aralarında HDP’nin eski milletvekilleri var,
merkez yönetim kurulu üyeleri var, belediye başkan-
ları var. 6-7 Ekim 2014’te bir isyan provası yapıldı.
Türk milletine ve Türkiye’ye kafa tutuldu. Altını çi-
ziyorum, bu işlerle çok yakından ilgilendim. 793
şehit verdik. Kimisi polisti, kimisi askerdi, uzman
çavuştu. Doğu ve Güneydoğu'da bütün illeri tuzak-
lamış bunlar. Maalesef dönemin mülki erkanı, ko-
mutanları ki çoğunluğu FETÖ’cü çıktı, şimdi
içeride, hepsi göz yummuşlar. Mardin, Midyat, Nu-
saybin, Diyarbakır, Sur bütün her tarafta adını say-
makla bitiremediğim il ve ilçelerimize el yapımı
patlayıcıları köstebek yuvası gibi bütün her tarafa
istiflemişler. Sokaklarda tünel kazmışlar, evleri yer
altından birbirine bağlamışlar. Barikat dikmişler,
büyük bir hazırlığın işaretiydi bu ve bugün bu hain-
lere, bu zalimlere, bu ahlaksızlara karşı Türk Devleti
görevini yapıyor ve yapacak" dedi.

Mithat
Sancar

Sezgin
Tanrıkulu

İzzet
Ulvi
Yönter



K uzey Ormanları Savunması
(KOS) ve 37 Köy Muhtarı,
köylüler, ilçe yetkilileri Çatalca

Adliyesi önünde bir araya geldi. KOS
gönüllüleri ve Akalan, Aydınlar,
Bahsa̧yis,̧ Basa̧kkoÿ, Belgrat, Binkılıç,
Celepköy, Ca̧kıl, Ca̧nakça, Ca̧talca
Merkez, Ci̧ftlikköy, Dagy̆enice, Elba-
san, Gökçeali, Gümüsp̧ınar , Hallaçlı,
Iḣsaniye, İsarbeyli Iṅcegĭz, Iżettin, Ka-
bakça, Kalfaköy, Karacaköy, Kara-
mandere, Kestanelik, Kızılcaali,
Muratbey, Nakkas,̧Oklalı, Ormanlı,
Ovayenice, Or̈cünlü, Or̈encik, Subası̧,
Yalıköy, Yaylacık, Yazlıkköy muhtar-
ları, Kültür varlıkları ve doğaya zarar
veren "Burhanettin Soğancılar
İR:72635 Kuvarsit ve Kuvars Kum
Ocağı"nın en acil şekilde kapatılması
ve tarihi dokuya verdiği zarar nede-
niyle gerekli cezai işlemin uygulanması
talebiyle suç duyurusu dilekçesi adli-
yeye teslim edildi.

Sürecin takipçisi olacağız

Dün saat 10.30’da Adliye önünde
basın açıklaması yapıldı. Açıklamada
maden ocağının bulunduğu alanın ta-
mamı Kuzey Ormanları’ nın ayrılmaz
bir parçası olduğu, ve şimdiye kadar
dönümlerce orman alanının yok edil-
diği, Terkos Gölünü besleyen Büyük-
dere’nin kirletildiği, alandaki yaban
hayatının tehdit altına girdiği, bu eşsiz
ekosistem bütünlüğüne zarar verildiği
ve Antik mühendisliğin yedi harikasın-
dan biri kabul edilen ve kısmi olarak
Osmanlı İmparatorluğu tarafından da
kullanılan, Antik Roma Su Yolu'nu da
barındıran alana darbe vurulduğu be-
lirtildi. Aynı zamanda, bölgede doğaya
ve tarihi mirasa zarar veren her türlü
faaliyete karşı mücadele edileceği vur-
gulandı. Muhtarlar, yöre halkı ve
yaşam savunucularının, birlikte, süre-
cin takipçisi olacakları belirtilerek
basın açıklaması sonlandırıldı.

SAVAŞ ATAK

CUMARTESİ 26 EYLÜL 2020

İSTANBUL8

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşıt satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/09/2020

1.İhale Tarihi : 27/10/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
2.İhale Tarihi : 16/11/2020 günü, saat 12:00 - 12:05 arası.
İhale Yeri : YUKARI DUDULLU NECİP FAZIL BULVARI NO:8 ÜMRANİYE/İSTANBUL -
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 54.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

3. İCRA DAİRESİ
2018/43 İFLAS

resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1227255)

Kuzey Ormanları
Savunması ve 37 

muhtar Kalfaköy'deki taş
ocağının Antik Roma 

Su Yolu'nu ve 
Kuzey Ormanları'nı

tahrip ettiği gerekçesiyle
suç duyurusunda 

bulundu. Şikayetçiler
taş ocağının acidlen

kapatılmasını ve cezai
işlem uygulanmasını

talep etti

TAS OCAGINA 
SUC DUYURUSU

Örnek No: 25*

34AGJ055 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka ,
AA84104 Motor No'lu , NM0FXXTTFFAA84104 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi
Beyaz , 34 AGJ 055 2011 MODEL FORD MARKA,
TRANSİT, E4 350 E AÇIK KASA KAMYONET TİPİ,
DİZEL ARAÇ, BEYAZ RENKLİ, MANUEL VİTES,
ARACIN ANAHTAR VE RUHSATI MEVCUT, ARA-
CIN SOL KAPI VE SAĞ ÖN ÇAMURLUK EZİK, KA-
SASINDA EZİKLER VE PASLANMALAR MEVCUT,
STEPNESİ YOK, BOYASINDA MUHTELİF ÇİZİK-
LER VAR, KOLTUKLARI SAĞLAM, ARACIN LAS-
TİKLERİ ESKİDİR.

Uçmakdere köyü
tarihe ışık tutuyor

Köy Muhtarı Dursun
Elmas ile köyü kısa
da olsa gezip  tarihi

hakkında bilgi aldık. Cumhuriyet
öncesinde Rumların yaşamış ol-
duğu Uçmakdere köyü girişinde
yaklaşık bin yıllık  dev çıkar
ağacı bulunup onca yıldırım
düşmesine ve depremlere
ramen  hala dimdik  ayakta ka-
larak adeta yıllara  meydan oku-
yor. İçine  girip  kafanızı
kaldırdığınızda ise  gökyüzünü
görmeniz bile mümkün. Buna
rağmen halen dim dik  ayakta
olup yaşam savaşı veriyor. Bu
tarihi çınar ağacının hemen al-
tında bulunan tarihi çeşmede
gömü olduğunu düşünen define-
ciler çeşme  taşlarını bir  bir
kırıp adeta içini oyup yok etti.
Şimdi ise yol üstünde  bulunan
çeşmeden   gelenler   dağ suyu
alıp araçlarına dolduruyor.

Bir zamanlar hastaneydi

Muhtar Dursun Elmas Bize
köyün tarihi hakkında  bilgi ver-
meye devam ederken “Bu gör-
düğünüz bina cumhuriyet
öncesinde burada yaşayan
Rumların hastahanesi olarak
kullanılmış. Savaştan sonra bu-
rası ipek  fabrikası olarak olarak

kullanılmış” dedi. “Sayın başka-
nımız buraya gelip bu güzel kö-
yümüzn tarihini  gün yüzüne
çıkarmaya  başladı” diyen
Elmas “Gördüğünüz gibi   baş-
kanımız burada bir çok  tarihi bi-
naları restore ettiriyor. Şimdi ise
bu tarihi Hastahanenin  düzenle-
nip ve   eskihaline getirilmesi ta-
limatını verdi. Köyümüz
gelecekte hem paraşütle hemde
tarihi ile  anılacak” şeklinde ko-
nuştu. İrfAn Demir 

Tekirdağ'nın  paraşüt merkezi olan Uçmakdere Köyü gerek
tarihiyle gerek ise turizimiyle  gelenlerin ilgi  odağı oluyor

Geniş çaplı 
dezenfekte
Beykoz’da insanların birbiriyle çok fazla
temas ettiği için Kovid-19’un bulaşma
riskinin yüksek olduğu hastane, okul ve
taksi durakları belediye ekipleri
tarafından dezenfekt

BeyKozBelediyesi Sağlık İşleri Müdür-
lüğü ekipleri Kovid-19 salgını ile müca-
dele kapsamında, Beykoz Devlet

Hastanesi’nin acil servis bölümünü, ilçedeki taksi
duraklarını, duraktaki taksileri ve Ahmet Mithat
Efendi İlkokulu’nu dezenfekte etti. Yaklaşık 2 saat
süren çalışmalarda, eğitimli kişiler tarafından, Sağlık
Bakanlığı’nın yayınladığı Kovid-19 rehberindeki
insan sağlığına zarar vermeyen dezenfektanlar kul-
lanıldı. Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı Turgut Özdemir, dezenfeksiyon
çalışmalarını artırarak devam ettirdiklerini söyleye-
rek, “Vatandaşların yoğun olarak kullandığı önce-
likle hastaneler, aile sağlık merkezleri, ilçe sağlık
müdürlüğü, filyasyon ekiplerinin bulunduğu yerler,
kaymakamlık, belediye binaları, emniyet müdürlük-
leri, okullar, camiler ve taksi duraklarını her gün de-
zenfekte ediyoruz” dedi.

Her gün 50 araç

Araç dezenfektan istasyonu kurduklarını anlatan
Özdemir, “Ayrıca, sık kullandığımız kamu araçlarını,
taksileri, minibüsleri kurduğumuz araç dezenfektan
istasyonunda her gün dezenfekte ediyoruz. Vatan-
daşlar herhangi bir saat kısıtlaması olmaksızın,
araçlarını bu istasyona getirip ücretsiz dezenfekte et-
tirebilir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulanslarını da bu-
rada dezenfekte ediyoruz. Taksici arkadaşlar,
istasyonda taksilerini dezenfekte edip, bizler de araç-
ların dezenfekte edildiğine dair bir belge veriyoruz.
Günde 50 aracı burada dezenfekte ediyoruz, Bey-
koz’daki 20’ye yakın taksi duraklarını da yerinde
ilaçlıyoruz” diye konuştu.

Broşür çalışması yapılıyor

Özdemir, “Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Kovid-19
rehberindeki insan sağlığına zarar vermeyen dezen-
fektanları kullanıyoruz. Eğitimli arkadaşlar çalışma-
ları yürütüyor. Pandemiyi rahat bir şekilde
atlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşların salgına müca-
delede bilinçlenmeleri için okullara, taksi durakla-
rına ve esnafa broşür dağıtıyoruz. Eczaneler, kuaför
dükkanları, fırınlar, muhtarlıkları ilaçlayıp, dezen-
fekte ediyoruz. Mart ayıyla birlikte ekip arkadaşları-
mızın sayısını artırarak çalışmalarımıza hız
vereceğiz” ifadelerini kullandı. DHA

Ayakta 24 yolcu çıktı
Küçükçekmece'de sabah saatlerinde yapılan denetimlerde bir minibüste ayakta 24 yolcu
olduğunu tespit edildi. Ayaktaki yolcuları indiren polis ekipleri minibüs şoförüne de ceza yazdı

Koronavirüs salgınını önleme
kapsamında Küçükçekmece Emni-
yet Müdürlüğü ekipleri bu sabah il-

çenin değişik noktalarında minibüslere
yönelik denetim yaptı. Aşık Veysel Caddesi
üzerindeki denetim noktasında durdurulan bir
minibüste yasağa rağmen ayakta 24 yolcu bu-
lunduğu tespit edildi. Ayakta bulunan yolcu-
ları indiren polis ekipleri minibüs sürücüsüne
hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ceza
yazdı. Polis ekipleri ayrıca minibüs şoförleri-
nin birbirlerini uyarmalarına karşı polis araba-
sıyla seyir halindeyken de denetim yaptı. Polis
arabasıyla seyir halindeyken tespit edilen 3
minibüse de Hıfzıssıhha Kanunu'na muhale-
fetten ceza yazıldı. Minibüste ayakta yolculuk
yaparken indirilen bazı vatandaşlar da polise
tepki gösterdi. DHA
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GÜNDEM 9

ELEMAN ARANIYOR
3 YILDIZLI OTELİMİZE 

EN AZ LİSE MEZUNU BAY BAYAN 
RESEPSİYONİST, KASİYER, BELBOY, 

BULAŞIKÇI, GARSON TEMİZLİK 
ELEMANLARI ARANMAKTADIR.

İRTİBAT TLF: 212 885 10 55-0536 456 34 01

Yüksek Ahlak  Derneği'nin Genel Kurul Kongresi 
11.10.2020  Pazar günü saat 16:00'da  Dernek Merkezi 
olan Fatih K.M Paşa Kasap İlyas Mahallesi Sahil Yolu
No:63'teki salonda yapılacaktır. 
İlk toplantıda ekseriyet temin edilmediği taktirde, ikinci top-
lantı 18.10.2020  pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapıla-
caktır.

GÜNDEM:
1-Açılış, saygı duruşu ve gündemin kabulü.
2-Kongre Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi.
3-İdare Kurulu'nun faaliyet raporunun okunması.
4-Muhasebe Raporu'nun okunması.
5-Denetleme Kurumu'nun raporunun okunması.
6-Yönetim, Denetim, Muhasebe raporlarının müzakeresi ve
ibrası ile muhammen bütçenin kabulü oylaması.
7-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı 
Seçimleri.
8-Dilek, temenniler ve kapanış.

GENEL KURUL İLANI
F atih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Ayasofya

Müzesi iş birliğiyle Ayasofya’nın müze olarak kulla-
nıldığı dönemde başlayan “Ayasofya Yeraltı Yapıları-

nın 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi” ile
Ayasofya’yı havalandırarak rutubetten koruyan yaklaşık
900 metrelik yeraltı menfezleri ve yapılarının 3 boyutlu tara-
ması yapıldı. Daha önce girilemeyen yerlere girilerek yeni
yeraltı mekânlarının keşfedildiği projenin sonuçları “Ulus-
lararası Ayasofya Sempozyumu”nda bilim dünyasına su-
nuldu. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve
Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hasan Fırat
Diker, Doç. Dr. Mine Esmer, Dr. Öğr. Üyesi Alidost Ertuğ-

rul ve İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Gör. Arkeolog Ali
Hakan Eğilmez yürütücülüğünde 29 Haziran-16 Temmuz
2020 tarihlerinde gerçekleştirilen “Ayasofya Yeraltı Yapıları-
nın 3 Boyutlu Görüntülenmesi ve Belgelenmesi Projesi”
kapsamında elde edilen veriler sempozyumda katılımcılarla
paylaşıldı.

936 metrelik yer altı yapısı tarandı

Ayasofya’nın daha önce keşfedilmemiş yer altı yapılarında
hava sirkülasyonunu engelleyen moloz ve çamur birikintile-
rinin giderilmesine yönelik gerçekleşen proje ile yapının sür-
dürülebilir korunmasına katkı sağlamak amaçlandı. Doç.

Dr. Hasan Fırat Diker, çalışmalara dair önemli bilgiler pay-
laştı. Çalışmanın amacının Ayasofya’nın zemin altında
kalan havalandırma menfezleri, mezarlar, kuyular ve diğer
yer altı yapılarını anlamaya ve belgelendirmeye yönelik ol-
duğunu söyleyen Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, “İklimlen-
dirme, zemin suyunu kontrol etme, yağmur suyunu tahliye
etme ve su tesisatı gibi ihtiyaçlarını gidermek için yapılmış
bu mekanlar, erişilebildikleri nispette üç boyutlu olarak ta-
ranıp belgelendirilmiştir. İçi dolu su kuyularına da uzman
dalgıç marifetiyle inilerek, su altı fotoğrafları çekilmiştir. Ça-
lışma kapsamında Ayasofya iç narteksi altındaki büyük
mekân ile bu mekânın kuzey ve güney ucundan farklı yön-
lere devam eden tüneller taranmıştır. Toplam 668 metre
uzunluğundaki yer altı yapısı dijital taramayla, 268 metre
uzunluğundaki yer altı yapısı da geleneksel yöntemlerle el
ile ölçülmüştür” dedi.

Su ihtiyacını gidermeye yönelik

Çalışmaya ilk olarak iç nartekste İmparator Kapısı’nın gü-
neyindeki kapaktan inerek erişilen mekândan başladıklarını
ifade eden Doç. Dr. Diker, “Bu mekânın gerek menfezlerin
havalandırılması, gerekse de menfezlerden gelen su hattının
dağılımı için ihtiyaç duyulan bir istasyon olarak kullanıldığı
değerlendirilebilir. Üçer tünelin çıktığı bu mekân Ayasofya
iç ve dış yer altı mekânları arasında bir geçiş ortamı oluş-
turmaktadır” diye konuştu. Doç. Dr. Diker, zemin kat altın-
daki menfezlerin üzerini kapatan mermer levhaların
arasındaki derz boşluklarının iç mekânla dış mekân arasın-
daki hava döngüsünü sağladığını anlattı. Yer altı koridorla-
rını adeta bir metro ağını andırdığını ifade eden Diker,
“Koridorlar bölgede su ihtiyacını gidermeye yönelik bir alt
yapı sistemini gösteriyor. Kuzey-güney ve doğu-batı aksın-
daki tünellerin kesiştiği konum itibariyle burada ilk akla
gelen menfezlerin Ayasofya’nın avlu ortasındaki ve yok
olmuş havuz yapısı ile ilişkili olduğudur” dedi. DHA

Ayasofya’yı yapımından bu yana geçen bin 483 yıldır havalandırarak ayakta tutan, rutubetten koruyan yaklaşık 900 metrelik yeraltı
menfezleri 3 boyutlu görüntülendi. 3 hafta süren çalışmanın sonuçları Uluslararası Ayasofya Sempozyumu’nda açıklandı. Doç. Dr.
Hasan Fırat Diker, "Araştırmanın en dikkat çekici buluşu Ayasofya’nın güneybatısındaki yer altı yapıları oldu" dedi

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygu-
lanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numara-
sıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/09/2020

1.İhale Tarihi : 10/12/2020 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 14/01/2021 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Yılmaz Otoparkı, Sultançiftliği, Ordu Cd.165/1 Sk.No:3 Sultangazi/İstanbul
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 320.000,00 1   %1 

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir.
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ
2020/2116 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1227337)

Örnek No: 25*

34AHC66 Plakalı , 2012 Model , MERCEDES-
BENZ Marka , E 250 CDI 4 MATİC Tipli ,
65192431242226 Motor No'lu ,
WDD2120821A682394 Şasi No'lu , Yakıt Tipi
Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Ruhsat
Anahtar yok.Soonruflu, lastikler inik, camlarda film
var, genel görünümü iyi, muhtelif yerlerinde çizik
ve ezikler var.Kontroller görsel olarak
yapılmıştır.Aracın tespit edilen, muadilinin veya
imalatçı beyanlarındaki özelliklerinin varlığı ve ça-
lışır durumda olup olmadığı bilinmemektedir.

Ayasofya’nın dış mekanları hakkında da bilgi veren
Doç. Dr. Hasan Fırat Diker, şu bilgileri verdi:
“Biri kuzey cephesindeki kuzeybatı payandanın ba-
tısındaki demir merdivenin altında, diğer ikisi de
Ayasofya türbelerin batısında ve doğusunda olmak
üzere üç kuyu daha tespit edilmiştir. Demir merdi-
venin altındaki kuyu yaklaşık 7 metre derinliğinde-
dir, son bir metre ise su doludur. Bu kuyunun
duvarlarında taş örgü yoktur. Türbelerin batısındaki
kuyunun derinliği de yaklaşık 7 metredir. Su sevi-
yesi zeminden yaklaşık 1,5 metre alt kottadır. Bu
araştırmanın en dikkat çekici buluşu ise Aya-
sofya’nın güneybatısındaki yer altı yapılarıdır. Yapı-
ların girişinde tanımlı bir kapak olması ve girişin
hemen yanındaki kestane ağacı, varlığıyla adeta
altındaki yer altı yapısını gizleyen bir illüzyon yarat-
maktadır. Oysa bu ağacın altında dev bir yapı var-
dır ve ağacın kökleri toprak üzerinden tutunmuş,
yapının kargir tonozunu zaman içinde delerek aşa-
ğıya kadar inmiştir. Araştırmamız kapsamında bel-
gelenmiş olan Ayasofya’nın hemen
kuzeybatısındaki bu iki büyük yer altı mekanının
varlığı Ayasofya gibi yıllardır araştırılmış pek çok
anıt eserin yanı başında keşfedilmeyi bekleyen
nice yer altı yapısının bulunabileceğini gösterir."
Bahçede görüntülenen son yer altı yapısının giri-
şinde molozlar arasında yer alan ve alt kısmı ol-
mayan Osmanlı mezar taşının ise dikkat çektiği
belirtildi. Araştırmanın, belgelenen mekanların te-
mizlenmesine ve yapının daha rahat nefes alma-
sına vesile olacağı da açıklandı.AYASOFYA’DA 

YENI KESIF

TELEFONUM 24 SAAT AÇIK
Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner tarafından öğrencilere ve ailelerine destek olmak için
açılan Sürekli Eğitim Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, hayallerindeki
üniversiteleri kazandı. Öğrencilerle bir araya gelen Üner, "Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Bir
ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda olduğumu bilin, telefonum 24 saat açık” dedi.

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner’in ilçede bir ilki
gerçekleştirerek hayata ge-
çirdiği Sürekli Eğitim Mer-

kezi ilk yılında büyük bir başarıya imza
attı. Belediye Başkanı Mesut Üner’in
"Yeter ki çocuklarımız, gençlerimiz oku-
sun bizler elimizden gelen desteği ver-
meye hazırız” sözleriyle üniversiteye
hazırlanan gençler için açtığı Sürekli
Eğitim Merkezi’nde emek ve gayretlerin
karşılığı alındı. Yıl boyu konusunda
uzman öğretmenler eşliğinde merkezde
sınava hazırlanan 35 öğrenci hayallerin-
deki üniversiteleri kazandı.

Öğrencilerle buluştu

Mesut Üner, sınavı kazanan öğrenciler
için yemekli toplantı tertip etti. Uzun ve
zorlu sınav mücadelesinden başarıyla
çıkan öğrenci ve öğretmenleri ile bir
araya gelen Başkan Mesut Üner, öğren-
cileri tebrik ederek başarılarının deva-
mını diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun
Özyolcu ve Belediye Başkan Yardımcısı
İkram Kaya’nın da katılım gösterdiği
programda Başkan Mesut Üner öğrenci-
lerle ve öğretmenlerle uzun süre sohbet
etti.

Allah yolunu açık etsin

Öğrencilere ve ailelerine destek olmak
için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
yapılan işbirliği ile böyle bir projeyi ha-
yata geçirdiklerini vurgulayan Başkan
Mesut Üner, "Çok sevgili öğrenciler, de-
ğerli öğretmenlerimiz. Bugün burada

çok farklı bir gurur yaşıyorum. Belediye
Başkanı olmak üzere yola çıktığımda
ben sadece yol, kaldırım yapan bir baş-
kan olmayacağım demiş ona göre bir
program yapmıştım. Rutin belediyecilik
hizmetlerimiz yanı sıra ilçemizde Eğitim-
Spor ve Sağlık alanlarında çalışmalar
yapmak bu alanlara destek olmak
önemliydi. Her zaman söylüyorum, işi-
miz siyaset yapmak değil, Çatalca’mıza
hizmet etmek. Çatalca’mızı her alanda
daha iyi bir noktaya getirmek. Çatal-
ca’mıza hizmet etmek işte sizler gibi öğ-
rencilerimizin başarılarını görmekle
oluyor. O yüzden bugün gurur duyuyo-
rum. Eğitim ilk önceliklerimizden. Sürekli
Eğitim Merkezimizi açarak sizlerin ya-
nında olmaktan, ailelerimize destek ol-
maktan, sizlerin ve öğretmenlerimizin
emek ve çalışmalarının karşılığını aldı-
ğını görmekten büyük bir mutluluk duyu-
yorum. İnanın sınav sonuçlarını sizler
kadar yoğun heyecanla bekledim. Sizler
çok çalıştınız ve hayallerinize kavuştu-
nuz. Bizler sizlerin bu istek ve gayretinizi
gerçekleştirmenizde sadece bir vesile
olduk. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyo-
rum. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin.

Bir ağabeyiniz olarak her zaman yanı-
nızda olduğumu bilin, telefonum 24 saat
açık. Ne derdiniz sıkıntınız olursa yanı-
nızdayım" dedi. 

Kalıcı olan hizmettir

"Makamlar gelir geçer hizmetler kalır"
diyen Başkan Üner, "Desteklerinden do-
layı Değerli İlçe Milli Eğitim Müdürü-
müze, sizler için gecesini gündüzüne
katarak candan ve hizmet odaklı çalışan
öğretmenlerimize, bu projeye büyük
önem veren, hiç bir belediyede göreme-
yeceğiniz, eğitime verdiğimiz önemin en
önemli göstergelerinden olan Müfettiş
kökenli Başkan Yardımcımıza ve aileleri-
nize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadele-
rini kullandı. Öğrencilerin Çatalca’ya dair
görüş ve önerilerini soran Başkan Mesut
Üner tek tek öğrencileri dinledi. İlçe Milli
Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, öğrenci-
ler ve öğretmenler tarafından eğitime
verdiği desteklerden dolayı Başkan
Mesut Üner’e teşekkür edildi. Belediye
Başkanı Mesut Üner, takdim edilen te-
şekkür plaketini “Aldığım en anlamlı ve
değerli hediyelerden birisi bu” ifadele-
riyle aldı. BAHADIR SÜGÜR

Zehirleyerek öldürdüler!
Beylikdüzü'nde, güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Kübra 
Boyraz'ın (38) babası Ekrem Solmazgül, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Kızını kendisine teslim 
ettiklerinde çok acı çektiğini söyleyen Boyraz, “Kızımı bana teslim ettiklerinde konuşuyordu, sadece 
'baba- anne beni kurtarın' diyordu. Bunlar kaçak tütün satmıyor, insanları zehirleyerek öldürüyorlar” dedi

KÜBRA Boyraz, bir
güzellik merkezinde
botoks yaptırdıktan

sonra iddiaya göre fenalaştı.
Boyraz, güzellik merkezi çalı-
şanları tarafından evine götü-
rüldü. Kapıyı açan babası
Ekrem Solmazgül, kızına ne
olduğu sorusu üzerine, güzel-
lik merkezi çalışanı tansiyonu-
nun düştüğünün cevabını
verdi. Evde bir gün sonra tek-

rar fenalaşan Kübra Boyraz,
çağrılan sağlık ekiplerince
Esenyurt Devlet Hastanesi'ne
kaldırıldı. Tedaviye alınan
Kübra Boyraz, durumunda
iyileşme görülmeyince özel bir
hastaneye sevk edildi. Ancak
Kübra Boyraz, doktorların
çabasına karşın kurtarıla-
madı. Bir çocuk annesi Kübra
Boyraz'ın cenazesi, Adli Tıp
Kurumu'ndaki işlemlerinin

ardından memleketi Malat-
ya'da toprağa verildi.

Yeniden gözaltı kararı 

Olay sonrası gözaltına alınan
5 kişi, çıkarıldıkları mahke-
mece adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı. Soruşturma
sürerken, Cumhuriyet savcısı-
nın itirazı üzerine şüpheliler
hakkında yeniden gözaltı ka-
rarı verildi. 

4 araziye imarı verildi
Kanal İstanbul’a ilişkin çalışmalar hız kazandı. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nda dün askıya çıkan imar
uygulamasıyla güzergahta yer alan Firuzköy 
Mahallesi’nde metrekarelerce tarla vasfındaki toplam 
4 arazinin imara açılması kesinleşti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul’un
çevresine kurulacak “Yenişehir”i plana işlemişti.
Projeye ilişkin alt ve üst ölçekli planlar da hazırlanıp

askıya çıkmıştı. Bakanlıkta dün proje güzergahında yer alan
Avcılar Firüzköy Mahallesi’ndeki tarla vasfında 4 parsele iliş-
kin imar uygulaması yapıldı. Kültürel tesis, anaokulu, cami ve
park gibi alanlar ile parsel sınırları kesinleşti.

Bu acele niye!

CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman, "Yine etaplar halinde 18
uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca askıya çıkarıl-
maktadır. Cumhuriyet tarihinde bu kadar hızlı ilerleyen imar
plan uygulaması yoktur. Yeni dönemde Kanal İstanbul kanu-
nun da meclise geleceği söylenmişti, ihalenin bu seneye yetişti-
rileceği, ihaleden önce de kanunun ve yeni şehrin tüm
etapların 18 uygulamasının askıya çıkarılacağı söylenmektedir.
Hiçbir itirazı ve toplumsal haykırışı duymayan hükümet jet
hızı ile Kanal İstanbul’a koşuyor. Bu ne acele?" diye konuştu.

ÜÇ KUYU DAHA TESPİT EDİLDİ
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İ srail Başbakanı Binyamin Ne-
tanyahu'nun ABD ziyaretlerinde
yanında götürdüğü kirli çama-

şırları Beyaz Saray'da görevli perso-
nele yıkattığı ortaya çıktı. Washington
Post "Netanyahu, kelimenin tam ma-
nasıyla, kirli çamaşırlarını Washing-
ton'a getiriyor" başlığıyla verdiği
haberde, İsrailli liderle ilgili dikkat
çeken bir alışkanlığı gündeme getirdi.
Konuya dair bilgi sahibi yetkililere
dayandırılan haberde Netanya-
hu'nun yıllardır Washington'a yaptığı
ziyaretlerde, ABD Başkanı Donald
Trump'ın konukevinde görevli perso-
nel arasında bir konuda şöhretli ol-
duğu belirtildi: "Kirli çamaşırlarla
dolu çantalar ve valizler."

Hep aynı şeyi yapıyor

İsrail Başbakanı'nın giysileri, ABD'ye
kısa ziyaretleri sırasında ihtiyaç du-
yacak tüm yabancı liderler için hazır
bulundurulan hizmet kapsamında
Amerikalı personel tarafından ücret-
siz yıkanırken, adını saklı tutmak kay-

dıyla konuşan bir yetkili, "Kirli çama-
şırlarını bize yıkatmak için valize dol-
durup getiren tek lider Netanyahu.
Yaptığı birçok ziyaret sırasında anla-
dığımız üzere bunu bile bile yapıyor"
dedi.

Normalleşmeye dair

Öte yandan İsrail'in Washington Bü-
yükelçiliği yaptığı yazılı açıklamada,
Netanyahu'nun "kirli çamaşırlarını
yıkattığına" dair haberin, İsrail'in
yakın zamanda Birleşik Arap Emir-
likleri (BAE) ve Bahreyn'le imzala-
dığı normalleşme anlaşmasına
"gölge düşürme" niyeti taşıdığını sa-
vundu. "Bu temelsiz ve saçma iddia-
lar, geçen hafta salı günü Başkan
Trump'ın Beyaz Saray'da aracılık et-
tiği tarihi barış zirvesinde Başbakan
Netanyahu'nun elde ettiği muazzam
başarıyı küçük düşürmeyi amaçlıyor"
ifadesini kullanan büyükelçilik, Ne-
tanyahu'nun çamaşır temizleme ihti-
yaçlarının son zamanlarda yaptığı
ziyaretlerde çok az olduğunu belirtti.

ABd Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, yazılı
bir açıklama yayımla-

yarak, Birleşmiş Millet Genel
Kurulu'nda (BMGK ) düzenle-
nen üst düzey bir toplantıda en
fazla insani bağış yapan 10 ül-
keyle bir araya geldiklerini kay-
detti. ABD'nin Suriye ve
dünyada en fazla insani yar-
dım bağışı yapan ülke oldu-
ğunu belirten Pompeo,
Suriye'de veya sınırlarda bulu-
nan Suriyeliler için ekstra 720
milyon dolarlık insani yardım
göndereceklerini bildirdi. Pom-
peo, bu yardım ile beraber
ABD'nin Suriye'ye yaptığı top-
lam yardımın 12 milyar dolara
ulaştığını kaydetti. Pompeo,
"Bugünkü karar, ABD'nin ha-

yati öneme sahip koruma,
gıda, beslenme, barınma, eği-
tim, tıbbi bakım, geçim olanak-
ları, güvenli içme suyu ve
hijyen malzemelerinin yanı sıra
milyonlarca ihtiyaç sahibine
ruh sağlığı ve psikososyal des-
tek sağlama çabalarının bir
parçasıdır" dedi.

Güvenli geçiş şart

Yardım paketinin Türkiye,
Ürdün, Lübnan, Irak ve diğer
ülkelerdeki Suriyeli mültecileri
de kapsadığını belirten Pom-
peo, yardımın en çok ihtiyaç
sahibi olanlara gitmesi konu-
sunda çaba göstereceklerini
ifade etti. Pompeo ayrıca, ulus-
lararası topluma Suriye halkı-
nın ihtiyaçlarına kulak

vermeleri çağrısında bulunur-
ken, Beşşar Esad rejiminin ya-
şanan insanlık suçları ve
kayıplardan sorumlu tutulması
ve Suriye'deki insani yardımlar
için güvenli geçişlerin sağlan-
masının önemine vurgu yaptı.
Suriye'deki insani yardımlar
konusunda BMGK'da aksi is-
teklerde bulundukları gerekçe-
siyle Çin ve Rusya'ya tepki
gösteren Pompeo, "Bunu yapa-
rak milyonlarca Suriyeli'nin
acil ihtiyaçlarına sırt çevirdiler.
Babel Hava'da yalnızca tek bir
geçişin yenilenmesi, hem muh-
taç Suriyeliler hem de bu acı-
ları dindirmek için uğraşan
özverili yardım çalışanları için
olumsuz eğilimi sürdürüyor"
ifadesini kullandı.

ABD’den Suriye’ye yardım

Washington Post'a konuşan bir görevli, "Kirli çamaşırlarını bize yıkatmak için valize doldurup getiren
tek lider Netanyahu. Yaptığı birçok ziyaret sırasında anladığımız üzere bunu bile bile yapıyor" dedi

NETANYAHU’NUN
KIRLI CAMASIRLARI!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetimi olarak Suriye'ye 720 milyon dolar ekstra insani yardım yapacaklarını söyledi

Slavoj Zizek

Assange'a yönelik muamele 
kişisel özgürlüklere saldırıdır

O
nu alıkoyanlara hepimizin vermesi gereken
mesaj budur: Bir adamı öldürürseniz, bin-
lerce kişiyi harekete geçirmeye devam ede-

cek bir efsane yaratırsınız. Julian Assange,
milyonlarca insanı telaşa düşürmesi gereken bir da-
vayla haklarından mahrum bırakıldı, ne var ki karak-
teri katledildiği için çok az kişi umursuyor. Hak ettiği
desteği almadan önce hapse girmek zorunda kalabi-
lir. Alman ordu karargahıyla Avusturya-Macaristan
karargahı arasındaki telgraf alışverişiyle ilgili I.
Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir fıkra var. Ber-
lin'den Viyana'ya giden mesaj "Bizim cephemizde
durum ciddi ama felaket değil", Viyana'nın verdiği
yanıtsa "Bizde durum felaket ama ciddi değil".

Sanki Viyana'nın yanıtı günümüzde Kovid-19 pan-
demisinden ABD'nın batı kıyısındaki (ve başka yerler-
deki) orman yangınlarına kadar farklı krizlere nasıl
tepki verdiğimizi örnekliyor: "Evet, bir felaket beklen-
diğini biliyoruz, medya bizi sürekli uyarıyor ama her
nasılsa durumu ciddiyetle ele almaya hazır değiliz..."

Yıllardır devam eden benzer bir durum daha var:
Julian Assange'ın kaderi. Bu yasal ve ahlaki bir fela-
ket. Sadece hapishanede nasıl bir muamele gördü-
ğünü, çocuklarını ve çocuklarının annesini
göremediğini, avukatlarıyla düzenli iletişim kuramadı-
ğını, psikolojik işkencenin kurbanı olduğu için hayatı-
nın tehlikede olduğunu düşünün. Tıpkı şarkıdaki gibi,
onu yavaşça öldürüyorlar (Killing Me Softly -çn.).

Fakat çok az kişi durumunu ciddiye alıyor, çok az
kişi onun durumunda hepimizin kaderinin tehlikede
olduğunun farkına varıyor. Onun haklarını ihlal eden
güçler, aynı zamanda küresel ısınma ve pandemiye
karşı etkili mücadeleyi de engelleyen güçler. Salgının
zengini daha da zenginleştirmesini ve en çok fakirleri
vurmasını sağlayan güçler. Bunlar sosyal ve dijital
alanlarımız üzerinde kontrol sağlamak için pande-
miyi acımasızca fırsat bilen, bizim aleyhimizde bu
alanları düzenleyen ve sansürleyen güçler, bizi koru-
yan ama aynı zamanda bizi kendi özgürlüğümüzden
alıkoyan güçler.

Assange dijital alanın kamusal şeffaflığı için savaş-
mıştı, pandeminin onu ailesinden ve savunmasından
izole etmek için bir bahane olarak kullanılıyor olma-
sıysa acımasız bir ironi. Çin Hong Kong'da temel in-
sani özgürlükleri sınırladığında protesto etmeye her
daim hazırız; şimdi dönüp kendimize bakmamız gerek-
miyor mu? Belki de Marx Horkheimer'ın 1930'ların
sonunda sarf ettiği eski sözü hatırlamalıyız:

Assange'ın iyi planlanmış ve uygulanmış karakter
suikastı, savunmasının Siyahilerin Hayatı Önemlidir
veya Yokoluş İsyanı gibi daha geniş bir harekete dö-
nüşmemesinin nedenlerinden biri. Artık hayatının ta
kendisi tehlikede olduğuna göre ancak böyle bir hare-
ket onu (belki) kurtarabilir.

"Sacco ve Vanzetti" filminin ana şarkısı "Here's To
You"nun sözlerini (Ennio Morricone'nin bestesi için
Joan Baez yazmıştı) hatırlayın: "Şerefinize, Nicola ve
Bart / Kalbimizde sonsuza kadar yaşayın / Son ve en
son an sizin / Bu ıstırap sizin zaferiniz”.

Sacco ve Vanzetti'yi savunmak için dünyanın her
yerinde kitlesel toplantılar yapılmıştı ve şimdi aynısı,
farklı bir biçimde de olsa Assange'ı savunmak için ge-
rekiyor.

Assange ölecek olursa (ya da yaşayan bir ölü mi-
sali ABD'de hapishane hücresinde kaybolursa) bu ıstı-
rap onun zaferi olacaktır: Hepimizin içinde yaşamak
için ölecek. Onu alıkoyanlara hepimizin vermesi gere-
ken mesaj budur: Bir adamı öldürürseniz, binlerce ki-
şiyi harekete geçirmeye devam edecek bir efsane
yaratırsınız.

Assange'ın peşinde olanların bize verdiği mesaj
açık: İstediğimizi yapabiliriz. Peki bu neden sadece
onlar için geçerli? Assange'a yaptıkları siyasi iklimi
kökten değiştiriyor, bu yüzden belki de yeni meteoro-
loji uzmanlarına ihtiyacımız vardır.

Bu yazı https://indyturk.com/ adresinden alınmıştır.Yok artık Hunter Biden!
Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın babasının ABD Başkan Yardımcısı olduğu sırada,
Moskova'nın eski Belediye Başkanı Yuriy Lujkov'un eşi ve Rusya'nın en zengin kadını Elena Baturina'dan
3,5 milyon dolar (yaklaşık 27 milyon TL) para transferi aldığı iddiası Senato raporlarına yansıdı

new York Post'ın haberine
göre Hunter Biden'ın Ukray-
na'daki işlerine dair Sena-

to'daki Cumhuriyetçiler tarafından
çarşamba günü yayımlanan 87 sayfalık
raporda, Baturina'nın oğul Biden'ın ya-
tırım firmasına ödeme yaptığı bilgisine
yer verildi. Rus iş kadınının geçmişine
dair bilgilerin de aktarıldığı raporda,
"Baturina'nın, eşinin belediye başkanı
olduğu sırada sahibi olduğu Inteko adlı
firmanın Moskova'da birçok bağlantı
kurması sonucu Rusya'nın tek kadın
milyarderi haline geldiği" belirtildi. Ba-
turina'nın Biden'la irtibatı "finansal
ilişki" olarak tanımlanırken, para trans-
ferinin neden yapıldığına dair daha
fazla ayrıntı paylaşılmadı. Yürütülen
soruşturma sonrası sunulan raporda
ayrıca, Baturina'nın Mart 2019'da iflas
eden BAK USA'e ait bir banka hesa-
bına Mayıs-Aralık 2015 döneminde 11
ayrı para transferi yaptığı kaydedildi.
Bu transferlerden 9'unun BAK USA'e
gönderilmeden önce, ilk olarak Biden
ve eski ABD Dışişleri Bakanı John
Kerry'nin üvey oğlu Chris Heinz'in kur-
duğu yatırım şirketi Rosemont Seneca
Partners'a aktarıldığı ifade edildi. Tüm
bu transferlerin ödeme tanımlama kıs-
mındaysa "kredi alma sözleşmesi" yaz-
dığı anlaşıldı.

Raporda başka neler var?

Raporda ayrıca Hunter Biden'ın "insan

kaçakçılığı ya da fuhuşla" da bağlantılı
olduğuna ve bu tür oluşumlara binlerce
dolar gönderdiğine dair iddialara yer
verildi. Raporda, açıkça belirtilmeyen
kayıtlara göre oğul Biden'ın "Rusya ve
Ukrayna vatandaşı olan ancak ABD'de
yerleşik olmayan yabancı kadınlara
para gönderdiği, bu kişilerin Hunter Bi-
den'dan aldıkları fonları Rusya ve Uk-
rayna'daki kişilere havale ettiği, bu
işlemlerin yapıldığı yerlerden bazıları-
nın Doğu Avrupa'da fuhuş ya da insan
kaçakçılığı çetesi gibi görünen oluşum-

larla bağlantılı olduğu" ileri sürüldü.
Senato'ya sunulan raporda, Hunter Bi-
den'ın fuhuş faaliyetlerine karıştığı id-
diasıyla ilgili kapsamlı haberlere" de yer
verildi. "Komitelerde bulunan kayıtların
bu bireysel raporları doğrudan onayla-
madığı ya da çürütmediği" belirtilse de
eldeki kayıtların "Hunter Biden'ın muh-
temel insan kaçakçılığıyla bağlantılı gö-
rülen işlere karışanlara ya da fuhuş
faaliyetleri yürütülen oluşumlar içindeki
kişilere binlerce dolar gönderdiğini doğ-
ruladığı" ifade edildi.

Mısır bilmecesi!

Filistin'de bir ilk

Mısır Cumhurbaşkanı
Abdulfettah Sisi, Lib-
ya'nın doğusunu yöne-

ten Tobruk Temsilciler Meclisi
(TM) Başkanı Akile Salih ve
Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri
Mareşal Halife Hafter’i Libya
dosyasındaki gelişmeleri görüş-
mek Kahire'deki cumhurbaşkan-
lığı sarayı el-İttihadiye’de kabul
etti. Cumhurbaşkanı Sisi tüm Lib-
yalı taraflara, ülkeyi içinde bulun-
duğu krizden çıkarmak ve ulusun
çıkarlarını korumak için bir araya
gelme çağrısı yaptı. Sisi ayrıca
Libya’nın doğusundaki ve batısın-
daki tüm tarafların krizi çözme
mekanizmalarıyla olumlu ve elle
tutulur bir şekilde ilgilenmelerine
övgüde bulundu.

Libya'dan destek 

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
Bessam Radi yaptığı açıklamada,
Mısır Cumhurbaşkanı’nın ülkesi-
nin Libya krizine siyasi bir çözüm
bulunmasını destekleme konusun-
daki kararlı tutumunu vurguladı-
ğını, dış müdahaleleri kesin bir
şekilde reddettiğini, ülkeyi sakin-
liğe, barışa, yeniden inşaya ve kal-
kınmaya götüren tüm olumlu
adımlardan memnuniyet duydu-
ğunu söylediğini aktardı. Radi ay-
rıca Sisi’nin son dönemde
gerçekleştirildi.

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan
Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih, 2006'dan
bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için

anlaştı. Filistin lideri Mahmud Abbas ve Hamas lideri İs-
mail Haniye'nin onayladığı anlaşmaya göre sandıklar altı
ay içinde kurulacak. İki örgütten temsilciler 22 Eylül'de İs-
tanbul'da bir araya gelmişti. Fetih Hareketi ve Hamas he-
yetinin Türkiye'de gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda
taraflar, Filistinli grupların katılımıyla kapsamlı bir ulusal
diyalog için sunulacak bir "vizyon" üzerinde anlaşmaya
vardı. İstanbul'daki Filistin Konsolosluğunda yapılan gö-
rüşmelerin tamamlanmasından sonra yapılan ortak açıkla-
mada, "vizyon" hakkında ayrıntı paylaşılmazken, kararın
geçen günlerde Beyrut ve Ramallah'ta düzenlenen genel
sekreterler konferansının sonuçlarına dayandığı belirtildi.
Açıklamada, Filistin güçleri ve gruplarının katılımıyla dü-
zenlenecek kapsamlı ulusal diyalog görüşmelerine sunul-
mak üzere iki heyet arasında mutabık kalınan bir vizyon
geliştirildiği kaydedildi. Ulusal mutabakatın nihai ve resmi
bildirisinin, Filistinli grupların genel sekreterlerinin Devlet
Başkanı Mahmud Abbas'ın himayesinde en geç 1 Ekim'de
yapacağı toplantıda açıklanacağı hatırlatılan açıklamada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve
halkına ev sahiplikleri için teşekkür edildi.
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KÜLTÜR SANAT
CUMARTESİ 26 EYLÜL 2020

“ Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezar-
lığı'ndaki kabri başında, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) tedbirleri

kapsamında sade bir anma töreni düzen-
lendi. Zeki Müren'in yeğeni İlknur Güner,
törende yaptığı konuşmada, "Zeki Müren,
Türk Sanat Müziği'ni sarayın tozlu rafların-
dan indirip halka ulaştıran, ekol oluşturan
bir kişi." dedi. Güner, Zeki Müren'in Türk
halkının sesi ve neşesi olduğunu dile getirdi.
Vefatının üzerinden 24 yıl geçmesine rağ-
men 15-16 yaşlarındaki çocuklarda da Zeki
Müren sevgisi olduğunu anlatan Güner,

"Her zaman olduğu gibi bu yıl da mevlitler
okunacak. İnanıyorum ki tüm Türkiye, Zeki
Müren sevgisini içinde hissedecek ve 'Zeki
Müren' dendiğinde hiçbir sanatçıya nasip
olmayacak bir saygı tezahüründe bulunula-
cak." ifadelerini kullandı.

Büyük saygı duyuluyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yü-
rütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan
da Zeki Müren'in sanatını icra edişi, ken-
dine has üslubu, sevenlerine gösterdiği
sevgi ve saygısıyla özel bir sanatçı olduğunu

vurguladı. Onun, tüm toplumun kalbine
girip saygısını kazanan nadir sanatçılardan
olduğunu söyleyen Çalışkan, şunları kay-
detti: "Zeki Müren'in anıları kalplerimizdeki
yerini korurken, bağışları sonsuzluğa uzanı-
yor. TEV Zeki Müren Fonu her yıl katlana-
rak büyüyor. Gençlere eğitim olanağı,
öğrencilere burs sağlanıyor. Zeki Müren'in
vefatının ardından oluşturulan Zeki Müren
Burs Fonu'ndan bugüne kadar 68 şehirde 3
bin 458 öğrenciye burs sağlandı. Bu yıl da
bu fondan 261 öğrenci ayda 700 lira burs
alacak." Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)

Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Ahmet
Naci Bakırcı ise Zeki Müren'in kahraman
Mehmetçiklerden övgüyle söz eden, yar-
dımsever bir sanatçı olduğunu hatırlattı.
Bakırcı, "Merhum Zeki Müren, gerçekten
yüce gönüllü bir bağışçıydı. O, çok değerli
bir sanatçımızdı. O, bağışları ve sanata ver-
diği değerle Türk halkının gönlünde taht
kurmuş ve Türk halkına rol model olmuş-
tur." diye konuştu. Sanatçının yakınları,
TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı yöneticileri-
nin katıldığı tören, dua edilmesiyle sona
erdi.

ZEKI MUREN
UNUTULMADI

13

Ferzan Özpetek’e önemli ödül
İtalya’nın önde
gelen sinema eleştir-
menleri ve yazarları-

nın oluşturduğu İtalya Sanat ve
Deneme Sinemaları Federas-
yonu (FICE), bu yılki ödülünü
yönetmen Ferzan Özpetek'e ve-
receğini açıkladı. Özpetek’in
özellikle son çektiği, "Şans Tan-
rıçası (La Dea Fortuna)" filmi

olmak üzere kariyeri boyunca
tutarlı biçimde yazdığı kaliteli
senaryolar ve bunları sahneleme
becerisi, oyunculara yönelik
yönlendirmeleri ile izleyicilerin
tartışmasız şekilde beğenisini ka-
zanması nedeniyle ödüle layık
görüldüğü belirtildi. Yönetmen
Özpetek,  yaptığı açıklamada,
ödülün İtalyan sinemasında ve-

rilen prestijli ödüllerden biri ol-
duğunu belirterek, "Ağırlığı olan
bir ödül. Böylesine önemli bir
ödüle layık görülmekten onur
duyuyorum, mutlu oldum."
dedi. Özpetek, Mantova ken-
tinde 5-8 Ekim’de yapılacak si-
nema buluşmalarına giderek, 7
Ekim’deki ödül törenine katıla-
cağını ifade etti. Özpetek, ay ba-

şında da 77. Uluslararası Vene-
dik Film Festivali kapsamında
düzenlenen etkinlikte İtalyan Ya-
zarlar ve Yayıncılar Derneğinin
(SIAE) "Özel Ödülü"nü almıştı.
Bu arada, Özpetek’in kariyerin-
deki 13'üncü uzun metraj filmi
"Şans Tanrıçası"nın yarın 
İspanya’da gösterime gireceği
belirtildi.

Türk Sanat 
Müziği'nin 
unutulmaz

isimlerinden besteci

ve ses sanatçısı 
Zeki Müren, 

vefatının 24. yılında

Bursa'daki kabri

başında anıldı

Dizi müziği ondan sorulur
TRT'den yapılan açıklamaya göre Haziran Gecesi", "Yabancı Damat", "Kayıp"'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda film 
ve dizinin müziklerini yapan ve uluslararası hayran kitlesi edinen Gökhan Kırdar, diziye özel bestelere imza atacak

Kırdar'ın, dizinin atmosferine
uygun hazırladığı besteler, Türk
dünyasında kullanılan müzik

enstrümanlarıyla çalındı. Kazakistan ve
Kırgızistan'daki usta müzisyenlerden de
destek alınan canlı kayıtlarda, dombra, kıl
kıyak, kopuz, sıbızgı gibi Orta Asya enstrü-
manlarını ustalıkla icra eden müzisyenler
yer aldı. Orta Asya kültürünü ve müziğini
yıllardır araştıran usta müzisyen Kırdar,
yeni eserlerinde Orta Asya ve Anadolu ez-
gilerini harmanladı. Açıklamada görüşle-
rine yer verilen Kırdar, eşsiz bir medeniyetin
inşa edildiği dönemi yansıtacak büyük bir
projede bulunduğu için mutlu olduğunu
belirterek, "Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi-
nin müzik tasarımını yapmak ve her sah-
neyi bestelemek, benim için köklerimle
buluşmak gibi." ifadelerini kullandı. Kırdar,
dizinin müzik tasarımına ve bestelerine
imza atmanın, kendisi için kökleriyle buluş-
mak gibi olduğunu kaydederek, "Çok keyif
aldığım, sevdiğim bir proje oldu. Yapımcı-
mız, yönetmenimiz ve tüm ekibi, incelikle
ve özenle işlenen tüm sahneler ve ortaya çı-
karttıkları görsel şölen için kutluyorum. Ben
de o dönemde kullanılan müzikleri araştı-
rarak, hayal ederek, o dönemin ve sahnele-
rin ruhuna uygun ezgileri görüntülerle
buluşturuyorum." şeklinde görüşlerini ak-
tardı.

Önemli isimler var

Sedat İnci'nin yönettiği, Serdar Özönalan
ve Emre Konuk'un senaristliğini yaptığı di-
zinin oyuncuları arasında, Ekin Koç, Buğra
Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun,
Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Meh-
met Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant,
Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin,
Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu,
Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Lidya Yazıtı artık
Türkiye’de
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, "İtalya'daki hukuki süreçte
hakimin değişmesi, daha sonra aleyhe
verilen haksız karar ve ardından
temyiz girişinin 6 yıl ötelenmesi gibi
sıkıntılar sebebiyle Lidya yazıtı, 20 yılı
gibi aşkın bir süredir ait olduğu
topraklara dönmeyi bekledi" dedi

İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağla-
nan 1800 yıllık antik taş Lidya Yazı-
tı'nın tanıtımı, Anadolu

Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilen tö-
renle yapıldı. Bakan Ersoy, törende yaptığı ko-
nuşmada, kültür varlığı ve kaçakçılığıyla
mücadeledeki kararlılığın, Kovid-19 salgını sü-
recinde ara vermeden devam ettiğini, birimlerin
üstün gayretleri sayesinde Lidya medeniyetine
ait milattan sonra 215-216 yıllarına tarihlenen
yazıtın iadesinin sağlandığını belirtti. Yalnızca
Batı Anadolu'ya özgü bir yazıt çeşidi olan ese-
rin, İtalyan kültür polisi tarafından 1997 yılında
bir antika tüccarının iş yerine yapılan baskında
ele geçirildiğini aktaran Ersoy, Bakanlık yetkili-
lerince yapılan incelemelerde 1987 yılında Prof.
Dr. Hasan Malay tarafından yayımlandığı tes-
pit edilerek, Manisa'nın Demirci ilçesinde bulu-
nan Apollon Aksyros Tapınağı'ndan
çalındığının anlaşıldığını söyledi. Ersoy, "İtal-
ya'daki hukuki süreçte hakimin değişmesi, daha
sonra aleyhe verilen haksız karar ve ardından
temyiz girişinin 6 yıl ötelenmesi gibi sıkıntılar
sebebiyle Lidya yazıtı, 20 yılı gibi aşkın bir süre-
dir ait olduğu topraklara dönmeyi bekledi. Ba-
kanlığımızın ısrarlı tutumu, hem Dışişleri
Bakanlığımızca hem Roma Kültür ve Tanıtma
Müşavirliğince davanın yerinde ve özenle takip
edilmesi sonucunda Floransa'daki üst mah-
keme, eserin ülkemizden kaçırılmış olduğunu
kabul ederek, eser üzerindeki mülkiyet hakkı-
mızı onaylamıştır." ifadelerini kullandı.

Tahribine sessiz kalmayın

"Son 18 yılda 4 bin 441 eserin ülkemize iadesini
sağladık. Kültür varlığı kaçakçılığıyla daha etkin
bir mücadele için 2020 yılı Şubat ayı itibariyle
kurumsal kapasitemizin artırılması yoluna git-
tik." diyen Ersoy, Kaçakçılıkla Mücadele Şube
Müdürlüğünün artık daire başkanlığı olarak
"Yurt İçi Kaçakçılıkla Mücadele, Yurt Dışı Ka-
çakçılıkla Mücadele, Eğitim ve Farkındalık Şu-
besi" olmak üzere branşlaşan üçlü yapıda
görevine devam ettiğini dile getirdi. Bakan
Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaçakçılıkla
mücadele, yalnızca devlet kurumlarının çabala-
rıyla kazanılamaz. Tüm halkımız vatandaşlık
görevi bilinciyle kültür varlıklarımıza sahip çık-
malı, korunmasında duyarlılık göstermeli, des-
tek vermelidir. Lütfen kaçak kazılar, kültür
varlıklarının tahribi, yasa dışı olarak kültür var-
lığı bulundurulması ve kültür varlıklarının yurt
dışına çıkarılması gibi suç olan eylemlere sessiz
kalmayalım. Türkiye, kendisine ait kültür varlık-
larının iadesinde gösterdiği özeni, başka ülkele-
rin kültür varlıklarının iade süreçlerininde de
aynen sergilemektedir. Birleşmiş Milletler çatısı
altında örgütlenen kuruluş ve konseylerin konu
ile aldığı karar ve sözleşmelere tam olarak uy-
makta ve ülkelerin kültür varlıklarının korunma-
sına son derece titiz davranmaktayız. 2019 yılı
Eylül ayı Irak hükümeti ile imzalan protokol ne-
ticesinde, 81 Irak kökenli eser kendilerine iade
edildi. Yine ülkemizde tespit ettiğimiz Çin Halk
Cumhuriyeti kökenli iki adet eseri, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirdiğimiz
törenle Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne
teslim ettik. Bu alandaki çalışmalarımızı kararlı-
lıkla sürdüreceğiz. Her eser kendi vatanında, ait
olduğu yerde güzel, orada anlamlıdır."
Bakan Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığı ile pay-
daşları olan Bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara
teşekkür etti.

SivaS'ta belediyenin
"Yüzüklerin Efendisi"
filmindeki "Hobbit ev-

leri"nden esinlenerek kent yakı-
nındaki mesire alanına inşa ettiği
yamaç evleri, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını döneminde
izole tatil yapmak isteyen vatan-
daşların ilgisini çekiyor. Paşa-
bahçe Piknik ve Mesire alanı'na
ilk olarak 2015 yılında 7 adet inşa
ettirilen doğayla iç içe evlere
talep artınca 2017'de başlatılan
2'nci etap çalışmalarıyla sayı 24'e

çıkarıldı. toprağa gömülü ilginç
mimarisiyle dikkati çeken yamaç
evleri, Kovid-19 döneminde ziya-
retçilerine doğayla iç içe otel kon-
forunda konaklama imkanı
sunuyor. Bir ailenin her türlü ihti-
yacını karşılayabileceği şekilde
inşa edilen ve içerisinde mutfak,
salon, yatak odası ve banyo bulu-
nan evler, Kovid-19 nedeniyle
izole tatili tercih edenlerin adresi
oldu. "Hobbit evleri"nin işletme
müdürü Mehmet Yıldırım, yaptığı
açıklamada, salgın döneminde

yurt içi ve dışından birçok misafiri
ağırlamanın mutluluğunu yaşa-
dıklarını söyledi. Yaşanan zor sü-
reçte misafirlerini en iyi şekilde
ağırladıklarını belirten Yıldırım,
şöyle konuştu: "Kayseri, Çorum,
Yozgat, tokat, amasya, Erzincan
ve çevre illerinden birçok kişi geli-
yor. Evlerimiz 1+1 şeklinde 80
metrekare, salon, mutfak, yatak
odası, banyo ve tuvaletten oluşu-
yor. 5 kişiye kadar evlerimizde ko-
naklama yapılabiliyor. Gelen
misafirlerimiz çok memnun 

kalıyorlar. Pandemi döneminde
epey bir yoğunluk yaşıyoruz."

Yok böyle bir güzellik

antalya'da yaşayan ve salgın do-
layısıyla yamaç evleri tercih etti-
ğini anlatan Gülhan akman, çok

nezih bir ortamda dinlenerek tatil
yaptığını dile getirdi. Herkese
"Hobbit evleri"ni tavsiye eden
akman, "Böyle bir yer bulamazlar.
Böylesine güzel bir yerde dinlene-
mezler. Yok böyle bir güzellik.
Doğa güzel, çamlar içerisindesi-

niz isterseniz gezin, isterseniz
evin önünde oturun." ifadelerini
kullandı. Evlerde konaklayanlar-
dan aynur ilbaşı ise zor bir süreç-
ten geçildiğini, kalabalıklardan
kaçarak Hobbit evlerini tercih etti-
ğini dile getirdi.

Hobbit evlerine akın var

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan da Zeki Müren'in sanatını icra edişi, kendine
has üslubu, sevenlerine gösterdiği sevgi ve saygısıyla özel bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, “Onu özlüyoruz” diye konuştu.
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Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül
Pazar günü karşılaşacak Galatasaray
ile Fenerbahçe arasında son dönemde
yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kır-
mızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.
İki takımın 42'si Süper Lig, 7'si Türkiye
Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de
Dostluk Kupası olmak üzere son 53
randevusunda hakem-
ler toplam 42 kırmızı,
309 sarı kart gösterdi.
Rekabetteki son 53
maçta iki takımın fut-
bolcuları 21'er kez kır-
mızı kartla
cezalandırıldı. Bu sü-
reçte Galatasaray'da
Emre Aşık 3, Hasan
Şaş ile Younes Bel-
handa 2'şer, Badou
Ndiaye, Felipe Melo,
Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas
Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader
Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Ali-
oum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan,
Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise
birer kez kırmızı kart gördü. Fenerbah-
çe'de ise Diego Lugano 3, Volkan De-
mirel ve Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali
Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado,
Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Mei-
reles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih
Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de
Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano ve
Deniz Türüç ise birer kez kırmızı kartla
cezalandırıldı.

Son derbide 2 kırmızı, 
10 sarı kart

İki takım arasında oynanan son müsa-
bakada futbolculara 2 kırmızı ve 10 sarı
kart gösterildi. Süper Lig'de geçen sezo-
nun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oy-
nanan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi
3-1 mağlup ettiği maçta hakem Halil
Umut Meler, 2 takımdan birer futbol-
cuyu kırmızı kartla oyun dışına gön-
derdi. Galatasaray'dan Belhanda'yı ve
Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kırmızı
kartla cezalandıran Halil Umut Meler,
derbide 10 futbolcuya da sarı kart gös-
terdi. Galatasaray'da Ryan Donk, Ma-
riano Filho, Henry Onyekuru, Jean
Michael Seri ve Radamel Falcao, Fe-
nerbahçe'de ise Serdar Aziz, Ozan
Tufan, Tolgay Arslan, Nabil Dirar ile
Mauricio Isla sarı kart gördü.

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets
arasındaki Batı Konferansı final serisi-
nin dördüncü maçıyla devam edildi.
Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıl-
dızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108
mağlup etti. Seride 3-1 üstünlük yaka-
layan Lakers'ta LeBron James 26 sayı,
9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-
Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağ-
ladı. Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32,
Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16
sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. NBA
play-offlarına yarın TSİ 03.30'da
Miami Heat ile Boston Celtics (3-1)
arasındaki Doğu Konferansı final serisi
beşinci maçıyla devam edilecek.

yunus Akgün, AdAnA demirspor’dA

Kartlar havada
uçuşuyor

Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün
sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a ki-
ralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün
internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün'ün
geçici transferi konusunda Adana Demirs-
por Kulübü ile 2020-2021 sezonu sonuna
dek anlaşmaya varılmıştır." denildi.

s üper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül
Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk ede-
cek Galatasaray, son dönemde derbi

kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı
takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşik-
taş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşı-
laşmanın sadece üçünden galibiyetle
ayrılabildi. Galatasaray, söz konusu müsa-
bakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet ya-
şadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede
Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini ka-
zanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu
süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaş-
madan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Be-
şiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer
galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı- kırmızılı-
lar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşı-
laşmanın 6'sında ise mağlup oldu.
Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol
atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19
gole engel olamadı.  Galatasaray, 2011
Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Sta-
dı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez ye-
nildi. Türk Telekom Stadı'nda bugüne
kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21
derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı
ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bo-
zamadı. Sahasındaki 21 derbide rakip ağ-
ları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı
takım, kalesinde ise 17 gol gördü.

10 derbide 2 galibiyet

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ra-
kipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı
son 10 derbide sadece 2 kez kazandı. Sarı-
kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık sü-
reçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya
geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe
ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik,
1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Be-
şiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta
ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik
aldı. Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atar-
ken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.
Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı

Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bu-
güne kadar 11 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı
ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fe-
nerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci
yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi
gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma
bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin

10 golünü engelleyemedi. Geçen sezon Fe-
nerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik
galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık ka-
zanma hasretini sonlandıran Galatasaray,
sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük
kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016
sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk

Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 be-
raberlik, 1 yenilgi gördü. Öte yandan Gala-
tasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi
karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun
ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı.
Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar,
bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.

Süper Lig'de 27 Eylül Pazar
günü sahasında Fenerbahçe 
ile karşılaşacak sarı-kırmızılı
takım, ligde çıktığı son 20 der-
bide sadece 3 kez kazanabildi

AslAn derbilerde
zorlAniyor

GALATASARAY, tecrübeli teknik adam
yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve
Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası,
TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı
Kupası, Türkiye Spor Yazarları Der-
neği Kupası ve Gurbet Kupası'nda
toplam 63 müsabaka oynadı. Sarı-kır-
mızılı takımda dördüncü dönemini ge-
çiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe
ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşma-
larda 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 16
mağlubiyet gördü. Galatasaray, Fatih
Terim yönetiminde Fenerbahçe ile
daha önce 31 maç yaptı. Sarı-kırmızılı
takım bu derbilerin 11'ini kazanırken,
11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sa-
hadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasa-

ray, tecrübeli teknik adam idaresinde
Beşiktaş ile oynadığı 32 derbide ise 12
galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet
yaşadı.

Erol Bulut arasındaki 10. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol
Bulut, 10. kez saha kenarında karşı
karşıya gelecek. Erol Bulut, daha önce
Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyas-
por'un başında, Fatih Terim yöneti-
mindeki Galatasaray'a karşı 9 maça
çıktı. Galatasaray, Süper Lig ve Tür-
kiye Kupası'nda oynanan bu maçların
5'ini kazanırken, 3'ünü kaybetti, birin-
den ise beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fener-
bahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik
direktörlük kariyerinde 64. kez derbide görev yapacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe'yi çalıştıran Erol Bulut, 10. kez saha
kenarında karşı karşıya gelecek. Erol Bulut, daha önce Yeni Malatyaspor ve Aytemiz 
Alanyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 9 maça çıktı. 

Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı
kırmızılılar, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü. 

Terim’in derbi karnesi
NBA’de 
tarihi maç

Göztepe sahaya çıkıyor
İlk hafta konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u
5-1 yenerek lige başlayan sarı-kırmızılı
ekip, geçen hafta da deplasmanda Yeni
Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Üçüncü
haftaya 4 puan ve averajla 3. sırada giren
Göztepe, yarın 1 puanı olan ve henüz gali-
biyeti bulunmayan 14. durumdaki Gazian-
tep FK ile İzmir'de karşılaşacak. Gürsel
Aksel Stadı'nda bugün saat 16.00'da baş-
layacak karşılaşmada hakem Yasin Kol
düdük çalacak. Göztepe'de Obinna Nwo-
bodo ve Stefano Napoleoni'nin sakatlıkları
bulunuyor. Rakibiyle Süper Lig'de 3. kez

karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın Gazian-
tep FK'ye karşı galibiyeti bulunmuyor.
Ligde geçen sezonki 2 karşılaşma da 1-1
sona ermişti. Lige istediği gibi başlayama-
yan, ilk hafta Galatasaray'a 3-1 yenilen ve
geçen hafta da Fatih Karagümrük ile 2-2
berabere kalan Gaziantep temsilcisi, İzmir
deplasmanında galip gelerek çıkışa geçme-
nin hesabını yapıyor. Kırmızı-siyahlı
ekipte, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat
16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem
Yasin Kol düdük çalacak.



CUMARTESİ 26 EYLÜL 2020

SPOR 15

Aslan Hırvat rakibine kükredi

M ücadelenin 15’inci dakikasında
Beşiktaş, Güven Yalçın’ın go-
lüyle öne geçti. Rio Ave bu gole

85’inci dakikada Moreira’nın golüyle
cevap verdi ve mücadele uzatmalara gitti.
Uzatma dakikalarında da gol olmadı ve
turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi.
Beşiktaş’ta Mensah ve Gökhan Töre atış-
larını gole çevirirken, Welinton ve Larin
penaltı atışlarından faydalanamadı. Rio
Ave’de ise Moreira, Santos, Jambor ve
Reis penaltı atışlarını gole çevirdi. 15’inci
dakikada Beşiktaş öne geçti. Boyd’un
uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan
Necip Uysal’ın ortasında arka direkte
Güven Yalçın kafayla topu ağlarla buluş-
turdu: 1-0. 34’üncü dakikada Beşiktaş
mutlak bir gol pozisyonundan yararlana-
madı. Rio Ave savunmasının çıkarken kap-
tırdığı topla buluşan Dorukhan pasını
Güven Yalçın’a aktardı. Güven’in pasıyla
savunma arkasına sarkan Dorukhan’ın
vuruşunda kaleci Kieszek’in dokunduğu
top direğe çarparak oyun alanına geri

döndü. Dönen topu Rio Ave savunması
uzaklaştırdı.39’uncu dakikada ceza sahası
dışında topla buluşan Mane’nin plase vu-
ruşunda top kaleci Utku’nun kucağında
kaldı. 42’nci dakikada sağ kanattan gelişen
Beşiktaş atağında Lens ortasını yaptı.
Ceza sahası içindeki Güven’in bekletme-
den yaptığı vuruşta kaleci Kieszek gole izin
vermedi. Seken topu önünde bulan Do-
rukhan’ın sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruşta
top auta gitti. Mücadelenin ilk yarısı Be-
şiktaş’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona
erdi.57’nci dakikada sol kanattan gelişen
Rio Ave atağında Mane ortasını yaptı.
Ceza sahası içinde Moreira’nın kafa vuru-
şunda üst direğe çarpan top auta gitti.
79’uncu dakikada Taranti’nin pasıyla ceza
sahasında topla buluşan Geraldes’in bek-
letmeden yaptığı vuruşta top üstten auta
çıktı. 82’nci dakikada sol kanattan gelişen
Rio Ave atağında Meshino ortasını yaptı.
Moreira’nın arka tarafa sektirdiği topa
Mane kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az
farkla kalenin üstünden auta gitti. 85’inci

dakikada skora
denge geldi. Sağ
kanattan gelişen
Rio Ave ata-
ğında Mane or-
tasını yaptı.
Moreira’nın
kafa vuruşunda
top ağlara gitti:
1-1.90’ıncı daki-
kada Gökhan Tö-
re’nin ara pasıyla
savunma arkasına sar-
kan Mensah’ın sert şu-
tunda kaleci Kieszek’in
müdahale ettiği top yan direkten oyun ala-
nına geri döndü. Dönen top kaleci Kies-
zek’in kucağında kaldı.

Penaltılarda veda etti

Mücadelenin 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle
sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi
114’üncü dakikada hızlı gelişen Rio Ave
atağında Gabrielzinho sol kanattan topla

hareketlendi. Ceza sa-
hasına giren Gabriel-
zinho, Necip’ten
sıyrıldıktan sonra
şutunu çekti. Top
Hasic’ten döndü.
119’uncu dakikada
Mensah’ın pasıyla
savunma arkasına

sarkan Gökhan
Töre, sağ taraftan

ceza sahasına girip şu-
tunu attı, meşin yuvarlak

auta gitti. 120+2’nci daki-
kada ceza sahası dışında topla bu-

luşan Meshino’nun şutunda Beşiktaş
savunmasından seken top, sağ çaprazda
Mane’nin önünde kaldı. Mane’nin müsait
durumda yaptığı vuruşta kaleci Utku gole
izin vermedi. Mücadelenin uzatma daki-
kaları da 1-1 sona erdi ve maç penaltılara
gitti. Konuk ekip penaltılar sonucu Beşik-
taş’ı 4-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
DHA

TÜRK TELEKOM Stadyumu'nda oynanan
karşılaşmada sarı kırmızılı takıma galibi-
yeti getiren golleri 77'nci dakikada Younes
Belhanda ve 86'ncı dakikada Ryan Babel
kaydetti. 7’nci dakikada Gyurcso’nun kul-
landığı serbest vuruşta Juric’in yaptığı kafa
vuruşu üstten auta gitti. 21’inci dakikada
Gyurcso’nun sol kanattan içeri kestiği or-
tada Linnes’ten seken topa Jradi röveşata
vuruşu yaptı, top dışarı çıktı. 26’ncı daki-
kada Ömer Bayram’ın kullandığı köşe vu-
ruşunda Marcao’nun yaptığı kafa vuruşu
üstten auta gitti. 36’ncı dakikada Ömer
Bayram ile hızlı çıkan Galatasaray’da bu
oyuncunun pasıyla savunma arkasına sar-
kan Babel, topu düzgün kontrol edemedi
ve kaleci Posavec topa sahip oldu. 41’inci
dakikada Linnes’in sağ kanattan içeri kes-
tiği ortada Diagne’nin yaptığı vuruş yan-
dan dışarı çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle
sona erdi.

Nefes kesen bir ikinci yarı

52’nci dakikada hızlı çıkan Galatasaray’da
Diagne pasını sağ kanattaki Linnes’e ak-
tardı. Linnes’in içeri çevirdiği topu Ömer
Bayram, Diagne’nin önüne bıraktı. Diag-
ne’nin ceza sahası içerisinde yaptığı ilk

vuruş savunmadan dönerken, ikinci vuruş
ise üstten auta gitti. 53’üncü dakikada
Feghouli’nin sağ kanattan içeri çevirdiği
ortada Babel müsait pozisyonda yaptığı
vuruşta topu dışarı yolladı. 55’inci daki-
kada Diamantakos savunma arkasına ha-
reketlendi ve ceza sahasında topla buluştu.
Diamantakos’un içeri çevirdiği ortada
Caktas kötü bir vuruş yaparak kaleyi bula-
madı. 58’inci dakikada Ömer Bayram’ın
kullandığı köşe vuruşunda seken topa ceza
sahası dışından düzgün bir vuruş yapan
Feghouli, topu ağlara gönderdi. Ancak
yardımcı hakem, altıpas içinde bulunan
Diagne için ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol
geçersiz sayıldı. 75’inci dakikada Belhan-
da’nın ceza sahası içinde havalandırdığı
topa röveşata vuruş yapan Diagne’nin şu-
tunu kaleci Posavec son anda kornere
çeldi.77’nci dakikada Emre Taşdemir’in
sol kanattan içeri yerden kestiği ortaya
Belhanda’nın yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-
0. 86'ncı dakikada Marcao sol kanattan
ceza sahası içerisine sokuldu ve altıpasta
bulunan Babel'e yerden sert bir top kesti.
Babel topu boş kaleye yuvarladı: 2-0. Mü-
sabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü
ile son buldu. 

BESIKTAS AVRUPA
DEFTERINI KAPATTI
UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Rio Ave’ye
normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucu 4-2 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti

Gökhan 
formasına kavuştu
Siyah-beyazlı ekibin transfer döne-

minde kadrosuna kattığı Gökhan Töre, Rio
Ave karşısında formasına kavuştu. Müca-
delenin 85’inci dakikada Boyd’un yerine
oyuna dahil olan Gökhan Töre, 13 Aralık
2018’den sonra ilk kez bir maçta görev

aldı. Gökhan Töre, bu tarihten sonra
maç kadrosuna yer alırken,

oyuna dahil olmamıştı.

UEFA Avrupa Ligi
3’üncü Ön Eleme Turu ma-

çında Galatasaray, kendi saha-
sında Hırvatistan'ın Hajduk Split

takımını 2-0 mağlup etti ve
bir üst tura yükseldi

Acil 3 puan lazım!
ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Stjepan
Tomas, "Takımın performansı 2-3 hafta sonra
istediğimiz yerde olacak ancak bize acil 3 puan
lazım" dediSüper Lig’in 3’üncü haftasında
pazar günü Aytemiz Alanyaspor’u konuk ede-
cek Çaykur Rizespor’da karşılaşmanın hazırlık-
ları devam ederken, teknik direktör Stjepan
Tomas, takımın son durumunu değerlendirdi.
İdman öncesi basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Tomas, lige iyi bir başlangıç ya-
pamadıklarını belirterek, "İki haftada 0 puan
aldık. İlk maçı nasıl kaybettiğimizi biliyorsunuz.
Orada en az 1 puanı hak etmiştik. Kasımpaşa
maçına ise kötü başladık, sonra toparladık, oy-
namaya başladık, pozisyona girdik. 1-1 yapa-
bilseydik belki maçı çevirebilirdik. Maalesef
olmadı, kaybettik. Bu hafta içinde iyi çalıştık.
Alanya karşısına çıkacağız, çok önemli bir maç,
bunun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız
ve bu maçta 3 puanı alacağız. İstatistiklere ba-
kınca topa sahip olmada, ceza sahası içerisinde
olmada öndeyiz. Pozisyon üretiyoruz ama gol
atamıyoruz. Bu durumu çözeceğiz" diye ko-
nuştu.

İstediğimiz seviye bu değil

Zamana ve puana ihtiyaçları olduğunu dile ge-
tiren Hırvat teknik adam, "Takımın performansı
istediğim seviyeye tam gelmedi. 2-3 hafta sonra
istediğimiz seviyede olacak. Ama bize acil 3
puan lazım. 3 puanı Alanyaspor maçında alır-
sak her şey değişecek. Transfer çalışmaları
devam ediyor; kaliteli 2-3 oyuncu getirmeye ça-
lışıyoruz. Planladığımız transferlerde 2 yabancı
oyuncu geldiğinde takımdaki yabancı kontenja-
nında fazlalık olacağından iki yabancı futbol-
cuyu göndermek için planlamamızı
yaptık" ifadelerini kullandı. 

Boks ondan sorulur!
ÇANKIRI'DA 1968 yılında boksa başlayan Boks
İl Temsilcisi Şefik Gümüş (70), ulusal ve ulus-
lararası alanda başarılar elde eden çok sayıda
sporcu yetiştirilmesine öncülük etti. 1975 yı-
lında resmi olarak boks antrenörlüğüne başla-
yan evli ve 2 çocuk sahibi Şefik Gümüş,
başarılarından dolayı 1977 yılında da Türkiye
genelinde yılın antrenörü seçildi. Son 10 yıldır
Çankırı Boks İl Temsilcisi olarak görev yapan
Gümüş, 2017 yılında geçirdiği gırtlak kanseri
ameliyatına kadar sporcularıyla birlikte antren-
manlara katılıyordu. Gümüş, bugün de sporcu-
ların antrenmanlarını takip ederek onlara
tecrübelerini aktarıyor. Binlerce gence boksu
sevdiren Gümüş, bugüne kadar 1 dünya üçün-
cüsü, 2 Avrupa şampiyonu, 3 Avrupa üçüncüsü
derecelerinin yanı sıra çok sayıda Türkiye dere-
celeri elde eden sporcuların yetiştirilmesine ön-
cülük etti.

Salona girdiğimden beri aynı

Şefik Gümüş, Çankırı’nın boksta önemli bir
yeri olduğunu aktararak, Türkiye’nin dört bir
yanında sporcu yetiştirdiğini söyledi. Yaşına
rağmen dinç kalabilmesini spor yapmasına
borçlu olduğunu belirten Gümüş, "Genç yaşta
spora başlamak ve spor yapmak dinç kalma-
mızda en büyük etken. Bütün herkese sporun
bütün branşlarında faaliyet göstermelerini tav-
siye ederim. İlla boks olsun demiyorum. Diğer
spor dallarıyla da ilgilendim. Gençlere tavsi-
yem; kafe ve diğer yerlerde olmak yerine spor
yapmaları. Her bakımdan, sağlık, sosyal ve is-
tikbal açısından çok faydalı bir olay. Bunun dı-
şında başka bir şey düşünemiyorum. Ömrüm
olduğu müddetçe sporda devam edeceğim. Ya-
şımı hiç düşünmüyorum. Salona girdiğimde
sporcu gibi çalışıyorum" dedi.

Konyaspor kendine güveniyor
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direk-
törü İsmail Kartal, kulübün internet site-
sine yaptığı açıklamada, çalışmaların iyi
gittiğini, takımın moral ve motivasyonu-
nun yüksek olduğunu belirtti. Takımdaki
tüm oyuncuların çalışmayı çok sevdiğini
ve istekli olduğunu kaydeden Kartal, "Be-
şiktaş'ın geçen sezona göre eksikleri var.
Eksik kadrolarına rağmen disiplinli oynu-
yorlar. İki maçta 4 puan aldılar. Beşiktaş
maçında elimizdeki en iyi 11 ile sahaya
çıkacağız. Bu maçta iyi mücadele edip iyi
futbol oynayarak puanlar alıp yolumuza
devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma

güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Bir stoper transferi ihtiyacı doğdu

Kartal, 90 dakika boyunca rakibin bir
adım önünde olabilecek bir takım oluş-
turmaya çalıştığını belirtti. İyi bir kad-
roya sahip olduklarını dile getiren
Kartal, şunları kaydetti: "Birkaç eksiği-
miz vardı. Kravets aramıza katıldı, Oğuz
Kağan geldi. Gençlerbirliği maçında
Anicic'in sakatlığından dolayı ortaya
çıkan sonuç bizi çok üzdü. Çapraz bağ-
larında yırtık olduğu tespit edildi.
Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Ken-

disi şu an Hırvatistan'a gitti. Ameliyat ve
gerekli tedavileri orada görecek. Bekle-
mediğimiz bir durumdu. Bizi fazlasıyla
üzdü. Anicic'in sakatlığından dolayı bir
stoper transferi ihtiyacı doğdu. Arayışla-
rımız sürüyor. Kulübümüzün bütçesi el
verirse başkanımız ve yönetimimiz ile
konuşup bir oyuncu daha almayı düşü-
nüyoruz." Kartal takımın oyun ritmini
arttırmak istediklerini, milli aranın kendi-
leri için bir şans olduğunu ve bu arada
çok iyi çalışarak takımın hem fizik hem
de oyun anlamında daha iyi yerlere gele-
ceğini düşündüğünü vurguladı.




