
Yangın alarmının devreye girdiği 
Beylicium'daki alevlere olay yerine

gelen İtfaiye ekipleri anında müdahale
etti. Kısa sürede alevleri kontrol altına

alan ekipler olası bir facianın
önüne geçmiş oldu. Yangın son-

rası yapılan incelemede ilk belirlemelere göre, yan-
gına Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kablolarının
neden olduğu belirtildi. İtfaiye ekiplerinin zama-
nında müdahalesi, yangının büyümesini önlerken
Beylicium Alışveriş Merkezi'ne ait elektrik tesisatı-
nın da küçük çapta hasar gördüğü öğrenildi.

HDP Eş Genel Başkanı 
Pervin Buldan, HDP'ye yönelik

soruşturmanın siyasi olduğunu 
söyleyerek, “Bütün arkadaşlarımızın
bir an önce serbest bırakılması gerekti-
ğini özellikle ifade etmek istiyorum”
dedi. “HDP'ye yapılan soruşturma 
demokrasinin hançerlenmesi” diyen
Buldan, geçmiş
olsun dileklerinde
bulunan siyasi
parti temsilcile-
rine, sivil toplum
örgütlerine ve
kendileriyle 
dayanışma 
içinde olan 
herkese 
teşekkür etti. 
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Arkadaşlarımızı
serbest bırakın

DEMOKRASİYE HANÇER O HABERLERE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel, HDP’ye yönelik

operasyona ilişkin açıklamaları nede-
niyle hedef gösterilmesine sert çıktı.
A Haber'in, kendisini elinde silah ile
'PKK'li bir terörist' gibi göstermesini
eleştiren Özel, “Korkutmak için yaptı-
ğınız, sindirmek için yaptığınız her
hadsizliğe karşı, size meydan okuyo-

ruz. Cürmünüz
kadar yer yaka-
mazsınız. Sara-
yın muhalefeti
sindirmek için
psikolojik ope-
rasyon aletine
dönüştürdüğü
medya grupların-
dan korkmuyo-
ruz” dedi.
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Cürmünüz kadar
yer yakamazsınız

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Olay saat 10.00'da 
Esenyurt Meydanı'nda

meydana geldi. İddiaya göre 
aralarında daha önceden yolcu
alma yüzünden husumet bulu-
nan başka bir taksi durağında
çalışan Fatih G., Yalçın D. ve
Zeytin A.ile ismi henüz öğrenile-
meyen bir taksici buradaki 
durağa geldi. Durak önünde 

taksiciler arasında silahlı ve so-
palı kavga çıktı. Kavgada bir kişi
pompalı tüfekle 4 kişiyi vurdu.
Pompalı saldırgan kaçarken, bir-
likte geldiği Fatih G., Yalçın D.
ve Zeytin A. da yaralandı. İhbar
üzerine olay yerine çok sayıda
sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Pompalı tüfekli saldırgan silahı
olay yerinde bırakarak kaçtı.
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POMPALI SALDIRGAN KAÇTI

Yaralılar, olay yerinde yapı-
lan ilk müdahalenin ardın-

dan Esenyurt Devlet Hastanesi ile
özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi
altına alınan abi kardeş Cengiz
Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile
diğer taksici Sinan Öztürk öldü.
Tahir Ç.'nin ise tedavisinin devam
ettiği öğrenildi. Karşı taraftan yara-
lanan Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin

A. ise Avcılar Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alındı. Polis kaçan 
saldırganı yakalamak için çalışma
başlattı. Öte yandan silahlı kavga
anı ve çevrede yaşanan panik 
güvenlik kamerası ile bir vatanda-
şın cep telefonu kamerasına saniye
saniye yansıdı. Görüntülerde elinde
silah olan kişiyi engellemeye 
çalışan biri yer alıyor. 
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POLiS HER YERDE ARIYOR

Özgür Özel

TATBİKATLAR YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “2020 yılı bitmeden

evvel, İstanbul'da bu çalışma grubu
toplantılarını tamamlayıp, masa başı
tatbikatlarını tamamlayıp, tüm beledi-
yelerimize 7.5'lik bir depremdeki son
senaryo düzeltmelerimizi ortaya koya-
cağız. 2021 yılında ise daha büyük tat-
bikatları burada gerçekleştireceğiz.
Tüm İstanbul'a diyeceğiz ki, şu saatte
deprem oldu. Ve bütün kurumlar 
harekete geçeceğiz. Bunları saat saat
değerlendireceğiz, bir gündüz çalışma
saatinde bir de gece uyku saatinde
yapacağız” dedi. I SAYFA 7
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İstanbul depreme
karşı hazırlanıyor

Pervin Buldan

MAK Danışmanlık, Eylül ayı
son anketini açıkladı. Buna göre

ittifaklar arasında Millet İttifakı'nın
önde olduğu gözüküyor. “Cumhur 
İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına
bakış açınız hangisi olur?” şeklindeki
soruya, yüzde 45 oranında Millet 
İttifakı tercih edildi. Cumhur 
İttifakı'nın oy oranı yüzde 42'de kaldı.
“Yeni bir ittifak olmasını istiyorum” 
diyenlerin oranı yüzde 8 iken, 
kararsızların oranı yüzde 5 oldu.
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Millet İttifakı
ankette önde

YÜZDE 45 OYU VAR
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HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

KApALI ALANDA
MASKE şART

BEYLICIUM’DA
YANGIN PANiGi

Esenyurt'ta taksi durağı 
önünde çıkan silahlı, sopalı

kavgada 4 kişi pompalı tüfekle
vurularak, ağır yaralandı.

Pompalı tüfekli saldırgan ise
olay yerinden kaçtı. Tedavi

altına alınan 4 yaralıdan abi
kardeş Cengiz Dayanmaz ve

Yavuz Dayanmaz ile diğer
taksici Sinan Öztürk öldü

ESENYURT’TA
MEYDAN SAVASI

Beylicium AVM'de çıkan 
yangın paniğe neden oldu. 
Saat 11:00 sıralarında, Türkiye
Elektrik Kurumu (TEK)
kablolarında ortaya çıkan 
elektrik kontağı sonucu meydana
gelen yangında, olay yerine
gelen itfaiye ekiplerinin anında
müdahalesi can ve mal kaybının
önüne geçti. Alışveriş merkezi
güvenliği de vatandaşları hızlı
bir şekilde tahliye etti

3 KiŞi
ÖLDÜ

Esenyurt’taki çatışma sonrası ortaya çıkan görüntü
vatandaşları büyük bir korku ve paniğe sevk etti.

KÜÇÜK ÇAPTA HASAR GÖRÜLDÜ

Elmalı Barajı
yeşile döndü

İstanbul'un barajlarında doluluk
oranı yüzde 38.60 olarak ölçüldü.

Anadolu yakasının önemli barajlarından
Elmalı Barajı da bu durumdan nasibini
aldı. İSKİverilerine göre Elmalı barajın-
daki doluluk oranı bugün itibariyle
yüzde 32.53 olarak ölçüldü. Baraj gölü-
nün su tahliye kapaklarının bulunduğu
bölgedeki alanda ise suyun rengi yeşile
döndü. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 
dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz'de 

yaşanan hadiselerin, her alanda olduğu gibi denizlerde
de çok daha güçlü olunması gerektiğini gösterdiğini 
belirterek, “Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar
önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve 
çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir
inançla devam etmekteyiz. 'Hazır ol cenge, ister isen
sulhu salah' diyen ecdadımıza kulak vererek, ülkemizde,
bölgemizde ve tüm dünyada barışı, huzuru, güvenliği
daim kılmak için ordumuzun tüm unsurlarını olduğu
gibi Deniz Kuvvetlerimizi de yerli ve milli imkân ve
kabiliyetlerle donatmaktayız” dedi. 
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MAVi VATAN’I
ONEMSERiZ

Beylikdüzü Belediyesi ile KESK’e
bağlı TÜM BEL-SEN Sendikası 

arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin
imza töreni, emekçi personelin katılımı ile
Belediye Başkanlık binası önünde gerçekleşti.
Törende konuşma yapan Beylikdüzü 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 
“Beylikdüzü Belediyesi olarak emeğin hakkı-
nın korunduğu, emekçinin de mutlu ve hu-
zurlu çalıştığı bir ortam oluşturmak istiyoruz.
Benim birinci önceliğim alın terinizin karşılı-
ğının verilmesi” ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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ÖNCELİĞİMİZ ALINTERİ

YA CiMBOM
YA FENER

Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında
bu akşam Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türk

Telekom Stadı'nda koronavirüs salgını nedeniyle
seyircisiz oynanacak karşılaşma saat 19.00'da
başlayacak. Dev
maçı hakem
Ali Palabıyık
yönetecek.
I SAYFA 15
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İstanbulspor
3 golle güldü

Ümraniyespor'la deplasmanda
karşılaşan İstanbulspor saha-

dan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı 
siyahlıların gollerini; Diouf, Onur
Ergün ve Uygar Mert kaydetti. 
Ümraniye'nin tek golünü ise Gökhan
Süzen kaydetti. İstanbulspor, bu 
galibiyetle birlikte TFF 1. Lig'teki 
yükselişini sürdürdü.
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At üstünde 
virüs denetimi

Taksim Meydanı ve İstik-
lal Caddesi'nde devriye

gezen atlı polisler sosyal mesafe
ve maske denetimi yaptı. Maske
takmayan kişiler tek tek uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Altı Polis Amirliği ekipleri Tak-
sim'de sosyal mesafe ve maske
denetimi yaptı. Taksim Mey-
danı ve İstiklal Caddesi üze-
rinde devriye gezen atlı polisler
maske takmayan, maskesini 
çenesine indiren kişilere tek tek
uyarılarda bulundu. 
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SAYFA 4Anıl BODUÇ

Hiçlik 
üstüne

Genç kızın
sır ölümü!

Fatih'te sabaha karşı 4 katlı
apartmanın merdivenlerinde

Kanadalı 20 yaşındaki N.S.'nin 
cesedi bulundu. Polis ekipleri genç
kadınla aynı evde yaşayan ve erkek 
arkadaşı ile beraberinde bulunan
2 kişiyi gözaltına aldı. I SAYFA 3
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Recep Tayyip
Erdoğan

SAYFA 5Oktay APAYDIN

Korona'da 
kusursuz fırtına



S por yaralanmaları te-
davisinde uzman
olan Doç. Dr. Fatih

Karaaslan, koronavirüs sal-
gını sürecinde spor salonla-
rında ekstra önlem alınması
gerektiğini belirtti. Spor salo-
nunun açık hava bölümünün
ya da bahçesinin bulunma-
sına ya da bu tarz salonların
tercih edilmesi gerektiğine
işaret eden Doç. Dr. Karaas-
lan, son zamanlarda yayımla-
nan akademik makalelerde
yer alan bilgilere dikkat çekti.
Koronavirüsün kapalı alanda
3 saate yakın havada asılı kal-
dığını belirten Doç. Dr. Kara-
aslan, "Son zamanlarda
yayımlanmış ciddi akademik
yayınlar gösteriyor ki; Covid-
19 virüsü kapalı ortamlarda
yaklaşık 3 saat kadar canlılı-
ğını, aktivitesini koruyabiliyor.
Dolayısıyla kapalı ortamda

spor yaparken bir de kişisel
koşularla spor yaparken sos-
yal mesafeye dikkat ederek,
bu aerosollerin bulaşıcılığını
azaltmamız lazım" diye 
konuştu.

Spor malzemeleri 
kişisel olmalı

Spora giderken ya da spor
yaparken kullanılan malze-
melerin kişisel olmasına özen
gösterilmesi gerektiğini belir-
ten Doç. Dr. Karaaslan, kişi-
selleştirilemeyen spor
aletlerinin ise kullanılmadan
önce mutlaka dezenfeksiyon
kurallarına uygun olarak te-
mizlenmesi konusunda uyarı-
larda bulundu.
Spor salonu işletmecilerine
de büyük görev düştüğünü
belirten Doç. Dr. Karaaslan,
açık alanda spor yapacak
olanların kendi şehirlerinin

Covid-19 analizini ya-
pabileceklerini söyle-
yerek, "Bu risk analizi
yapıldıktan sonra
açık havada oksijeni
bol olan bir or-
tamda, düşük tem-
polu, yaşa uygun,
sporcunun mevcut
bir hastalığı var
veya yok ona göre
sportif aktivite,
küçük tempolu
yürüyüşten ko-
şuya kadar başla-
nabilir. Bu
esnada sosyal
mesafe kuralına
uyma, açık ha-
vada daha
mümkün ola-
cağı için mas-
keleri biraz
açabilirler."
DHA

2 PAZAR 27 EYLÜL 2020

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 tl 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  15 SA YI  : 4745 27 EYLÜL 2020 PAZAR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
Netprint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöĞEN
Osman KöSE

Murat pALAvAR
Müge YüCETüRK

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

Bağcılar Koordinatörü
Elizan Altunufağı 1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

yaşam

kapalı alanda
maske saRt

Doç. Dr. Fatih Karaaslan, "Son zamanlarda yayımlanmış 
ciddi akademik yayınlar gösteriyor ki Covid-19 virüsü kapalı
ortamlarda yaklaşık 3 saat kadar canlılığını, aktivitesini 
koruyabiliyor. Dolayısıyla 'birtakım yan etkiler olabilir'
inancının tam aksine kapalı alanda spor yapılıyorsa 
mutlaka maske kullanılmasını tavsiye ediyorum" dedi

Spor yaparken kalp atış hızının arttığını
aktaran Doç. Dr. Karaaslan, buna bağlı
olarak da soluk artışının ve soluk derinliği-
nin arttığını belirtti. Doç. Dr. Karaaslan,
"Dolayısıyla 'spor yaparken maske takma-
yın, birtakım yan etkiler olabilir' inancının

tam aksine kapalı alanda spor yapılıyorsa
mutlaka maske kullanılmasını tavsiye edi-
yorum. Eğer spor salonlarında açık hava
imkanı yoksa, bahçesi yoksa ya da hava-
landırma sistemi yoksa bu tür yerleri de
asla tavsiye etmiyorum" dedi.

Sakın maskeyi çıkarmayın

Mucizevi kurtuluş
Sivas'ta 10 yıldır böbrek nakli bekleyen Sevim Evci ile 16 yıldır nakil bekleyen
Kıymet Şanlı (44), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil
Merkezi'nde kadavradan alınan organlarla sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu

SİvAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ)Tıp
Fakültesi Hastanesi bünyesinde 3 ay önce
açılan Organ Nakil Merkezi’nin ilk hasta-

ları Eylül ayında kabul edildi. 10 yıldır böbrek nakil
bekleyen evli ve 2 çocuk annesi Sevim Evci (42) ile
16 yıldır rahatsız olan Kıymet Şanlı'ya (44) kadavra-
lardan alınan böbrekler nakledildi. İki hasta organla-
rın uyum sağlaması ve tedavilerinin başarılı
geçmesinin ardından taburcu edildi.
SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız yapılan nakiller
hakkında bilgi vererek, "Bundan 3 ay önce organ
nakil merkezimizi açmıştık. Eylül başında iki hasta-
mızı aldık. Onların organ nakilleri yapıldı. Şimdi de
onları taburcu ediyoruz. İki hanım kardeşimiz inşal-
lah bundan sonra sağlıkla hayatlarına devam ede-
cekler. Ben ameliyatlarda görev alan hocalarıma çok
teşekkür ediyorum. Bundan sonra organ nakillerinin
üniversitemizde başarıyla yapılacağını tespit etmiş
olduk. Karaciğer nakilleri de yapılabilecek. Şu an
böbrek nakilleri yapıldı. Yıllardır bekliyorlardı. Sü-
rekli her hafta diyalize gidiyorlardı. Diyalizden kur-
tuldular. Bundan sonra da bakımları burada

yapılacak. Böylece üniversitemiz güzel bir merkeze
kavuşmuş oldu. Organ nakli bekleyen hastalarımız
rahatlıkla gelebilirler. Başka üniversite de organ nakli
yaptıran hastalarımız da artık o merkezlere gitmeden
burada tedavilerini devam ettirebilirler" dedi.

Bize can verdiler

Merkeze bağlı Serpincik köyünde yaşayan, 10 yıldır
haftanın üç günü diyalize giden ve nakledilen böb-
rekle sağlığına kavuşan 2 çocuk annesi Sevim Evci
(45), "Yeni böbrek nakli oldum. Allah verenden razı
olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
Ailesine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımla ara-
mızda bir hafta var. Nakil olduk. Çok samimiydik. 10
yıldır diyalize gidiyordum, kurtardım. İnşallah bütün
hastalar da kurtulur. Çok iyi ve mutluyum. Sağlık ça-
lışanlarına çok teşekkür ediyorum, bize can verdiler"
diye konuştu. Kent merkezinde yaşayan Kıymet
Şanlı da "1 yıl tedavi gördüm.16 yıldır böbrek nakli
bekliyordum. Çok mutluyum. Nakil oldum. Yeniden
can aldım. Tedavi sürecim çok güzel geçti" ifadelerini
kullandı.

Rahminden
kİst çıktı
Antalya'da kasık ağrısıyla hastane gelen 56
yaşındaki kadının rahminden, 18 santim
çapında 1,5 kiloluk kist çıktı. Ameliyatı yapan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr.
Şerife Şeniz Süpürtülü, "En sık görülen kist,
çatlamamış yumurta şeklinde olanı. Şiddetli
kasık ağrısını muayene edince ortaya çıktı" dedi

ANtAlyA'NıN Döşemealtı ilçesindeki özel bir
hastaneye, şiddetli kasık ağrısı şikayeti ile
gelen kadının muayenesinde, rahminde 18

santimlik kist olduğu ortaya çıktı. Hasta, Kadın Hasta-
lıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpür-
tülü tarafından acil ameliyata alındı. Ameliyat sonunda
kadının rahminde bulunan, 18 santim çapında 1,5 kilo-
luk kist alındı. Kistin yanı
sıra, kadının sağ böbreğin-
deki taş da alındı. Sağ tara-
fında aşırı ağrıyla
hastaneye gelen hastada
tahliller sonucunda kist ol-
duğunu tespit ettiklerini
söyleyen Opr. Dr. Şerife
Şeniz Süpürtülü, "Kist
büyük olduğu için çevreye
baskı yapıyordu. Yumurta-
lık kistleri hastaların yu-
murtalıklarından kaynaklı
içi sıvı dolu keselerdir. En
sık görüneni çatlamamış
yumurta şeklinde olanları-
dır. Yumurtalık kistlerini
menopoz çağındaki veya
çocukluk çağındaki hasta-
larda mutlaka çıkartmamız
gerekiyor. Özellikle büyük
kistler, çevre dokularına,
sinir baskıları yapabiliyor"
dedi. Opr. Dr. Süpürtülü,
1,5 kilograma ulaşan kistin
böbrekteki taşların geçişini de baskıladığını belirterek,
"Bu nedenle taşlar da düşmüyormuş, böbrek taşlarını
da temizledik" diye konuştu. Adı açıklanmayan kadın,
tedavi sonrası taburcu olacak. 

Arpa çimi
nedir deme!

Arpa çiminin içerisinde kalsiyum,
beta karoten, E, C ve K vitaminleri,
potasyum, demir, fosfor, B, B2, B6
ve B12 vitaminleri ile magnezyu-

mun bulunduğunu belirten Diyetisyen Gizem
Gençyürek, “Pandemi döneminde bağışıklık
sistemini kuvvetlendirmesi açısından önemli bir
role sahip” dedi. Arpa çiminin arpanın yeşil
sapları ve yapraklarını içeren kısmı olduğunu
ifade eden Pendik Medipol Üniversitesi Hastane-
si’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çimi
hakkında bilinmeyenleri anlattı. Arpa çiminin içe-
risinde kalsiyum, beta karoten, E, C ve K vitamin-
leri, potasyum, demir, fosfor, B, B2, B6 ve B12
vitaminleri ile magnezyumun bulunduğunu belir-
ten Dyt. Gizem Gençyürek, “Ayrıca 9 amino aside
sahip olan bitki, hücreleri amino asitler ile destek-
ler. Arpa çimi, arpanın yeşil sapları ve yapraklarını
içeren kısımdır. Arpa çiminin özelliği; insanlar için
gerekli tüm vitamin ve minerallerin tamamını nere-
deyse içermesidir” dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Arpa çiminin içerdiği vitamin, mineral, enzimler ve
aminoasitler ile bağışıklık sistemini desteklediğinin al-
tını çizen Dyt. Gençyürek, “Klorofil sayesinde antioksi-
dan ve antienflamatuar etkiye sahiptir. Ayrıca arpa
çiminden, ‘besinler ilacınız olsun’ değerinden yola çıkı-
larak sağlığı doğal yollarla korumayı hedefleyen bir
ilaçta üretilmiştir. Ülkemizde bitkisel ürünler satan ma-
ğazalarda bulunabileceği gibi evlerimizde saksıda yetiş-
tirilip çimlendirilebilir ve sonrasında suyu hazırlanabilir.
Arpa çimi birçok hastalığın iyileşmesinde yardımcı rol
oynamaktadır. Özellikle zor bir süreçten geçtiğimiz Covid-
19 pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendir-
mesi açısından önemli bir role sahiptir”
değerlendirmesinde bulundu

KRONİK böbrek hastaları
Şahin Aydın (15) ile Sümeyra
Özer (17), testleri uyumlu çık-

madığı için yakınlarından böbrek alama-
yınca, annelerinden çapraz nakille hayata
tutundu. Selma Aydın'dan (32) alınan
böbrek Sümeyra Özer'e, Zekiye Özer'den

(37) alınan böbrek ise Şahin Aydın'a ba-
şarıyla nakledildi. Antalya'nın Korkuteli il-
çesinde üniversiteye hazırlanan Sümeyra
Özer'in zorlu günleri, 2017 yılında ayakla-
rında aşırı şişlik nedeniyle gittiği hasta-
nede Nefrotik Sendrom (böbrekte hasar
gelişmesi nedeniyle vücutta ortaya çıkan

çeşitli belirti ve bulgular) teşhisi konulma-
sıyla başladı. Hemen ilaç tedavisine başla-
yan Sümeyra, anne ve babası kan
uyuşmazlığı nedeniyle bağışçı olama-
yınca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
Organ Nakli Merkezi'ne çapraz nakil için
başvuruda bulundu. Aksaray'da yaşayan
lise öğrencisi Şahin Aydın ise 6 yaşından
beri böbrek hastalığı ile mücadele 
ediyordu. 

Hayatları kurtuldu



O lay, dün akşam saat 21.00 sırala-
rında Cebeci Mahallesi'nde 
meydana geldi. İşten eve dönen 

Nihat Ünlü, oturduğu sokağa geldiğin de 
park yeri bulamadığı için karşı komşusu 
Mevlüt Altan'ın da oturduğu apartmanın 
önüne park etti. Aracın apartmanın önüne 
park edilmesinden rahatsız olan Mevlüt 
Altan'ın Ünlü'ye, "Oraya benden başkası 
park edemez. Aracını başka yere park et" 
deyince tartışma çıktı Bunun üzerine Ünlü 
ve Altan arasında sözlü tartışma yaşandı. 
Sesleri duyan sokak sakinleri de dışarı çı-
karak Mevlüt Altan'a tepki gösterdi. 
Bunun üzerine Altan, evde bulunan ve içe-
risinde çöp olan poşetleri Ünlü'nün araba-
sını üzerine fırlattı. Kısa bir süre sonra ise 
çiçek saksını arabanın üzerine attı. Aracın 
ön camı kırılırken, ortalık daha sonra 
savaş alanına döndü. Altan, evde bulunan 
vazoyu, Altan'ın oğlu ve eşi de cam bar-
dakları sokak sakinlerine fırlattı.  Olay es-
nasında bir kadın, kolundan hafif şekilde 

yaralandı.  Ortalığın karıştığı anlar ise cep 
telefonu kamerası ile kaydedildi. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 
polis ekibi sevk edildi. Nihat Ünlü, Mevlüt 
Altan ve ailesinden şikayetçi oldu. Polis, 
iki tarafı da ifadeleri alınmak üzere polis 
merkezine götürdü. 

1 ay içinde ikinci tartışma  

Olay anını anlatan Nihat Ünlü'nün akra-
bası Elif Ünlü, "Bu akşam burada araba 
park etme konusundan dolayı tartışma 

çıktı. Bu çıkan tartışma ikinci kez oluyor. 
Aynı aile park yeri için sürekli tartışma çı-
karıyor. 'Arabayı çekin' dediler. Biz 'çekme-
yeceğiz' dedik. Bizde arabayı çekmeyince 
yukarıdan ne varsa arabaya attılar. 1 ay 
arayla bu ikinci kez oluyor. Aracın ön 
camı tamamen patladı. Burada 4 tane 
hane var. Herkesin arabası var. İster iste-
mez sokak burası her tarafa park ediyo-
ruz. Sokak kimsenin değil. 'Benim' diyor, 
'başka kimse park edemez' diyor. 
Böyle şey olmaz" dedi.
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RAMBO Okan olarak da tanınan Okan 
Güler, Kadıköy'de Boğa Meydanı'nda 
bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından darp edildiğini iddia 
etti. Bir video çekip sosyal medyada 
paylaşan Güler, 4 polis tarafından darp 
edildiğini söyleyerek İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu'dan yardım istedi. Gü-
ler'in sosyal medya paylaşımın 
ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 
olay gününe dair güvenlik kamerası gö-
rüntülerini paylaşarak cevap verdi. Gö-
rüntülerde Güler'in, polislerin yanına 
gelerek video çekip sohbet ettiği ve 
darp olayının yaşanmadığı gözüküyor. 
Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan 

açıklamada, Güler'in "Kasten Yara-
lama" ve "Suç Uydurma" suçlarından 
gözaltına alındığı duyurularak, 
"25.09.2020 tarihinde İlimiz Kadıköy il-
çesinde Rambo Okan lakabı ile tanınan 
O.G.(53) isimli şahsın bazı sosyal 
medya hesaplarından Kadıköy ilçesi 
Boğa Meydanı'nda polisler tarafından 
darp edildiği şeklinde yapılan video 
paylaşımları üzerine İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açık-
lamada: "Görevlilerce yapılan çalışma-
larda; Bahse konu olay ile ilgili elde 
edilen kamera görüntüleri inceleme-
sinde O.G. isimli şahsın saat: 17.51 sı-
ralarında Boğa Meydanı'nda bulunan 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevli-
lerimizin yanına gelerek konuştuğu ve 
görevlilerimizle video çektiği, sonra-
sında ise yürüyerek uzaklaştığı ve her-
hangi bir darp olayının yaşanmadığı 
tespit edilmiş ayrıca videoda belirtilen 
iddialar ile ilgili gerekli işlemlerin yapı-
labilmesi için şahsa ulaşılmış ve şah-
sın Haydarpaşa Numune Hastanesinde 
doktor raporu alınmış, alınan raporda 
herhangi bir darp izine rastlanmadığı 
tespit edilmiş ve şahıs "Kasten Yara-
lama" ve "Suç Uydurma" suçlarından 
yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ka-
muoyunun bilgisine sunulur" ifadele-
rine yer verildi. DHA 

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

İnek kavgası
ARNAVUTKÖY'DE başıboş bı-
rakılan inek, otoyola çıkınca 
bir aracın çarpması sonucu 

yaralandı. Uzun süre yaralı halde yerden 
kalkamayan ineğin sahipleri, kaza yerine 
geldiklerinde araç sahibine saldırmak is-
tediler. Araya girmeye çalışan polis ekip-
leri ile de tartışan ineğin sahibi güçlükle 
sakinleştirildi. Arnavutköy Eski Edirne 
Caddesi'nde giden 34 GJ 0351 otomobil 
bir anda yola çıkan ineğe çarptı. İneği 
son anda fark eden ancak manevra yap-
masına rağmen ineğe çarpmaktan kurtu-
lamayan sürücü, çarpmanın etkisiyle 
yola savrulan ineğin yardımına koştu.

Rambo Okan gözaltına alındı
Kadıköy'de polisler tarafından darp edildiğini iddia eden Rambo lakaplı Okan Güler'in (53) sosyal medyada paylaşımla-

rına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile beraber olay gününe dair güvenlik ka-
merası görüntüleri yayınlanarak, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve Güler'in gözaltına alındığı duyuruldu

VAZOLU BARDAKLI 
PARK KAVGASI

ÜNLÜ'NÜN oğlu ise, "Yukarıdan aşa-
ğıya arabanın çekilmesini istediler. 
Geçen sefer de aynısı oldu, araba-
nın dikiz ayna camına kırdılar. İlk 
başta arabanın üzerine çöp attılar. 
Sonra yukarıdan aracın üzerine 
saksı attı. Arabanın camı kırıldı.  
Yukarıdan küfür etmeye başladı. 
Arabanın ön camı tamamen kırıldı. 
Dikiz aynasında hasar var. Ayrıca 
karşıdan karşıya evimize bardak at-
tılar. Evin camının bir kısmı kırıldı" 
diye konuştu. DHA 

Aracın üstüne saksı attı 

Genç kızın sır ölümü
Fatih'te sabaha karşı 4 katlı apartmanın merdivenlerinde Kanadalı 20 yaşındaki N.S.'nin cesedi bulundu. Polis ekipleri genç  

kadınla aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberinde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı
OLAY Fatih, Molla Gürani 
Mahallesinde sabah 05.30 
sıralarında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Şakrak Sokakta 
bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında 
merdivenlerde hareketsiz yatan genç 
kadını gören bina sakinleri durumu 
polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptık-
ları incelemelerde genç kadının öldü-
ğünü tespit etti. Polis ekipleri sokakta 
önlem alırken, binada ve genç kadının 
yaşadığı öğrenilen üçüncü kattaki dai-
rede detaylı olay yeri çalışması yaptı. 
Polis ekipleri yaptığı incelemede haya-
tını kaybeden genç kadının 20 yaşın-
daki Kanadalı N.S olduğunu belirledi. 
Ayrıca polis ekipleri genç kadınla aynı 
evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen 

Cezayirli erkek arkadaşı ile beraberinde 
bulunan 2 kişiyi sorgulamak üzere 
polis merkezine götürdü.  

Bağırış çağırış oluyordu 

Genç kadının alt komşusu daha önce-
den bağırış sesleri duyduğunu belirte-
rek, "Onlarla kalıyordu. Dün akşam da 
bağırış çağırış vardı. Sonra ne oldu-
ğunu bilmiyorum. Polisleri görünce yu-
karı çıkmadım. Sadece gece sesleri 
duydum. Daha önce de zaten gürültü-
lüydü bunlar. Bağırış çağırış oluyordu. 
Çok üzüldüm. Kızın Kanadalı, diğerle-
rinin de Cezayirli olduğunu biliyorum. 
Çok gençlerdi. Devamlı gidip geliyor-
lardı birbirlerine. Kızı hep görüyor-
dum.  21 veya 22 yaşında bir kızdı. 
Hepimizin evladı var, insan üzülüyor" 

dedi. Genç kadının komşusunun 
zaman zaman gözyaşı döktüğü gö-
rüldü. Polisin olay yeri çalışmasının ar-
dından genç kadının cansız bedeni 
cenaze aracıyla Yenibosna'da bulunan 
Adli Tıp Morguna kaldırıldı. 
 

OLAY, 7 Temmuz Salı günü Bahçe-
lievler'de meydana geldi. İddiaya 
göre, Bahçelievler'de 4 kişi bir res-

toran sahibini araba alım satımı bahanesi ile 
dışarı çıkardı. Dışarı çıkardıkları restoran sa-
hibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp 
etmeye başladı. Restoran sahibini darp eden 
saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yük-
seklikten dere yatağına attı. Ağır şekilde yara-
lanan restoran sahibi çevredekiler tarafından 
çağırılan ambulans ile hastaneye 
kaldırıldı.Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 
saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyet-
teki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye 
sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mah-
keme tarafından serbest bırakıldı. 

Tekrar yakalama kararı çıktı 

Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden 
yakalama kararı çıkartıldı. Saldırganların biri-
nin yakalanması için çalışma sürerken, 1 kişi-
nin de de askerde olduğunu öğrenildi.

Saldırgan adliyeye 
sevk edildi
ÇAPA Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 
görev yapan sağlık çalışanı Rıfat 
Babayiğit'i maske uyarısı yaptığı 

için darp eden Furkan T., emniyetteki işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından adliyeye 
sevk edildi. Furkan T.'nin işlediği hırsızlık 
suçu nedeni ile ceza aldığı ve açık cezaevin-
den izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi. 
Olay, dün İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ya-
kınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini 
düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak 
görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uya-
rıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tar-
tışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darp 
etmeye başladı. Kavga güçlükle diğer vatan-
daşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz böl-
gesinden yaralanan Babayiğit ameliyata 
alındı. Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. 
ise polis ekipleri tarafından gözaltına alına-
rak karakola götürdü. 

Hırsızlıktan hükümlü 

Sağlık çalışanını darp eden Furkan T.'nin 
başka bir suçtan hüküm giydiği de ortaya 
çıktı. Furkan T.'ye, polis ekipleri tarafından 
yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) 
daha önce hırsızlık suçundan ceza yediği ve 
açık cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli ola-
rak çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne 
sevk edildi. 
 

Dövdükleri kişiyi 
dereye attılar! 
Bahçelievler'de 4 kişi bir restoran  

sahibini araba alım satımı bahanesiyle 
dışarı çıkardıktan sonra dövüp 7 metre 

yükseklikten dereye attı. Yaşanan  
dehşet anları saniye saniye cep telefonu 

kamerasına yansıdı

Sultangazi'de komşular 
arasında araç park 

etmek meselesi yüzün-
den çıkan tartışmada 
sokak savaş alanına 
döndü. Dakikalarca 

süren pencereden vazo 
ve bardakların atıldığı 

kavga kameraya yansıdı

SAVAŞ  ALANINA DÖNDÜ



H ayat Eve Sığar (HES) uygulaması-
nın yeni özelliği ‘Güvenli Alan’ gi-
derek yaygınlaşıyor. Uygulama 

sayesinde AVM, restoran, kafe, hatta taksile-
rin bile koronavirüs açısından anlık olarak 
güvenli olup olmadığının görülmesi müm-
kün. Akıllı telefona sadece bir karekod okuta-
rak gidilen mekanda riskli biri var mı yok mu 
saniyeler içinde görülebiliyor. Beyoğlu Beledi-
yesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırıkkale’de 
pilot uygulama olarak hayata geçirilen ‘Gü-
venli Alan’ uygulamasını hayata geçirdi. Proje 
kapsamında Beyoğlu Belediyesi’nin başkanlık 
binası ile ek hizmet binalarına girişlerde HES 
Kodu kullanılması zorunlu hale getirildi. Uy-
gulama ile belediye personeli ve vatandaşlar 
HES Kodunu görevlilere göstererek hizmet 
binalarına giriş yapabilecek. Ayrıca, Beyoğlu 
esnafı hafta başından beri zorunlu olarak uy-
gulamaya kullanmaya başladı. 

Sağlık her şeyden değerli 

İstiklal Caddesi’nde uygulamayı kullanan es-
nafı ziyaret ederek bilgi alan Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sağlık her şey-
den kıymetli, pandeminin başladığı günden 

beri gerekli tedbirleri alıyoruz, denetimleri ya-
pıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın denetimlerin artırılması talimatı 
üzerine neler yapabiliriz onu düşündük ve uy-
gulamayı ilçemizde hayata geçirmeye karar 
verdik” diye konuştu. 

Avantajları neler? 

Projenin detaylarını anlatan Yıldız, “Sağlık 
Bakanlığı’nın HES uygulaması akıllı telefon-
larımızda bulunuyor. Beyoğlu’nda yeme, 
içme mekanları başta olmak üzere dükkanla-
rın tamamında HES uygulamasını başlattık. 
Yani vatandaşlar alışveriş yapmak veya 
yemek yemek için bir dükkana gireceği 
zaman iş yerinin önünde bulunan karekodu 
akıllı telefonuyla okutarak içeriye girecek. Uy-
gulama sayesinde içeride kaç kişi var? Her-
hangi bir risk var mı? Bunu görme imkanları 
olacak. ‘Güvenli alan’ uygulamasını hem 
kendi belediye personelimize hem de Beyoğ-

lu’nda başlattık. Yeme, içme mekanları başta 
olmak üzere dükkanlarda zorunlu hale getir-
dik” ifadelerini kullandı. 

Belediyeye müracaat yeterli 

Uygulamayı pazartesi günü hayata geçirdik-
lerini belirten Haydar Ali Yıldız, “Hükümetin 
alacağı kararlar doğrultusunda çalışmayı yo-
ğunlaştıracağız. İstiklal Caddesi’ndeki esnaf-
lar kullanmaya başladı, uygulamayı 
Beyoğlu’nun tamamında hayata geçireceğiz. 
Çalışma zorunlu olacak ki faydalanmış ola-
lım. Esnaflar, belediye müracaat ederek pro-
jeye dahil olmak istediğini söyleyebilir. 
Ekiplerimiz karekodu uygulamasını öğretmek 
için zaten esnafı dolaşıyor ve gerekli çalışmayı 
yapıyor. Riski en aza indirmek ve bütün alan-
ları ‘güvenli alan’ haline getirmek için İstiklal 
Caddesi’ndeki bütün dükkanlar sürece dahil 
olacak” dedi. 
Yıldız, “Belediyeye gelen personeli de kontrol 

ediyoruz. Kovid-19 riski olursa uyaracağız, 
şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşma-
dık. Uygulama Kovid-19 hastasını anında 
tespit edip, bildiriyor. Hem o dükkana girmi-
yorsunuz hem de iş yeri sahibini uyarıyorsu-
nuz. Zaten iş yeri de girenleri kontrol ediyorsa 
gerekli önlemleri alacaktır. 1 hafta içinde 217 
iş yeri kullanmaya başladı” diye konuştu.
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Restoranlarda denetim

İSTANBUL'DA yapımına 17 Şubat 
2017'de başlanan Taksim Camii 
inşaatında sona yaklaşıldı. 2 bin 

575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği 
kapalı alana sahip caminin Ramazan 
Ayı’nda yani Nisan 2021’de ibadete açılması 
planlanıyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim 
Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii’nin inşaa-
tına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart’ta 
ara verilmişti. 1 Haziran’da yeniden başla-
nan caminin inşaat çalışmaları hız kesme-
den devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe 
kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor. 
Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı 
tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin 
içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise 
devam ediyor. 

Taksim için kıymetli 

Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını 
ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA’ya yaptığı 
açıklamada, “Heyecan ve merakla Taksim 
Camii’nin açılacağı günü bekliyoruz. Zaman 
zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları ye-
rinde takip ediyorum. Tamamlandığında 
Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi do-
layısıyla çalışmalar istediğimiz hızda git-
mese de yine de devam ediyor” diye 
konuştu. 

Minare kaplamaları tamam  

Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldı-
ğını anlatan Yıldız, “Dış cephe kaplamaları 
tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine ta-
kıldı. Selamlık bölümünde ibadete açılacağı 
güne doğru hazırlıklar yapılıyor. Caminin 
içinde halı altı, zemin düzenlemesi devam 
ediyor. Ahşap ve mermer kaplamaların takıl-
ması için çalışmalar yapılıyor. Aynı şekilde, 
prekast modüllerin (cephe kaplama sistemi) 
yapımına başlandı, montalamaları yapıla-
cak” ifadelerini kullandı. 

Ramazan ayında açılacak 

Cami inşaatının yüzde 75-80’inin tamam-
landığını söyleyen Yıldız, “İçerisinin tezyinatı 
da ocak sonu gibi bitmiş olacak. İç süsleme-
ler ve hattatların yapacağı son işçiliği de he-
saba katarsak Ramazan Ayı’nda yani 
nisanda büyük bir heyecanla Taksim Ca-
mii’ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istika-
mette devam ediyor” dedi.

Taksim Cami 
sona doğru

İSTANBUL Boğazı'nda tekne-
lerde koronavirüs dene-
timi yapıldı. 

Denetimler sırasında 
ceza işlemi uygulan-
mazken, yolculara 
sosyal mesafe 
ve maske uya-
rıları yapıldı. 
İstanbul 
Deniz Li-
manı Şube 
Müdürlüğü, 
İstanbul İl 
Turizm Mü-
dürlüğü ve İs-
tanbul Sahil 
Güvenlik Grup 
Komutanlığı'nca İs-
tanbul Boğazı'nda koro-
navirüs tedbirleri 
kapmasında teknelere denetim yapıldı. 
Denetimde teknelerin evrakları kontrol 

edildi. Ekipler denetim yaptığı sırada, 
turistlerin toplu olarak teknelerdeki 

organizasyonlara katıldık-
ları görüldü. Polis ve 

Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı ekipleri 

teknelerdeki ki-
şileri; maske, 
sosyal mesafe 
ve temizlik 
konusunda 
ayrıntılı ola-
rak bilgilen-
dirdi. Parti 

veren ve 
düğün yapan 

teknelerdeki ki-
şilere Genel Bilgi 

Toplama (GBT) sor-
gulaması da yapıldı. 

Personel listeleri ve tekneyi 
kullanan kaptanın belgesi gibi evrakla-
rın da kontrol edildiği öğrenildi.

AVCILAR'DA vefat eden Iraklı 
bir kişinin yakınları tarafından 
Merkez Ulu Camii'nden çıkan 

cemaate hayır lokması dağıtıldı. Lokma 
dağıtımı sırasında sosyal mesafeye 
uyulmaması üzerine polis araçla anons 
yaparak toplananları sıraya soktu. Avcı-
lar'da oturan Iraklı işadamı Ali Bilal 
Mostafa vefat edince yakınları bir firma 
ile anlaşarak Merkez Ulu Camii'nde 
dün Cuma namazından çıkanlara 
lokma dağıttırdı. Cuma namazından 

çıkan cemaatin önemli bölümü cami gi-
rişinin hemen yanına park eden araçtan 
lokma almak istedi. Kuran-ı Kerim'den 
ayetler ses sistemi ile cemaate dinlettiri-
lirken yapılan lokma dağıtımı sırasında 
'Sosyal mesafe' kuralına uyulmadı. Böl-
gede görevli Avcılar Emniyet Müdür-
lüğü sivil ekipleri bunun üzerine devreye 
girerek, megafon aracılığı ile toplanan-
ları Koronavirüs tehdidine karşı sosyal 
mesafe kuralına uymaları için anons 
yapmaya ve sıraya girenleri olabildi-
ğince birbirlerinden uzaklaştırmaya ça-
lıştı.  Uyarılar üzerine hayır lokması 
alanlar birbirlerinden daha uzakta iki 
ayrı noktada sıraya girdi.

Uyandı… Yatağında hafiften doğruldu 
ve esnedi. Mahmurluk ve boşvermiş-
lik içinde kalktı yataktan. Ne yeni 

gelen gün ne de hava durumu anlam ifade 
etmiyordu onun için. Fakat yılların verdiği 
alışkanlıkla gene de perdeyi araladı, camı 
açtı. Yağmur yağıyordu, gündüze inat karan-
lıktı her yer. İnatlaşmaları severdi bu yüzden 
havadan memnun bir şekilde kahvesini yap-
mak için mutfağa yürüdü. Suyun kaynama-
sını beklerken bir sigara yaktı ve radyoyu 
açtı. Tchaikovsky'in Swan Lake Waltz'ına 
kulak verdi. Gülümsedi…  

Emektar fincanına sıcak suyu ekledi ve 
kahvesini hazırlayarak, bilgisayarının başına 
geçti. Hiç umrunda olmayan bir ülkenin 
gündemine dair haberlere göz atacak, sosyal 
medyada kimin kimi dürttüğüne tanıklık 
edecek ve fırsat olursa oyun oynayarak öğle 
vaktine erecekti… 

Öğle vakti camı kapatacak, perdeyi tekrar 
kendisini görünmez kılacak kadar çekecek, 
yatağına girecek ve hiçlikten aldığı keyifle 
kendini yeniden uykuya teslim edecekti.  

Saçma sapan bir iş 

Günlerden Cumartesi. Hayallerini koydu 
heybesinin içine. Hafifti heybesi ama bir o 
kadar anlamlıydı. Güzel geçecekti Cumar-
tesi günü ve sonraki günler. Sevdiği kadar 
sevilecek, değer verdiği kadar değer vere-
cek ve her şeyden önemlisi iki yıldır ödediği 

ev kredisini elbet bir gün bitirecek, akşam-
ları iki kadeh şarabın dünyasında noksan-
lıklarına karşı kör bir tavır takınabilecekti. 
Herkes gibi umutluydu; umut olmazsa 
olmaz mıydı yoksa Nietzsche'nin dediği gibi 
işkenceyi uzatmaktan ileri gitmeyen bir te-
selli aracı mı? Bunu düşünmeye ayıracak 
zamanı yoktu. Filozof değildi ve üstelik 
böylesi lüks fikirlere akıl erdirecek kadar 
bilgi satın almışlığı da yoktu. Aynanın kar-
şısında saçlarını tararken, bir şarkı mırıl-
danmaya başladı. “Çocuklar inanın, inanın 
çocuklar” diyordu şarkıda. Hayaline inan-
dırma telaşındaydı kendini. Oysa çocuklara 
verilen sözler genelde tutulmazdı. Yoksa tu-
tulur muydu? Önemi yoktu… Lavaboya tü-
kürdü kendinden emin bir bakış daha attı 
aynaya, kaşlarını çattı ardından gülümsedi. 
Aynı anda hem sevecen hem kızgın biri ol-
mayı başarabilecek kadar kabiliyetli olu-
şuna sevindi. Hayalleri heybesinde, işe 
gitmek için evden çıktı. Şayet şansı varsa 
belki metrobüste yanına güzel bir kız otu-
rurdu. Bunu da hayal hanesine ekleyerek, 
budalaca işine doğru adımladı… 

Belli belirsiz bir yaşam  

Hayat aslında bir hayat olmaktan fazlası-
dır… Bu lafı ben söylemiyordum. Sıcak ama 
rüzgarın tenimizi ihmal etmediği şehvet dolu 
bir gecede, gözlerinin içine bakarak biramı 
yudumladığım bir kadın söylüyordu.  

Onu her seferinde dikkatle 
dinliyordum. Bedeni kadar zihni de aydınla-
tırdı dünyamı. İnsanı şaşırtmak için yaratıl-
mıştı. Daima zıttı düşünür, savunurdu ama 
inatçılığı doğaldı. Bir keçi gibi tutarlı bir 
inatçılığı vardı. 

Yine böyle bir gün.. Tom Waits “Wrong 
Side Of Road” isimli şarkısını söylüyor. Her 
seferinde barmenden bu şarkıyı ister. Nede-
nini hiç sormadım. Ama muhtemelen bohem 
ve gündelik hayatı yerden yere vuran fikirle-
rini destekleyen kendi marşı gibi bir şeydi bu 
şarkı da.  

Gözlerine bakmakla göğüslerine bakmak 
arasında gider gelirdim. Ciddiyet ve sululuk 
arasındaydım çoğu zaman. Bir yandan haya-
tın ne kadar saçma, tutarsız olduğuna dair 
realist ve içi felsefe dolu eleştiriler diğer yan-
dan da aslında tüm bu saçmalığa rağmen 
önümüzde biralarımızın olması ve belki az 
sonra sevişecek olmamız.. 

Bir ciddiyet şeridine giriyor gözlerine ba-
kıyordum bir sululuk şeridine sapıyor başka 
türlü bakıp, düşünüyordum. Oysa o sabitti. 
Flu bir hayata karşı buz gibi olmaktan ve 
net olmaktan bahsediyordu. Kesin doğruları 
olmadığı müddetçe insanın daima dengesini 
yitireceğini ve sık sık umutsuzluğa düşece-

ğini savunuyordu. 
Bunları dinlemek hoşuma gidiyordu. 

Zira ben hep tarafsızdım hem onun fikirle-
rine hem hayata. Küstah bir iki duble içki 
neyimize yetmiyordu? Ki yetiyordu da. Bizi 
uyuşturacak, umutsuzluğumuzu gölgede bı-
rakacak nedensiz gülüşmelere sürükleyecek 
ve birbirimizin içinde özgürce kaybolma ra-
hatlığını bahşedecekti. Bunu o da biliyordu. 

Aslına bakarsanız debelenip duruyorduk. 
İlişkide, hayatta, barda, yatakta, hep debele-
niyorduk. Belli belirsiz yaşıyorduk! Hoşnut-
suz ve hayatı kendi irademizin kullanımına 
bırakamamış esir insanlardık.  

İşimizi sevmiyorduk, dünyamızı sevmiyor-
duk, çevremizdeki insanları da sevmiyorduk. 
Sadece içmeyi seviyorduk, sadece birbirimizi 
öpmeyi. Anlık bir mutluluk bizi bekliyordu. 
Ancak o mutluluğa varırken bile mutsuzluk-
larımız gündemde oluyordu. Hep dert edi-
yorduk, hep hayatın boktan bir şey olduğunu 
konuşuyorduk. Adeta gecenin sonunda yaşa-
yacağımız mutluluğu meşrulaştıracak kadar 
mutsuzluk çektiğimize dair kendimizi 
Tanrı’ya ispatlamaya çalışıyorduk. Acizdik, 
zavallıydık, sarhoştuk ama rahattık… 

Şimdi aradan 3 sene geçti. 
Artık o barda yok o kadında. Tom Waits 

dinlemeyeli de epey oldu. Onun bana söyle-
diği ; “Hayat bir hayat olmaktan fazlasıdır” 
kaldı aklımda. Korkarım hayatım bir hayat 
olma mertebesine bile ulaşmış sayılmazdı.  

Şimdi o yok, nerede? Ne yapıyor? Bilmi-
yorum. Ama o bar duruyor, Tom Waits de 
duruyor tabii ve bira da hala içilebiliyor. Yal-

nız bir akşam onu düşünüyorum. Haklıymış 
diyorum. Esaretim sürüyor, fazlalığa 
ulaşmış değilim. 

Budala birçok insan, kendini zeki zanne-
den bir çok insan, incelikten uzak, estetik 
fikirlerin alay konusu edildiği ve en fenası 
umutsuzluğun direkt olarak mağlubiyet 
sayıldığı kahpe bir zaman… 

Şimdi aradan 3 sene geçti evet. Belli 
belirsiz yaşıyorum ve seni çok özlüyorum… 

Tom Waits yalnızlığı  

Gene akşam, gene barda oturuyorum, 
her zamanki gibi bira içiyorum fakat bu kez 
malt, içinde şeker yok diye !  

Tom Waits çalıyor gene, bu saatler o hep 
onun sesi yükselir hopörlerden, ezan kadar 
kutsal sayılmaz fakat Winamp'in sunduğu 
ilahi bir ses… 

Bir yudum alıyorum biramdan, kocaman 
bir yudum. Sol elimle ceketimin cebindeki si-
garamı çıkarıyorum, paketin içinden bir dal 
alıp, önümdeki zor yanan çakmak ile yakıyo-
rum . Tam o sırada “ Hold On” diyor ısrarla 
Waits, duraksar gibi oluyorum, aslında zih-
nimde acıttığı, cahil bilincimi hissediyorum.  

Biradır Waits, soğuk, soğuk ama bir o 
kadar sıcaklık veren, bazen inanamayacağın 
şekilde sefil, viskiye yakıştığı halde birayı 
tercih eden, bir sigaraya büründüğünde şar-
kıları, birileri tarafından yakılmayı bekleyen. 

Hold On bitiyor, başım ağrıyormuş gibi, 
alnımı ellerimle büzüştürüyorum, kaşlarımı 
kaldırıyorum barmene doğru, önümde boşa-
lan biraya bakıp, bir tane daha diyorum…  

Hiçlik üstüne
A

BEYOGLU SIKI  
ONLEM ALDI

İstanbul Taksim Meydanı’nda  
temeli 2017 yılında atılan Taksim 

 Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı. 
Cami inşaatını ziyaret ederek, bilgi 

alan Beyoğlu Belediye Başkanı  
Haydar Ali Yıldız, “İç süslemeleri ve 
hattatların yapacağı son işçiliği de  
düşünürsek Ramazan Ayı’nda yani 

nisanda büyük bir heyecanla Taksim 
Camii’ni ibadete açacağız, hazırlıklar 
bu istikamette devam ediyor” dedi
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Beyoğlu Belediyesi, Kovid-19 
salgını ile mücadele kapsa-

mında Sağlık Bakanlığı tara-
fından Kırıkkale’de pilot 

uygulama olarak hayata geçiri-
len ‘Güvenli Alan’ uygulama-

sını başlattı. Uygulamayla, 
denetimlerin sıkılaşması ve ris-

kin azaltılması hedefleniyor
‘GÜVENLİ Alan’ uygulamasını kullan-
maya başlayan bir saat firmasının 
mağaza müdürü Yavuz Aksu ise, 
“Uygulamaya yeni geçtik. Eğer kişi 
Kovid-19 testi yaptırdıysa ve sonucu 
pozitifse HES hastanın Kovid-19 po-
zitif oluğunu gösteriyor. Mağazanın 
girişine yerleştirdiğimiz karekod ile 
Kovid-19 hastası mağazaya girdiyse 
onu fark edebiliyoruz, ekstra önlem 
almış oluyoruz. O yüzden ateş ölçme-
den önce bize de kolaylık sağlıyor. 
Çok güzel bir uygulama, bütün işlet-
melere yayılması daha iyi olur. Hiç sı-
kıntı yaşamadık hem kendimizi hem 
de müşterilerimizi koruyoruz” ifadele-
rini kullandı. DHA 

Herkesi koruyoruz 

Avcılar uyardı!



C ORONA virüs tüm hızıyla ülkenin 
dört bir yanında artışını sürdürürken 
bilim insanları da konuyla ilgili il-

ginç saptamalarda bulunuyor. Örneğin; 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cey-
han, “Açıklanan vaka sayısının gerçek vaka 
sayısı olmadığını biliyoruz hepimiz. Ben 
bunu Sağlık Bakanlığı’na da sordum. Ba-
kanlık ‘Hocam, bu tam pozitif vaka sayısı 
değil. Ancak sadece hastaneye yatan sayısı 
da değil’ dediler. Dolayısıyla bu günlük bize 
açıklanan rakamların ne olduğunu bilmiyo-
ruz. 'Bakanlık rakamları gizliyor' demiyo-
rum ama açıkladığı rakamların ne anlama 
geldiğini açıklamıyor” dedi.   

Enteresan  yani Leonard Cohen'in dediği 
gibi "Herkes biliyor, dövüşün hileli olduğunu, 
fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir, hep 
böyle gider herkes biliyor. Ve herkes biliyor, 
geminin su aldığını herkes biliyor, kaptanın 
yalan söylediğini" konumuz bu kadar basit.  

Mart ayından bu yana tüm dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de hepimizi derinden 
etkileyen COVİD-19 virüsü ile mücadelesini 
de kendi iç siyasetimize kurban ettik. Et-
mekle kalmadık sağlık gibi hayati bir ko-
nuda uzmanlara, zaten olmayan inancımızı 
siyasetçilere karşı daha da çok yitirmeye 
bunu daha fazla sorgulamaya başladık. Bir 
virüs başımıza neler getirdi. 

11 bin ek ölüm Coronadan mı? 

BBC tarafından gerçekleştirilen bir araş-
tırmada bu inançsızlığımızı kuvvetlendiren 
delillerle dolu. BBC Türkçe'nin araştırma-
sına göre 11 ilde 8 ayda yaklaşık 11 bin ek 
ölüm var, artış beklenenin üzerinde.BBC 
Türkçe'nin resmi verilere dayanarak yaptığı 
araştırma, Türkiye'nin 11 ilinde 2020'de ha-
yatını kaybedenlerin sayısının geçen yılların 
ortalamasının üzerinde olduğunu ortaya 
koydu. E-devlet üzerinde yalnızca 11 ile ait 
günlük ölüm verileri bulunuyor. Bursa, De-
nizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kahra-
manmaraş, Kocaeli, Konya, Malatya, 
Sakarya ve Tekirdağ olarak sıralanan bu 
iller, Türkiye nüfusunun yüzde 36,5'ini tem-
sil ediyor. 

Araştırma ayrıca ölüm artış oranının da 
beklenenin üzerinde olduğunu gösterdi. 
2020'deki ölüm artışlarında koronavirüs sal-
gınının önemli rol oynadığı görülüyor. E-
devlet ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verileri, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 
11 ilde, 2020'nin ilk 8 ayında, son 5 yılın or-
talamasına kıyasla ölüm sayısının yüzde 12 
arttığını, toplam 10 bin 950 ek ölüm oldu-
ğunu ortaya koydu. Ayrıca nüfus faktörü göz 
önüne alınarak yapılan hesaplamada da, 
yine bu 11 ilde, ölüm sayısının 2019'un ilk 
sekiz ayına kıyasla yüzde 8,4 arttığı görülü-
yor. Türkiye geneli için bu yıl beklenen ölüm 
artış oranı ise yüzde 2,2. 

Kusursuz fırtına geliyor 

TTB'nin Covid-19 pandemisi değerlen-
dirme raporunu açıkladı.Doç. Dr. Osman El-
bek'in sunduğu raporun amacı, “41 i hekim 
olmak üzere 95 sağlık çalışanı ve 7 bin 506 
yurttaşı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Tüm 
amacımız ölümleri önlemektir” şeklinde 
açıklandı. Rapor sunumu öncesi konuşan 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. 
Sinan Adıyaman, “TTB'nin önerileri hayata 
geçirilseydi, bizlerle yapıcı eşitlikçi bir eşgü-
düm sağlansaydı bu kadar ölüm yaşanır 
mıydı” sorusunu gündeme getirdi. 

Felaket kapıya dayandı 
Raporu sunan Doç. Dr. Osman Elbek, grip 

mevsiminin gelmesiyle birlikte Covid-19 sal-
gının ürkütücü boyutlara varacağına dikkat 
çekerek şunları söyledi: 

“Salgın yönetilemediğini, ancak fırtına 
kapıda olduğunu vurgulamak istiyoruz. Fır-
tınadan kastımız. Yaklaşan mevsimsel grip 
salgınıyla Covid-19 birleştiği bir süreçtir. Bu 
literatürde kusursuz fırtına olarak adlandı-
rılmakta. Çünkü bu sürecin çok daha fazla 
ölümcül etkisi olabileceğini öngörüyoruz, bu 
yüzden fırtına kapıda demeye çalışıyoruz” 

Salgının geldiği boyutların bilimsel kriter-
lere uyulmadan hızlı ve kontrolsüz açılım 
yapılmasından kaynaklandığı belirtilen ra-
porda, sorunun çözümü için önemli olanın 
yargılamak değil, anlamak olduğu vurgu-
landı. Covid-19 pandemisinin insani, tıbbi, 
ekonomik, sosyal ve siyasal bir sorun oldu-
ğunun altı çizildi. 

Bizi bir Tsunami bekliyor 

Elbek, dünyanın hemen tüm ülkelerinde 
olgu düzeylerinde pikler yaşandığını belirte-
rek “Bu beklenen bir şeydi. Ama Türkiye'nin 
olgu sayıları hiçbir pike izin vermeden 
devam etti. TTB olarak Temmuz ve Ağus-
tos'ta uyarı yaptık. Bunun iyi bir şey olmadı-
ğını, eğer buna etkin önlem alınmazsa Eylül 
ayında, grip mevsimine çok yüksek hasta sa-
yısıyla girebileceğimizi ifade etmiştik. Keşke 
hayat bizi doğrulamasaydı. Şimdi önümüzde 
bizi bir tsunami bekliyor. Biz yüksek bir top-
lumsal bulaş havuzuyla bu sürece giriyoruz. 
Çünkü açılma dönemini bilimsel kriterlere 
uygun yapmadık” görüşünü dile getirdi. 

Yaşlı değil genç insanlar ölüyor 

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 

Türkiye'deki erkek ölümleri-
nin, Avrupa bölgesi erkek ölümlerinden 
daha fazla olduğunun görüldüğünü söyleyen 
Elbek, 65 yaş üstündekilerin insan hakkının 
ihlal edildiği bir süreç yaşandığını belirterek 
sözlerine şöyle devam etti: 

“Bizde 65 yaş üstü ölüm oranı daha 
düşük. Avrupa bölgesinde yüzde 88 iken ül-
kemizde yüzde 71. Bir sayın valinin söyle-
diği gibi bir ayağı çukurda olanlar ölmüyor. 
Görece daha genç insanlar ölüyor. O zaman 
bu iki nedeni iyice araştırmamız lazım.  
Tütün kullanımı mı, obezite mi, şeker hasta-
lığı gibi diğer faktörler mi?. Eğer ölümleri 
düşürmek istiyorsak, neden İstanbul, Güney-
doğu Anadolu ve Doğu Marmara'da ölüm 
hızı yüksek ve daha fazla insan ölüyor, bunu 
incelemek lazım”. 

Pandemiyi doğru okuyamamak 

Raporda Covid-19 Salgın sürecinin değer-
lendirildiği bölümünde Türkiye'nin Zayıf ve 
güçlü yönlerini  de anlatıldı.  Raporda “Ba-
şarılı olduğu alanlar veya işine yarayacak 
sahip olduğu avantajlar, sağlık çalışanlarının 
özverisi ve bilimin gücü. Geliştirilmesi gere-
ken zayıf yönleri ise sağlıkta dönüşüm prog-
ramı, salgın yönetim yetersizliği, birlikte 
çalışabilme becerisi olmayışı ve pandemiyi 
doğru okuyamamak. Pandemi sürecine 
olumsuz etki yapan problem ve riskler ve 
tehdit ise otokratik ülke yönetimi. Türkiye'de 
tepeden tırnağa her şey artık ortak aklın dı-
şında yürümeye başladı. ‘Ben bilirim’ zihni-
yeti salgın yönetimi politikasına yapılacak 
en kötü adımdır. Hep birlikte yönetmeye, bir 
birimizden öğrenmeye ihtiyacımız var." gö-
rüşleri yer aldı. 

Yanlış yönlendirmeler sıkıntı yarattı  

Bilim adamlarının ülkeleri yanlış yönlen-
dirdiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 
ise “11 Mayıs’tan sonra maalesef bilim 
adamlarının da yanlış yönlendirmeleriyle sa-
dece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ye-
rinde çok tecrübeli insanlar olmadığı için 
yanlış öngörülerde bulundular. Dediler ki 
'Yaz gelecek virüs sıcağa dayanıklı değil ve 
virüs ölecek', o zaman salgın tecrübesi olan 
bilim insanları 'Böyle bir şey olmaz, salgın-
lar yazın çıktı' dememize rağmen devletler 
de biraz onlara güvendi. Mesela biz 1 Hazi-
ran’da daha önce kademeli normalleşme 
planları yaparken bir anda normalleşme 
oldu. Bir anda normalleşmenin bir faturası 
var, dünyanın çoğu şimdi bu faturayı ödü-
yor” diye konuştu.  

Gerçek rakamlar açıklananın 10 katı 

Başka bir yanlış öngörü daha olduğunu 
belirten Ceyhan, “Diğer bir yanlış öngö-
rüde… Hep söylüyorduk abarttığımızı düşü-
nüyorlardı. 'Tespit ettiğimiz vaka sayısı 
gerçek rakamın 10’da 1’i' diyorduk. En iyi 
testleri en iyi planlamayı da yapsanız bu işin 
özelliği budur. Şikayet göstermeyen insanı 
bulup onu izole etmeniz için bütün toplumu 
taramanız lazım. Bunu da sadece Çin 
Wuhan bölgesinde yapabildi” dedi.Ceyhan 
ayrıca Ankara’da yoğun bakımların doluluk 
oranının ciddi rakamlara ulaştığını belirtti.  

Salgın nasıl bitecek ? 

Birincisi toplum öyle bir noktaya gelecek 
ki toplumun yarısından fazlası bağışık hale 
gelecek, toplumdan kastım sadece Türkiye 
değil, dünya bu kadar globalleşmişken Tür-
kiye’de vakaları sıfırlamak hiçbir işe yara-
maz. Bu salgın Wuhan’da tek bir insanda 
başladı. Şu an açıklanan rakamlarla Türki-
ye’nin bağışık hale gelmesi için 11 yıl gere-
kiyor. İkincisi de aşı. En iyi şartta 
önümüzdeki yıl içerisinde bir ya da birkaç 
aşı bireysel koruyuculuk için piyasaya çıka-
bilir. Bu aşı daha çocuklar üzerinde hiç çalı-
şılmadı kural olarak önce yetişkinler de 
deneyip, daha sonra çocuk çalışmaları yapı-
labilir. Görünen köy kılavuz istemez. Çok 
zeki olmamız da gerekmiyor. Gerek Dünya 
Sağlık Örgütü gerek epidemiyologlar, bilim 
insanları  diyor ki, bu salgın içinden geçtiği-
miz sonbaharda çok çılgın bir artış göstere-
cek. Vaka sayıları daha da artacak.Sebebi 
ise mevsimsel griplerin ifluenza başta olmak 
üzere artması, soğuk havalarla birlikte ka-
palı ortamlarda bulaş riskinin fazlalaşması.  

Sözün özü 1: Şu an salgın ülkemizde kay-
gılarımızı derinleştirecek kadar büyüdü. 
Virüs kontrolsüzce topluma yayılıyor. Yeter-
siz salgın yönetimi bunun en önemli sebebi. 
1 Haziran’daki hızlı açılma sebebiyle salgın 
8 Haziran’dan sonra hızlandı. Sebebi tedbir-
lerin kademesiz olarak kaldırılmasıydı. Top-
lumsal hareketliliğin yavaşlatılması 
gerekiyor.  

Sözün Özü 2: Sağlık çalışanına yönelik 
şiddete HAYIR !   Koronalı günlerde kaygı-
mız daha da arttı. Sağlık çalışanlarına, he-
kimlere yönelik asılsız suçlamalar sağlıkta 
şiddeti körüklemektedir. Sağlıkta şiddet, 
toplumda şiddetten ayrı düşünülemez ve top-
lumda şiddeti önleyecek program ve uygula-
malarla önlenebilir. Sağlık çalışanına 
yönelik şiddete HAYIR ! Toplumda şiddete 
HAYIR !
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E mekçinin her zaman yanında olan 
ve haklarını öncelikli tutan Beylik-
düzü Belediyesi, KESK’e bağlı 

TÜM-BEL-SEN Sendikası ile Toplu İş 
Sözleşmesine imza attı. Belediye binası 
önünde gerçekleşen törene Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve 
Tüm BEL-SEN Genel Başkanı Erdal 
Bozkurt’un yanı sıra Belediye Başkan Yar-
dımcıları, Belediye Birim Müdürleri ve 
emekçi belediye personelleri de katıldı. Tö-
rende günün anlam ve önemine ilişkin ko-
nuşma yapan Genel Başkan Bozkurt, 
“Cesaretli, yüreği emekten yana akan yö-
neticiler işin başına geldiği zaman hayat 
değişip güzelleşebiliyormuş onu gördük. 
Pandemi koşullarına rağmen başta Bele-
diye Başkanımız Mehmet Murat Çalık 

olmak üzere bizi bir araya getirip emeği 
geçen herkese çok teşekkürler. Gerçekten 
çok önemli ve değerli bir iş yapıyoruz. 
Bugün belki çok fark edilmeyecek ama ge-
lecekte tarihe not olarak düşülecek işler-
den biridir” şeklinde konuştu.  

Beylikdüzü'ne çok yakıştı 

“Beylikdüzü Belediyesi olarak emeğin hak-
kının korunduğu, emekçinin de mutlu ve 
huzurlu çalıştığı bir ortam oluşturmak isti-
yoruz” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı 
Çalık ise yaptığı konuşmada, “Ekip çalış-
masına ve ortak çabaya çok önem veren 
bir belediye başkanıyım. Çalışanlarımızın 
hayat koşullarını iyileştirmeye çalışırken 
bir taraftan da bu kente hizmet ediyoruz. 
Benim birinci önceliğim alın terinizin kar-
şılığının verilmesi. 2014 yılından itibaren 
kamu personeliyle yaptığımız sosyal ve 

mali tarafları da kapsayan Toplu İş Söz-
leşmesini bu seviyeye getirmenin çabası ve 
gayreti içerisindeyiz.  Gerçekten hem Bey-
likdüzü’ne hem de emeğe ve alın terine ya-
kışan bir görüşme oldu. Masanın her iki 
tarafının da mutlu olacağı bir sözleşmeye 
imza atıyoruz. Hem çalışanlarımızın ken-
dilerine hem de çocuklarının eğitimlerine 
dair yaptığımız katkılar, engelli ama bütün 
engelleri aşan benim güzel çalışma arka-
daşlarıma hem maddi hem de sağlık katkı-
ları ve aile içi şiddetin önlenmesine dönük 
yapmış olduğumuz çalışmalar sözleşme-
mizde yer aldı. Emeğin hakkının alındığı, 
çalışanların özgürce örgütlenebildiği ve 
alın terinin karşılandığı bu süreçte verece-
ğiniz emekler için şimdiden teşekkür edi-
yorum. Toplu İş Sözleşmesinin çalışan- 
larımıza, belediyemize, ilçemize hayırlı 
olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

11 bin ölüm  
Corona'dan mı ?

5

Beylikdüzü Belediyesi ile KESK’e bağlı TÜM BEL-SEN Sendikası arasında imzalanan Toplu İş  
Sözleşmesi imzalandı. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü 

Belediyesi olarak emeğin hakkının korunduğu, emekçinin de mutlu ve huzurlu çalıştığı bir ortam 
oluşturmak istiyoruz. Benim birinci önceliğim alın terinizin karşılığının verilmesi” ifadelerini kullandı

ZEYTİNBURNU Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy, Zey-
tinburnu Kaymakamlığı 
görevinden Erzincan Valili-
ğine atanan Mehmet Ma-
kas'ı makamında ziyaret 
etti. Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Ömer Arısoy, Zey-
tinburnu Kaymakamlığı 
görevinden Erzincan Valili-
ği'ne atanan Mehmet Ma-
kas'ı makamında ziyaret 
etti. Makas'ı Erzincan'da zi-
yarete giden Başkan Arı-

soy'a Zeytinburnu Ak Parti 
İlçe Başkanı Selami Deli-
balta, Zeytinburnu MHP 
İlçe Başkanı Habip Kapıcı-
oğlu'da eşlik etti. Başkan 
Arısoy, “Zeytinburnu Kay-
makamlığından Erzincan 
Valiliğine atanan valimz 
Mehmet Makas'a hayırlı 
olsun deyip, komşularımı-
zın selamlarını ilettik. Vali-
miz inşallah burada da 
güzel izler bırakacak” 
ifadelerini kullandı.

Hayırlı olsun ziyareti

ONCELIK ALINTERI

Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

MEHMET Muharrem Kasapoğlu, Gazios-
manpaşa Belediyesi'nin geçtiğimiz sene 
hayata geçirdiği Farika Kitaplı Kahve'de 
gençlerle buluştu. Kütüphaneyi ziyaret 
eden ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta ile incelemelerde bu-
lunan Bakan Kasapoğlu, gençlerle sohbet 
de etti. Gençliğin umutları olduğunu ve 

onlar için çeşitli projeler yaptıklarını belir-
ten Bakan Kasapoğlu, “Harika bir ortamı 
gördüm burada. Küçükköy'de yarı olimpik 
havuz merkezimizin temelini de attık. Her 
alanda Gaziosmanpaşa Belediyesi ile 
ciddi iş birliğimiz var. Gerek sportif ge-
rekse gençlik için işbirliği bunlar. Bugün 
çok önemsediğimiz bir projenin yerinde-

yiz. Başkanım ve ekibini tebrik ediyorum. 
Bu mekanların arttırılması için bakanlık 
olarak ciddi destekler veriyoruz. Böyle ba-
şarılı projeleri gördükçe mutlu oluyoruz. 
Buradaki gençler de çok mutlu. Salgın ne-
deniyle kısıtlı giriş var ama salgın sonrası 
inşallah bunları genişleteceğiz. Gençlik 
bizim umudumuz. Böyle projeleri destekli-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Gençlerimiz her şeyimiz 

Genç bir spor bakanına sahip oldukları 
için mutluluk duyduğunu aktaran Gazios-
manpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Yüce ise şunları söyledi: “Gençliğin ba-
şında genç bir bakanımız olunca söylem-
lerinden ve desteklerinden heyecan 
duyduk. Sermayemiz gençler ise onlara 
yönelik her türlü işbirliği için güçlerimizi 
birleştirmeliyiz. Gençlerimiz her şeyimiz. 
Helal olsun böyle projeler.” 2019 yılında 
faaliyete geçen Farika Kitaplı Kahve'de 
öğrenciler sessiz ve huzurlu ortamda ders 
çalışma imkanı bulurken, uzman psikolog-
lar tarafından da sınav streslerine karşı 
danışmanlık hizmetlerinden de faydalana-
biliyor. TAYLAN DAŞDÖĞEN 

Gençlerin arasında bir bakan
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa'da  

hizmet veren Farika Kitaplı Kahve'de gençlerle buluşup, sohbet etti

BARIŞ KIŞ

ESENLER Belediyesi, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın yürüt-
tüğü 'Okulum Temiz' proje-
sine destek verdi. İlçedeki 
okullara pandemide kullanı-
lacak tüm malzemeler dağı-
tıldı. Esenler Belediyesi, 
'Okulum Temiz' projesi kap-
samında ilçedeki okulların 
'Temiz Okul Sertifikası'nı al-
ması için zorunla olan mal-
zemeleri temin ederek 
Esenler İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne teslim etti. 
Velilerin çocuklarını güven 
içinde okula gönderebilme-
leri, öğrenci ve öğretmenle-
rin de sağlıklı ve huzurla 
derslerini yapabilmeleri için 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
başlattığı projeye destek 
veren Esenler Belediyesi, ısı 
ölçerler, öğrencilerin ellerini 

değmeden kapaklarını aça-
bilmeleri için okullara pe-
dallı çöp kutuları, tüm 
okulların girişlerine yerleşti-
rilmek üzere hijyen makine-
leri ve paspasları, her okula 
fotoselli sıvı sabunluklar ve 
ULV hijyen cihazı temin etti.

Esenler yeni döneme hazır
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IhracaTcIya 8 ayDa
1,4 mIlyar Tl

Antalya Ticaret ve

Sanayi Odası'nın
(ATSO) 'Devlet 

Destekleri Zirvesi'ne

online katılan Ticaret

Bakanı Ruhsar Pekcan,

2019 yılında ihracatçıya

2,5 milyar TL, 2020 yılı

ağustos ayı sonu
itibarıyla ise 

1,4 milyar TL destek

verdiklerini açıkladı

A TSO'nun pandemi nedeniyle we-
binar üzerinden gerçekleştirdiği
'Devlet Destekleri Zirvesi', büyük

ilgi çekti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da
online katıldığı zirvede, 10 farklı kurumun
destekleri anlatıldı. KOBİ ve büyük ölçekli
işletmelerin yanı sıra, genç ve kadın giri-
şimciler zirveye yoğun ilgi gösterirken, dev-
let destekleri veren kurumlarla bir araya
gelinerek bilgi alma fırsatı yakalandı. Tür-
kiye'nin ekonomik gelişimi, büyümesi ve
kalkınması açısından ihracatın kilit bir rol
oynadığına dikkati çeken Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, özellikle son 18 yıllık dö-
nemde, küresel pazarlar ve piyasalarla olan
etkileşimini oldukça derinleştiren Türki-
ye'nin, ihracat kapasitesini de hızla artırdı-
ğını kaydetti.

İhracatçı sayısı artıyor

Türkiye'nin dünya toplam mal ihracatı
içindeki payının binde 9,6 seviyesine yük-
seldiğini anlatan Pekcan, "Geçtiğimiz sene
hizmet ihracatımız 65 milyar dolar, hizmet
ticareti fazlamız 36,2 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. İhracatçı sayımız her geçen
gün artmaktadır. 2018 yılında ilk kez ihra-
catçı sayımız ithalatçı sayımızı geçmiştir.
Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
toplam ihracatımızdan aldığı pay haliha-
zırda yüzde 56,3'tür. İhracatımızın yüzde
50'den fazlasını KOBİ'lerin ve mikro işlet-
melerin sağlıyor olması kayda değer bir
göstergedir" dedi.

Bu yıl 1,4 milyar dolar destek

Ticaret Bakanlığı olarak destek süreçlerini
hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına, yıl-
başından bu yana destek yönetim sistemi-
nin hayata geçirildiğini ve tüm
başvuruların online ortamda alındığını be-
lirten Pekcan, destek sürecini ve sonuçlan-
dırılmasını da online/dijital ortamda
tamamladıklarını söyledi. 2019 yılında ih-
racatçılara 2,5 milyar TL, 2020 yılı ağustos
ayı sonu itibarıyla ise 1,4 milyar TL destek
verdiklerini ifade eden Pekcan, "Antalyamız
bu desteklerden 2019 yılında 22,5 milyon
TL, bu yıl ise 14,7 milyon TL tutarında
faydalanmış olup, tüm Türkiye içinde yak-
laşık yüzde 1'lik pay sahibi olduğu görül-
mektedir" dedi.

254 milyon lira destek

Hizmet ihracatı destekleri kapsamında
Türkiye genelinde 2019 yılında 254,3 mil-
yon TL destek ödemesi yapıldığını hatırla-
tan Pekcan, bu yıl 8 ayda ise yaklaşık 148,3
milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildi-
ğini kaydetti. Pekcan, hizmet sektöründe
Antalya'ya sağlık turizmi alanında 18,4
milyon TL tutarında destek sağlanmış ol-
masının kayda değer olduğunu da söyledi.

Teknoloji odaklı ihracat 

İhracatta en hassas noktalardan birinin
teknoloji odaklı ihracat olduğunu dile geti-
ren Pekcan, "Son yıllarda üreticilerimiz ve
ihracatçılarımızın gerek teknolojiye dayalı
imalatı, gerekse ürünlerdeki yerlilik oranını
artırmaya yönelik motivasyonları artmıştır.
2019 yılında yüksek teknoloji sanayi ürün

ihracatımızın payı yüzde 3,5'a çıkmıştır.
Orta ileri teknoloji sanayi ürün ihracatımız
ise yüzde 36,4'lük pay ile ihracatımızda en
yüksek paya sahip ürün kategorisini teşkil
etmektedir. Önümüzdeki dönemde yüksek
teknoloji sanayi ürün ihracatımızı çok
daha ileri noktalara taşımayı arzu ediyo-
ruz" diye konuştu.

Esnafa 67 milyar lira

Esnafa yönelik Kredi Kefalet Kooperatif-
leri kefaletiyle kullandırılan devlet destekli
ve faiz indirimli kredi bakiyesinin 67 milyar
TL'ye ulaştığını açıklayan Pekcan, "Yal-
nızca 2020 yılının 8 ayında 35 milyar TL'lik
kredi tahsisatı sağlanmıştır. Faiz indirimli
kredi kullanan esnaf sayımız da 1,1 mil-
yonu aşmıştır. Antalya ilimizdeki esnafı-
mıza sadece bu yıl içerisinde 1,8 milyar TL
üzerinde devlet destekli faiz indirimli kredi
kullandırılmıştır" dedi.

Sanal fuar desteği 

Desteklerin yanı sıra, birçok proje ve çalış-
manın da hayata geçirildiğinden bahseden
Bakan Pekcan, Covid-19 sürecinde iş in-
sanlarının hareketliliği kısıtlandığı için
sanal fuar ve sanal ticaret heyeti uygula-
malarını devreye aldıklarını ve ihracatçıya
yeni bir tanıtım olanağı sağlandığını söy-
ledi. Pakcan, "Mayıs ayından bu yana 8
farklı genel ticaret heyeti, 15 farklı sektörel
ticaret heyeti sanal ortamda icra edildi. 3
bin 800'ün üzerinde iş görüşmesi gerçek-
leştirildi. Dört adet de sanal fuar gerçekleş-
tirilmiştir" dedi.

Kolay ihracat 

28 Ağustos tarihinde, yapay zeka ve ma-
kine öğrenmesi gibi çağın teknolojilerini
kullanarak ihracatçılara kapsamlı bir on-
line/dijital danışmanlık hizmeti sunan
'Kolay İhracat Platformu'nun devreye gir-
diğini söyleyen Pekcan,
"Kolayihracat.gov.tr adresinden erişilen
platformun 'Akıllı İhracat Robotu' gibi
fonksiyonları sayesinde ülke bazında pazar
görünümleri ile ilgili somut bilgi ve öneriler
sunulmakta, ihracatçımızın ihracata hazır-
lıktan ihracatın gerçekleştirilmesi aşama-
sına kadar ihtiyaç duyabileceği hemen her
türlü teknik ve hukuki bilgi, etkin ve güncel
bir biçimde tek elden kendilerine aktarıl-
maktadır" diye konuştu.

Destekler ayakta kalmasını sağladı 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise An-
talya'nın tarım, turizm, ticaret ve teknoloji-
nin merkezi, dört dörtlük bir şehir
olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, kamu
desteklerine ulaşımın Covid-19 sürecinde
daha da önemli hale geldiğine dikkat çekti.
ATSO'nun düzenlediği zirvenin çok ye-
rinde bir adım olduğunu dile getiren Hisar-
cıklıoğlu, "Hükümetimizin sağladığı KGF
destekleri, kredi paketleri, vergi ve SGK
primlerinin ertelenmesi, istihdama yönelik
kısa çalışma gibi uygulamaların daha etkin
ve yaygın kullanımı, çeşitli vergi indirimleri,
çok önemli fonksiyon gördü ve reel sektö-
rümüzün ayakta kalmasını sağladı. Talep
ve önerilerimizin büyük kısmı hayata geçti
ve geçmeye devam ediyor. Elbette takip et-

tiğimiz pek çok konu ve sıkıntı da var. İn-
şallah hep birlikte çalışarak, bu sıkıntılı dö-
nemi geride bırakacağız" dedi.

Turizm çok etkilendi 

ATSO Başkanı Davut Çetin, koronavirü-
sün ekonomik olarak en fazla turizm böl-
gelerini etkilediğini vurguladı. Turizmin
Antalya'da ticareti, hizmet sektörünü ve sa-
nayi sektörünü etkilediğini anlatan Çetin,
"Antalya turizmi, güvenli turizm sertifika-
sıyla bir başarı göstermiş, 2,5 milyon civa-
rında yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır ancak
dünya koşulları nedeniyle ziyaretçi sayımız
yüzde 82 oranında azalmıştır. Haziran ayı
SGK verilerine göre ülkemizde 4A çalışan
sayısı bir yılda 295 bin azalmıştır, bunun
148 bini veya yarısı Antalya kaynaklıdır"
dedi.

Ciro kaybı yüzde 35

Pandemi döneminde yapılan anket sonuç-
larına göre ortalama ciro kaybının yüzde
50 civarında olduğuna dikkat çeken Çetin,
"Temmuz ayında BAGEV olarak Antalya,
Burdur, Isparta illerimizde bölge odaları-
mızla birlikte yaptığımız

1600 katılımlı ankete göre, Batı Akdeniz'de
ortalama ciro kaybı yüzde 35 civarında.
Beklendiği gibi turizm ve hizmet sektö-
ründe ciro kaybı daha yüksektir. Turizmin
Türkiye milli hasılası içindeki payı yüzde
3,4 iken Antalya'da yüzde 25'e yakındır.
Merkez Bankamızın hesabına göre turizm
gelirinde yüzde 60 düşüş, ülke milli gelirini
yüzde 4 civarında düşürmektedir. Bu da
bizim raporumuzda Antalya ekonomisinin
yüzde 15-22 arasında daralacağı öngörü-
sünü doğrulamaktadır" diye konuştu.

2021'e kadar destek sürecek
Bu dönemdeki kredi paketleri, kısa çalışma
ödeneği, vergi ve prim ertelemesi gibi ön-
lemlerin işletmelerin ayakta kalmasını sağ-
ladığını belirten Çetin, "Antalya'da turizm
ve turizme bağlı işletmeler için zorluklar
devam etmektedir. Antalya'da bu sektör-
lerde destekler 2021 yılı sonuna kadar sür-
dürülmelidir. Şimdi önümüzdeki büyük
mesele vergi, prim ve kredi ödemeleridir.
Ödeme gücünü kaybetmiş işletmeler öde-
melerin yeniden ertelenmesini, pandemi
desteklerinin devam etmesini beklemekte-
dir" dedi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Kullanılmak Üzere Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Botu
Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/497222
1-İdarenin
a) Adresi : Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulv. 64 34091 FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124555000 - 2124555083
c) Elektronik Posta Adresi : yikob@istanbulyikob.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Su Ürünleri Kontrol ve Denetim BotuAyrıntılı bilgiye 

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

b) Teslim yeri : İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün İstanbul il 
sınırlarında uygun gördüğü yer olacaktır.

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin idare ve yüklenici arasında imzalandığı tarihten 
itibaren 90 (doksan) takvim günü içinde yüklenici firma bahse konu 
malların teslimini İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün İstanbul 
il sınırlarında uygun yere gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı / 

Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 13.10.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - İdari ve
Mali İşler Müdürlüğü - Satınalma Birimi / Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:64 Fatih / İSTAN-
BUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

SU ÜRÜNLERİ KONTROL VE DENETİM BOTU SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI

 İSTANBUL YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1228065)

Üyelerden sürekli
olarak KDV indirimi
ve düşük faizli kredi
talebi geldiğine de
işaret eden Çetin, "İş
akdi feshinin yasak
olması yakınmalara
yol açmaktadır. İstih-
damı azaltmamak
kaydıyla haklı neden-
lerle feshe izin veril-
melidir. Bir başka
meselemiz kamu ku-
rumlarının özel sek-
töre borçlarıdır. Şu
günlerde kamu ku-
rumlarının, belediye-
lerin, hastanelerin
borçlarını ödeme-
mesi medikal sektörü
gibi sektörlere ilave
yük getirmektedir.
Tarım sektörümüzde
üretim ve ihracat art-
mıştır, fakat gelir ar-
tışı girdi
maliyetlerinin geri-
sinde kalmıştır. Top-
tancı Hal Kanunu,
Antalya gibi üretici
bölgelerin özelliklerini
göz önünde tutmalı,
üreticileri tatmin ede-
cek biçimde ele alın-
malıdır" diye konuştu.

Düşük
faizli
kredi

Pozitif
ayrışma var

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ‘Türkiye’nin İlk 1000
İhracatçısı’ Prestij Kitabı’nın tanıtım toplantısını
gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, 2020’de pandemiye rağmen Türkiye’nin
ekonomik alanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasında pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştığını söyledi

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterliği
ile 95 bini aşan ihracatçı ailesinin çatı ku-
ruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi

(TİM), ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı’ Prestij Kita-
bı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Ticaret Bakanı Ruh-
sar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin
katılımıyla gerçekleşen toplantıda 2019 yılı ihracat
performansına göre ilk 15 firmaya ödülleri de dağı-

tıldı. Bakan Pekcan, “İlk 1000 ihra-
catçı arasında bulunan firmaları
tebrik ediyorum. Kendilerinin oluş-
turdukları başarı örnekleri, örnek ola-
caktır. Özverili ve gayretli çalışmalar
için bir kez daha teşekkür ediyorum”
dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
“Son 18 yıllık dönemde küresel pazar
ve piyasalarla olan etkileşimin ol-
dukça derinleştiren Türkiye ve sizler
ihracat kapasitesini hızlı bir şekilde
artırmıştır. Ülkemiz ekonomisinin

yüksek büyüme ve katma değerli üretim perspektifine
paralel olarak ihracatımızı her geçen gün teknoloji
tasarım ve katma değer odaklı olarak artırıyoruz.
Çalışmaların gayretiyle bugüne kadar Türkiye’nin ih-
racat serüveni önümüzdeki dönemde de gelişerek
devam edecek” dedi.

Pandemiye rağmen öndeyiz

“2019 yılında küresel piyasaları etkileyen ticaret sa-
vaşları, 2020’de pandemiye rağmen Türkiye’nin eko-
nomik alanda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
arasında pek çok açıdan pozitif olarak ayrıştığını gö-
rüyoruz” diyen Bakan Pekcan, şunları söyledi:
“OECD raporuna göre Türkiye 2020 yılında Çin ve
Güney Kore’den sonra en az ekonomik küçülme
gösterecek ülkeler pozisyonundadır. Bu anlamda
pandemiye rağmen öndeyiz.”

Tekstilde e-ticaret farkı
KADIN giyim şirketi
Quzu’un kurucu ortağı
Seçkin Adıgüzel, Kovid-19

salgının tekstil sektörünü olumsuz et-
kilediğini söyleyerek, “Çalışan arka-
daşlarımızı işten çıkarmamak ve
sektörde ayakta kalmak için e-ticarete
yönelme kararı aldık. Milyonlarca
müşterimize internet üzerinden ulaş-
maya başladık. Bu sayede
yüzde 20 büyüdük, şunu gör-
dük ki, KOBİ’lerin ayakta kal-
ması için e-ticaret şart” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan
Kovid-19 salgını, sektörlerin
e-ticarete geçişlerini hızlan-
dırdı. Türkiye İstatistik Kuru-
mu’nun verilerine göre,
internet üzerinden en fazla si-
pariş verilen ya da satın alı-

nan ürün grupları; kadınlarda yüzde
68,5, erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim,
ayakkabı ve aksesuar oldu.

Kobiler ayakta kalmalı

Kadın giyim şirketi Quzu’un kurucu
ortağı Seçkin Adıgüzel, “Kovid-19’un
olumsuz etkilerini yaşıyoruz. Marka-
mız adı altında çalışan arkadaşlarımızı

işten çıkarmamak ve sektörde ayakta
kalmak için e-ticarete yönelme kararı
aldık. quzu.com.tr sitesini kurarak mil-
yonlarca müşterimize internet üzerin-
den doğrudan satış kanalı oluşturduk
ve e-ticaret üzerinden satışlarımıza
devam ettik. Bu stratejik adım saye-
sinde yüzde 20 büyüme elde ettik.
Bariz bir şekilde şunu gördük ki, KO-

Bİ’lerin ayakta kalması için e-
ticaret şart” diye konuştu.
Markanın bir diğer kurucusu
Tuğçe Adıgüzel ise teknoloji
çağının gerekliliklerini yerine
getiremeyen firmaların işleri-
nin oldukça zor olduğunu
kaydederek, “Geçmiş yıllarda
bir dükkan açarak insanlar
geçimini sağlayabiliyordu.
Günümüzde ise zor” dedi.

Ruhsar
Pekcan

Davut
Çetin Rıfat

Hisarcıklıoğlu



A FAD, Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı'nda düzenlenen İs-
tanbul Afet Koordinasyon ve

Değerlendirme Toplantısına İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu katıldı. 2021'in afet eğitim
yılı olacağını ve afete hazırlığın önemini
vurgulayan Soylu, "AFAD Başkanlığımız,
afete hazırlık yapıyor ve tüm Türkiye'de bir
afet eğitim seferberliğini ortaya koymamız
gerekir. Biliyorsunuz,  bu yılın 6. ayı ve
geçen yılın 6. ayını afete hazırlık yılı olarak
ilan etmiştik. O bitti. Aslında bu yıl afet eği-
timi ile ilgili çalışmalara başlamıştık  ama
maalesef salgın önümüzü kesti. İlk 3 ayda
bile bir buçuk milyondan fazla vatandaşı-
mıza ulaştık ama önümüzdeki yıl hedefi-
miz, 81 milyon insanımıza, Afet meselesi ile
ilgili eğitimle ulaşabilmektir. Bunun için her
şeyi kullanacağız. Herkesin afet ile ilgili bir
baz bilgisi, afet öncesi, esnası ve sonrasında
neler yapılmasına yönelik bir bilgisi söz ko-
nusu olacak. Ve ikinci 2021 yılı planımız da,
ki ona başladık, Kahramanmaraş'ta İl Afet
Riskleri Azaltma Planı gerçekleşti, çok ba-
şarılıydı. Şimdi Allah nasip ederse, tüm ho-
calarımızla, kurumlarımızla
Kahramanmaraş ölçeğini 81 vilayetimizde,
31 Aralık 2021 bittiğinde herkesin elinde 'İl
Afet Riskleri Azaltma Planı' hazır, her kuru-
mun ne yapacağı hazır ve bu konuda eyle-
mine başlamış bir anlayış ortaya koyacağız"

ifadelerini kullandı. 

Tatbikatlara başlayacağız

"Yine önümüzdeki günlerde, sayın Cumhur-
başkanımızın imzası ile yürürlüğe giren, Tür-
kiye Afet ve Acil Durum Kurulu'nu İçişleri
Bakanlığı'nın başkanlığında toplayacağız"
ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, söyle devam etti: "Orada da şu
ana  kadar çalışmalarını yaptığımız Türkiye
Afet Müdahale Planı'nın revizesini gerçekleş-
tireceğiz. İstanbul ile ilgili bir şey daha ifade
edeyim, 26 çalışma grubunun önemli bir bö-
lümünü bitirdik. Bu gözden geçirme toplan-
tısıydı. Bu 26 çalışma grubu ile ilgili biz, en
nihayetinde zannediyorum Ekim ayının so-
nuna kadar tamamlayıp bitireceğiz. Buna
trafik ve güvenlik de dahil olmak üzere, biti-
receğiz, şartlarımız belli olacak ve hemen
Kasım ayında masa başı tatbikat işlerini ger-
çekleştireceğiz. Ve ardından da Aralık
ayında, hep birlikte İstanbul'da saha tatbi-
katlarına başlayacağız. Tüm belediye, muh-
tarlar ve paydaşlarımız ile bir araya
geleceğiz. Yani 2020 yılı bitmeden evvel, İs-
tanbul'da bu çalışma grubu toplantılarını ta-
mamlayıp, masa başı tatbikatlarını
tamamlayıp, tüm belediyelerimize 7.5'lik bir
depremdeki son senaryo düzeltmelerimizi
ortaya koyacağız. 2021 yılında ise  daha
büyük tatbikatları burada gerçekleştireceğiz.

Tüm İstanbul'a diyeceğiz ki, şu saatte dep-
rem oldu. Ve bütün kurumlar harekete geçe-
ceğiz. Bunları saat saat değerlendireceğiz, bir
gündüz çalışma saatinde bir de gece uyku
saatinde yapacağız"

Ciddi çalışmalar yapılacak

Afet ve Acil durum anında ilk 6 saatin çok
önemli olduğunu vurgulayan Soylu, "İlk 6
saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimi-
zin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir
zaten. Bugüne kadar bunu başardık. Ama
özelikle 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık mü-
dahaleleri, tahliyeler, bütün bunları sağlama-
lıyız. Deprem olduğu zaman, ilk korkum
herkesin arabalarına atlayıp evlerinden uzak-
laşması. Binlerce kişinin ölümüne sebebiyet
veririz, bunu açık söyleyeyim. İlk 6 saatte ya-

pılabilecek tek şey arama kurtarma, sağlık,
iletişim ve ulaşıma izin vermektir. Ve ilk 6 sa-
atte yapılabilecek ilk şey, bugün konuşacağı-
mız toplanma alanlarına milletimizi sevk
etmektir. Tüm belediyelerimiz, muhtarları-
mız, kamu görevlilerimizle birlikte İstan-
bul'da, tüm toplanma alanlarımızda tatbikat
yapacağız. Hem de çok kısa süre içinde. He-
pimiz bir toplanma merkezide olacağız,
kontrol edeceğiz, İstanbul'da yaşayan tüm
vatandaşlarımıza, sizin toplanma merkeziniz
burasıdır diye lokasyon ve vatandaş bütün-
leştirmesi yapacağız, onları bilgilendireceğiz,
her binaya toplanma merkeziniz şurasıdır
diye asacağız, cep telefonlarına gönderece-
ğiz. Bunun sebebi de 6 saatlik zaman dili-
mini hep beraber iyi yönetmek" şeklinde
konuştu.  DHA
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2 023 Seçimleri telaşında bulunan mevcut ikti-
darın ne yapacağını şaşırdığı bir bunalım
içinde iktidarının devamı için olmadık baha-

nelere baş vurduğunu yapılan son MHK toplantısının
ardından durduk yerde hem de 2014 yani 6 yıl önce
unutulan bir konu yeniden masaya yatırılıp, başlatılan
soruşturma ile...

Yani MGK toplantısının hemen ardından durduk
yerde 2014 yılında Kobani bahane edilerek başlatılan
6-8 Ekim olayları için yürüttüğü soruşturma kapsa-
mında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ve aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bil-
gen'in de bulunduğu birçok kişi bilinen yöntemler ile
göz altına alınmaya başladı.

Yazımızı yazarken devam eden bu operasyonun
neyle sonuçlanacağını merakla beklerken HDP'den
gelen dikkat çekici bir açıklama  ajanslara düştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski HDP Eş
Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yük-
sekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin so-
ruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında göz-
altı kararı çıkarılması ardından başlatılan gözaltılar
ile Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in de arala-
rında bulunduğu ve Sırrı Süreyya Önder, Altan,
Emine Ayna gibi isimler de yer aldığı olay ardından
Halkların Demokratik Partisi ise bu kararlar hak-
kında yaptığı ilk açıklamada, "Partimize karşı bu
sabah başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapı-
lan MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün tö-
reninde alınmıştır" ifadelerini kullanıyordu.

"HDP BOYUN EĞMEDİ, EĞMEYECEK" diye
başlayan o açıklama da "Partimize karşı bu sabah
başlatılan intikam saldırısının kararı dün yapılan
MGK toplantısında, savcının Saray'daki düğün töre-
ninde alınmıştır. AKP-MHP bloğu kaybettikçe muha-
lefeti tasfiye etmeye çalışıyor. HDP sizin darbelerinize
boyun eğmedi, eğmeyecek." deniyordu.

Yani cumhur ittifakına karşı oluşturulan millet itti-
fakının ana dinamosunun HDP olduğunu bilen mev-
cut iktidarın Barolardan başlayıp, Ayasofya, Tabibler
Birliği, Akdeniz, Ege ve Karadeniz gündemi ile meş-
gul edip, seçmeni gibi kendisinden kopup gidenlerin
yarattığı stresi aşmanın yollarını ararken bu işin
ucunda yine milliyetçilik yattığı ve bunun yolunun da
HDP üzerinde oynayıp, ortamı germekten geçtiğini
hesaplarken anlamadığı bir şey var o da başta Kürt
seçmen olmak üzere 6 ila 8 milyon oyu alan ülkenin
en ciddi muhalefeti olan HDP'nin bu karanlık oyun-
lara gelmeyeceğidir..

Çünkü HDP'nin açıklamasına baktığınıza iktidarın
MYK toplantısı ardından aldığı netleşen ve 4 yıl önce
yaşananları yeniden hem de kendi eliyle gündeme ge-
tiren iktidarın beklediği gerginlikten yana değiliz, ne
yaparsanız yapın karşınızda da dimdik ayaktayız de-
niliyordu.

Öyle ve öylede olmalı olacak.
Çünkü bu ülkede iktidarı da yönlendiren gladyatör-

lerin yani ortam karıştırıcıların ince hesabının hala
bitmediğini ve CHP ile hareket etmekten çok da
memnun olmayan ama bunu anlamak istemeyen ikti-
dara da direnen HDP başta olmak üzere tüm ülke gö-
rüyor, milliyetçi ve ulusalcı, Maocu tayfanın
etkisinden kendisini kurtaramayıp, 4 yıl önceki unutu-
lan Kobani meselesini değil, buzlukta bulunan Barış
Sürecini çıkarması halinde bir süre daha yoluna
devam edeceği kesin olan ve geride kalan Kobani
olayları gibi son yerel seçimlerin kin ve nefretini üze-
rinden atamayan Başkan Erdoğan anlamasa da..

Kin ve nefreti sürdürmek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
“2020 yılı bitmeden evvel, İstanbul'da

bu çalışma grubu toplantılarını
tamamlayıp, masa başı tatbikatlarını

tamamlayıp, tüm belediyelerimize
7.5'lik bir depremdeki son senaryo
düzeltmelerimizi ortaya koyacağız.

2021 yılında ise daha büyük tatbikatları
burada gerçekleştireceğiz” dedi

ISTAnBuL’DA 
DePrem ProvASI

1999'da sadece 50 adet deprem gözlem is-
tasyonu bulunan Türkiye'de bugün bin 100
adet deprem gözlem istasyonu olduğunu dile
getiren Bakan Soylu, "Avrupa'nın 2. büyük göz-
lem ağına sahip ülke Türkiye. 2019 yılından iti-
baren 11 bölgesel, 1 ulusal ve illerimizde de
19 adet habersiz tatbikat gerçekleştirdik. Bu yıl
salgın sebebiyle biraz durduk. İnşallah önü-
müzdeki günlerde İstanbul'da toplanma alan-
ları ile ilgili bir tatbikatı gerçekleştireceğiz.
Senaryo şu şekilde olacak, bildiğiniz gibi her
toplanma alanının kamu personellerinden be-
lirlenmiş sorumluları var. Ayrıca bu toplanma
alanları tahliye ve yerleştirme çalışma gru-
buna bağlı. Bunun sorumluluğu da jandar-

mada şu anda. Gerçekleştireceğimiz bu tatbi-
kat, vatandaşlarımızın değil, görevlilerimizin
tatbikatıdır. Öncelikle bunu ifade edeyim ki,
herhangi bir karışıklığı meydan vermeyelim.
Belirleyip ilan edeceğimiz gün ve saatte, bu
toplanma alanlarından sorumlu kamu görevlisi
arkadaşlarımız, sorumlu oldukları alanlarına
gidecekler, konuya ilgi duyan vatandaşlarımız
da arzu ederlerse bu alanlara gidecekler. Ve
görevli arkadaşlarımız burada kendilerine bil-
gilendirme yapacaklar. Ülke genelinde 18 bin
642 adet Acil durum toplanma alanımız mev-
cut. Vatandaşlarımız, olası bir afet anında ne-
rede toplanacağı bilgisi, e-Devlet üzerinden
ulaşabilmeleri mümkündür" dedi. 

Acil durum toplanma yerleri

SIK SIK
TATBİKAT

YAPILACAK

Gençlerimiz 
çok değerli

Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül,
Türkiye Teknoloji
Takımı Vakfı (T3

Vakfı) ile Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

öncülüğünde
Gaziantep'teki
Ortadoğu Fuar

Merkezi'nde 
düzenlenen

TEKNOFEST 2020'yi
ziyaret etti. Bakan

Gül, "Bugün 
gençlerin zekaları,

ufku, hayallerini
keşfediyoruz. 

Gençlerimiz petrol
ve doğal gazdan bile

daha değerli" dedi

ADALETBakanı Abdul-
hamit Gül, TEKNO-
FEST 2020'yi ziyaret

etti. Bakan Gül, Sanayi ve Tekno-
loji Bakan Yardımcısı Mehmet
Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli He-
yeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Bayraktar ve diğer katılımcı-
larla birlikte stantları gezerek yarış-
macılarla sohbet etti. Burada
yaptığı konuşmada Türkiye'nin en
büyük zenginliğinin gençlik oldu-
ğunu ifade eden Bakan Gül "Bu-
rada çok büyük bir gurur
yaşıyoruz. Gururumuz Teknofest
etkinlikleri. Türkiye’nin geleceği
olan gençlerin, bu anlamdaki yete-
neklerini keşfetmek de çok önemli.
Petrol, doğal gaz onlardan daha
değerli. En büyük zenginliğimiz
Türkiye’nin gençliği, onların hayal-
leri. Bugün tüm Bayraktar ailesi,
3T Vakfı, bu arkadaşlarımızın ha-
yallerini keşfediyor. Bunların gele-
cek kurgularını somutlaştırmak
için çok önemli bir çaba ortaya ko-

yuyorlar. Arkadaşlarımızın Türki-
ye'ye ve teknolojiye dair çok güzel
ufukları ve hayalleri var. Burada
Türkiye'nin her tarafından katılan
takımlar var. Bizim için çok büyük
bir övünç kaynağı oldu. Gazian-
tep'te olması da ayrı bir gurur. Yani
sadece belirli bir kesim buraya ka-
tılmıyor. Toplumun her kesimin-
den, Türkiye'nin her yerinden genç
beyinler burada. İstanbul'daki bir
genç de Van'daki bir genç de Trab-
zon'daki bir genç de bu yarışmaya
katılabiliyor. Dolayısıyla bir fırsat
eşitliği var" dedi.

Önemli adımlar oldu

Savunma sanayisinde çok önemli
adımlar atıldığını söyleyen Gül,
şöyle konuştu: "O yüzden bu tip
organizasyonlara hükümet olarak
da bakanlıklar olarak da büyük
destek veriyoruz. Bugün, büyük bir
heyecan yaşadık. Hayal edince ger-
çekleşiyor. Bizim dedelerimiz hayal
ettiler, karadan gemileri yürüttüler.
Bugün uçan araçların yeni tekno-

lojisine yönelik her türlü yarışı
takip ettik. Biz, bu gençlere inanı-
yoruz. TEKNOFEST de bu im-
kanı sağlıyor. Savunma
sanayisinde çok önemli adımları-
mız oldu. Bugün çok önemli bir
günü yaşıyoruz. Yarın da bu coş-
kuyu sürdüreceğiz."Bakan Gül, zi-
yaret sonrasında roket, model
uydu ve insansız su altı sistemleri
yarışmalarında dereceye girenlere
ödüllerini takdim etti.

Deniz Kuvvetleri
güçlenecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son dönemde Doğu
Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki; modern
bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi
haizdir. Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma
ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak
üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim
ve kararlılıkla korumaya devam edecektir" dedi

Bakan Akar, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve
Deniz kuvvetleri Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 'Pre-
veze Deniz Zaferi'nin 482’nci yıl dönümünü ve denizcile-

rin 'Deniz kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını
yaşadıklarını belirten Bakan Akar, şunları kaydetti: "27 Eylül 1538’de
kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk
donanmasının birleşik haçlı donanmasına karşı kazandığı Preveze
Deniz Zaferi, Akdeniz tarihinde bir dönüm noktasıdır. Preveze Deniz
Zaferi ile Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü
olmuş ve Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Bu deniz savaşı,
Türk donanmasına mükemmel komuta eden ve denizcilik usullerine
en üst seviyede vakıf kaptanlarımızın ve kahraman leventlerimizin
muharebe yetenekleri ile kazanılmıştır. Türk denizcilik tarihinin müs-
tesna sayfalarına adları yazılan ve dünya denizcilik tarihine damga
vuran bahriyelilerimizin başarılarından ilham alan Deniz kuvvetleri-
miz de bugün sahip olduğu yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman
ve fedakâr personeliyle 'Mavi Vatanımız'da etkin, caydırıcı ve saygın
bir güç olarak varlığını devam ettirmekte, aynı zamanda dünyanın
çeşitli denizlerinde üstlendiği uluslararası görevlerle dünya barışına
katkı sağlamaktadır" dedi.

Kararlılık içinde olacağız

Mesajında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere de değinen Bakan
Akar, "Son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler göster-
mektedir ki; modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için ha-
yati önemi haizdir. Bu çerçevede Deniz kuvvetlerimizin modern
deniz gücü niteliklerini muhafaza edebilmesi için çalışmalarımız ara-
lıksız devam etmektedir. Başta MİLGEM olmak üzere yerli ve millî
savunma sanayiimizin el emeği, göz nuru yeni deniz sistemleri pro-
jelerinin hayata geçirilmesiyle Deniz kuvvetlerimiz çok daha güçlü
bir konuma ulaşacak; Ege, Doğu Akdeniz ve karadeniz başta olmak
üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlı-
lıkla korumaya devam edecektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi
Mustafa kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Preveze Deniz Zafe-
ri’nin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve ebediyete intikal etmiş
kahraman denizcilerimizi, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman ga-
zilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum” diye konuştu.

Biz bu duvarı yıkacağız
ANKARACumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te
düzenlenen "Kobani eylemlerine" ilişkin so-
ruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi için

gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilenler arasında
HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK
üyeleri de yer alıyor. Eski HDP Milletvekili Sırrı Sü-
reyya Önder de operasyon kapsamında dün Aksaray'da
gözaltına alındı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan,
Önder ile 2019 yılında Kandıra Cezaevi'nde çektirdiği
bir fotoğrafı paylaşarak, "Ya ben onu cezaevinde ziyaret
ediyorum ya da o beni. Bu bizim kaderimiz değil. Bu,
adalet ve özgürlüğe düşman, zalimlerin zulmü... Biz bu
duvarı yıkacağız... Sırrı Süreyya Önder ve masumlara
özgürlük..." notunu düştü.

AnkArA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
başlattığı soruşturmayla aralarında çok
sayıda HDP’li siyasetçinin bulunduğu 82

kişinin gözaltına alınmasına AB komisyonu tepki gös-
terdi. AB Sözcüsü Ana Pisonero Hernandez, “Politi-
kacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve insan
hakları savunucularının gözaltından serbest bırakıl-
ması için açık çağrımızı yineliyoruz” dedi. AB Söz-
cüsü, “Altı yıl önce yapılan protestolar nedeniyle
aralarında muhalefet partisi belediye başkanının da

olduğu 82 kişinin tutuklanması oldukça rahatsız
edici” dedi. Hernandez ayrıca AB’nin daha önce yap-
tığı hatırlatmayı tekrarladı: “Avrupa Birliği, terörle
mücadele mevzuatının seçici ve keyfi olarak uygu-
lanmasının, başta toplanma, ifade ve örgütlenme öz-
gürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükler
üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu birçok defa
ifade etmiştir.” Türkiye’nin Avrupa konseyi üyesi ve
AB’ye aday bir ülke olduğunu anımsatan Sözcü, bu
çerçevede “ dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

AB tepki gösterdi!



B eykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın’ın önemli
sosyal projeleri arasında

yer alan ve ilçe sakinlerine sosyal
tesislerden % 25 indirimli yarar-
lanma imkanı sunan “Beykoz-
Kart” bu özelliğiyle büyük ilgi
gördü. BeykozKart’a ilk başvuru-
nun yapıldığı 17 Ağustos’tan bu-
güne 12 bin 734 kişi başvurdu, 10
bin 495 adet kartın basımı ta-
mamlandı ve 5 bin 344 ilçe saki-
nine ise teslimi yapıldı.
“BeykozKart” sahipleri uygulama
kapsamında Beykoz Belediyesine
bağlı Gümüşsuyu Cafe ve Resto-

ran, Karlıtepe Restoran, Elmas-
burnu Restoran ile Kemankeş
Restoran’dan %25 indirimli olarak
yararlanıyor. İlçe sakinleri böyle-
likle tesislerin nezih ortamı ve leziz
mutfağından avantajlı olarak hiz-
met alıyor. Uygulamanın sosyal
tesislerin yanı sıra kent tarımı satış
noktaları, yüzme havuzu ve kültür
merkezlerindeki biletli etkinlikleri
de kapsayacak şekilde genişletil-
mesi planlanıyor.

Sosyal yardım dönemi

BeykozKart, sosyal yardım özelli-
ğiyle ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere

alışveriş kolaylığı da sağlıyor. Bele-
diyeden sosyal yardım alan 2 bin
577 ihtiyaç sahibi, kendilerine tes-
lim edilen kartla aylık alışverişle-
rini artık mahallelerindeki yerel
marketlerden gönüllerince yapıyor. 

Beykoz’da ikamet şartı

Beykozlulara özel ve fotoğraflı
olarak tasarlanan kartlar ön yüz-
deki karekod uygulamasıyla, sos-
yal tesisler ve belirlenen hizmet
noktalarında güvenle kullanılıyor.
BeykozKart’a yalnızca ikameti
Beykoz’da bulunan ilçe sakinleri
başvuruda bulunabiliyor.
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11 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/478784
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : mehmetakif.kocoglu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Tıbbi Sarf MalzemeAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek 

olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 10 (on) gün 
içerisinde malzemeler teslim edilmelidir. İş bitim tarihi

31.12.2020'dir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST
b) Tarihi ve saati : 13.10.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunma-
lıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı
veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ka-
yıtlı veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firma-
sının bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak eş-
leştirilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetme-
likler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında 
sunacaktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belir-
terek SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli,
yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; is-
tekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur.
Kataloglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog
üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune ge-
tirilmesi zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir. Tes-
lim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde
ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeye-
cek şekilde belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendir-
meye alınmayacaktır. Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye
uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret 
ödenmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D Blok
3. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıta-
sıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1227496)

Beykoz Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine sosyal, kültürel, sportif alanlarda
prestij ve avantaj sağlayan “BeykozKart”a bir ayda 12 bin 734 kişi  başvurdu

BEYKOZLULAR
KARTA KOSTU!

GOP’ta kentsel
dönüşüm var
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, tamamlanma aşamasına gelen
Sarıgöl Mahallesi 12B 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde incelemelerde bulundu. 796
konut, 13 dükkân, 1.039 araç kapasiteli kapalı otopark ve yeşil alanlardan oluşan proje,
kura çekiminin ardından kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek

Gaziosmanpaşa’da
riskli alan ilan edilen
bölgelerde kentsel dö-

nüşüm çalışmaları Çevre ve şehir-
cilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi
Başkanlığı (ToKi) ve Gaziosman-
paşa Belediyesi iş birliğinde hızla
devam ediyor. Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
sık sık gerçekleştirdiği saha ziya-
retleriyle kentsel dönüşüm çalış-
malarını yakından takip ediyor. Bu
kapsamda Başkan Usta, yapımı ta-

mamlanmak üzere olan sarıgöl
mahallesi 12B 1. Etap Kentsel dö-
nüşüm projesi’nde incelemelerde
bulundu. Başkan Usta, dairelerin
çok yakında teslim edileceğini be-
lirterek, hak sahiplerine hayırlı ol-
masını diledi.

Yaşam alanı büyüyecek

sarıgöl mahallesi 12B 1. Etap
Kentsel dönüşüm projesi; 796
konut, 13 dükkân ve 1.039 araç
kapasiteli kapalı otoparktan oluşu-

yor. proje kapsamında 521 adet
2+1, 271 adet 3+1, 4 adet de
4+1 daire inşa edildi. Cephe tasa-
rımlarında modern mimari anlayı-
şının hâkim kılındığı projenin 15
bin metrekaresi yeşil alan ve pey-
zaj düzenlemelerine ayrıldı. proje
ile vatandaşlar, deprem riski taşı-
yan ve yeterli sosyal donatı olma-
yan alanda “yerinde dönüşüm” ile
güvenli, parkı, yeşil alanları, sosyal
donatısı olan çağdaş standartlarda
bir yaşam alanına sahip olacak.

Ehliyet düzenlemesi
İçİşlerİ Bakanlığı, 5
günde 120 bin 695 kişi-
nin sürücü belgesindeki

bilgilerin kimliğine entegre edildi-
ğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan
açıklamaya göre, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'nun tanıttığı
"Hayat Kimliğinle Kolay" uygula-

ması vatandaşlardan yoğun ilgi
gördü. Hizmete girdiği 21 Eylül
2020 Pazartesi'den itibaren uygu-
lamadan 5 günde 120 bin 695 va-
tandaş yararlandı. Uygulamayla
yeni nesil sürücü belgelerindeki
bilgiler, çipli kimlik kartlarına en-
tegre ediliyor. Böylece vatandaşla-

rın yanlarında sürücü belgesi bu-
lundurma zorunluluğu ortadan
kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine
sahip olanlar kimlik kartlarıyla
nüfus müdürlüklerine başvurduk-
larında ya da kimlik kartı değiştir-
mek için nüfus müdürlüklerine
geldiklerinde, bu hizmetten ücret-

siz olarak yararlanabiliyor. Sürücü
belgesi bilgisini kimlik kartına yük-
letmek isteyenler, nüfus müdürlük-
lerine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
(NVİ) Çağrı Merkezi Alo 199 veya
"https://randevu.nvi.gov.tr" 
sitesinden randevu alarak başvuru
yapabiliyor.

Beykozlu vatandaşların sahibi
olduğu, BeykozKart’ı edinebilmek için

Beykoz’da ikamet etme şartı sözkonusu.
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GÜNDEM

KÜÇÜKÇEKMECE'DE, 
6'ncı sınıfa giden Gülis-
tan Mustafa, apartman-

ların arasında karton masalardan 
oluşturduğu sınıfta minik çocuk-
lara alfabeyi ve rakamları öğreti-
yor. Çocukların sıkılmaması içinde 
oyunlar oynatarak dersi renkli hale 
getiriyor. Sosyal medyada büyük 
beğeni toplayan görüntüler için ha-
rekete geçen Küçükçekmece Bele-
diyesi, çocuklara destek olarak, 
kitap ve defter dağıttı. Korona 
virüs tedbirleri kapsamında ana 
okulları ve birinci sınıflara yönelik 

haftada bir gün açıldı. Küçükçek-
mece'de 6'ncı sınıfa giden Gülistan 
Mustafa, haftada bir gün okula 
giden minik çocuklar için apart-
man boşluğunda kartondan sınıf 
oluşturdu. Oturduğu apartman-
daki ve çevre apartmandaki çocuk-
lara oluşturduğu kartondan masa 
ve sandalyelerde çocuklar alfabeyi 
ve rakamları öğretiyor. Gülistan 
Mustafa, çocuklara oyunlar oyna-
tarak sıkılmamalarını sağlıyor. Va-
tandaşların sosyal medyada 
paylaştığı çocukların ders görün-
tüsü büyük ilgi gördü. Sosyal med-

yada büyük beğeni toplayan gö-
rüntüler üzerine harekete geçen 
Küçükçekmece Belediyesi çocuk-
lara destek olarak, kitap ve defter 
dağıttı. 

Dolu dolu zaman geçirsinler 

Çocukların minik öğretmeni Gülis-
tan Mustafa , amacının onlara katı 
sağlamak olduğunu belirterek, 
“Çocuklar okula gidemiyor ben de 
dedim böyle bir şey yapalım.  
Alfabe ve rakamları öğretiyorum. 
Bazen de eğlenceli şeyler  
yapıyorlar” diye konuştu.

 COVİD-19 salgını sürecinde 
mutlaka uygulanması gere-
ken kural maske kullanımı. 

Ancak bazı ülkeler maske kullanımını 
zorunlu hale getirirken bazı ülkelerde 
sokaklarda maskesiz dolaşan milyon-
larca insan var. Bu tarz kurallara uyma 
eğiliminin daha fazla olmasının top-
lum kültürü ile alakalı olduğunu ve so-
rumluluk meselesi olduğunu söyleyen 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karakulak “Top-
lum kültürü maske takma davranı-
şında önemli bir rol oynuyor” dedi. 
Dünya genelinde artan vakalarla bera-
ber pandemi salgını devam ederken, 
her türlü uyarılara rağmen maske tak-
mayan, fiziksel mesafe kurallarına uy-
mayan birçok kişi neredeyse her 
toplumda görülüyor. Hükümetlerin al-
dıkları kararların ve tıbbi tavsiyelerin 
toplum içerisinde yaşayan bireylerin 
davranışlarını şekillendirdiğini kayde-
den Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İk-
tisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. 
Öğr. Üyesi Arzu Karakulak’a göre: 
“Toplumsallık eğilimi daha yaygın 
olan kültürlerde, bireyler başkalarının 
iyi olma hallerini ve grup içindeki 
düzen ve huzurun korunmasını daha 
çok önemserler. Bu kültürlerde top-
luma uyum sağlamak, toplum norm 
ve kurallara riayet etmek ve etmeyen-
leri kınamak daha yaygın olarak gö-
rünmektedir. Fakat bu illaki bu 
kültürlerin kurallara daha iyi uyum 
sağlayacakları anlamına gelmez. 
Çünkü Covid-19 tedbirlerine uyulup 
uyulmaması tüm bir toplumun sağlı-
ğını hedef alan, sonuçları doğrudan 
görünmeyen ve ancak uzun vadede et-
kili olan bir davranıştır. Kısaca bir sos-
yal sorumluluk meselesidir. Bu 
noktada ise, bireyci kültürler daha 
avantajlı olabiliyor. Özetleyecek olur-
sak, toplum kültürü maskeyi benim-
seme ve bu davranışı içselleştirme 
konusunda etkilidir” açıklamasında 
bulundu.

www.superhaber.tv
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İlhami IŞIK
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İ stanbul'da yağışsız geçen yaz mev-
simi nedeniyle barajlardaki doluluk 
oranı yüzde 40'ın altına inerken, İs-

tanbul'a su sağlayan en önemli kaynak-
lardan biri olan Elmalı'da baraj suyunun 
üzeri yine yeşile döndü. Haliç'te devam 
eden kirlilikten sonra Elmalı Barajında 
da bu görüntünün yeniden oluşması 
bölge halkında tedirginliğe neden oldu. 

İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının 
ardından barajlardaki doluluk oranı 
düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı 
son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, 
barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın al-
tına düşerek yüzde 39,90 seviyesine indi. 
İstanbul'a su sağlayan önemli kaynak-
lardan biri olan Elmalı Barajı'nın üze-
rinde oluşan yeşil tabaka dikkat 

çekerken, bölge halkında tedirginliğe 
neden oldu. İstanbul Çavuşbaşı Çayı 
üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu 
temini amacıyla 1952-1955 yılları ara-
sında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde 
oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye 
neden oldu. Elmalı Barajı'nda görülen 
kötü görüntü sonrası bölge halkında te-
dirginlik oluştu. Elmalı Barajı, İstanbul 

Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 
yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alın-
mıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira 
olan çalışmalar sırasında baraj gölünün 
dibinde biriken balçık temizlenirken, me-
kanik ekipmanlar da elden geçirilmişti. 
Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı 
drone ile havadan görüntülendi. 
HABER MERKEZİ 

İstanbul’da yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40’ın altına inerken,  
İstanbul’a su sağlayan en önemli kaynaklardan biri olan Elmalı’da baraj suyunun üzeri yine yeşile döndü

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamındaki 
kısıtlamalar nedeniyle eğlenceler eve 
kaydı. Esenler'de DJ'li kına gecesi yapan-

lar o anları sosyal medyada paylaştı. Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 
ülke genelinde sokak, 
köy düğünü, sünnet dü-
ğünü, kına gecesi, nişan 
ve benzeri etkinlikleri kı-
sıtlandı. Esenler'de hazi-
ran ayında yapmayı 
planladığı kına gecesi er-
telenen bir kadın evine 
yakınlarını ve sosyal 
medya fenomeni olan 
bir  DJ'yi davet etti. DJ 
kadın, kına gecesinde 
hem çaldı hem de o an-
ları anbean telefonuna 
kaydedip, sosyal medya 
hesabında paylaştı. Gö-
rüntülerde, sosyal me-
safe ve maske kuralına 
uyulmadığı görüldü.

Annemin tandır ekmeği

Apartmanlar 
arasında okul

Küçükçekmece’de, 6’ncı sınıfa giden Gülistan Mustafa, apartmanların arasında karton 
masalardan oluşturduğu sınıfta minik çocuklara alfabeyi ve rakamları öğretiyor

S evgili Vahap Coşkun Diyarbakır ‘’ev ekme-
ğini’’ yazınca, daha ilk satırları okurken, 
rahmetli annem ve avlumuzdaki tandırı, 

gözlerimin önünde canlandı. Tanrım ne günlerdi 
onlar; her gün bir tarafta ‘’teşt’’ denilen devasa bo-
yutları olan bir sinide hamur yoğrulur, diğer tarafta 
tandırı harlamak için, kerpiç tandırın içine odun üs-
tüne odun atılırdı. Avlumuz çok büyüktü ya da o za-
manlar gözüme böyle gelirdi, sanki bitimsizdi. 
Batman'da henüz şehir şebekesi yoktu, iki avluyu 
birleştiren sınırda kuyumuz vardı. Kuyuyu, Dengbêj 
Heci Yusufların eviyle ortaklaşa kullanırdık. Tandır 
ve kuyu arasında beş metrelik mesafe ya vardı ya 
yoktu. Ekmek ve su denilen iki nimet sanki aynı 
kabın içinde öyle sunulurdu bize. Kuyu ve tandırdın 
yanyanalığı, bana güven ve güvenlik duygusu aşı-
lardı. Ne ekmeğe ne de suya hayatım boyunca hiç 
muhtaç hale gelmeyeceğim duygusu, çok sağlam bir 
hayat görüşünün temellerini ruhumda inşa 
ediyordu.  

Denbêj Heci Yusuf’un evi her daim çok kalaba-
lıktı. Sesini, dolayısıyla şarkılarını kayıt etmek için 
çok uzaklardan gelen misafirler, beraberinde araba 
lastiğinden büyük iki gözlü teyp cihazını getirir ve 
gece yarısına kadar herkes bu müzik ayinine katı-
lırdı. Duygusallığımın altında annemin hikaye sever-
liği ne kadar belirleyici bir rol oynamış olsa bile, ez 
annem kadar Heci Yusuf’un sesinden etkilendiğimi 
itiraf etmeliyim.  

Annem uzun kış gecelerinde, köyün hikâye anlatı-
cılarını eve davet ederdi. Hikayeler de hikayeydi ha-
kikaten, günlerce sürer ve biz hiçbir anını 
kaçırmazdık. Gelen hikayeci, eski zaman hikayeci-
leri gibi hepimizi etrafında toplar ve ağzından çıkan 
ilk cümle ile büyülü bir atmosfer yaratırdı. Annem 
her seferinde en az bir hafta ağırlardı hikayecileri, 
bazen bu süre on beş günü bile bulurdu. Evimiz 
buna uygundu. Babam aynı koridora açılan altı 
odalı bir kerpiç damlı ev yaptırmıştı Batman’da. 
Üçer odalı iki sıralı evimizde misafir de hiç eksik ol-
mazdı. Annem ekmek yapmayı çok önemserdi, 
babam da etsiz yemeğe tahammül etmezdi.  

Aslında ailenin iki doğal görev bölümü kendiliğin-
den hayatımızı belirlemeye başlamıştı. Ekmek ihti-
yacımızı annemin tandır fabrikası, et ihtiyacımızı da 
babamın her sonbaharda satın aldığı ve en az iki ay 
kendi elleriyle beslediği dört koç sağlardı. Kemikli 
et tuzlanır ve kış boyu hasır sepetlerde rafa kaldırı-
lırdı. Kemiksiz et ise kesinlikle kavurma yapılırdı. 
Ekmek ve et yoksulluğun belini kırmak anlamına 
geliyordu.  

Ayıptır söylemesi babam Şêxê Şero’nun hali vakti 
yerindeydi. Batman'da bir taraftan demir çimento 
ticareti yapar, öte taraftan kerpiç evlerin tavan di-
rekleri olan kavak ağaçlarının kerestelerini satardı. 
Çatılmış tüfekler gibi, kavak ağaçlarının çatılmış 
hali benim çok hoşuma giderdi. Bir futbol sahası bü-
yüklüğündeki bir alanı kapsayan çatılmış kavak 
ağaçlarının görüntüsü her nedense bana bir Kızılde-
rili köyünü anımsatırdı.  

Annemin tandırında sadece ‘’Nanê Tenûrê’’ piş-
mezdi. Annem her tandır yaktığında mutlaka şişlere 
geçirilmiş patlıcanları da o ateşin közünde közlerdi. 
Tanrım, tandırdan yeni çıkmış sıcacık ekmeğin üs-
tüne sürülen, sarımsaklı patlıcan ezmesi öyle lezzet-
liydi ki, şimdi bile dilimin üstündeki o lezzeti 
dünmüş gibi hatırlıyorum.  

Biz çocukların gün içinde iki şöleni olurdu. Sabah 
büyük hasır sepetin altındaki kaymaklı tandır ek-
meği ve öğlen sonrasında tandır ekmeği üstüne sü-
rülen sarımsaklı patlıcan ezmesi.    

Tandırdan çıkan ilk ekmek komşu hakkı denilerek 
mutlaka komşuya gönderilirdi. Bazen annem kom-
şuya ekmek gönderirken yolda komşudan gelen ek-
mekle rastlaşırdım. Ben onlara ekmek götürürken, 
onlardan biri de bize ekmek getirirdi.  

Tandırın başında tıpkı pınarın başında toplanmak 
gibi, bazen mahallenin bütün kadınları toplanırdı. 
Ben bu toplantılarda kadınların gücünü ve hayata 
hakimiyetine tanık olurdum. Hemen her şeyi konu-
şurlardı. Dedikodudan tutun, hayatın en ciddi mese-
lelerine kadar, her şey gündem konusu olurdu. 
Kadınların dünyasına dair ilk bilgilerim, bu tandır 
başı sohbetlerinden gelir. Her kadın, deneyimlerini, 
ötekilerle paylaşmaya o kadar arzulu davranıyordu 
ki, belki de hiçbir beklenti geliştirmeden ötekine 
katkıda bulunmanın değerini o günlerde öğrendim. 
Tandır başında karşılıksız sevginin ne olduğunu o 
kadar büyük bir zarafetle herkese öğretiyordu.

Eğlenceler eve kaydı

YENİKAPI-KİRAZLI 
metrosunda kaydedi-
len görüntüler bu ka-

darına da pes dedirtti. Yapılan 
uyarılara, alınan önlemlere rağ-
men dün akşam metroya bi-
nenler yine 'Koronavirüs 
önlemlerine' rağmen sıkışık 
halde yolculuk etmek zorunda 
kaldı. Görüntüler, dün akşam 

saatlerinde Yenikapı-Kirazlı 
metrosunda kaydedildi. Sabah 
ve akşam saatlerinde yoğun 
olan Kirazlı metrosuna binen-
ler özellikle 15 Temmuz De-
mokrasi Otogarı'ndaki 
aktarmalarla birlikte kendilerine 
adım atacak yer bulmakta zor-
landı. Yolcular, sefer sayısının 
arttırılmasını istedi.

ELMALI BARAJI 
YEMYESIL OLDU

Elmalı Barajı'nda ortaya çıkan  
görüntüler nedeniyle vatandaşlar  
büyük bir tedirginlik yaşadıklarını  
belirterek, yetkililere yardım  
çağrısı yaptı

Maske takmak 
sorumluluk işi

Metroda tedirgin eden bir yolculuk
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15 Eylül 2020’de İsrail ile Birleşik
Arap Emirliği ve Bahreyn Sultan-
lığı arasında ilişkileri normalleş-

tirme, bir başka ifadeyle barış anlaşması
imzalandı. ABD Başkanı Trump’ın himayesi al-
tında Washington’da imzalanan anlaşmanın ar-
dından İsrail Başbakanı Netanyahu, Orta Doğu
barış sürecine yeni halkaların eklenmesinden
memnun olduğunu ve “İsrail’in bölgedeki kom-
şuları ile barış içerisinde yaşamak istediğini” söy-
ledi. Bu arada hem İsrail hem de ABD yayın
organlarında İsrail ile “normalleşme” anlaşması
imzalayacak yeni ülkelerin varlığından söz edildi.
Gazetelerin yazdığına göre, yakın bir gelecekte
Umman, Sudan, Cibuti, Komorlar ve Moritanya
da İsrail ile barış anlaşması imzalayacak. Daha
başka kaynaklarda ise Suudi Arabistan’ın ismi de
zikredilmekte. Filistin yönetimi söz konusu
iddiaların hayal ürünü olduğunu öne sürer-
ken, Arap dünyasında ABD’nin doğrudan
veya dolaylı baskısı altında bulunan ülkele-
rin İsrail ile gayriresmî düzeyde bir yakın-
laşma sergiliyor olması çok dikkat
çekici.Tüm bu yaşananlar ne anlama geli-
yor? Gerçekten iddia edildiği gibi barış sü-
reci yeniden mi canlanıyor? Arap
ülkelerinin dış baskı sonucu da olsa İsrail
ile ilişkilerini birbiri ardına normalleştir-
meleri veya barış anlaşmaları imzalama-
ları bölgedeki dengeleri nasıl etkileyecek?
Nedir bu barış süreci, bugüne kadar barış
süreci şemsiyesi altında yürütülen faali-
yetler neden başarısız oldu? Yeni dö-
nemde barış sürecinden, barış ve
istikrarın tahkimini mi anlamak gereki-
yor, yoksa haksızlığa dayanan mevcut
statükonun kalıcı hale getirilmesini mi?

İsrail devleti nasıl kuruldu?

Bu soruları cevaplandırabilmek için öncelikle
Orta Doğu coğrafyasında son 100-120 yıl içeri-
sinde yaşanan siyasal olayların analiz edilmesi
gerekiyor. Dünya Siyonist Teşkilatı tarafından
1897 yılında İsviçre’nin Basel kentinde yapılan
toplantıda, Tanrı’nın (Yehova) emirlerinin yerine
getirilmesi ve dağınık olarak yaşayan Yahudilerin
bir ulusal yurt içerisinde toplanması kararı alındı.
Bu karar çerçevesinde çeşitli alternatifler ortaya
atıldı. Toplantıda Rothschild, Yahudilerin Arjan-
tin’de toplanabileceği fikrini ileri sürse de dindar
Yahudiler bu teklifi kabul etmediler. Siyonistlere
göre, kurulacak Yahudi devletinin sınırları Ye-
hova tarafından zaten belirlenmişti. Yeni bir yurt
aramak Tanrı emirlerine karşı gelmekten başka
bir anlam taşımayacaktı. Basel toplantısında,
Nil’den Fırat’a kadar uzanan topraklar üzerinde
bir Yahudi devleti kurulması ütopyası
ideolojik/dini bir temele dayandırıldı. Yapılması
gereken, ne pahasına olursa olsun Tanrı buyruk-
larını yerine getirmek ve Vadedilmiş Topraklar
(arz-ı mev’ûd) üzerinde tüm Yahudileri içine ala-
cak bir ulusal yurt kurmaktı. Muhalif seslerin
susturulduğu toplantıda ayrıca Dünya Siyonist
Teşkilatı tarafından bu hedefe 100 yıl içinde ulaş-
mak için bir fon oluşturulması kararı alındı.
İngiltere hükümeti, Yahudi devletine giden yolu
kısalttı. İngiltere’nin katkısı iki şekilde cereyan
etti. Bunlardan ilki, 1917 yılında Filistin’de bir
Yahudi ulusal yurdu kurulmasına İngiliz hükü-
metinin sempati ile bakacağını belirten Balfour
Deklarasyonu’dur. İkinci olarak, Filistin toprak-
larına Yahudi göçü İngiliz mandası döneminde
teşvik edilmiştir. Bu amaçla Dünya Siyonist Teş-
kilatı ile işbirliğine gidilmiştir. Avrupa’da refah
içinde yaşayan zengin Yahudilerin de Filistin’e
göçmesini teşvik için, Dünya Siyonist Teşkilatının
aşırı milliyetçi gruplarla ve hatta Hitler’le gizli an-
laşma yaptığını iddia edenler de vardır. Netice
olarak, İngiliz mandasının sona erdiği tarihte
BM’nin bölünme kararı ile Filistin’de bir Yahudi
devleti kurulmuştur. Böylece Yahudiler Basel
toplantısından 50 yıl sonra ulusal yurt hedefle-
rine ulaştılar. Ancak bu gelişme fanatikler tarafın-
dan yeterli görülmüyordu. Yeni devletin
sınırlarının genişlemesi, Nil’den Fırat’a kadar

olan yerlerin denetim altına alınması
gerekiyordu.
İsrail devletinin kurulmasından itibaren ideolo-
jik/dini hedeflere ulaşmak için hem savaş hem de
barış ve işbirliği yöntemleri kullanıldı. Bugüne
kadar İsrail ile Araplar arasında dört büyük
savaş yaşandı. Savaşların ardından barış içinde
hedefe yürümeyi öngören ikinci strateji devreye
sokuldu. Bir başka ifadeyle, barış sürecini, ça-
tışma olmadan, büyük güçlerin ve lobilerin des-
teği ile Siyonist hedefleri gerçekleştirme çabası
olarak değerlendirmek mümkündür.
Arap-İsrail savaşlarından ilki kuruluş döne-
minde, ikincisi 1955 yılında Süveyş bölgesine yö-
nelik İngiltere ve Fransa’nın hava saldırılarına
İsrail hava kuvvetlerinin katılımı şeklinde gerçek-
leşmiştir. Üçüncü savaş, Araplar için tam bir fe-

laketle
sonuçlanmıştır. 1967 savaşında İsrail, Mısır ida-
resi altında bulunan Gazze Şeridi ve Sina yarı-
madasını, Ürdün idaresi altında bulunan Batı
Şeria ve Kudüs’ün “eski şehir” olarak bilinen
doğu bölümünü, Suriye toprağı olan Golan te-
pelerini ve Lübnan’ın güney bölgelerini işgal et-
miştir. Dördüncü savaş ise, Ekim 1973’te
Arapların saldırısı ile başlamıştır. Yahudiler için
kutsal kabul edilen “Yom Kippur”da başlatılan
saldırı, 1967 savaşında kaybedilen toprakların
kurtarılması amacı taşıyordu. Ancak bu savaşın
sonunda sınırlarda çok büyük bir değişiklik ol-
madı. İsrail ne 1967 savaşında ne de daha önce
işgal ettiği topraklardan çıkarılabildi.
1967 savaşının ardından BM Güvenlik Konseyi
242 sayılı kararı aldı. Veto gücü olan ABD ve İn-
giltere gibi devletlerin de onayı ile alınan kararda
“güç kullanılarak toprak kazanmanın meşru ol-
madığı ve İsrail’in 1967 savaşında ele geçirdiği
topraklardan geri çekilmesi” isteniyordu. Bu ka-
rarda dikkat çeken husus, İsrail’in 1967 savaşı
öncesi işgallerine hiç değinilmemesi ve bunların
örtülü biçimde meşrulaştırılma gayretidir. 1973
savaşının ardından alınan 338 sayılı kararda ise
242’ye gönderme yapılarak yapılması gereken
özetle şöyle ifade ediliyordu: “İsrail, 1967 öncesi
sınırlarına dönsün.” Oysa 1967 öncesi sınırları
da meşru bir temele dayanmıyordu. 14 Mayıs
1948’de BM Genel Kurulu’nun 181 sayılı kara-
rına dayanılarak kurulan İsrail devleti, kuruluş
döneminde kendisine tahsis edilenlere ilave ola-
rak Filistin devleti kurulması öngörülen toprakla-
rın bir bölümünü ve bu arada BM tarafından
yönetilmesi gereken Kudüs kentinin Batı bölü-
münü işgal etmişti.

Barış süreci, “Vadedilmiş Topraklara”
savaşsız ulaşma gayreti

Netice olarak, barış süreci 1973 savaşından
sonra İsrail ile Araplar arasında savaş durumuna
son verme ve barış tesis edilmesi faaliyetlerinin
genel adıdır. Barış süreci adı altında başlayan
projenin ilk adımı, 1978 yılında Mısır ile İsrail
arasında imzalanan Camp David Anlaşması ol-
muştur. Mısır’la yapılan Camp David Barış An-
laşmasını zaman içinde başkaları takip etti. O
dönemden günümüze yaşananlara dışarıdan ba-

kınca
barış
sürecinin
amacı ve
kazanımları
daha net biçimde
ortaya çıkıyor: İsrail’in var-
lığını ve işgallerini Arap dünyasına ve İslam ale-
mine kabul ettirme. Ama öte yandan da, nihaî
ütopya değişmemiştir: Savaşla yahut barışla
Tanrı Yehova’nın emirleri yerine getirilecek,
Fırat’tan Nil’e kadar uzanan topraklara Yahudi-
ler hakim olacaktır. ABD’nin siyasal bilimler ki-
taplarında Orta Doğu’da demokratik ülkeler
sayılırken üç ülkeden söz edilmektedir. Bu listeye

bazen Mısır, bazen Lübnan ve Türkiye gir-
mektedir. Ama Orta Doğu’daki demokratik
ülkeler sıralamasında bir numara her zaman
İsrail’dir. Oysa ki, İsrail, demokratik görünü-
müne rağmen teokratik temele dayanan bir
devlettir. Bir başka ifadeyle İsrail bir şeriat
devletidir, idarenin yapılanması ve dış politi-
kası Siyonizm ideolojisine göre kurgulanmış-
tır. İşte bu genel çerçeve içerisinde barış
süreci, siyasal hedeflerden sapma olmadan
yöntemi değiştirme, savaş yerine uzlaşma ile
hedefe ulaşma çabasıdır.
1973 Ekim savaşının ardından 10’a yakın
barış planı ortaya atıldı. Bunlardan ismi en
çok duyulanları Fahd Planı, Sovyet Barış
Planı, Fez Planı, Reagan Planı şeklinde sıra-
lamak mümkündür. 1973 savaşının ardından
Arap dünyası İsrail’e karşı yekvücut hareket
eden bir görünüm taşıyordu. Kendi araların-
daki anlaşmazlıklar İsrail söz konusu oldu-

ğunda önemini kaybediyordu. Bu arada Arap
dünyasında İsrail’e karşı yürütülen propaganda
kampanyası genel olarak milliyetçi ve/veya islamî
bir söylem taşıyordu. Arap dünyasında “Arabın
en Arabı kim, Arap davasının sahib-i hakikisi
kim” şeklinde özetleyebileceğimiz rekabet yarı-
şında beş ülkenin ismi öne çıkıyordu: SSCB ile
yakın ilişki içerisinde olan Baas Partisi kontrolün-
deki Irak ve Suriye, Mısır, Suudi Arabistan ve
Kaddafi yönetimindeki Libya.
Başkan Jimmy Carter’ın desteği ve eski Dışişleri
Bakanı Henry Kis-
singer’in mekik dip-
lomasisi sonucu
olarak Mısır,
1970’lerin sonunda
İsrail ile masaya
oturmaya ikna
edildi. Dolayısıyla
barış sürecinin ilk
adımı 1977 yılında
Mısır Cumhurbaş-
kanı Enver Sedat’ın
İsrail Parlamento-
sunu (Knesset) zi-
yaret etmesi ve
orada bir konuşma
yapmasıyla atıldı.
Bir yıl sonra Camp
David Barış Anlaş-
ması imzalandı.
Anlaşma, İsrail ile
Mısır’ın birbirlerini
tanımaları ve arala-
rında diplomatik
ilişki kurulmasını
öngörüyordu. Mı-
sır’ın tek kazancı,
İsrail tarafından
1967 savaşında
işgal edilen Sina
yarımadasının kur-
tarılması idi. Bu çe-
kilme 1981 yılına
kadar tamamlandı.
Anlaşmanın ardın-
dan Mısır, Arap
dünyasında hedef

tahtası haline geldi ve öncelikle Arap Birliği teşki-
latından ihraç edildi. Red Cephesi adı altında bir
araya gelen ülkeler, Enver Sedat’ı davaya ihanet
etmekle itham ettiler. Arap milliyetçileri ve İslami
gruplar tarafından Enver Sedat aleyhine kam-
panya başlatıldı. Nihayet Enver Sedat 1981 yılı
Ekim ayında bir askerî geçit töreni esnasında,
Halid el-İslamboli isimli bir İslami Cihad örgütü
üyesi tarafından öldürüldü.
Camp David Anlaşmasının ardından 1990’ların
başında ABD ve SSCB’nin himayesinde Mad-
rid’de Orta Doğu Barış Konferansı toplandı. Bu-
rada Filistinlilerin temsil edilmesi, Ürdün heyeti
içerisinde yer alma şeklinde gerçekleşti. Müzake-

relerde hem İsrail-Filistin anlaşmazlığına
nasıl bir çözüm bulunabileceği hem

de İsrail’in Mısır dışında kalan
komşuları ile barış anlaşması

yapması ele alındı. Ancak bu
konferans somut bir so-

nuca ulaşmadan dağıldı.
Hem usul anlaşmazlık-
ları hem de SSCB’nin
iç siyasi yapısındaki
değişiklikler nedeniyle
ara verilen konferans
yeniden toplanamadı.
Madrid müzakerele-
rinde bir netice elde
edilemeyince İsrail ile

Filistinliler arasında
Norveç’in başkenti

Oslo’da gizli başlayan gö-
rüşmeler, 1993 yılında an-

laşma ile sonuçlandı. İlkeler
Bildirgesi adı verilen anlaşma

metnine göre, İsrail yönetimi Batı
Yakası ve Gazze’de Filistin Özerk Yöne-

timi kurulmasını kabul etti. Beş yıl sonra da
egemenlik devri, Kudüs’ün statüsünün ne ola-
cağı gibi konular ele alınacaktı.

İsrail, Oslo Anlaşması 
yükümlülüklerine riayet etmedi

2000’li yılların başından itibaren İsrail, Oslo mu-
tabakatının kendini bağlamadığı şeklinde açıkla-
malar yapmaya başladı. Gazze ve Batı Şeria’da
takvime bağlanmış
yükümlülüklerini
tehir etmeye veya
geri adım atmaya
çalışıyordu. Öte
yandan, Batı Şe-
ria’da birbiri ar-
dınca Yahudi
yerleşim birim-
leri kuruluyor,
var olanları ko-
rumak için inşa
edilen karakol-
lar, yeni yerle-
şim birimleri
kurulması için
uygun zemini
oluşturu-
yordu. ABD
ve Avrupa’da
bulunan Yahudilerin mali desteği ile yapılan yer-
leşim birimlerinin coğrafi olarak genişlemesi Batı
Şeria’daki özerk yönetimin toprak bütünlüğünü
tehlikeye sokmuştu. Öte yandan Hamas kont-
rolü altındaki Gazze ise üstü açık hapishane ha-
line gelmişti.
Ne olmuştu da 2000’li yıllarda İsrail, Oslo An-
laşması yükümlülüklerinden geri adım atmıştı?
İlk olarak, uluslararası siyasal sistemin yapısı
değişti. SSCB’nin dağılmasının ardından ardılı
olarak yükümlülük üstlenen Rusya Federas-

yonu, Orta Doğu sorununda denge işlevi gör-
mekten uzaklaşmıştı. İkinci olarak, 1991’de
SSCB’nin dağılmasından sonra bu ülkeden İs-
rail’e göçen bir milyon Yahudi, İsrail iç siyasetin-
deki dengeleri değiştirmişti. Barış yanlısı olan
İşçi Partisi güç kaybetmiş, buna karşılık muhafa-
zakâr Likud partisi ve teokratik partiler güçlen-
mişti. Öte yandan, Batı’da ve ABD’de güçlü
olan Siyonist lobi ve çoğu kez yönetimler, İsrail
yönetiminin revizyonist ve saldırgan politikala-
rına örtülü destek veriyordu. İsrail siyasetinde 20
yıldır işbaşında olan Binyamin Netahyahu lider-
liğindeki Likud partisinin gücü büyük ölçüde bu
bahsedilen gelişmelerden kaynaklanıyordu.
Bu arada Camp David Anlaşmasının ardından
1994 yılında ABD’nin yönlendirmesiyle Ürdün
ile İsrail arasında barış anlaşması imzalandı.
Barış sürecine karşı olan Yahudi fanatiklerin
kesif propagandası sunucunda 1996 yılında İşçi
Partisi lideri İzak Rabin fanatik bir öğrenci tara-
fından öldürüldü. Cinayeti işleyen Yigal Amir
adlı hukuk fakültesi öğrencisi polis sorgusunda
cinayeti davaya ihanet edildiği için işlediğini söy-
lüyordu. Rabin, Tanrı Yehova’nın emirlerine
karşı gelmişti, İsrail topraklarını Nil’den Fırat’a
kadar genişletmek yerine, kazanılmış toprakları
barış adı altında geri veriyor ve böylece doğru
yoldan sapıyordu. Bu örnek, Yahudi dünyası ve
İsrail’de de mezheplerin ve siyasi farklılıkların
güçlü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte
İsrail devletini yönlendiren temel ideoloji olan
Siyonizm genelde tartışılmamaktadır.

Barış süreci İsrail’in hukuksuz 
kazanımlarını meşrulaştırmaya 
hizmet ediyor

1990’ların sonundan itibaren İsrail siyaseti,
ABD’nin de desteği ile maksimalist Siyonist ta-
leplerini gerçekleştirmeye yöneldi. Ortada bir
barış sürecinden eser kalmamıştı. Daha doğrusu
ağır aksak yürütülen barışı ikame faaliyetlerine
Likud partisi inanmıyor, anlaşmaların yükümlü-
lüklerinin yerine getirilmesinden çeşitli bahane-
lerle geri adım atılıyordu.
Hareket alanı daralan İsrail’e yeni açılımlar ya-
pacak fırsatı ABD’de yönetim üzerinde etkili
olan Siyonist lobi sağladı. Yeni dönemde temel
hedef toprak kazanımından ziyade İsrail’in varlı-
ğının kabul edilmesi ve siyasi nüfuz tesisi yoluyla
güçlendirilmesi idi. Trump iktidarı döneminde
bu alanda üç büyük adım atıldı. Bunlardan ilki,
ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğinin Tel Aviv’den
Kudüs’e taşınması oldu. İkincisi, “Yüzyılın An-
laşması” adı altında Filistin tarafına danışılma-
dan hazırlanan barış planı ve sonuncu da
Ortadoğu “barış sürecini” yeniden canlandır-
mak amacıyla Arap ülkelerine İsrail ile ilişkilerin
normalleşmesi için baskı yapılmasıdır.
Mısır ile İsrail arasında barış anlaşması 1979 yı-
lında, Ürdün ile 1994 yılında imzalanmıştır. İs-
rail uzun yıllar işgal ettiği Lübnan’ın güneyinden
çekilmiş olmakla birlikte Golan tepelerindeki iş-
gali devam etmektedir. ABD yönetimi yeni dö-
nemde İsrail’in Arap dünyası ile en geniş
biçimde diplomatik ilişki kurması için çaba gös-
termektedir. 15 Eylül 2020’de Washington’da
ABD baskısıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Bah-
reyn ile İsrail arasında ilişkileri normalleştirme /

barış anlaşması imza-
lanmıştır. Çok yakın
zamanda İsrail’in beş
ülke ile daha masaya
oturacağı ve barış an-
laşması imzalayacağı
öne sürülüyor. Yaşa-
nan gelişmeleri barış
sürecinin devamı ola-
rak nitelendirmek
veya “barış süreci
güçleniyor” şeklinde
okumak gerçeklerle
örtüşmüyor. Barış an-
laşmaları, ilişkilerin
normalleştirilmesi
veya barış süreci, ismi
ne olursa olsun İsrail

emellerine hizmet et-
mektedir. Barış süreci İsrail’in bugüne kadar
uluslararası hukuka aykırı biçimde elde ettiği ka-
zanımların meşrulaştırılması anlamına gelmek-
tedir. Bir başka ifadeyle barış süreci savaşla
ulaşılamayan Vadedilmiş Topraklar hedefine
barış ve tanıma ile ulaşma çabasıdır. Barış süreci
bir kurt masalıdır.
[Yazının sahibi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Ko-
caeli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü Başkanıdır. Yazı aa.com.tr adresinden
alınmıştır]
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A tatürk Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
sinden emekli olan ve uzun yıllar Di-
yanet İşleri Başkanlığı Erzurum

Ömer Nasuhi Bilmen Dinî Yüksek İhtisas
Yüksek Merkezinde tefsir ve Arapça dersleri
veren Cafer Sadık Doğru, yarım asırdan
fazla süredir dini, fikri ve ilmi çalışmalarının
yanında çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Erzu-
rum'un Pasinler (Hasan Kale) ilçesinde 1950
yılında doğan Doğru, ilkokulu dışarıdan biti-
rip hafızlık eğitimini Ağcalar köyünde ta-
mamladı. Taş Camisi
Medresesinde Arapça
tahsilini yaptıktan sonra
imam hatip lisesinden
mezun olan Doğru,
1975'te Yüksek İslam
Enstitüsünü bitirdi.
Doğru, vatani görevini
yaptıktan sonra Yüksek
İslam Enstitüsünde
asistan olarak göreve
başladı ve bu kurumun
kapatılması üzerine
Atatürk Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesine öğre-
tim görevlisi olarak
geçiş yaptı. İlahiyat Fakültesinde de çok sa-
yıda öğrenci yetiştiren Doğru, evli ve 8 çocuk
babasıdır. Cafer Sadık Doğru, Diyanet İşleri
Başkanlığına bağlı Erzurum Ömer Nasuhi
Bilmen Dinî Yüksek İhtisas Merkezinde ver-
diği derslere hususi bir ihtimam gösterdi. İla-
hiyat Fakültesindeki vazifesinin yanı sıra
burada da dersler verdi. Emekli olduktan
sonra da uzun yıllar İhtisas Merkezinde ders
vermeye devam etti. Ancak sağlık sorunları
nedeniyle buradaki hocalığına ara vermek
zorunda kaldı. Klasik usul Arapça ve İslami
ilimler tedrisatına özel ihtimam gösteren,
özellikle de klasik tefsir ilmine vukufiyetiyle
bilinen Doğru Hoca, Fahreddin er-Razi'nin
32 ciltlik büyük tefsiri Mefatihu'l-Gayb'i
Türkçeye tercüme eden heyetin başında yer
aldı. Doğru Hoca'nın ayrıca "Muhammed
İbn Cerir et-Taberi’nin Tefsirindeki Fıkhî Gö-
rüşler" adlı bir çalışması vardır. Cafer Sadık
Doğru, "Türkiye'nin Yaşayan İlim Hazineleri"
haber dosyası kapsamında AA muhabirinin
sorularını yanıtlayarak hayat hikayesi, ilmi
çalışmaları ve köklü din eğitiminin önemine

dair değerlendirmelerde bulundu.

lÜlkemizin zor zamanlar geçirdiği yıllarda
yetiştiniz ve Türkiye'nin farklı dönemlerine
şahitlik ettiniz. Yaşadığınız çeşitli zorluklara
rağmen ilim ve bilgi yolunda yürümeye gay-
ret ettiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Kişi-
sel serüveninizi, ilim ve kültür yolculuğunuzu
bizimle paylaşabilir misiniz?
Ben 1950'de Pasinler ilçesinde dünyaya gel-
dim ve ilkokulu köyde okudum. Ondan sonra

rahmetli babam beni
Taş Cami Medresesine
getirdi. Orada tedri-
sata başladım. Bu
medrese toprak bir bi-
naydı. Arada bir bağ-
dadi duvar vardı.
Yağmur yağdığında,
yağmur suları içeri
akardı. Mahat (tahta-
dan yapılmış sedir)
vardı. Benim yaşım kü-
çüktü ama oradakiler-
den çok farklıydım.
Ben de orada yatıyor-
dum. Medresede, Ko-

re'de askerlik yapan da vardı, Narmanlılar
vardı ve onlar benden yaşça büyüktüler, biraz
da açıkçası korkuyordum onlardan. Onlar
yatınca ben kalkıp Taş Cami'nin saçakları al-
tında ders çalışıyordum. Kapının arkasını
bölmüştük orada yıkanıyorduk, dışarıdan
gelen beklemek zorunda kalıyordu. Bir tane
bavulumuz vardı, bütün yiyeceklerimiz ora-
daydı.

"Kışın soğuğu diye bir şey yoktu"

lHayat yolculuğunuzda sizi etkileyen şahsi-
yetlerden ve sizi motive eden hususlardan
bahsedebilir misiniz?
Dayım beni okuttu ve hafız oldum. O rah-
metli olunca, babam beni Taş Medresesine
getirdi ve orada Ali Küçük Bey'den (Taş
Cami İmamı Ali Küçük Hocaefendi) ders
aldım. "Kışın soğuğu" diye bir şey yoktu,
mecbur kaldın mı bize her şey caiz oluyordu.
Her şeye katlanıyorduk. Bağdadi bir duvar
vardı, ikiye bölünmüştü, orada bir arkadaşım
vardı. Uyumasın diye ayağını, su dolu kova-
nın içine sokar gece sabaha kadar ders çalı-
şırdı. Böyle geldik bugünlere, o günleri

unutamam. Bizim buralarda adettir, hafız
olup da hatim okumayanı kovarlar. Ben bir
sene bayanlara hatim okudum. Yıldım, "Ben
bunların elinden nasıl kurtulurum, yaşımı
başımı almışım." dedim. Sonra imam hatip-
liğe müracaat ettim. Fakat imam hatibe gi-
derken iyi hocalarım vardı ama ben o kadar
acemiyim ki hiçbir şey bilmiyorum. Türkçe
hocamız vardı, vefat ettiyse Allah rahmet ey-
lesin, ismi Ersan Tığlı. Türkçeden sözlü yapı-
yor, ben bilmiyorum. Bana dedi ki "Niye
duruyorsun?" Dedim ki "Ne olacak?" Dedi ki
"Sana soru sorduk köylü vatandaş! Onları
cevaplandıracaksın". "Öyle mi?" dedim ve
işte öyle geldi, öyle gitti. Başımı önüme
eğdim, soruları cevaplandırdık. Arapça
hocam vardı, yaşıyorsa selamlar olsun, Sü-
leyman Kayıran Hoca... O, dersi anlatırdı,
fakat her defasında bana müracaat ederdi.
"Kalk Cafer, ben mi anlatamıyorum, yoksa
bunlar mı anlamıyor?" Cafer ne desin, yukarı
tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal. Artık öyle
geçiştiriyordum. İşte eğitim de böyle geçti.
Askerlikte sınıf olarak jan-
darmaydım. Seferihisar’a 7
kişi gittik, o 7 kişinin içinde
Tuzla Piyade Okulunda,
alınan notlar bakımından
en ileri seviyede olan ben-
dim. Muvazzaflardan
kimse olmadığı zaman tek-
mili tabur komutanına ben
veriyordum. Bir gün bri-
fingdeyiz. Buradan mek-
tup yazmışlar, "Enstitüde
imtihan var, gel gir." diye.
Personel astsubayı da dur-
madan itekliyor beni, tabur
komutanının gözüne iliş-
tik. "Ne oluyor?" dedi. Mecbur kaldım ko-
nuşmaya, "Memlekette imtihan varmış, ona
girmem isteniyor." dedim. "Derhal hemen
yazın gitsin." dedi. Geldim ki burada beni
Arapçaya düşünmüşler. "Ne zamana kadar
fiil, fail, meful demeye devam edeceğim? Ben
Arapça istemiyorum." dedim. Nazlıydım
biraz da... Gözüm usul-i fıkıhta ama onu da
tam tanıyamadığım için onu göze alamadım.
Bunun üzerine "Olursa tefsir, olmazsa ben
başka bir şeye girmek istemiyorum." dedim.
Komisyon başkanı Tayyib Okiç Bey idi. İkinci

adam ise Yusuf Ziya Kavakçı Bey'di. Bana
Beydavi tefsirinden bir yer açtılar ve bilinçli
bir şekilde okudum. Allah rahmet etsin Tay-
yib Bey çok beğendi. Yusuf Bey'e döndü, "Ne
diyorsun?" dedi. Yusuf Ziya Bey, "Yani
hocam, bilmiyorum ama işte kitabiyat yok

gibiydi." cevabını
verince Tayyib Bey
sinirlenerek, "Ne
yani Yusuf; bu iba-
renin sahibini bir
haftalık iş için har-
camak mı istiyor-
sun?!" dedi. Ben
böylece tefsir bölü-
münde kaldım. Tef-
sire seçilen arkadaş
Arapçaya gitti. Ben
Arapçadan da kur-
tuldum.
Sorunuza dönecek
olursak, ben kimse-

den etkilenmedim, bir hocam vardı, o beni
götürdü eğitti. Allah gani gani rahmet etsin.
Köye de gitmezdim. Yazın evinde okuturdu.
Bahsettiğim kişi Ali Küçük Hocaefendi'dir.

lOrta Doğu'da bazı ülkelerdeki mezhepçi
akımları ve mezhep çatışmalarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
O tür akımları ve mezhepçiliği yanlış bulu-
yorum. Dolayısıyla ehl-i sünnet ve'l-cemaa-
tin yolu hak yol olduğu için o yoldan
ayrılmadan hareket etmeyi dinen uygun ola-
rak görüyorum. Bizde de bazı akımlar vardı
ve bu akımları gördüğüm bildiğim için içle-

rine pek girmek istemedim. Dikkate
almak istemedim. Ben serbest olmayı

tercih ettim. Başkasına bağlandın
mı ister istemez sana haksız

şeyler yaptırırlar. Bu dü-
şünce ile profesör

olmak benim için hiçti. İsteseydim profesör
de olurdum. Ama onlar beni ehl-i sünnet
ve'l-cemaat yoluna bağlılığımdan saptırırlar
endişesi ile hiçbirine iltifat etmedim. Ben ta-
lebelerime bu yolu seçtim. Bana göre, me-
sela arkadaşlar meal yazmış göndermişler,
hiçbirinde tutarlılık yok çünkü bunlar kültüre
bağlı şeyler. Bana göre Kur’an-ı Kerim’in
ayetleri arasında parantez açmaya lüzum
yok. Her birisi birbirini bağlayan, birbirine
bağlı çok net cümleler. Dolayısıyla gramer-
siz, Arap edebiyatı olmadan hiçbir şey ol-
muyor.

Bunlar kötülük peşinde

l15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemize ve
milletimize yönelik hain niyetleri tamamıyla
ortaya çıkan FETÖ’ye bakışınız nedir? Bu
örgütün toplumumuza ve inanç dünyamıza
verdiği zararlar nelerdir?
FETÖ’cüler benim peşime çok düştü. Kendi
içlerine almaya çalıştılar ama ben hiçbir
zaman kimseye sırtımı dayamadım. Ben
Kur’an-ı Kerim ve sünnete uydum. Dolayı-
sıyla onlar muvaffak olamadılar. Kendilerine
çekemediler, çok uğraştılar ama hiçbirine il-
tifat etmedim. Dönüp bakmadım bile.

lFETÖ'nün kendi hain hedeflerine ulaşmak
için başta ABD olmak üzere uluslararası
alanda yaygınlığını ve etkinliğini artırmak
amacıyla "dinler arası diyalog" anlayışını öne
çıkardığı görülüyor. Siz bu tür çalışmalara
nasıl yaklaşıyorsunuz?
Onlar bu "diyalog"la dini baltalamak istiyor-
lar... Dini karıştırmak istiyorlar. Din, ehl-i
sünnet ve'l-cemaatin gittiği yoldur, gerisi
yalan. FETÖ belası ortaya çıkınca ihtilaf da
başladı. Benim çizgim aynı çizgiydi. Ben
Kurşunlu Medreselerini de biliyorum. Orada
da kaldım, o zaman öyle bir şey yoktu yani.
Bu söyleşi aa.com.tr adresinden alınmıştır.
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DInI kArISTIrMAk
ISTEYEnLEr vAr! FETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADIFETÖ’YÜ

BOMBALADI

Cafer Sadık Doğru, 
FETÖ’nün Dinlerarası Diyalog

Projesi'ne ilişkin, "Onlar bu
"diyalog"la dini baltalamak
istiyorlar... Dini karıştırmak
istiyorlar. Din, ehl-i sünnet

ve'l-cemaatin gittiği yoldur,
gerisi yalan" dedi

Şu an ne
yapmak
isterdi?

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Eğitim
Merkezindeki görevime devam ederdim,
talebemle iç içe olmayı isterdim. Onlara
bu ehl-i sünnet ve'l-cemaat yolundan ay-
rılmamalarını tavsiye ederdim. Cenabı-
hak, "Bu benim dosdoğru/pürüzsüz
yolumdur, ona uyun. Tali yollara sapma-
yın, tabi olmayın. Eğer saparsanız o tali
yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır, ayrı
düşürür. (En'am suresi, 153)" buyuruyor.
İlahiyat Fakültesinde ders verdiğimiz za-
manlarda da doğru bildiğim şeyleri söy-
ledim hep. Hiç çekinmedim çünkü bir
tarafa bağlılığım yoktu... Affedersiniz,
kaba ifadesiyle kimseye gebeliğim yoktu.

Dolayısıyla hak bildiğim sözleri orada da
talebeme anlattım... Eğitim merkezinde
de aynı şeyleri anlattım. 
Allah'ıma sonsuz şükürler olsun, beni hiç-
bir tarafa kul etmeden kendi kapısından
başka yere götürmedi ve ömrümü böyle
bitirdim. Şimdi de dizlerim tutmuyor, diz-
lerim tutsa eğitim merkezine koşarak
derse gideceğim ve talebeme bunları an-
latacağım. Talebeyle iç içe olmak, onlara
bu yolu anlatmak isterdim ama bunu yap-
maya engel olan dizlerim var, onun için
yapacak bir şey yok. Bunun dışında geç-
mişte yapmak isteyip de yapamadığım
bir şeyim yok.“FETÖ’CÜLER PEŞİME

ÇOK DÜŞTÜLER. BENİ
İÇLERİNE ALMAK 

İSTEDİLER AMA BEN
ASLA KABUL ETMEDİM.

“FETÖ HER
ZAMAN KÖTÜLÜK

PEŞİNDE
OLAN BİR

TERÖR ÖRGÜTÜYDÜ.

Doğru, FETÖ’nün dini karıştırmak ve
kullanmak amacıyla devletin içine

sızmaya gayret eden bir terör
örgütü olduğunu söyledi.
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TRANSFER çalışmalarını sürdüren Süper 
Lig ekibi MKE Ankaragücü, santrfor Emre 
Güral ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Beş-
tepe Tesisleri’nde düzenlenen imza töre-
nine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı 

Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri ka-
tıldı. Ankaragücü'nün başarısı için yoğun 
emek harcandığını ifade eden Başkan 
Fatih Mert, Emre Güral'ı Ankaragücü’ne 
kazandırdıkları için mutlu olduğunu be-

lirtti. Atılan imzanın camiaya hayırlı ve 
uğurlu olmasını dileyen başkan Fatih 
Mert, yapılan transferlerle önümüzdeki 
haftalarda daha da güçlü bir Ankaragücü 
izlenebileceğini sözlerine ekledi.  

EDİRNE'DEKİ Türkiye 
Olimpiyat Hazırlık Merke-
zi'nde, Kadın Güreş Milli 

Takımı Teknik Direktörü Efrahim 
Kahraman yönetiminde gerçekleşti-
rilen kampta, milli takımın iddialı 
güreşçileri sıkı antrenmanlarla güç 
depoluyor. Kahraman, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) nedeniyle ara 
verdikleri kamp çalışmalarına tem-
muz ayında başladıklarını ve katıla-
cakları turnuvalar için hazır hale 
geldiklerini söyledi. Dünya Şampiyo-
nası'ndan sonraki hedeflerinin 2021 
Tokyo Olimpiyatları olduğunu anla-
tan Kahraman, şöyle konuştu: 
"Sporcularımızla elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. Türkiye bizden 
başarı bekliyor. Kadın güreşçilerimiz 
her zaman tarih yazıyor. Hedefimiz 
olimpiyatlarda başarı elde etmek. 
Her koşulda belli bir seviyede olmak 
zorundayız. Şubat ve mart aylarında 
olimpiyatlara katılım vizesi almak 
için müsabakalarımız olacak. Takı-
mıma ve ekibime güveniyorum. Bir-
lik ve beraberlik içerisinde ülkemizi 
en iyi şekilde temsil etmeye devam 
edeceğiz." 

Madalya istiyoruz 

Milli Güreşçi Yasemin Adar ise 
Edirne kampını en iyi şekilde değer-
lendirdiklerini ifade etti. 
Turnuvalara hazır olmak için sıkı bir 
tempoda çalıştıklarını aktaran Yase-
min Adar, hedeflerinin "olimpiyat-
larda başarı" olduğunu dile getirdi. 
Kadın güreşinin Türkiye'de büyük 
bir ivme kazandığını belirten milli 
güreşçi, şunları kaydetti: "Kadın gü-
reşinde çıta çok yükseldi. Avrupa ve 
dünya şampiyonlukları elde ettim. 
Takım halinde başarılar elde ediyo-
ruz. Toplumumuz artık kadın güre-
şini biliyor ve destekliyor. Olimpiyat 
madalyam eksik. Hedefim olimpiyat 
madalyası alıp bayrağımızı dalgalan-
dırmak ve ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmek."

G eçen sezonu Trabzonspor'un 4 
puan önünde 69 puanla zirvede ta-
mamlayan - Medipol Başakşehir, 

bu sezona istediği gibi başlayamadı. Geçen 
yıl ilk puanını 3. haftada Gençlerbirliği 
deplasmanında 2-1'lik skorla alan İstanbul 
temsilcisi, bu sezon ise sırasıyla Atakaş 
Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagüm-
rük'e aynı skorlarla 2-0 mağlup oldu. İlk 3 
haftada kalesinde 6 gol gören Medipol Ba-
şakşehir, henüz fileleri havalandırmayı ba-
şaramadı. 

Başakşehir'den en kötü performans 

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de şampi-
yonluk yaşayan takımlar arasında bir se-
zona en kötü başlangıç yapan ekip oldu. 
Süper Lig geçmişinde şampiyonluğa ula-
şan 6. ekip olan turuncu-lacivertli ekip, 
daha önce mutlu sona ulaşan Beşiktaş, 
Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve 
Trabzonspor içinde en kötü ilk 3 maç per-
formansı gösterdi. Bu alanda Medipol Ba-
şakşehir'den önce en kötü performansı 
sergileyen Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaş-
tığı 1964-1965 sezonundan sonraki yıl çık-
tığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi almıştı. 

3'te 3 yapanlar 

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonraki 
sezon ilk 3 haftayı kayıpsız geçen 4 takım, 
bunu 16 sezonda başardı. Galatasaray 7, 
Fenerbahçe 5, Beşiktaş 3 ve Bursaspor da 1 
kez şampiyon olduktan sonraki sezonda ilk 
3 maçını kayıpsız geçti.  
 

Kadınların  
hedefi güreş 

Emre Güral, Ankaragücü’ne imza attı

Kadın Güreş Milli Takımı sporcu-
ları, aralık ayında Sırbistan'da dü-

zenlenmesi planlanan Dünya 
Şampiyonası'nın ardından 2021'e 
ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda 

madalya hedefliyor

TURKCELL Türkiye Atle-
tizm Süper Ligi 2. Ka-
deme Yarışları'nda sırıkla 

atlamada 5,52'lik derecesiyle kendi-
sine ait 23 yaş altı Türkiye rekorunu 
kıran milli atlet Ersu Şaşma, gelecek 
yıl yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyun-
ları'na katılarak "tarih yazmaya" 
odaklandı. Geçen yıl sırıkla atla-
mada 5,45'le kendisine ait 23 yaş altı 
Türkiye rekorunu 5 santimetre geliş-
tirerek 5,50'ye taşıyan milli atlet Ersu 
Şaşma, bu yıl da rekor kırmayı ba-
şardı. Bursa'da, ağustos ayında ger-
çekleştirilen Turkcell Türkiye 
Atletizm Süper Ligi 2. Kademe Ya-
rışları'nda 5,52'lik derecisiyle şampi-
yonluğa ulaşıp rekorunu geliştiren 
Ersu, büyük bir başarıya imza attı. 
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 
yaz takvimi faaliyet programı kapsa-
mında çıktığı organizasyonlarda elde 
ettiği derecelerle moral depolayan 
Ersu, yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) salgını nedeniyle gelecek yıla er-
telenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 
gözünü dikti. Antrenör İbrahim 
Halil Çömlekçi eşliğinde Mersin'de 
kampa giren milli sporcu, kariyerin-
deki başarılarına olimpiyat derece-
sini de eklemek için ter döküyor.

Yapabilirsin  
Ersu!

Süper Lig geçmişinde  
şampiyonluğa ulaşan  

6. ekip olan turuncu-lacivertli 
ekip, daha önce mutlu sona 
ulaşan Beşiktaş, Bursaspor, 
Fenerbahçe, Galatasaray ve 

Trabzonspor içinde  
en kötü ilk 3 maç  

performansı  
gösterdi.

BAŞKAN Ağaoğlu, sözlerine 
Diabate'ye hoşgeldin diyerek 
başlayarak, "Kendisi hem scout 
ekibimizin hem de teknik direk-
törümüz Eddie Newton'un ta-
lepleri doğrultusunda transfer 
ettiğimiz bir oyuncu. Aslında 
Süper Lig'e de yabancı değil 
kendisi. Süper Lig'i de biliyor, 
Trabzonspor'u da tanıyor. Biz 
Diabate'nin transferiyle birlikte 
gücümüzün daha da artaca-
ğına inanıyoruz" dedi. Diaba-
te'nin genç ve gelişime açık bir 
oyuncu olduğunu belirten Baş-
kan Ağaoğlu, "Temennimiz o 
dur ki kulübümüzde hizmet et-
tiği sürece hem takımıza faydalı 
olur hem de bu süre içerisinde 
önümüzde örnekleri de olduğu 
gibi kendisini geliştirerek çok 
daha büyük kulüplere, çok 
daha büyük liglere, çok daha 

farklı rakamlarla kulübümüze 
para kazandırarak transferini 
gerçekleştirmiş olur. Bu arada 
bu transfer sürecinde bizlere 
pozitif yaklaşan Leicester City 
Kulübüne, sportif direktörü ve 
sayın başkanına da çok teşek-
kür etmek istiyorum. Sıkıntılı 
bir süreç olmadı, oyuncunun 
ayrılma talebini anlayışla karşı-
ladılar. Bu transferin gerçekleş-
mesinde onların da emeği var, 
onlara da çok teşekkür ediyo-
ruz" diye konuştu. 

Beklentiler büyük  

Diatabe'den beklentilerin 
büyük olduğunu söyleyen 
Ahmet Ağaoğlu, "Hem kulü-
bümüzü hem taraftarımızı 
hem de camiamızı yakından 
tanıyan ve takip eden bir 
oyuncu. Sorumluluğunun far-

kında ve bilincinde. Bizim de 
onun bu sorumluluğunu ye-
rine getireceğinden hiç şüphe-
miz yok" şeklinde konuştu. 

Daha iyisini yapacağız 

Bordo-mavili ekipte yer al-
maktan dolayı mutlu oldu-
ğunu ifade eden Diabate ise 
şunları söyledi: "Takımımızın 
geçen yıl gösterdiği başarının 
farkındayım. Umuyorum ki 
bu sene çok daha iyisini yapa-
cağız. Çok daha iyisinden kas-
tım Süper Lig'i kazanmak ve 
alabileceğimiz tüm kupaları 
almak. Takım arkadaşlarımla 
birlikte geçen yıl sergilediğimiz 
performansın üzerine koyarak 
ilerleyeceğiz." Öte yandan 
Diabate, imza töreninin ardın-
dan bin adet yeni sezon for-
malarından satın aldı.

Trabzonspor Kulübü, Malili futbolcu Diabate için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. 
 Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katıldığı imza töreninde Diabate 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı

Diabate kendinden emin

O ESKI HALINDEN 
ESER YOK SIMDI!
Süper Lig'de çıktığı 3 maçı da kaybeden geçen sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir, geride kalan  
62 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar içinde ilk 3 haftada galibiyet ve puan alamayan ilk ekip oldu



Ş imdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu 
"Papazın Çayırı" olarak adlandırılan 
yerde 17 Ocak 1909 tarihinde 

yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 ka-
zandığı özel maçla başlayan 111 yıllık reka-
bette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında 
Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-
lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 
146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre 
içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 
maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 

attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle 
karşılık verdi. 

Ligde 127. sınav 

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oy-
nanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı. Genel 
toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da 
yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayı-
sında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç 
da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında 
sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise  
122 gol kaydetti. 

Son 10 resmi maç 

İki takım arasında oynanan son 10 resmi 
maçın 6'sı berabere tamamlandı. Rekabet-
teki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Ga-
latasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta 
birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı. 
Son 10 derbide iki takım da yedişer gol  
kaydetti. 

Derbide ilk gol önemli 

Rekabette 26 yılı kapsayan son 54 lig ma-
çında, ilk golü atan takım sadece 4 kez  
mağlup oldu. 
Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü 

attığı 11 müsabakadan galibiyetle ay-
rıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşit-

liği bozduğu 23 
karşılaşmayı kazandı. 

İki takım arasında ya-
pılan son 54 lig ma-
çının 8'i gollü 
beraberlikle sona 
erdi. Bu müsaba-
kaların 6'sında ilk 
golü Fenerbahçe 
atarken, Galata-
saray beraberliği 

yakalayan taraf 
oldu. İki takım 
arasındaki son 
gollü beraberlikte 
ise Galatasaray 1-
0 öne geçerken, 
sarı-lacivertliler 
eşitliği sağladı. 
Bu dönemdeki 3 
karşılaşmada 
Galatasaray, ilk 
golü atmasına 

rağmen Fenerbah-
çe'nin geri dönü-
şüne engel olamadı 
ve sahadan mağlup 
ayrıldı. 

İki takım arasında 
geçen sezon Kadı-

köy'de yapılan karşılaş-
mada ise Fenerbahçe 1-0 öne 
geçmesine karşın sarı-kırmızı-
lılar maçı 3-1 kazandı. Fener-

bahçe, söz konusu dönemde 
öne geçmesine rağmen ilk kez 
derbi mağlubiyeti yaşadı. Fe-
nerbahçe-Galatasaray rekabe-
tinde yapılan son 54 lig 
mücadelesinin 8'i ise golsüz 
eşitlikle sona erdi. 

Fenerbahçe bu sezon 
1 maçı çevirdi 

Fenerbahçe, bu sezon ligde oyna-
dığı 2 karşılaşmanın 1'ini çevirmeyi 
başardı. Sarı-lacivertliler, sezonun 
açılış mücadelesinde Çaykur Rizes-

por karşısında 1-0 geriye düşmesine karşın 
attığı 2 golle hanesine 3 puan yazdırdı. 

Galatasaray atınca kazanıyor 

Galatasaray ise bu sezon oynadığı 2 karşı-
laşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmı-
zılılar, yeni sezonda sahasında Gaziantep 
FK ve deplasmanda Medipol Başakşehir 
engellerini aşmayı bildi. 
Galatasaray her iki mücadelede de öne ge-
çerken Gaziantep FK'yi 3-1, Medipol Ba-
şakşehir'i ise 2-0 mağlup etti. 

Golleri hep yabancılar atıyor 

İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 
resmi derbide Fenerbahçe 24 kez ağları ha-
valandırırken, Galatasaray ise rakibine 25 
golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atı-
lan 49 golün 35'ini yabancı futbolcular, 
13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu sü-
redeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kale-
sine attı. Fenerbahçe'nin söz konusu 24 
golünün 20'sini yabancı, 4'ünü ise Türk 
oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 25 golü-
nün 15'ini yabancı, 9'unu da Türk oyuncu-
lar atarken, bir gol ise rakip oyuncudan 
geldi. 

24 yabancı oyuncu gol attı 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 
sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı 
oyuncu gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 
2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oy-
nanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 
kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 
derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızı-
lılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi. 
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, 
Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip file-
leri havalandırdı. 

En golcüsü Alex 

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 
sezonda yapılan maçlarda en fazla golü 
sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de 
Souza attı. Sarı-lacivertli takımda uzun 
zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki 
Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri 
havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasa-
ray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan 
takip etti. Selçuk İnan, ayrıca söz konusu 
dönemdeki en golcü Türk oyuncu oldu. İki 
takımın mevcut kadrolarında bulunan sa-
dece 2 futbolcu daha önce derbide gol se-
vinci yaşadı. Galatasaray'da Martin Linnes 
1, Ryan Donk ise iki kez Fenerbahçe ağlarını 
sarstı. 

Derbilerin faturası ağır olur  

Süper Lig'in 3. haftasında yarın karşı kar-
şıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe ara-
sında geride kalan 10 sezonda oynanan 
derbilerin faturası iki kulüp için de ağır 
oldu. İki takım arasında yapılan derbilerden 
sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çe-
şitli cezalar aldı. Türkiye Futbol Federas-
yonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 
(PFDK), geride kalan 10 sezonda iki takım 
arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli 
kulübe 2 milyon 476 bin 250, sarı-kırmızılı 
kulübe ise 1 milyon 745 bin lira para cezası 
verdi. 

7 maç seyircisiz oynama 

Geride kalan 10 sezonda derbilerin ardın-
dan Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 
maç seyircisiz oynama cezası aldı. Süper 

Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oy-
nanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda 
Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fener-
bahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha 
olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama 
ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı. 
Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile 
oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç se-
yircisiz oynama ve 135 bin lira para ceza-
sına çarptırıldı. Galatasaray'a ise 
2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezon-
larında sarı-lacivertli takımla sahasında oy-
nadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza 
verildi. 

En fazla ceza alan isimler 

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde geride 
kalan 10 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik 
direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör 
Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, 
sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul 
Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla 
ceza alan isimler oldu. 
Rekabette özellikle 2018-2019 sezonun ilk 
yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan 
maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. 
Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan 
olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan 
Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, 
Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry 
Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 
8, Roberto Soldado'ya da 6 maç men cezası 
uyguladı. Rekabeteki en ağır ceza ise 12 
Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oyna-
nan TFF Süper Kupa maçında müsabaka 
hakemlerine ve taraftarlara yönelik sport-
menliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası mü-
sabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 
11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a 
verildi. 

Geride kalan sezonlardaki cezalar 

İki takım arasında geride kalan sezondaki 
oynanan maçların ardından PFDK'nın 
verdiği cezalar şöyle: 

2019-2020 sezonu 

Süper Lig ilk yarı (28 Eylül 2019) 
Galatasaray: 36 bin lira para cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (23 Şubat 2020) 
Fenerbahçe: 282 bin 500 lira para cezası. 
Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu 
Deniz Türüç'e birer maç men ve 13 biner 
lira para cezası. 
Galatasaray: 104 bin 500 lira para cezası. 

2017-2018 sezonu: 

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017) 
Galatasaray: 250 bin lira para cezası. 
Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018) 
Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası. 
Galatasaray: 60 bin lira para cezası. 

2016-2017 sezonu: 

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016) 
Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. 
Galatasaray: 29 bin lira para cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017) 
Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama. 
Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası. 

2015-16 sezonu: 

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015) 
Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016) 

Galatasaray: 65 bin lira para cezası. 
Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. 
Ziraat Türkiye Kupası final maçı 
(26 Mayıs 2016) 
Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası. 
Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp 
başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumi-
yeti ile 100 bin lira para cezası. 

2014-2015 sezonu: 

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 
- Manisa) 
Fenerbahçe: 120 bin lira para cezası. Kaleci 
Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 
lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak 
mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası. 
Galatasaray: 250 bin lira para cezası. 
Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014) 
Galatasaray: 60 bin lira para cezası. 
Fenerbahçe: Futbolcu Bruno Alves'e 2 maç 
men cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015) 
Fenerbahçe: 230 bin lira para cezası. 

2013-2014 sezonu: 

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kay-
seri) 
Galatasaray: 99 bin lira para cezası. 
Fenerbahçe: 110 bin lira para cezası. 
Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013) 
Fenerbahçe: 150 bin lira para cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014) 
Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 
100 bin lira para cezası. 
Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.  

2012-2013 sezonu: 

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzu-
rum) 
Galatasaray: 75 bin lira para cezası. Fut-
bolcu Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin 
lira para cezası. 
Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. Teknik 
direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira para 
cezası. 
Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012) 
Galatasaray: 50 bin lira para cezası. 
Fenerbahçe: 60 bin lira para cezası. Fut-
bolcu Meireles'e 4 resmi maç ve 20 bin lira 
para cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013) 
Fenerbahçe: 170 bin lira para cezası. Kaleci 
Volkan Demirel'e 5 maç men ve 16 bin 500 
lira, futbolcu Meireles 4 maç men 20 bin 
lira para cezası. 
Galatasaray: Futbolcu Sabri Sarıoğlu'na  
4 maç men ve 13 bin 500 lira para cezası.  

2010-2011 sezonu: 

Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010) 
Fenerbahçe: 22 bin 500 lira para cezası. 
Galatasaray: 20 bin lira para cezası. 
Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011) 
Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama. 
Futbolcu Milan Baros'a 3 maç men cezası. 
Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. 
Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere 
giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kap-
samındaki kartlarının bloke edilmesi sure-
tiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya 
girişleri engellenmesi cezası da 
uygulanmıştır. 
Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen 
cezalar esas alınmıştır.
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Galatasaray ile  
Fenerbahçe futbol  

takımları, Süper Lig'de  
bu akşam yapacakları  

derbiyle tarihte 392. kez 
karşı karşıya gelecek

DERBİ  
HEYECANIYA FENER YA CIMBOM
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K oronavirüs sürecinde tarihinin en 
boş günlerini yaşayan Taksim 
Meydanı, Ukraynalı 100 kişilik tu-

rist grubun gelmesiyle renklendi. Uzun bir 
aranın ardından Taksim Meydanı'na da ilk 
defa kalabalık turist grubu geldi. Ukray-
na'da bir firmanın çalışanları olduğu öğre-
nilen turistler, önce bir araya toplanıp daha 
sonra 10-15 kişilik gruplara bölünerek farlı 
yönlere ayrıldı. Turistlerin İstiklal Caddesi 
ve Taksim Cumhuriyet Anıtına doğru koş-
maları renkli görüntüler oluşturdu. Bol bol 
fotoğraf çektiren turistler daha sonra alış-
verişe çıktı.  Turizimci Vesim Kır, "Bugün 
değişik bir duruma şahit oluyoruz. Pan-
demi sürecinden dolayı ilk defa bu kadar 
kalabalık turist kafilesi görmekteyiz. Bu bizi 
mutlu ediyor, gelecek için umutlandırıyor. 
Biz firma olarak daha çok Ortadoğu ve 
Körfez ülkelerinden misafirleri ağırlıyoruz 
ama bu pandemi sürecinden dolayı çok az 
misafirimiz oluyor" dedi. 

Türkiye daha güvenli 

Kır, "Bugün bu kadar kalabalık Ukraynalı 
turist grubunu görmek bizi mutlu ediyor ve 
umutlandırıyor. İnşallah kısa süre sonra bu 
pandemi son bulur ve her gün böyle kala-
balık turist grupları ağırlarız diye ümit edi-
yorum.  İstanbul'a Ukrayna uçuşları 
tekrardan başladı. İnsanlar aylardır içeride 
ve bugün kendilerini özgür hissediyorlar 
onun için sağa sola koşuşturuyorlar, 
bunun mutluluğunu yaşıyorlar diye düşü-
nüyorum" ifadesini kullandı. Vesim Kır, 
"Bu turist grubu Ukrayna'da büyük bir fir-
manın çalışanları, bu firma çalışanlarına 
bir tatil hediye ediyor ve ülke olarak Türki-
ye'yi seçiyorlar. Neden Türkiye diye sordu-
ğumda, çünkü Türkiye'de kendilerini daha 
güvende hissettiklerini söylüyorlar. Şu an 
'Türkiye daha güvenli Türkiye'yi seviyoruz, 
güzel bir ülke' diyorlar. Ayrıca Ukraynalılar 
Türkiye'ye her zaman gelmek isterler, tabi 
pandemi süreci de iyi ilerlediği için direkt 
rotayı Türkiye'ye çevirmişler. Biz onlara 
hoş geldiniz diyoruz" diye konuştu. DHA 

CARREFOURSA marketlerinde yer 
alacak olan hazır yemekler, 6 aylık 
bir Ar – Ge çalışması sonucunda 
ortaya çıktı. Türk gastronomi kültü-
ründe tencere yemeği olarak bilinen 
lezzetlerden sandviç çeşitlerine, sa-
lata ve ızgaralara kadar mönüde 32 
çeşit ürün bulunuyor. Tüm ürünle-
rin ham maddeleri, market içindeki 
reyonlardan günlük olarak alınıyor. 
Ürünler, taze bir şekilde müşteri-
lerle buluşurken fiyatları ise 9,95 TL 
ile 27,95 TL arası değişiyor. Forum 
İstanbul Lezzet Arası’nda kurulan 
merkezi mutfakta CarrefourSA’nın 

profesyonel şefleri eşliğinde hazırla-
nan ürünler, üretim süreçlerinin 
tüm aşamalarında hijyenik koşul-
larda COVID-19 önlemlerine de 
dikkat edilerek üretilip hazırlanıyor.  
Paketlenen ürünler soğuk zincir kı-
rılmadan satışa sunuluyor.  Mağa-
zada ya da evde ısıtılarak 
tüketilebilen hazır yiyecekler, tazeli-
ğini koruyarak müşterilerle buluşu-
yor. Mevsimine göre hazırlanan 
lezzetlerin yanı sıra vegan ve veje-
teryanlara da özel yiyeceklerin yer 
aldığı taze ürünler, gıdaya uygun 
ambalajlarla müşterilere sunuluyor. 
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Erbulak’ın 7’inci romanı
OYUNCU, gazeteci, yazar ve çevirmen 
Ayşe Erbulak, polisiye roman serisine 
yeni bir halka ekledi. Daha önce “Çok 
Şekerli Ölüm” (2012), “Limoni Ölüm” 
(2012), Ödüllü Ölüm” (2013), “9 Oda 
Cinayetleri” (2014), “Anne Bak Kim 
Geldi” (2016) ve “Cinayet Sınıfı Baş-
kanı” (2017) kitaplarını yayımlayan Er-

bulak’ın 7’nci polisiye romanı “Cinayet 
A.Ş.”, “Siz hiç birini öldürmek istediniz 
mi?” alt başlığıyla raflardaki yerini 
aldı. Eksik Parça Yayınları tarafından 
okura sunulan “Cinayet A.Ş.”, yazarın 
bir önceki eseri “Cinayet Sınıfı Baş-
kanı”nın kahramanları Ela ve Ali’nin 10 
yıl sonra nerede olduklarını anlatıyor. 

TUZLA Belediyesi tarafından Avrupa Hare-
ketlilik Haftası kapsamında 'Bisiklet ve 
Koşu Etkinliği' düzenlendi. 'Spor hayattır' 
sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 
bisiklet, yürüyüş ve sabah sporu düzenle-
nirken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her 
yıl Eylül ayında kutlanan ve  sürdürülebilir 
ulaşım tedbirleri almayı teşvik eden Avrupa 
Hareketlilik Haftası kapsamında Tuzla Be-
lediyesi tarafından 'Bisiklet ve Koşu Etkin-
liği' gerçekleştirildi. Bisiklet sürüp koşu 
yapan vatandaşlar spor eğitmeni eşliğinde 
sabah sporu yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği ‘Spor hayattır’ sloganıyla düzen-
lenen etkinliğe Tuzla Kaymakamı Ali 
Akça’da katıldı. 

Hareket et mutlu ol 

Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında dü-
zenlenen programa katılan Tuzla Kayma-
kamı Ali Akça, “Avrupa Hareketlilik Haftası 
kapsamında düzenlediğimiz etkinlik kapsa-
mında vatandaşlarımızla bir araya geldik. 
Hareket kazançtır, kazanmak istiyorsanız 
hareket etmek mecburiyetindesiniz. Hareket 
aynı zamanda mutluluk yönünden de ka-
zancı beraberinde getirir.  
Hareket, mutluluk hormonu dediğimiz en-
dorfin hormonunu salgılatır. Bu yüzden de 
önemlidir. İçinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde de hareketin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu etkinliğin vatandaşları-
mızın sağlığına da katkı sağlandığını  
düşünüyorum” diye konuştu.

Tuzla hareket etti

Marketler zinciri CarrefourSA Türk mutfağının önemli lezzetle-
rini bir araya toplayarak taze ve hazır yemek uygulaması baş-

lattı. Koronavirüs önlemleri ile hijyenik şekilde hazırlanan 
yemekler sandviç gibi pratik yiyeceklerden salata ve ızgaralara 
kadar birçok çeşit bulunduruyor. Ayrıca vegan ve vejeteryanlar 

için de ayrı bir ürün kategorisi hazırlandı

İSTANBUL Boğazı'ndaki yelkenli 
yarışı renkli görüntüler oluş-
turdu. Koranvirüs salgını nede-
niyle geçtiğimiz Mayıs ayında 
yapılması planan yarışma Eylül 
ayına ertelenmişti. Yelkenli yarışı 
bugün saat 12.00'de Beşiktaş'ta 
verilen startla başladı. Yurt dışın-
dan yarışa katılan 7 yabancı eki-
binde aralarında bulunduğu 41 
tekne kayıt yaptırarak start aldı. 
Yarışma sırasında, yelkenleri 

lodos rüzgarı ile dolan tekneler 
boğazda renkli görüntüler oluş-
turdu. Startla birlikte kıyasıya 
mücadelenin yaşandığı yarışta 
yelkenliler Anadolu hisarı ile Be-
şiktaş arasındaki parkurda kıya-
sıya mücadele etti.   
İki gün boyunca sürecek yarış-
mada Yelkenliler yarın  Cadde-
bostan sahilinde hazırlanan 
parkurda mücadelelerine devam 
edecekler.

TAKSIM RENKLENDI
Taksim Meydanı'na 100 kişilik Ukraynalı turist grubu geldi. Turistlerin İstiklal  

Caddesi ve Taksim Cumhuriyet Anıtına doğru koşmaları renkli görüntüler oluşturdu 

Boğaz’da yelkenli şöleni 

Markette taze 
ekmek var

ÇEKMEKÖY Belediyesi’ne bağlı ekipler 
Recep Ayan Caddesi’nde prestij cadde 
yol yapım çalışmalarını tamamladı. Va-
tandaşlardan gelen talepler doğrultu-
sunda Modern ve Model Çekmeköy 
vizyonuna uygun şekilde tasarlanan 
Recep Ayan Caddesi, prestij cadde ve 
yol yapım çalışması tamamlandı. Yenile-
nen cadde ve  sokaklar geniş kaldırım-
ları ile vatandaşlara hizmet 
verecek.Çekmeköy Belediye Başkanı 
Ahmet Poyraz “ Her hafta düzenli olarak 

gerçekleştirdiğimiz ev ve esnaf ziyaretle-
rimizde vatandaşlarımızdan gelen istek-
leri göz önünde bulundurarak ilçemize 
yapacağımız hizmetleri şekillendiriyoruz. 
Bu şehri birlikte kurduk birlikte yönet-
meye devam ediyoruz. Bize gelen talep-
ler doğrultusunda caddemizde ve 
caddemize bağlanan ara sokaklarda 
böyle bir ihtiyaç vardı. Ağustos ayında 
başlattığımız çalışmaları tamamlayıp 
caddemizi vatandaşlarımızın hizmetine 
açtık hayırlı uğurlu olsun,” dedi.

Çekmeköy sil baştan


