
YIL: 15     SAYI: 4746         28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ     www.gazetedamga.com.tr              FİYAT: 75 Krş

İSTANBUL KONGRESİ YAPILDI

Birol Gür yeniden
MHP İl Başkanı

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'den, Ermenistan'ın

Azerbaycan'a yaptığı saldırılar son-
rası Ermenistan'a yönelik sert açık-
lamalarda bulundu. Bahçeli,
"Ermenistan’ın bugün sabah saat-
lerinde dost ve kardeş ülke Azer-
baycan’ın askeri birlik ve
mevzilerine, sivil yerleşim birimle-
rine gerçekleştir-
diği saldırılar
düşmancadır,
yeni bir kanlı
sayfanın açılması
demektir. Erme-
nistan zulmünü
ve hunhar sui-
kastlarını lanetli-
yorum" diyerek
tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin
(MHP) İstanbul 13. Olağan

Kongresi’nde Birol Gür 551 delege-
nin oyunu alarak yeniden İstanbul
İl Başkanı seçildi. Kongre, Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Gür, kongrede yaptığı konuşmada,

"İstanbul’u
2023’e hazırla-
mak bizim boy-
numuzun borcu.
Her dava arka-
daşımızdan bu
konuda katkı ve
yardım isteyece-
ğiz. Tekrar teşek-
kür ediyorum"
dedi.
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ERMENİSTAN’A SERT TEPKİ

Kanlı bir sayfa 
açmak istiyorlar
ç
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O Kürt’ü
dövdürmeyecektik!

Kanun GÖÇER

IBB 4 DURAGI
MUHURLEDI

GELİŞİGÜzEL
YEDİRMEYİN!

Dün sabah saatlerinde
Esenyurt Meydan'da bulu-

nan taksi durağında yaşanan si-
lahlı kavga sonrasında 3 taksici
öldürülmüş, 2 taksici de yaralan-
mıştı. Yaşanan silahlı kavga son

rasında İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB) ekipleri
polis eşliğinde, silahlı kav-
gaya karıştığı tespit edilen
duraklara yönelik işlem
yaptı. Silahlı kavgaya karış-
tığı tespit edilen toplamda 4
taksi durağını mühürleyerek
kapattı. Taksi duraklarının
kapısına 3 gün içerisinde
kaldırılması, kaldırılmaması
halinde ise belediye ekiple-
rince kaldırılacağı yönünde
uyarı levhası asıldı.
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ERMENISTAN YINE SALDIRDI

Toplu taşıma araçla-
rında uygulanan korona

tedbirleri şoförler ve
yolcuları karşı karşıya

getirdi. Her gün yeni bir
tartışma yaşayan İETT

şoförleri, "Dışarıdan
cama vuranlar, kapıyı

tekmeleyenler, argo 
konuşanlar var. Lütfen

bize yardım edin. Ne
bizi ne kendilerini ne de
yolcuları düşünüyorlar"

diye feryat etti

İETT otobüs şoförleri her
gün yüzlerce yolcuyu kural-

lara uymaları konusunda uyarmak
durumunda kalıyor. Otobüse mas-
kesiz binenler, dolu otobüse ısrarla
binmeye çalışanlar şoförlere zor
anlar yaşatıyor. 15 yıldır İETT şo-
förlüğü yapan Alper Akgün, “İETT
olarak sürecin farkındayız. Her
şeyin bilincindeyiz ama birazda in-

sanlarımız duyarlı, bilinçli olsa bu
sorunların hiçbiri olmaz” dedi. 7 se-
nedir İEET şoförlüğü yapan Meh-
met Çalık ise "Dışarıdan cama
vuranlar, kapıyı tekmeleyenler, argo
konuşanlar. Bunlar sürekli oluyor.
Günlük hayatımızda başımıza geli-
yor. Tatlı dille yavaş yavaş yaklaşıyo-
ruz. İdare etmeye çalışıyoruz,
diyebiliriz" ifadelerini kullandı. 
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cAMA VURUP, KAPIYI TEKMELEYİYORLAR

Bazı yolcular toplu taşıma
kullanırken ya maskesini

doğru takmadığını ya da bindikten
bir süre sonra maskesini indirdiğini
belirten Mehmet Çalık, "Maske kul-
lanım konusunda yolcuları sürekli
ikaz etmek durumunda kalıyoruz.
Çoğu insan ağzına takıyor maskeyi.
Burunlarını kapatmıyorlar. Onları
da uyarıyoruz. Biz uyarmasak bile

aracın içindeki yolcular uyarıyor.
Ters yapanlar tabii ki oluyor. Yolcu-
lar kendi aralarında da çok diya-
loga giriyorlar" dedi. Sürekli
yolcularla karşı karşıya gelmekten
bıktıklarını dile getiren Çalık, "Yol-
cularımızdan empati yapmalarını
bekliyoruz. Her şeyden önce kural-
lar bizim için, lütfen bize yardım
edin" diye konuştu. I SAYFA 5
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EMPATİ YAPMALARINI BEKLİYORUz

LUTFEN BIZE
YARDIM EDIN!

Esenyurt'ta taksiciler arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksicinin
ölmesinin ardından bugün 4 taksi durağı mühürlenerek kapatıldı

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu
Azerbaycan-Ermenistan hattında

yine tansiyon yükseldi. Azerbaycan Sa-
vunma Bakanlığı bir son dakika açıkla-
ması yaparak, Ermenistan'ın saldırı
düzenlediğini ve çok sayıda sivilin yara-
landığını ve yaşamını yitirdiğini du-
yurdu. Saldırıların devam etmesi
üzerine Ermenistan ve Dağlık Karabağ
sıkıyönetim ve seferberlik, Azerbaycan
Meclisi de "savaş hali" ilan etti. Azerbay-
can ordusu, başlattığı karşı saldırıda,
Murovdağ zirvesinde kontrolü ele ge-
çirdi. NATO, Azerbaycan ve Ermenis-
tan'a cephe hattındaki çatışmaları
durdurma çağrısında bulundu. I SAYFA 11

ç
YANINDAYIz
AzERBAYcAN’IN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbay-

can'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı. 
Erdoğan açıklamasında, "Azerbaycan'a 
yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen 
Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun
önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere
daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman
olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla
Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" ifa-
delerini kullandı. Erdoğan, “Ermenistan'ın
tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve
yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslar-
arası toplum çifte standardını bir kez daha
göstermektedir” diye konuştu.  I SAYFA 11
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İYİ Parti lideri Akşener,
Twitter'daki hesabın-

dan, Ermenistan'ın Azerbay-
can'a yönelik saldırısına tepki
gösterdi. Akşener, "Ermenis-
tan’ın Azerbaycan’a yönelik
saldırıları kabul edilemez. İkti-
darı, uluslararası toplumu ve
Minsk Grubu’nu, Ermenistan
işgalinin sonlandırılması ve
sorunun çözümü için acilen
adım atmaya çağırıyorum.
Her zaman olduğu gibi haklı
davasında can Azerbay-
can'ımızın yanındayız" dedi. 
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Birol Gür

Devlet Bahçeli

Dağlık Karabağ'daki cephe
hattında gerilim sonrası

CHP'den yapılan açıklamada, "Er-
menistan tarafından uluslararası
hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen
ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne
ve yaralanmasına neden olan saldı-
rıyı kınıyoruz" denildi. CHP Genel
Başkan Başda-
nışmanı Ünal
Çeviköz, yıllardır
çözüm buluna-
mayan Yukarı
Karabağ sorunu-
nun savaşla hal-
ledilmesinin
mümkün olma-
dığı vurguladı.  
I SAYFA 7

CHP’DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Sorun savaşla
halledilemez
ç

Ünal Çeviköz

Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, Silivri Birlik

otobüs garajında düzenlenen top-
lantıda ilçede faaliyet gösteren
taksi, otobüs, minibüsçü esnafları
ve oda temsilci-
leri ile bir araya
geldi. Yılmaz,
"Silivri’nin prob-
lemleri, esnafın
problemleri, si-
yasi malzeme
yapılamayacak
kadar bizler için
önemli" ifadele-
rini kullandı.
I SAYFA 8

ŞOFÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ

Problem siyasete
malzeme olamaz
ç

Volkan Yılmaz

MUSTAFA CANLI UĞURLANDI

Abimizin bütün
emanetleri bizim

Koronavirüs tedavisi gör-
düğü Cerrahpaşa Tıp Fakül-

tesi Hastanesi'nde hayatını
kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü
Mustafa Canlı için tören düzen-
lendi. Törene, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı
Buğra Kavuncu da aktıldı. İma-
moğlu, "Çok üzüntülüyüz. Bizim
yol arkadaşımız, abimiz. Abimizin
bütün emanetleri bizimdir. Ailesi
her şeyiyle bizimdir. Hiçbir tereddüt
duymasınlar" diye konuştu.
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ÇAĞRI YAPMIŞTI KENDİ GİTTİ

Cihaner’den
HDP’ye destek

Kobani operasyonunun
CHP’li İlhan Cihaner ile

Memleket Biziz Platformu üyelerin-
den oluşan bir heyet HDP Genel
Merkezi'ne dayanışma ziyaretinde
bulundu. Cihaner, "6 yıl önce mey-
dana gelmiş bir olayla, hatta kısmen
yargı önüne gidip hukuksuzluğu tes-
cil edilmiş bir olayla bu kadar geniş

bir siyasi kadro-
nun, sadece HDP
olarak değil, eş
zamanlı olarak
‘İsimsizler Hare-
keti’ üyelerinin de
gözaltına alınma-
sının hukuki ol-
madığı çok açık"
dedi.  I SAYFA 7
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İlhan Cihaner

İETT Şoförü Mehmet Çalık, "Maske kullanım konusunda yolcuları sürekli ikaz etmek durumunda
kalıyoruz. Çoğu insan ağzına takıyor maskeyi. Burunlarını kapatmıyorlar” açıklamasını yaptı. 

POLİS EKİPLERİ EŞLİĞİNDE DURAKLARA İŞLEM YAPILDI

Beylicium’da 
hasar gideriliyor

Önceki gün Beylikdüzü'nde bu-
lunan Beylicium AVM'de çıkan

yangının ardından temizleme çalışma-
larına başlandı. Elektrik panosundan
çıkan yangında 4. katta ciddi hasar
meydana geldiği
görüldü. AVM
görevlileri hasar
tespit çalışması
yaptı, yangın ne-
deniyle oluşan kir-
liliği temizledi. Bu
arada itfaiyenin
müdahalesi sıra-
sında kırılan cam
tavan da onarıldı. 
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Saldırılar asla
kabul edilemez

Ali TARAKÇI

Meral Akşener

İlham
Aliyev

Recep
Tayyip

Erdoğan

BÜYÜK DERBİDE 
GOL SESİ ÇIKMADI
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fe-
nerbahçe arasında oynanan derbi 0-0 berabere
sona erdi. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı
karşıya geldiği son 7 maçın 6’sı berabere bitti.
Söz konusu maçlarda dün akşamki mücadele
ile birlikte 4’üncü kez 0-0’lık sonuç çıktı. 

Bu tartışma 
kime yarar?

SAYFA 7
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Genellikle horlayan kişilerde görülen ve
uyku sırasında nefesin durması olarak ta-
nımlanan uyku apnesi, tedavisinde gecikildi-

ğinde kalp krizine bile yol açabilen sinsi bir hastalık.
Uyku apnesi olan kişiler gece uyku sırasında uyanıyor
ancak farkında olmuyorlar; çünkü artmış olan karbon-
dioksit kişiyi narkoz etkisi altına sokuyor. Prof. Dr. Dila-
ver Özturan “Uyku apnesi; yani uykuda 10-15 saniye
boyunca nefesin durması ve tıkayıcı horlama yaşan-
ması; kilo almadan yorgunluğa, konsantrasyon bozuk-
luğundan cinsel isteksizliğe, ritim bozukluğundan
yüksek tansiyona hatta kalp krizine dek birçok soruna
neden olabiliyor. Bu nedenle uyku apnesinin bir an
önce tedavi edilmesi gerekiyor” diyor. KBB Uzmanı
Prof. Dr. Dilaver Özturan, uyku apnesine karşı önemli
uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kilo verin

Uyku apnesinin en büyük sebebi, fazla kilo! Kilo alımı
horlamayı artırıyor ve bir süre sonra uykuda nefes kesil-
mesine yol açıyor. Fazla kilo ile horlama ve uyku apnesi
arasında çok ciddi bir ilişki olduğuna dikkat çeken Prof.
Dr. Dilaver Özturan “Kilo aldıkça horlama artar.
Ancak kişi istemesine rağmen kilo veremiyorsa ya da
çok inatla kilo verip çok kısa sürede o kiloyu geri alı-
yorsa bunun altında da mutlaka apne hastalığı aran-
malıdır” diyor.

Boğazınızı kontrol ettirin

Burun ve boğazda tıkanıklık yapan sebepler (burun kı-
kırdak eğriliği, burun etleri büyüklüğü, burun polipleri,
iri bademcik ve geniz eti) varsa bunların mutlaka düzel-
tilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Küçük cerrahilerle so-
lunum yolunu açmak hem sağlık açısından hem de
uyku kalitesi açısından büyük fayda sağlıyor. Burnu ka-
palı kişiler uyurken ağızlarını açmak zorunda kaldıkları
için dil arkaya kaçıyor. Aynı zamanda ağız açık uyumak
uyku kalitesini bozan en önemli faktörlerden biri. Bu
nedenle mutlaka KBB hekimine muayene olun. O gün
aşırı yoğun bir gün geçirmişseniz ve çok yorgunsanız
yatağa o halde gitmeyin. Çünkü yorgunluk nedeniyle
kaslar fazla gevşiyor ve bütün gece horlamaya neden
olabiliyor. Bu nedenle eğer çok yorgunsanız, uyku ön-
cesinde yarım saat- bir saat kadar koltuğunuzda otu-
run, dinlenin, sonra uyumaya çalışın.

Alkol tüketmeyin

Alkol kullanımı horlamayı tetikliyor. Özellikle uyku saa-
tine yakın midede alkol olmaması gerekiyor. Alkolün
tüm kasları gevşettiği için horlamaya neden olduğunu
belirten Prof. Dr. Dilaver Özturan, buna ‘fizyolojik hor-
lama’ denildiğini belirtiyor. Özellikle geç saatte alkol
almak sorunu çok daha artırıyor. Uyku ve vücut sağlığı
için uyku ile yemek arasında 4-5 saat olması gerekiyor.
Geç saatte yemek yemek uyku apnesi ve horlamayı te-
tiklediği için gece yatmadan hemen önce yemek yemek-
ten kaçının. Yemeğin ardından gece boyunca meyve,
kuru yemiş, tatlı tüketme alışkanlığının da bırakılması
gerekiyor. Ayrıca geç saatte kahve, çay, bitki çayı, alkol
ve gazlı içecek de tüketmeyin.

Uyku apnesi 
öldürebilir!

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 
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Bahadır SüGüR
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Şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
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Turkuaz
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Yakup TEZCAN
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‘Alerji’ denildiğinde polen-
ler nedeniyle aklımıza genel-
likle ilkbahar gelse de,

aslında sonbahar mevsiminde de özel-
likle küf mantarları, mantar sporları,
ev tozu akarları ve polenler alerjik
nezle ile astım ataklarına yol açabili-
yor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.
Betül Şahin, "Alerjiye eşlik eden enfek-
siyon varsa bu etkileşimler nedeniyle
tam bir kür sağlayabilmek amacıyla
her iki durumun da mutlaka tedavi
edilmesi gerekiyor. Günümüzde alerjik
nezle ve astım gibi alerjik hastalıklar
tedaviyle genellikle kontrol altına alı-
nabiliyor. Ancak mücadelede en
önemli nokta, alerjenlerden uzak dur-
maktır" dedi. 

Muayene şart

Şahin, sonbahar alerjisinden korun-
manın yollarını anlattı, önemli öneriler
ve uyarılarda bulundu. Şahin, "Şeffaf
renkli burun akıntısı, arka arkaya hap-
şırık krizleri, burun tıkanıklığı, gıcık
şeklinde öksürük nöbetleri, burunda
veya damakta kaşıntı, gözlerde su-
lanma ve kaşıntı, baş ve yüz ağrısı,
koku ve tat alma bozuklukları, halsiz-
lik, yorgunluk, uyku bozuklukları, kon-
santrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği,
cilt döküntüleri… Bu yakınmalar son-
bahar alerjisinin belirtilerini oluşturu-
yor. Hatta öksürük, geniz akıntısının
yarattığı boğaz tahrişi ve buna bağlı
gelişen boğaz ağrısı, halsizlik, yorgun-
luk, koku alma bozuklukları ile öksü-
rük gibi semptomları olan hastalar
koronavirüs hastalığına yakalandıkla-
rını düşünebiliyorlar. Böyle bir durum-
larda mutlaka ayrıntılı bir muayene
yapılması gerekiyor" uyarısını yaptı. 

Mutlaka maske kullanın

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül
Şahın sonbahar alerjilerinden ko-
runma yollarını şöyle anlatıyor: "Kuru
ve rüzgarlı havalarda mümkünse dışarı
çıkmayın. Soğuyan hava ve ısınma
problemleri nedeniyle gelişen rutubetli
ortamlarda bulunmayın. Özellikle

bahçe ve toprak işlerinin yoğunlaştığı
bu dönemde, toprağa yerleşmiş küf ve
mantar sporlarına karşı önlem alın.
Bahçe işleriyle uğraşacaksanız mutlaka
uygun eldiven, maske ve siperlik gibi
koruyucu kıyafetler kullanın.
Rutubetin artması ev akarlarının da
artmasına neden oluyor. Dolayısıyla
toz alerjiniz varsa sonbahar mevsi-
minde evinizin özellikle güneş almayan
odalarında küf açısından daha dikkatli
olun: Isınma düzenini erkenden ayar-
layın, buraları sık havalandırın. Boya
badanayı yaz mevsiminde yaptırın ve
mümkünse yatak odası olarak tercih
etmeyin. Toz alerjiniz varsa evdeki süs

ve aksesuar gibi çok gerekli görmediği-
niz eşyaları ortalıkta tutmayın. Kitap-
larınızı kapalı dolaplarda
bulundurmayı tercih edin. Evinizin ha-
valandırılması işlemini akşam saatle-
rinde yapmaya özen gösterin.
Klimanız varsa ve bunu ısınmak ama-
cıyla da kullanıyorsanız, klimanızın
filtrelerini değiştirin. Kurumuş ve dö-
külmüş ağaç yapraklarının bol olduğu
alanlarda yürüyüş ve piknik yapmayın.
Sokağa çıktığınızda güneş gözlüğü ve
maske kullanın. Aracınızda filtre kul-
lanmayı ve bunu periyodik değiştir-
meyi ihmal etmeyin. Üst solunum yolu
enfeksiyonlarına karşı korunun."

D r. Çiğdem Yavrucu, çocukların
bağışıklığını güçlendirmenin 8
sağlıklı yolunu anlattı, önemli

uyarılar ve önerilerde bulundu. "Vücu-
dumuz için yapı taşı olan temel besin
proteinlerden zengin beslenmek şart"
diyen Yavrucu, "Bunun için çocuğunu-
zun haftada en az iki kez balık, iki-üç
kez kırmızı et, iki-üç kez kuru fasulye,
nohut ve mercimek gibi bakliyatlar tü-
ketmesine dikkat edin. Her sabah eğer
alerjisi yok ise yumurta, peynir, tereyağ
yedirin. Bol vitamin içeren mevsimine
uygun meyve ve sebzeleri ihmal etme-
yin. Özellikle kış aylarında C vitamin
deposu olan portakal, mandalina veya
narı her gün mutlaka yedirin. Kalsiyum
ve proteinden zengin süt, ev yapımı yo-
ğurt, ayran ve kefir gibi bağışıklık siste-
mimizi güçlendiren probiyotikler, muz,
kuşkonmaz gibi prebiyotikler temel be-
sinler olmalı. Ceviz, badem ve fındık
gibi E vitamini, çinko ve omega 3 yağ
asitleri içeren ve bağışıklık sistemini
güçlendiren kuruyemişleri eksik etme-
yip, onların her gün bir avuç (2-3 ceviz,
5-10 badem, 5-8 tane kaju veya antep
fıstığı, 8-10 fındık, 7-8 kuru üzüm,
yaban mersini gibi) yemelerini sağlayın"
dedi. 

Hijyenin önemini öğretin

"Ağız ve burun salgılarının bulaştığı el-
lerle başka kişilere veya eşyalara temas
sonucunda Covid-19 da dahil olmak

üzere tüm mikroplar kolayca bulaşıyor"
diyen Yavrucu, "Çocuklar da kirlenmiş
ellerini, ağız veya buruna götürerek ko-
layca virüsleri alır. Bu nedenle yemek
öncesi ve sonrasında, dışarıya çıktıktan
sonra ellerin bol su ve sabunla en az 10-
15 saniye yıkanması mümkünse her gün
banyo yapılması sağlanmalı. Ayrıca
Covid-19 enfeksiyonundan korunmada
çok önemli bir koruyucu olan maskenin,
kalabalık ve kapalı ortamlarda takılması
son derece önemli. 2 yaş altı çocuklarda
maskenin takılması solunum sıkıntısı
yaratabileceği için önerilmiyor. Soğuk
havalarda tek parçadan oluşan kalın bir
kıyafet yerine, ince özellikli kıyafetlerin
bir iki kat şeklinde giydirilmesi, ısı den-
gesinin sağlanması açısından daha iyi
bir koruma sağlar. Ayakların soğuk ol-
maması önemli. Pamuklu ve terletme-
yen çoraplar ile de ayakların ısı dengesi

sağlanmalı. Soğuk ve aşırı rüzgarlı ha-
valarda boyun bölgesini korumak
önemli bir ısı dengesini sağlayacağı için
atkı takılması uygun olur" ifadelerini
kullandı. 

Bol su içirin

Yavrucu, "Çocuğunuzun bol bol su iç-
mesini sağlayın. Yeterli miktarda su tü-
ketilmesi bağışıklık sistemini
güçlendiriyor, kan dolaşımını düzenli-
yor, metabolizmanın artışını sağlıyor,
zararlı maddelerin ve toksinlerin vücut-
tan atılmasını kolaylaştırıyor. Aynı za-
manda havanın soğuması ile
kaloriferlerin yanması ve bulunduğu-
muz odanın neminin azalması ile solu-
num yolları kuruyup tahriş olabiliyor ve
bu durum da üst solunum yolu enfeksi-
yonu riskini artırıyor. Bol su içirerek bu
riski azaltabilirsiniz" diye konuştu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Çiğdem Yavrucu “Çocuklarımızın
yaşına ve ihtiyacına uygun olarak vita-
min desteği yapalım. Özellikle güneşten
uzak kış aylarında D vitamini depoları-
mızın azalması nedeni ile çocuklarımıza
ek olarak bağışıklık sistemini de güçlen-
diren D vitamini verilmesi uygun olur.
Yeterli miktarda sebze, meyve yemeyen
çocuklarda ise C vitamini ve omega
desteği son derece önemli. Yalnız dikkat
edilmesi gereken çok önemli bir durum
var ki, o da doktorun bilgisi olmadan,
ihtiyaç olmadığı halde gelişigüzel kulla-
nılan vitaminler çocuklarımızın sağlı-
ğında ciddi hayati sorunlara yol açabilir.
A,D,E,K gibi yağda eriyen vitaminler
gereğinden fazla miktarda alındığında,
vücutta bazı organlarda birikerek o or-
ganların çalışmasını olumsuz etkileyebi-
liyor” uyarısında bulunuyor.

Aylardır hem dünyayı
hem de ülkemizi etkisine
alan ve giderek daha da

derinleşen Covid-19 teh-
didine, sonbaharla bir-
likte gribal enfeksiyon
riskinin de eklenmesi

anne babaları fazlasıyla
endişelendiriyor. Çocuk

Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Çiğdem Yavrucu
“Çocukların bağışıklıkla-

rını güçlendirebilmek
adına, sağlıklı diye bili-

nen, ilaç formuna getiril-
miş bazı gıda ve takviye

vitaminlerini doktoru-
nuza danışmadan lütfen

çocuğunuza içirmeyin"
uyarısını yaptı

Alerjenlerden uzak durun

GELISIGUZEL
YEDIRMEYIN!

Uyku düzenine
dikkat edin
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. Çiğdem Yavrucu “Ço-
cuklar yorgun ve uykusuz
olduklarında vücut dirençleri
düşer ve çok kolay hastalığa yaka-
lanırlar. Hastalıklara karşı sa-
vaşma gücünü artırmak için
çocuğunuzun yeterli süre uyuma-
sını sağlayın. Her gece aynı saatte
yatmasına özen gösterin” diyor.
Spor, bağışıklık sistemini güçlendi-
rerek hastalıklara karşı vücut di-
rencini artırdığından mutlaka bu
alışkanlığı kazandırın. Yaşına
uygun olarak seçilen spor, çocu-
ğun gelişimine çok yönlü bir fayda
sağlayacaktır. 4-5 yaşlarında
yüzme ve jimnastik, 7-8 yaşlarında
tenis veya futbol, 9-10 yaşlarından
sonra da basketbol, voleybol veya
su topu gibi sporlar yapılabilir.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül
Şahin, "Alerjiye eşlik eden enfeksi-
yon varsa bu etkileşimler nedeniyle
tam bir kür sağlayabilmek amacıyla
her iki durumun da mutlaka tedavi
edilmesi gerekiyor. Günümüzde
alerjik nezle ve astım gibi alerjik
hastalıklar tedaviyle genellikle 
kontrol altına alınabiliyor. Ancak
mücadelede en önemli nokta, 
alerjenlerden uzak durmaktır
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

KüçüKçeKmece'De kimliği belir-
siz kişi ya da kişiler tarafından
park halindeki otomobilin 4 lastiği

ile jantları çalındı. Olay geçen pazartesi günü
Halkalı Merkez Mahallesi Karadut Sokak
yanında bulunan boş arazide meydana geldi.
İddialara göre turizm işiyle uğraşan Erdem
Tarar, 34 DED 088 plakalı otomobilini
akşam saatlerinde evinin karşısındaki boş
araziye park etti. Sabah işe gitmek için evin-
den çıkan Tarar, otomobilin, 4 lastiği ve jant-
ların çalınmış halde gördü. Aracını kaldırım
taşları üzerinde görünce büyük şok yaşayan
Tarar, durumu polise haber verdi. Ekipler
araç üzerinde inceleme yaparken, lastik ve
jantları çalan hırsızları yakalamak için ça-
lışma başlattı.

Jantları çalarak satıyorlar

Erdem Tarar, "Aracımı evimin önündeki boş
araziye park ettim. Aracı akşam sağlam park
ettim. Sabah kalktığımda işe gitmek üzere
baktığımda aracımın 4 lastik üzerinde taşla-
rın üzerine bırakmışlar. Aracın camını kırıp
arkadan jant şifrelerini almışlar. Sonrada jant
ve lastikleri almışlar. Bunları yapan profesyo-
nel jantçıdır. Jantları çalarak satıyorlar. Ara-
cın bu haliyle bize 10 bin lira bir maliyeti
oldu. Polise haber verdik onlar da gelerek ge-
rekli incelemeyi yaptı. Vatandaşlara tavsiyem
araç jantlarının şifrelerini yanına alsınlar. Bu
olaylar yaygınlaşıyor. Bizim başımıza geldi.
Başkasının başına gelmesin" dedi. DHA

KürŞat Ç. ve Serkan K.'nin
mahalleden arkadaşı oldu-
ğunu, olayda yer alan Sinan

isimli kişiyi ilk defa o gün gördüğünü
dile getiren şüpheli Görkem B. savcılık
ifadesinde "Serkan K. daha önce müş-
tekiyi eroin sattığı için uyarmış. Müşteki
şahıs bildiğim kadarıyla Serkan K.'nin
akrabasına uyuşturucu satmış. Olay-
dan 1-2 gün önce müşteki şahıs yanın-
daki Suriyeli arkadaşıyla biz yaya
olarak gezerken silahla ateş ettiler. Biz
bu silah sıkma olayından sonra bu Su-
riyeli kişileri arıyorduk, buluşup konuş-
mak istedik. Biz onların takıldığı
kahveye gittiğimizde müşteki ve arka-
daşı aracın içerisindeydi. Aracı kullanan
yanındaki şahıs kaçtı. Biz de konuşmak
için arabasına bindik" şeklinde beyanda
bulundu. Görkem B. ifadesinde, Serkan
B.'nin kendisine daha önceden silah sık-
ması nedeniyle müştekiye yumruk attı-
ğını, yumruk atınca da Muhammed
S.'nin maskesinin altından 4 paketin

yere düştüğünü öne sürdü.
Muhammed S.'yi polise gö-
türeceklerini söylediklerini
belirten Görkem B. şöyle
devam etti: "Müşteki araba-
dan inip kaçmaya çalıştı. Biz
de onu yakaladık. Arabaya
bindirmeye çalışınca bize
yumruk attı. Arbede sıra-
sında ben kendimi korudum.
Kürşat adama vurdu. O
bana vurunca ben de ona vurdum.
Dördümüz de vurduk. Ancak kesinlikle
arabada veya araç dışında silah göster-
medik. Hiçbirimizin yanında silah
yoktu."

Üzerinde uyuşturucu vardı

Çıkan arbede esnasında müştekinin
dere kenarından aşağıya düştüğünü
iddia eden Görkem B. "Nasıl düştü-
ğünü, kendisinin mi atladığını yoksa ar-
bede sırasında mı düştüğünü fark
etmedim. Ama ben itmedim, o dü-

şünce eroinleri arabanın
sağ ön koltuğuna bıraktık.
Ben Kürşat'ın telefonun-
dan ambulansı aradım.
Hepimiz olayın şokuyla
oradan uzaklaştık. Sonra
onların ne yaptığını bilmi-
yorum, o günden sonra
onlarla görüşmedim" diye
konuştu. Görkem B. üze-
rine atılı suçlamaları kabul

etmediğini ifade etti. Savcılık, ifadesinin
alınmasının ardından tutuklama tale-
biyle Görkem B.'yi sulh ceza hakimli-
ğine sevk etti. Savcılıkta verdiği ifadeleri
tekrar eden Görkem B. Bakırköy nö-
betçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce "Bir-
den fazla kişi tarafından silahla yağma",
"Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma" suçların-
dan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayda yer alan diğer şüpheliler hak-
kında ise emniyet ekiplerinin yakalama
çalışmaları devam ediyor. DHA

Bakırköy'de otomobil alım satımı nedeniyle tartıştıkları Muhammed S.'yi darp edip, dereye attığı
iddiasıyla hakim karşısına çıkan Görkem B. "Birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "Kasten öldürm-
eye teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Darp edip
dereye attılar

4 lastiği de
söküp aldılar

D-100 Karayolu, Ayvansaray
mevkiinde sürücüler yol kena-
rında baygın halde yatan bir ka-

dını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bay-
gın haldeki kadına ilk müdahaleyi yaparak
hastaneye kaldırdı. Olay, D-100 Karayolu
Edirne istikametinde gece saat 02.00 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Ayvansaray metrobüs durağı yakınlarında
yol kenarında yerde yatan bir kadını gören
sürücüler durumu hemen polis ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ve ismi
öğrenilemeyen kadına müdahale etti. Polis
ekipleri de yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri-
nin ilk müdahaleyi yaptığı kadın ambulans
ile en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneye
kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. DHA

Yangın, Fatih, Hoca Gıyasettin
Mahallesi, Süleymaniye İmareti
Sokak üzerinde saat 16.00 sırala-

rında çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk
durumda olan iki katlı binanın çatı katın-
dan dumanlar geldiğini gören vatandaşlar
durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler
kısa süre bütün çatıyı sararken çevrede
panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine
Fatih ve Eminönü İtfaiye Amirliğine bağlı
ekipler sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay

yerine varan
ekipler alev alev
yanmakta olan
çatıya müda-
hale etti. Alev-
ler çevredeki
binalara sirayet
etmeden itfaiye
ekiplerince sön-
dürülerek so-
ğutma
çalışması ya-
pıldı. DHA

Baygın bir 
halde buldular

Bayrampaşa'da 13 yaşındaki C.T'ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 28 yaşındaki Nesip A, olay yerinden 
kaçamadan yakalandı. Şüpheli Nesip .A., Bayrampaşa Polis Merkezi’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

YENI BIR CINSEL
ISTISMAR DEHSETI

Esenyurt Meydanı’nda bulu-
nan taksi durağında dün sabah
saatlerinde yaşanan silahlı kavga

sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de
yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Cengiz
Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öz-

türk’ün cenazeleri adli tıp morguna kaldı-
rıldı. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sona
eren kişilerin cenazeleri, Küçükçekmece Me-
zarlıklar Müdürlüğü’ndeki gasilhaneye gö-
türüldü. Burada cenaze namazlarının
kılınmasının ardından kardeş olan Cengiz ve

Yavuz Dayanmaz’ın cenazeleri Esenyurt
Gülvadi Mezarlığı’na götürüldü. Mezarları
başında dua edilen ve helallik istenen Cengiz
ve Yavuz Dayanmaz toprağa verildi. Aynı
olayda hayatını kaybeden Sinan Öztürk’ün
de Ağrı’da defnedileceği öğrenildi. DHA

O lay, 26 Eylül'de saat 23.00
sıralarında Terazidere Ma-
hallesi Güneş Sokak’taki

üst geçidin merdivenlerinin altında
meydana geldi. Polis ekipleri tarafın-
dan yapılan çevre kontrolünde şüp-
heli Nesip.A, üst geçitin paletlerinin
üzerinde 13 yaşındaki C:T'ye cinsel
istismarda bulunurken görüldü. Aile-
sinin 5 gün önce kayıp ihbarı verdiği
C.T, polislere "Bana yardım edin. Bu
şahıs beni zorla buraya getirdi. Beni
buraya yatırıp üzerimi soydu. Bana
zorla sahip oldu" ifadelerini kullandı.
Ekipler tarafından olay yerinden
kaçmaya çalışırken yakalanan saldır-
gan polis merkezi girişinde, "Ben bir
şey yapmadım. Suçlamaları kabul
etmiyorum" dedi. Daha önceden suç
kayıtları bulunan Nesip A., Bayram-
paşa Polis Merkezi’ndeki ifadesinin
ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk
edildi.

Bu bölge çok tehlikeli

Olayın yaşandığı yere yakın oturdu-
ğunu söyleyen Yahya Ünver, “Benim

evim buraya bir 500 metre kadar
uzaklıkta. Ama tabii geceleri buralar
sessiz, tenha. Yani burası sessiz, ile-
ride Davutpaşa metro yol bağlantısı
var orası da sessiz. Daha önceden
daha karanlıktı biraz aydınlattılar
ama tabii ki buralar ıssız oluyor ge-
celeri. Yani böyle bir olayın olma-
ması gerekli hemen yanı başında
benzin istasyonu var. Yani ne kadar
sakin olsa da araçlar geçiyor ama
bilmiyorum hangi cesaretle böyle bir
şey yapmışlar. Çok üzücü bir olay”
şeklinde konuştu.

Burada kimse durmaz

Bir başka mahalle sakini ise “Evet
geceleri buralar tenha. Araçlar sü-
ratli geçiyor buradan. Kimse olayı
görmemiştir yani. Durmaz zaten
kimse de. Bu yoldan yaya geçmez
üstten geçerler. Duysa bile kimse
durmaz burada baksanıza otoyol
burası. Burada durmazlar insanlar
zaten korkarlar. Buralarda arabalar
en fazla benzin almaya gelirler sonra
giderler” dedi. DHA

Kampçılara
ani baskın

Şile Doğancılı'da sosyal medya üzerin-
den haberleşerek hafta sonu kamp yap-
mak üzere buluşan gençler, jandarma

ekipleri tarafından ruhsatsız olduğu öğrenilen kamp
alanına alınmadı. Bunun üzerine gençler, 100 metre
ileride bulunan Milli Emlak'a ait bir alana geçerek
kamp yapmaya başladı. Sosyal medya üzerinden ya-
yınlanan görüntülerde gençlerin birçoğunun maske-
siz ve sosyal mesafesiz bir şekilde eğlendiklerinin
görülmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgeye gelerek
maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan
ve yüksek sesle müzik dinleyen gençlere cezai işlem
uyguladı. Gençlerin bir kısmı bölgede bir süre kamp
yaptıktan sonra eşyalarını toplayarak alandan ay-
rıldı. Jandarma ekipleri kampçıları çıkarttıktan sonra
zabıta ekipleri alanın kapısını mühürleyerek kapattı.
Kamp alanı havadan da görüntülendi.

Çöplerimizi topluyoruz

Kamp yapan bir kişi, "Sosyal mesafeye uyan arka-
daşlarımız da vardı, uymayanlar da vardı. Bununla
ilgili zaten Jandarma ekipleri de dolaştı. Görüyorlar
insanları cezai işlem uyguluyorlar. Göremediklerine
uygulayamıyorlar. İnternet üzerinden haberleştik. Bi-
letler çıktı festival yapılacağı söylendi Şile'de" dedi. 

Ölen taksiciler toprağa verildi
Esenyurt'ta taksiciler arasında yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3
kişiden, kardeş olan Cengiz ve Yavuz Dayanmaz'ın cenazeleri toprağa verildi

Metruk binanın
çatısı yandı 
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süleymanpaşa 50'inci Yıl Ortaokulu gi-
rişinde bulunan çöp konteynırların etarafa
saçtığı kokudan rahatsız olan öğretmenler

ve esnaf  belediyenin bu soruna çözüm bulmasını is-
tedi. Tekirdağ Süleymenpaşa Belediyesi tarafından
okul girişine bırakılan 3 çöp konteynırına atılan çöp-
lerin çevreye yaydığı pis koku öğretmenler ve çevre
esnafının tepkisine yol açtı. Çocuklarını bekleyen ve-
liler de bu durumdan şikayet ederken belediyenin bu
soruna el atması talep edildi. İsmini vermek isteme-
yen öğretmenlerden biri, "Tek  isteğimiz belediyenin
buna bir an önce çözüm bulması" diye konuştu. 

Camlarımızı açamıyoruz

Okul önünde hizmet veren esnaf ise "Öğlenden
sonra  çöpler bırakılıyor ve etrafa  pis kokular yayıl-
maya  başlıyor. Bu üzden yazın sıcağında camları-
mız bile açamıyoruz. Düşünmüyorlarmı ki burası
okul ve çocuklar  okuyor. Çöp kondteynerlerini bıra-
kacak başka yer bulamadılar mı?" diye sordu. 
İrfAn DeMİr

ANTIKACILAR DA
NASIBINI ALDI!
Balat'taki antikacılar şu sıralar derin bir sessizliğe büründü. Onlarca kalabalıkla yapılan müzayedeler 
yerini sosyal medyaya bıraktı. Tarihi parçalar sosyal medya üzerinden yapılan müzayedelerle alıcıla-
rıyla buluşuyor. Balat’ta Antika dükkânı işletmecisi Özkan Aksoy, "Pandemi maalesef bizi de vurdu” dedi

A ntikacılar düzenledikleri müza-
yedelere ilgi olmayınca çareyi
sosyal medyada online satış yap-

makta buldu. Müzayedeye çıkaracakları
ürünün hazırlıkları tamamlandıktan
sonra gün ve saat belirlenip
alıcılarla  sanal ortamda buluşuyorlar.
Satışlar sadece İstanbul sınırlarıyla kal-
mıyor, istenilen her yere ürünler ulaştırılı-
yor.

İnanılmaz bir düşüş var

Yıllardır Balat’ta antikacılık yapan Özkan
Aksoy, pandemi nedeniyle müzayedelere
neredeyse hiç müşteri bulamadıklarını
söyledi. Aksoy, “Geçen seneyi baz aldığı-
mızda koronadan dolayı inanılmaz dere-
cede bir düşüş var. Adeta bir İstiklal
Caddesi gibi hafta sonları inanılmaz yerli
ve yabancı turistlerin bolca gezip gör-
düğü müthiş potansiyeli olan bir yerdi.
Normal şartlarda bizim geçmişe dönük
videolarımız var mesela hafta sonları an-
tikacıları görmek için içeride 30-40-50 ki-
şinin olduğu bir dönemden maalesef
pandemi döneminde inanılmaz bir düşüş
var” diye konuştu.

Sosyal medyada müzayede

Pandemi nedeniyle düşen satışlar sonrası
sosyal medyadan müzayede yapmaya
başladıklarını söyleyen Özkan Aksoy,

gösterilen ilgiden oldukça memnun.
Aksoy, “Şu anda salon mezatları ha-

liyle bitti. Biz salon mezatlarımızı

sonlandırdık. Sanal medyadan müzaye-
delerimize devam ediyoruz. Antikasever-
leri orada buluşturuyoruz. Sosyal
medyadan özellikle yasakların olduğu
dönemde inanılmaz bir yoğunluk vardı.
Her kesime hitap edecek ürünler de çıka-
rıyoruz. Sosyal medyadan sadece İstan-
bul değil Anadolu, Avrupa’ya bile hitap
etme şansımız oluyor” dedi. Sosyal med-
yadan yaptıkları müzayedelere katılımın
yoğun olduğunu belirten Aksoy, “Haf-
tada bir gün mezat yapıyoruz. Öncesinde
ürünleri tedarik ediyoruz. Yurtdışından
gelen ürünler ya da bazen ailelerden aldı-
ğımız ürünler oluyor. Bunları hazırlıyo-
ruz. Resimlerini çekip sosyal medyadan
paylaşıyoruz. Akabinde de gün belirleyip
şu saatte müzayedemiz vardır diye insan-
ları davet ediyoruz. Yaklaşık 3-5 saat
zaman sürecinde güzel, keyifli bir dost
meclisi diyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz”
şeklinde konuştu.

Müzayedelerin eski tadı yok

Pandemi öncesi düzenlenen müzayedele-
rin daha keyifli olduğunu ifade eden An-
tikacı Özkan Aksoy, “Eski tadı yok yani
gerçekten yok. Özellikle o salon mezatla-
rının ‘satıyorum satıyorum ,sattım’ veya
arkadan bir ses ‘satma’ diyordu o müthiş
bir heyecandı. Müthiş bir adrenalin. İna-
nın bir antidepresan etkisi yaratıyor in-
sanda. Eskinin yaşanmışlıkları o kalite o
ambiyans bizi bu işe çekmesindeki en
büyük sebep” ifadelerini kullandı. DHA

OKUL YOLU
ÇÖP DOLU!

Tekİrdağ Büyükşehir Belediyesi, 2020
faaliyet programı kapsamında il genelinde
yol yapım ve onarım çalışmalarına devam

ediyor. Bu çerçevede Şehir Hastanesi bağlantı yo-
lunda beton serim çalışmaları tamamlandı. Süley-
manpaşa ilçesinde inşaatı süren Tekirdağ Şehir
Hastanesi’nin bağlantı yollarında sürdürülen SSB
Beton Yol yapım çalışmalarında son olarak gerçekle-
şen 350 metreküp beton serimi ile Şehir Hastanesi
bağlantı yollarının tamamında SSB beton yol yapım
çalışmaları tamamlanmış oldu.  

2 bin ton asfalt döküldü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi
Başkanlığı tarafından sürdürülen yol yapım çalışma-
ları kapsamında ayrıca Ergene ilçesini Çorlu ilçesine
bağlayan Çırakbayırı yolunda sürdürülen asfaltlama
çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarda 2.000 ton as-
falt dökülerek 7.500 metrekare alan asfaltlandı. Konu
ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Albayrak, "Tamamlanan yolları-
mızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını
temenni ederim. Vatandaşlarımız, Şehir Hastanesi
bağlantı yolları ile birlikte hastaneye rahat ve modern
bir şekilde ulaşım sağlayacaklar. Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın sağ-
lığı için çalışmaya devam edecektir" dedi. 

Bağlantı yolu 
tamamlandı

H alktan oluşan ve halka hizmet ettiği
belirtilen ve adına "DEVLET ANA"
ya da "DEVLET BABA" denilen ku-

rumun yüzünün sert ve soğuk oluşu hep hu-
zursuzluğa, gerginliğe ve halkın ayrışmasına
neden olmuştur. Bu durumu, devlet denen ku-
rumun ortaya koyduğu yüzü ile kardeşin kar-
deşe düşman olup birbirlerinden
kopmalarından görebiliriz.

Bu nedenle bir ana duygusuyla, baba sı-
caklığıyla onu oluşturan aile olan halka, mil-
lete güler yüzle bakması gerektiği söylenen
ama yine halkın yani milletin onayıyla başa
gelip bu kuruma hükmedenlerin "Ben Devle-
tim" diyerek yüzünü soğuttuğu, devletin
soğuk  yüzünü görmek için başta halktan,
milletten topladığı paraların biriktiği ama bu
paraların bir kaç kişiye ya da sülaleye veya
"Ben Devletim" diyenlerin etrafına gittiği ileri

sürülen vergi  dairelerine diğer resmi kurum-
lara giderek görebilirsiniz.

Maliye demişken geçtiğimiz gün bir iş için
uğradığım Maliye binalarının birinin önünde
mesainin başlamasını beklediğim sırada gör-
düğüm manzaralardan birkaçını da aktar-
mak isterim.

Tabi benim yıllardır gördüğümü birçok
şeyi görmeyen halkta görüyor ama kendi
eliyle oluşturduğu 'Ana', 'Baba' denen ama el-
divenin içinde ki elin demirden olan devlete
karşı elinde bir şey gelmediğini de biliyo-
rum...

Mesai saatine bir dakika kalana kadar
gelmeyenlerin saatin gelmesiyle birlikte bir
anda ayaklarını yere sürterek yani sanki ba-
balarının hayrına bir iş yapıyorlarmış gibi
zora ki gelenlerle dolup, taştı.

Ben bu gelenleri izlerken araç girmemesi

ya da girse de zor, bela gireceği alana bir
anda bir araba giriyor ve kurumun kapısının
merdivenine kadar yanaşıyor.

Yani uzun konvoylu başkanı bakanlar, mil-
letvekillerine, vali ve kaymakamlara kızan-
lardan biri olan ve utanmasa ya da imkân
olsa arabayla makamına kadar girecek birini
getiren resmi aracı görüyor ve sanırım
müdür olan bu şahsın ve diğer emrinde çalı-
şanların sanki yüzlerini yıkamamışcasına,
moralsiz ve gülmeyen yüzleri ile sözüm ona
işe başlıyordular.

Renksiz, ruhsuz binaların yüzeyi gibi çalı-
şanlarının da özel sektörün tam tersi yüzleri
hiç gülmeyen adeta ağlayanlarla dolu oldu-

ğunu göreceğiniz, "Devlet ana''nın ya da" Dev-
let baba'' nın asık suratı gibi ruhsuz moralsiz
çalışanlarının yüzünden ekonomi başta
olmak üzere birçok olumsuzluğun ülkeyi yani
devleti zorda bırakan asıl diğer bir sorun ol-
duğunu görürüz.

Karakoldaki polisin yüzünden daha sert ve
asık bir suratla halka millete hizmet sunduk-
larını sanırlar. Devlet Ananın bürokrasisi diye
bilinen bu çalışanları gibi hükmedenlerin
"Ben devletim" edasına girerek sözüm ona
ciddi görüneyim derken kırdığı gönülleri, küs-
künlüğe, ayrışıma götürdüğünü ve en son
HDP'lilere yönelik yapılan operasyonda ol-
duğu gibi toplumu gerdiği, ekonomiyi alt üst
ettiği ve ana, baba denilen gerçek ve halkın,
milletin olması gereken devleti sıkıntıya sok-
tuğu çok bariz bir şekilde görülebilir.

Ha bu arada bu yazıyı düzeltmek ve Er-
menistan'ın Azerbaycan'a saldırdığı haberi
gibi gündemin son gelişmelerini eklemeler
yapmak için katıldığım bir toplantının yapıl-

dığı yere gelince devletin diğer bir yüzünü
daha görüyordum.

Çünkü köylerin başta olmak üzere insanla-
rın, hayvanların yıllardır beklediği suyu getir-
mesi gereken Devlet Su İşlerine ait tesislere
geldiğimde Adaların karşısında bir saraya
geldiğimi görüyor ve bu memlekette saraylar
yapanlara neden kızıldığını düşünüyordum.

Çünkü bu memlekette askeri gazinolara
kızan halkın, milletin paralarıyla saraylardan
daha saray dinlenme tesisleri İstanbul Mal-
tepe Sahilinde bulunan PTT'nin sahil kena-
rında ki tesisleri gibi sözde Eğitim, Sosyal
Tesislere sahip onca devlet kurumu arasında
bulunan Devlet Su İşlerine ait saraylarından
birindeydim.

İnanmıyorsanız ülke yani devlet olarak
birçok iflas edip, kapandığı öne sürülen fabri-
kalarda işsiz kaldığı bir ülkenin, bir vilaye-
tinde, Gaziantep'te bir saatte 300 fabrikanın
açılma töreni düzenlenen Devlet denilen ku-
ruma bakın ya da sözlük anlamına...

DEVLETİN SOĞUK VE SARAY YÜZÜ!
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

MEZATLARI EVDEN
TAKİP EDİYORLAR

Antikacılar salon müzayedesini bitirip sosyal medyaya yönelince antikaseverler de so-
luğu orada alıyor. Pandemi öncesi her hafta sonu antikacı gezdiğini belirten Saime Er-
demirli, “Evet biz daha önceden her hafta sonu geliyorduk. Bu korona olduktan sonra
yani belki 4-5 ay hiç gelmedik. Zaten ondan sonra da bütün antikacılar instagram veya
facebook satışlarına geçtiler. Ondan sonra oradan alışverişe geçtik biz tanıdığımız in-
sanlardan” dedi. Bir başka müşteri ise, “Mezatlar yapılıyor sosyal medyadan biz de
evde izliyoruz. Çünkü dışarıya çıkamıyoruz korkuyoruz açıkçası” şeklinde konuştu.

Aksoy, “Haftada bir gün mezat yapıyoruz. Öncesinde ürünleri tedarik ediyoruz.
Yurtdışından gelen ürünler ya da bazen ailelerden aldığımız ürünler oluyor” dedi. 

İnsanİ yardıma yönelik
AR-GE faaliyetleriyle or-
taya koyduğu ürünlerin ka-

litesini üst noktalara taşıyan Kızılay,
uzun bir süredir günlük yaşantımızda
yer edinen cerrahi maskeleri de titiz-
likle üretiyor. Kızılay, Ankara’daki Eti-
mesgut Yerleşkesinde bulunan üretim
atölyesinde üç katlı ve telli olarak imal
ettiği cerrahi maskelerde, filtre olarak
meltblown tipi dokunmamış kumaş
kullanırken dış yüzeylere ise spun-
bond tipi dokunmamış kumaş kulla-
nıyor. 

Mücadeleye destek veriyor

Kalite standartlarına uygunluğu bel-
gelenen malzemelerden hazırlanan
maskeler, üretim hattına entegre olan
ultraviyole cihazıyla da hijyenik hale
getiriliyor. Lateks dahil alerjik malze-
meleri içermeyen, bakteriyel filtrasyon
verimliliği, nefes alabilirlik (Delta P)

ile mikrobiyal temizlikleri test edilen
ve sterilizasyon işlemi tamamlanan
maskeler, kutulanarak ihtiyaç duyulan
noktaya ulaştırılmak üzere sevke
hazır hale getiriliyor. Pandeminin ba-
şından bu yana uluslararası standart-
lara uygun olarak ISO 13485 kalite
sertifikalı tesislerinde üretim yapan
Kızılay, CE belgeli ve EN14683+AC
standardında Tip-1 tanımına uygun
ürettiği cerrahi maskelerle, ihtiyaç sa-
hiplerine ve sağlık çalışanlarına deste-
ğine devam ediyor. Üretilen maskeler
ağırlıklı olarak ihtiyaç sahiplerine üc-
retsiz dağıtılıyor. Kızılay, Etimes-
gut’taki üretim biriminin yanı sıra
çeşitli illerde bulunan Toplum Mer-
kezlerinde de gönüllüleri aracılığı ile
maske üreterek pandemi ile mücade-
leye destek veriyor. Bazı Kızılay şube-
leri de kendi bulundukları il veya
ilçelerde yine gönüllüleri vasıtasıyla
maske üretimi gerçekleştiriyor.

Türk Kızılay, Covid-19 pandemisinde önemi ortaya çıkan cerrahi maskelerin üretimi konusunda  kaliteden
taviz vermiyor. Ultraviyole ışınlarla hijyenik hale getirilen maskeler ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor

Ucretsiz dağıtılıyor
Kızılay, Etimes-

gut’taki üretim bi-
riminin yanı sıra

çeşitli illerde bulu-
nan Toplum Mer-

kezlerinde de
gönüllüleri aracı-
lığı ile maske üre-
terek pandemi ile
mücadeleye des-

tek veriyor. 



İ ETT otobüs şoförleri her gün yüz-
lerce yolcuyu kurallara uymaları ko-
nusunda uyarmak durumunda 

kalıyor. Otobüse maskesiz binenler, dolu 
otobüse ısrarla binmeye çalışanlar şoför-
lere zor anlar yaşatıyor. 15 yıldır İETT 
şoförlüğü yapan Alper Akgün, “İETT 
olarak sürecin farkındayız. Her şeyin bi-
lincindeyiz ama birazda insanlarımız du-
yarlı, bilinçli olsa bu sorunların hiçbiri 
olmaz” dedi. 

Dinlemeyenler çok fazla 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kuru-
lu'nun tavsiye kararı ile bakanlık tarafın-
dan 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 
Tedbirleri" konulu genelge kapsamında 
maske takmak zorunlu hale getirildi. 
Ancak kurala uymayan bazı vatandaşlar, 
özellikle toplu taşımalarda risk oluştur-
maya devam ediyor. Maske takmamakta 
direnenler hem şoförlere hem yolculara 
zor anlar yaşatıyor. Yasağın ardından İs-
tanbul'da minibüs güzergâhlarında kar-
maşa, şoförlerle yolcular arasında 
tartışmalar yaşanıyor. DHA ekibinin 
çekim yaptığı Kağıthane ve Beşiktaş gü-
zergâhlarında özellikle sabah ve akşam 
saatlerinde benzer görüntüler yaşanıyor. 
Otobüslere maskesiz binen yolcuları ya 
şoförler ya da araçtaki diğer yolcular 
uyarmak zorunda kalıyor. Bazı yolcular 
kurala uyulmadığını belirterek, “Maskesiz 
binenleri uyarmak zorunda kalıyoruz. Ne 
kendilerini düşünüyorlar ne bizi. Şoförler 
de uyarıyor ama dinlemeyen insan çok 
fazla” diye konuştu. 

İdare etmeye çalışıyoruz 

7 senedir İEET şoförlüğü yapan Mehmet 
Çalık, gün içerisinde yolcular tarafından 
birçok kez zor durumda kaldıklarını be-
lirtti. Çalık, “Sorun kesinlikle çok. En 
yoğun saatlerimiz sabah ve akşam saat-

leri. İşe giriş ve çıkış saatleri. Biliyorsunuz 
bizim belli bir sayımız var. Sayımızı aşma 
noktasında bayağı sıkıntılar oluyor. Dışa-
rıdan cama vuranlar, kapıyı tekmeleyen-
ler, argo konuşanlar. Bunlar sürekli 
oluyor. Günlük hayatımızda başımıza ge-
liyor. Tatlı dille yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 
İdare etmeye çalışıyoruz, diyebiliriz” dedi. 

En büyük sıkıntı maske 

Bazı yolcular toplu taşıma kullanırken ya 
maskesini doğru takmıyor ya da bindik-
ten bir süre sonra maskesini indiriyor. 
Maske kullanım konusunda yolcuları sü-
rekli ikaz etmek durumunda kaldıklarını 
söyleyen İETT Şoförü Mehmet Çalık, 
“Maske sıkıntımız oluyor tabii. Biz uyarı-
yoruz beyefendi maskenizi takar mısınız, 
diye. Araca alamıyoruz kusura bakmayın 
,diyoruz. Sorun oluyor çoğu insan ağzına 
takıyor maskeyi. Burunlarını kapatmıyor-
lar. Onları da uyarıyoruz. Biz uyarmasak 
bile aracın içindeki yolcular uyarıyor. Ters 

yapanlar tabii ki oluyor. Yolcular kendi 
aralarında da çok diyaloga giriyorlar. 
‘Maskenizi düzgün takın’ ya da ‘Bey-
efendi aşağıya inin’ şeklinde. Böyle ya-
panlar da çok var” dedi. 

Lütfen empati yapın 

Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu-
lardan daha duyarlı olmalarını isteyen 
Mehmet Çalık, “Tartışma büyüdüğü 
zaman aracı durdurup biz müdahale et-
meye çalışıyoruz. Biz uyarıyoruz arkadaş-
lar maskeyi böyle takın, pandemi var. 
Virüs gereği düzgün takmamız lazım şek-
linde dikkat edilmesini sağlamaya çalışı-
yoruz. Yolculara şunu söylemek 
istiyorum, kendilerini bizim yerimize koy-
sunlar ve bize yardımcı olsunlar” şeklinde 
konuştu. 

Uyarmaya çalışıyoruz 

15 yıldır İETT şoförü olduğunu söyleyen 
Alper Akgün de, bu yıllar içinde en çok 

pandemi sürecinde zorluk yaşadığını 
ifade etti. Akgün, “Bazı sıkıntılar yaşıyo-
ruz. Maskesiz yolcular binmek istiyor. 
Israr ediyor. Ülkemizin yaşadığı sıkıntı 
belli, araç kapasitesi de belli. Biz de ona 
göre yolcu almak istiyoruz kurallara 
uymak istiyoruz. Çünkü bu nefes yoluyla 
başka yolcuyu rahatsız edebilir. Aldığımız 
yolcu kalp hastası mı, kanser mi bileme-
yiz. Biz uyarıyoruz. Sıkıntı çok. Mesela 
durağa giriyoruz yolcuları indiriyoruz. 
Orta kapıdan yolcu binmeye çalışıyor. Biz 
onu göremiyoruz ki maskeli mi maskesiz 
mi göremiyorum. Yolcu benim önümden 
geçerken maskesini takıyor ama içeride çı-
kartıyor. Onu ben göremiyorum ama bazı 
yolcular onu söylüyor ya da uyarıyor. Bu-
rada uyarıcı anonslarımız var zaten sü-
rekli onları da yapıyoruz ama fayda 
etmiyor” ifadelerini kullandı. 

Sürecin farkındayız 

Bazı yolcuların girişte maske taktığını 
ancak seyahat esnasında maskesini çıkar-
dığını söyleyen Akgün, “Adam biliyor 
maske takması gerektiğini. Çıkarırsa za-
rarlı bunu biliyor ama içeri girince çıkartı-
yor. Sanki benden korkuyor ama kendi 
sağlığı için bunu yapması lazım. Tartış-
malar sabah ve akşam yoğun saatlerde 
olabiliyor. Mesela yolcu kapasitesi belli 
bu aracın. Dolu olduğu zaman mesaj atı-
yoruz alamıyoruz diyoruz. Arabayı tar-
taklamak isteyenler oluyor. Sorunlar var 
yani yaşıyoruz ama halletmeye çalışıyo-
ruz. Özellikle bu pandemi sürecinde çok 
fazla sorun yaşadık duyarsız yolcular yü-
zünden. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. 
İETT olarak sürecin farkındayız. Her 
şeyin bilincindeyiz ama biraz da insanla-
rımız duyarlı, bilinçli olsa bu sorunların 
hiçbiri olmaz yani. Özellikle maske konu-
sunda lütfen vatandaşımız daha duyarlı 
olsun şeklinde konuştu.
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AKM inşaatında sona yaklaşılıyor

HER sabah işe giderken kullandığı 
otobüs güzergâhında maskesiz yolcu-
lar gördüğünü söyleyen bir yolcu, 
“Bizim insanımızı uyarmak şart. 
Uyarınca maskesini takan da var. 
Dikkate almayan da var. Onlara ne 
yapabilirsin ki. Kavga mı edelim? 
Herkesin hem kendi sağlığını hem 
başkasının sağlığını düşünmesi 
lazım” dedi. Bir başka yolcu ise, 
“Biraz duyarlı olsak zaten bu hasta-
lığı yeneceğiz. Şoförler uyarıyor ama 
darp edilenler bile var” diye konuştu. 

Maskesiz yolcuları uyardığında in-
sanların duyarsızlığı ile karşı karşıya 
kaldığını söyleyen 16 yıllık İETT şo-
förü Mustafa Erbiçen de, “Yolcu 
maskesini takarak biniyor ama aracın 
içerisinde maskesini indiriyor. Onu 
biz uyardığımızda ise tersliyorlar. ‘Ne 
olacak maske takmasak? Hiçbir şey 
olmaz’ diyorlar. Biz uyarıyoruz, diğer 
yolcular da destekliyor. Onlar da uya-
rınca mecburiyetten söylene söylene 
takıyor. Bize ‘Gereksiz korkuyorsu-
nuz’ diyen bile oluyor” dedi. DHA  

İnsanımızı uyarmak şart 

Toplu taşıma araçlarında şo-
förler ile kurallara uymayan 
yolcular arasında yaşanan 
maske takma, sosyal mesafe 
tartışmaları bitmek bilmiyor. 
Yolculardan anlayış ve yardım 
beklediklerini söyleyen İETT 
şoförleri yaşadıkları bazı 
olayları, "Bizim yanımızdan 
geçerken maske takıyorlar, 
geçince çıkarıyorlar. Uyarınca 
tersliyorlar, yolcular da bize 
destek verince takıyorlar.  
Ne bizi ne kendilerini ne de  
yolcuları düşünüyorlar"  
şeklinde anlattı

BÜTÜN dünyada etkili olan 
koravirüs salgını tedbirleri 
kapsamında, Sağlık, Çevre 

ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıkları ta-

rafından alınan önlemler çerçevesinde 
çalışmaların devam ettiği yeni AKM 
binası şantiyesinde, işçi sayısı azaltılıp 
sosyal mesafe kurallarına uyularak in-

şaat sürdürülüyor. 95 bin 596 metre-
kare kapalı alana sahip, 5 ayrı bloktan 
oluşacak yeni AKM binasında tüm 
bloklarda kaba yapı imalatları ta-
mamlandı. Çalışmalar da şu anda 
akustik duvarlar, asma tavanlar, giy-
dirmeler gibi içerde yapılacak işlere 
yoğunlaşılmış durumda. 

1969 yılında açılmıştı 

Atatürk Kültür Merkezi, 1969 yılında 
Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Ti-
yatroları’nın eserlerini icra etmesi 
amacıyla açılmıştı. O zamanlar dünya-
nın en büyük 4. sanat merkezi olan 
bina, 1970 yılında meydana gelen 
büyük yangın sonrası tekrar onarılarak 
1977 yılında Atatürk Kültür Merkezi 
adını almıştı. 2008 yılından itibaren 
kullanılmayan bina 2018 yılında  yeni-
den projelendirdi. Eskiyen yapı yıkıldı, 

yenisinin temelleri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 
Şubat 2019'da atıldı. Yeni AKM aslına 
uygun olarak tasarlandı. Projeyi, eski 
binanın mimarı Hayati Tabanlıoğ-
lu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu çizdi. 

Yeni AKM'de neler var? 

Yeni Atatürk Kültür Merkezi Proje-
sinde 95 bin 596 metrekare kapalı 
alan bulunuyor. Proöede 2 bin 40 ki-
şilik opera salonu, ayrıca 827 kişilik 
tiyatro, konferans salonları, oda ti-
yatro salonları, sahne makyaj ve kulis 
odaları, fuaye alanları, atölye ve depo 
alanları, bale çalışma salonu, solist ve 
orkestra sergi salonları, kayıt stüdyo-
ları , prova salonları, sanat galerileri 
ve sergi salonları, kitap kafeler, top-
lantı odaları idari ofisler ve 435 araç-
lık kapalı otopark bulunuyor. DHA 

LUTFEN BIZE 
YARDIMCI OLUN

Taksim'de temeli 10 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi  
binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü 95 bin 596 metrekare kapalı alanı bulunan inşaatta sona yaklaşılıyor

Kanun GÖÇER
HAYATIN SÜZGECİ

kanungocer1@gmail.com

O Kürt’ü  
dövdürmeyecektik! 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP 
bir toplum yani, kitle partisi mi yoksa sadece 
lidere endeksli bir parti mi? 

Sorumu iki șıkı içeren şekilde soruyorum, fakat 
aynı zamanda cevabı da içinde bir soru soruyorum, 
aslında!  

Benim bu soruya cevabım: AKP, kesinlikle lidere 
endeksli bir partidir ve șu an bu partinin başında 
Recep Tayyip Erdoğan olmasa, yüzde 1 dahi oy
alamaz. 

Türkiye’mizde kitle partisi diyebileceğim iki parti 
vardır: birisi CHP, diğeri ise MHP’dir. Bu partilerin 
başına kim geçerse geçsin, alacakları oy üç aşağı 
beş yukarı aynıdır. 

Bunları şu sebepten yazıyorum. 
Mevcut iktidar yıpranıyor, yanlışlar yapıyor; 

hatta parmağını gözümüze gözümüze sokuyor; 
dolayısı ile oyları düşüyor. 

Ama oy oranı yüzde 30’un altına hiç inmiyor. 
Ama buna rağmen ana muhalefetin oyları da hiç 

artmıyor: hatta aksine düşüyor bile! Soru şu: prob-
lem iktidarda mı yoksa hiçbir olgun ve samimi bir 
muhalefet yapamayan CHP de mi? 

Benim fikrim kesinlikle problem CHP’de. İktidar 
yanlış yapar, hata yapar. Buna karșın, muhalefet 
bu yanlış ve hataları toplar ve gerektiği gibi halka 
anlatır ama nasıl anlatır, Kim anlatır? 

İki elin parmak sayısı kadar seçim kaybeden 
bir lideri birçok seçmen dikkate almaz.  

CHP tarihinde hiçbir genel başkan bu kadar çok 
seçim kaybedip, o makamda bu kadar durmaya 
heveslenmemiştir. 

Sonucu ise ortadadır. İktidarın bunca yanlış ve 
hatalarına rağmen, muhalefetin oyları, maalesef 
bir puan bile yukarıya çıkamıyor. 

Şimdilerde ana muhalefet çok önemli bir hata 
daha yapıyor: HDP, iktidar tarafından berber 
koltuğuna oturtuldu. 

Saçlarının kesilmesini istemeyen çocuğa
babasının dayatması ile saç tıraşı yapılıyor; hem de 
baba nasıl isterse öyle tıraş ediliyor. 

Bu hataya en yüksek perdeden muhalefet etmesi 
gereken parti CHP olmalıdır. 

6 milyon oy almış partiyi budamak ve sonrasında 
ise kapatmaya kadar gӧtürmeye niyetli bir iktida-
rın karşısında sus pus olursanız o meşhur fıkradaki 
gibi olursunuz: 

(Bahçesine giren üç çocuğu yakalayan bahçe 
sahibi neden bahçemdeki meyveleri çalıyorsunuz 
diyerek çocuklara hepsini bir kenara sıkıştırıp sor-
muş: “Sen nerelisin?” demiş. Biri “Ben Kürt’üm” 
demiş. Dayağı yemiş. Digeri ise “Ben Süryani’yim” 
demiş ve o da dayağı yemiş; sonuncusu ise “Ben 
Türk’üm” demiş. Hepsini döven bahçe sahibi 
Türk çocuğu da dövmüş. 

Dayaktan perişan olan bu üç genç evlerine doğru 
perişan halde giderlerken, gençlerden birisi demiş 
ki biz yanlış yaptık ilk dayak yiyen bu kürdü 
dövdürmeyecektik, eğer biz bir olabilseydik o adam 
hiç birimizi dövemeyecekti.) 

“Sarı ӧküzü vermeyecektik!” hikâyesinden esin-
lenip yukarıdaki hikâyeyi oluşturdum. Ama derdim, 
burada kısaca kıssadan bir hisse yaratmak, tabi. 

Şimdi senin kuruluş geçmişin bu dünyada en eski 
üç partiden biri iken tarihin çok partili süreci başla-
tacak kadar devrimci bir gelenekten gelen bu parti-
nin yapacağı en güzel muhalefet tarzı hakkın ve 
hakkaniyetin yanında olmak ve olan bitene gerek-
tiği gibi muhalefet yaparak, tepki gösterebilmektir. 

Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır. 
İnanıp da bu iktidara oy verenlere hiçbir sözüm 

yoktur. Demokrasi ile yönetilen ülkemizde çoğunluk 
esasına göre yönetiliyoruz ama diğer demokrasi dışı 
olayların karşısında, muhalefet olarak, artık lütfen 
sıkı durun. 

Tekke ve zaviyeleri kapatan yasanın tarihi 
30 Kasım 1925.  

Bulunduğumuz yıl 2020 ülkemizi kimler nasıl 
yönetiyor devlet kurumlarında Fetö tarzı, vakıflara, 
cemaatlara üyeliği olanlar işe alınırken, sen ne ya-
pıyorsun Sayın CHP yöneticisi?  ATATÜRK tehli-
keyi neredeyse 100 yıl ӧnce görmüş ama sen öyle 
acizsin ki, çıkmış yasayı bile koruyamıyorsun. 

Nerede ise Atatürk'e küfretmenin serbest olduğu 
bir ülkede sana 5816 no lu maddeyi çıkaran 
Menderes hükümetinden bu zamana kadar hiç 
bu kadar Aatamıza hakareti bir arada gördün mü? 

Neredesiniz? 

Devleti yöneten yakın kişilerin çocukları akraba-
ları ihaleler alırken, servetlerine servetler katılır-
ken, ihalelerin vakıflar aracılığı ile istenilen kişilere 
verilirken, milyonlarca okumuş işsiz ordusu varken, 
taraflı medya bu kadar bariz bir şekilde konuşma 
yazma özgürlüğünü tek taraflı kullanırken, dış poli-
tikada adeta her ülke bize düşman olmuşken, dövi-
zin ülkeyi yönetenlerin söyleminin aksine 
yükselişinden kim sorumlu sen bunları ibraz bile 
edemezken halktan hangi yüzle hangi meziyetinle 
oy isteyeceksin. 

Sayın ana muhalefet yöneticileri: 
Yӧnetiminde herkim olursa olsun yüzde 20-25 

oy potansiyeli olan bir kitle partisinin bunca yıldır 
bașındasınız. Bu oy oranını neden bir milim artıra-
madığınız bizim malumumuz da, bu sizin ne zaman 
malumunuz olacak? Esas soru bu aslında! En azın-
dan, mevcut anketlerde ortaya çıkan  % 20’lere 
varan kararsız seçmenin ve kendi seçmeninizin fik-
rini değiştirecek söylemler ve politikalar üretemez-
seniz, sizi tarih yargılar. Lütfen, biraz muhalafet! 
Çok șey mi istiyoruz, sizlerden! 

Sağlıcakla kalınız.

NE KENDİLERİNİ  
NE BİZİ  

DÜŞÜNÜYORLAR
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S
ORU 1: “Tahakkuk onayı işleme alındı.
Geçmiş dönem tahakkuk onaylama iş-
leme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik

Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem ta-
mamlandığında sonuç burada görüntülenebile-
cektir. “Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 1: İlgili Sosyal Güvenlik Merkezi-
nin işlemini bitirmesini bekleyiniz.

SORU 2: Onaylamaya çalıştığınız SGK iş-
yeri bilgileri içeren tahakkuk farklı bir şubenin
beyannamesi ile tekrar gönderildiği için, bu be-
yannameyi onaylayamazsınız. Mesajı alındı-
ğında ne yapılmalıdır?

CEVAP 2: İki farklı e-beyanname şifresi ile
aynı işyerini göndermeye çalışıyorsunuz şifre
sahibi diğer personelinizle iletişime geçip kont-
rol ediniz.

SORU 3: “7252 tanımlama ekranında “İs-
tenilen bilgilere göre herhangi bir kayıt gelme-
miştir.” Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 3: 7252 teşvik tanımlaması yap-
mak için T.C. Kimlik No yazdığınızda "İstenen
Bilgilere Göre Herhangi Bir Kayıt gelmemiş-
tir." mesajı aldığınız sigortalıların işe giriş bil-
dirgelerini temin edip Sosyal Güvenlik
Merkezine Entegre Tescil uygulamasında bulu-
nuyor ise güncelleme yaptırılması bulunmuyor
ise yeni giriş yapılması için başvurmanız 
gerekmektedir.

SORU 4: MUHSGK Uygulamasında “SGK
MESAJI: “D” Belge Türü ve Kanun Numarası
Değişikliği Tahakkuk Nedeni Tanımlı Değil”
Mesajı alındığında ne yapılmalıdır?

CEVAP 4: MUHSGK da "D" tahakkuk ne-
deniyle Belge/Kanun No değişikliği özelliği
henüz açılmamıştır. EbildirgeV2 den "D" ta-
hakkuk nedeniyle bildirim yapabilirsiniz.

SORU 5: 5510 sayılı teşvik eklenmesi unu-
tulmuş ve MUHSGK beyannamesi iptal edil-
miş ise “Bu Belgenin aslı yok Bu Belgenin aslı

Daha Önce Girilmiş (Ek belge girişi
yapabilirsiniz)!!! Mesajı alındığında ne 
yapılmalıdır?

CEVAP 5: Eğer yeni bir sigortalı vermek is-
tiyorsanız ekte sadece o sigortalıyı yazmalısı-
nız. Eğer daha önce onayladığınız bir
sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksı-
nız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde)
bir satır asıl/ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.

SORU 6: Ağustos ayı MUHSGK ‘da bildir-
gesinde X sayıda sigortalımızı 5510 sayılı
kanun ile verdik fakat kanun numarası değişik-
liği yapıp Y sayıda sigortalımızı 27103 sayılı
kanunla düzeltme verilmek istendiğinde, sis-
temde sigortalının ay içerisinde hizmet süresi
30 günden fazla olamaz uyarısı veriyor ise ne
yapılmalıdır?

CEVAP 6: Eğer daha önce onayladığınız bir

sigortalınızın bilgilerinde değişiklik yapacaksı-
nız bir satır iptal (asılla aynı olacak şekilde) bir
satır ek (doğru bilgilerle) yazılmalıdır.

SORU 7: Yeni çıkan 7252 Teşviki alan kişi-
ler beyannamede 2 satır mı yoksa tek satır ola-
rak mı bildirilecek? Teşvikli SGK günü bir satır
ve kanunsuz günler bir satır olarak 2 satır mı
olacak? Yoksa sadece 07252 olarak tüm gün-
ler tek satırda mı bildirilecek?

CEVAP 7: 7252 kanun numarasında 30
gün bildirebilirsiniz bölmenize gerek yoktur.

SORU 8: MUHSGK beyannamesinde be-
yanname onaylandı, fakat SGK kısmında ha-
talı olduğunu görülmesi durumunda ne
yapılmalıdır?

CEVAP 8: Düzeltme beyannamesi hazırla-
yarak sadece eksik kalan tahakkuklara esas
bilgileri yüklemelisiniz.

SORU 9: “Bu bilgilere sahip bildirge önce-
den oluşturulmuştur. Henüz onaylanmamıştır.
Söz konusu belgenin işlemleri tamamlanmadan
veya MUHSGK üzerinden iptal edilmeden
belge gönderilemez." Mesajı alındığında ne 
yapılmalıdır?

CEVAP 9: "Bu bilgilere sahip bildirge önce-
den başka bir beyanname ekinde oluşturulmuş-
tur. MUHSGK (e-beyanname/defter beyan)
üzerinden iptal edilmeden belge gönderilemez.
Eğer onaylamış olduğunuz aynı belgeye ait bir
belgeyi tekrar göndermek istiyorsanız, söz ko-
nusu belgenin işlemleri SGM tarafından onay-
landıktan sonra yeniden belge gönderiniz.

SORU 10: 17103/27103 kanun numaralı
belgedeki sigortalıların ortalamaya ilave olma-
sına rağmen ortalama hatası verilerek belge
onaylanmamaktadır. Bu durumda ne
yapmalıdır?

CEVAP 10: MUHSGK beyannamesinin iç-
eriğindeki farklı belge türü veya kanun num-
arası ile düzenlenen tahakkukların “hatalı”
durumda olup olmadığı kontrol edilmeli, “ha-
talı” durumda olanların düzeltilmesi gerekir.
17103/27103 kanun numarasında ortalama
kontrolü yapıldığından, ortalama sayı kadar si-
gortalı için oluşturulan diğer tahakkukların
“onaylanabilir” durumunda olması gerekir

Saygılarımla... 

MUHSGK’DA SIKÇA SORULAN
SORULAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

Her 4 kişiden 1’i
devlette çalışıyor
Kamu kurumlarında çalışan perso-
nel sayısı 68 bin 345 kişi daha arta-
rak 4 milyon 767 bin 345’e ulaştı.
Böylelikle her dört kişiden biri ka-
muda istihdam edilmeye başlandı.

KAMU kurumlarında çalışan perso-
nel sayısı 68 bin 345 kişi daha arta-
rak 4 milyon 767 bin 345'e ulaştı.

Yıl sonunda bu sayının 5 milyona ulaşması
bekleniyor. Kamu istihdamının toplam istih-
dam içindeki payı da yüzde 23'e çıktı. Böylelikle
her dört kişiden biri kamuda istihdam edilmeye
başlandı. Bunların 2 milyon 944 bini memur, 1
milyon 161 bini işçi, 496 bini de sözleşmeli per-
sonel statüsünde çalışıyor. CHP Genel Başkan
Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan
Toprak, "Önceki yıllarda yüzde 15'in altında
olan toplam çalışanlar içindeki kamu istihdamı
payı, 2018 sonundan itibaren hızla artışa geçti.
Önceki yıllarda 15 milyona kadar yükselen özel
sektör istihdamı ise 12 milyon 671 bin kişiye
düştü" dedi. 

Kadrolaşma var

"Devleti hantal yapıdan kurtarmayı vaateden
AK Parti iktidarı, kamuda personel alımlarına
hız veriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi'ne (CHS) geçişle birlikte 2018 yılından iti-
baren kamu kurumlarında partizan
kadrolaşmaya hız verildiği gözleniyor" diyen
Toprak, "Bu yılın ilk çeyreğinde kamu istihdamı
yüzde 4 artarak 4 milyon 699 bin kişiye, hazi-
ran sonu itibarıyla ise 68 bin 345 kişi daha arta-
rak 4 milyon 767 bin 345 kişiye ulaştı. Bu
verilerin ışığında 2020 sonunda kamu personeli
sayısı 5 milyona çıkacak. 5 milyona yaklaşan
kamu istihdamının toplam istihdam içindeki
payı yüzde 23'ü aştı. Kayıtlı istihdamın dörtte
biri yani her dört kişiden biri kamuda istihdam
ediliyor. İstihdam edilenlerin 2 milyon 944 bini
memur, 1 milyon 161 bini işçi, 496 bini de söz-
leşmeli personel statüsünde çalışıyor" ifadele-
rini kullandı. 

Özel sektör geriliyor

Sadece 2018 yılında kamudaki yeni istihdamın
749 bin kişi birden arttığını vurgulayan Toprak,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Önceki yıllarda 15
milyona kadar yükselen özel sektör istihdamı,
2020 Haziran ayı itibarıyla 12 milyon 671 bin
kişiye düştü. Bu aynı zamanda özel sektör is-
tihdamının 2015 yılının da altına düşmesi, beş
yıl geriye gitmesi anlamına geliyor. Her ne
kadar salgın nedeniyle kapanan işyerleri, faali-
yetleri durdurulan işletmelerin özel sektör istih-
damındaki gerilemede etkili olduğu söylense de
son üç yıldan bu yana ekonomik büyüme açı-
sından performans sergileyemeyen Türkiye
ekonomisinin yeni yatırım ve yeni istihdam ya-
ratmakta da gerilediğini görmekteyiz."

Devlet her alanda büyüdü

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul
Milletvekili Erdoğan Toprak, verilen tüm istih-
dam teşviklerine, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan
yapılan milyarlarca liralık desteğe rağmen özel
sektörün istihdamının artmadığını vurguladı.
Toprak şöyle devam etti: “Bu tablo devam ettiği
takdirde uzun yıllar ülkemizin işsizlik, özellikle
genç işsizlik sorununun çözülemeyeceği, istih-
damın yükünün ağırlıkla kamu kesiminin üze-
rine bineceği görülüyor. Seçim dönemlerinde 6
ay süreli geçici istihdamlarla, milyonlarca işsi-
zin umutlarını istismar eden iktidar, siyasi refe-
ranslı, partizan kadrolaşma ile işsiz gençlerimiz
arasında da ayrımcılık yapıyor, milyonlarca
gencin gelecek umutlarını, iş bulma ümitlerini
tüketiyor. İktidara geldiğinde israfı sonlandır-
mayı vaat eden AK Parti, 18 yılın sonunda dev-
leti her alanda büyütüp, hantallaştırdı.”

Normalleşme sürecinde,
temsilcilerin yüzde 47,8’i
fiyatları düşürmenin 
büyük ölçüde başarılı 
bir pazarlama stratejisi
olmadığını düşünürken, en
önemli stratejinin temizlik
ve hijyen standartlarını
arttırmak olduğu
vurgulandı. Yerli turistin
pazar payının artacağını,
Amerikalı turistin ise pazar
payının azalacağını belirten
temsilciler, doğa ve sağlık
turizminin payının artacağı
öngörüsünde bulundu

İstanbul’daki turizm sek-
törünün yüzde 42’si
faaliyetlerini 10 yıl ve üzeri
bir süreden beri devam et-
tirirken; yüzde 85,5’i
COVİD-19 krizi sebebiyle
yüzde 75 ve üzerinde ciro
kaybı yaşadığını ifade etti.
Yüzde 72’si finansal yardım
almadan operasyonlarına 3
aydan daha uzun süre
devam edemeyeceğini;
yüzde 16,9’u COVID-19
sürecinde çalışanlara ücret-
siz izin verildiğini belirtti

DAYANIRIZ!
EN FAZLA 3 AY

Verilerin elektronik posta yöntemiyle anket üzerinden toplandığı COVID-19 Pandemisinin İstan-
bul Turizm Sektörüne Etkileri Araştırması 2020, 27 Eylül Dünya Turizm Gününde yayınlandı. 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi İstan-
bul İstatistik Ofisi, COVID-19 pan-
demisinin turizm sektörüne etkileri

üzerine yapılan araştırmada İstanbul’da
246 turizm sektörü temsilcisi ile görüştü.
Verilerin elektronik posta yöntemiyle anket
üzerinden toplandığı COVID-19 Pande-
misinin İstanbul Turizm Sektörüne Etkileri
Araştırması 2020, 27 Eylül Dünya Turizm
Gününde yayınlandı. 

Yüzde 42’si 10 yıldan eski

Haziran- Ağustos 2020 tarihleri arasında
görüşülen 246 turizm sektörü temsilcisinin
yüzde 7,4’ü faaliyetini bir yıldan daha kısa
bir süredir, yüzde 33,3’ü 2-5 yıl arasında,
yüzde 17,3’ü 6-10 yıl arasında ve yüzde
42’si 10 yıl ve üzeri bir süreden beri devam
ettirdiğini belirtti. Bu işletmelerden yüzde
52,3’ü 1-5 kişi, yüzde 28’i 6-15 kişi, yüzde
15,2’si 16-50 kişi ve yüzde 4,5’i 50 ve üze-
rinde kişi istihdam ediyor. COVİD-19 krizi
sebebiyle, temsilcilerin yüzde 1,6’sı yüzde
25 ve altında, yüzde 1,6’sı yüzde 25-50
arasında, yüzde 11,3’ü yüzde 50-75 ara-
sında ve yüzde 85,5’i yüzde 75 ve üzerinde
ciro kaybı yaşadığını ifade etti.

Finansal yardım şart

Turizm anketine katılan temsilcilere,
“Mevcut durumu göz önüne alarak finan-
sal yardım olmadan operasyonlarınıza kaç

ay devam edebilirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 72,2'si 0-3 ay, yüzde
17,5'i 4-6 ay arası, sadece yüzde 2,1'i bir
seneden fazla devam etmenin mümkün
olduğunu belirtti. Covid-19 sürecinde,
sektör temsilcilerinin yüzde 70,8’i kısmi
çalışma ödeneğine başvurduklarını; yüzde
52,7’si ise çalışanlarına ücretsiz izin verdi-
ğini açıkladı. Sektörün 2019 yılı hacmine,
katılımcıların yüzde 6,1’i 6 aydan daha
kısa, yüzde 21,4’ü 7-12 ay, yüzde 44’ü 1-2
yıl ve yüzde 28,4’ü 2 yıl ve üzeri bir sürede
ulaşabileceğini ifade etti. Temsilcilere
2019 yılındaki gerçekleşmelere göre, 2020
yılının son çeyreğinde talepte nasıl bir
düşüş gerçekleşeceğini düşündükleri so-
ruldu. Yüzde 52,7’si yüzde 80 ve üzerinde
bir düşüş yaşanabileceğini belirtirken sa-
dece yüzde 4,5’i yüzde 20’nin altında bir
düşüş gerçekleşeceğini belirtti. 2021 yılı-
nın ilk çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı
dönemine göre, temsilcilerin yüzde 39,9’u
yüzde 80’in üzerinde, yüzde 17,7’si yüzde
20’nin altında bir düşüş gerçekleşebilece-
ğini söyledi.

Temizlik ve hijyen şart

Normalleşme sürecinde temsilcilerin
yüzde 76,5’i temizlik ve hijyen standartla-
rını arttırmanın daha başarılı bir pazar-
lama stratejisi olabileceğini kaydetti.
Başarılı olacağını düşündükleri diğer pa-

zarlama stratejileri ise yüzde 64,2 borçla-
rının yapılandırılması, yüzde 60,9 yatırım-
ların ertelenmesi oldu. Başarılı
olmayacağı düşünülen stratejilerin ba-
şında ise yüzde 67,5 ile işletmeyi tama-
men kapatma, ikinci sırada yüzde 47,8 ile
fiyatları düşürme stratejisi geldi.
“COVID-19 sonrası pazar payı açısından
karşılaştırıldığında, coğrafi pazarlarda
nasıl bir değişim bekliyorsunuz?” soru-
suna katılımcıların büyük çoğunluğu tüm
pazarların azalacağını, yüzde 22,2’si yerli
pazarın artacağını belirtti. Katılımcıların
yüzde 16,9’u Ortadoğu ve Körfez payının
artacağını; 79 ise Güney Amerika payının
azalacağı tahmininde bulundu.

Doğa ve sağlık turizmi artacak

“COVID-19 sonrası pazar payı açısından
karşılaştırıldığında, pazarlarda nasıl bir
değişim bekliyorsunuz?” sorusuna, katı-
lımcıların yüzde 40’ından fazlası doğa ve
sağlık turizminin payının artacağını;
büyük çoğunluğu ise MICE (kongre ve et-
kinlik turizmi), gastronomi, eğlence, alış-
veriş, kruvaziyer, deniz ve spor turizminin
payının azalacağını öngördü. COVID-19
sürecinde en önemli kamu desteği olarak,
temsilcilerin yüzde 63,4’ü mali yardım ve
ertelemeleri, yüzde 61,3’ü kısa çalışma
ödeneği gibi işgücünü korumaya yönelik
destekleri gösterdi. Temsilcilerin yüzde

75’inden fazlası, kişi başı konaklama ma-
liyetlerinin artacağını, konaklama kapasi-
telerinin düşeceğini ve sektörde bilgi
iletişim teknolojilerinin artacağını ön-
gördü. Bunun yanında, COVID-19 ile be-
raber fiyat bazlı ve kalite bazlı rekabetin
artacağı, marka imajının rekabette ön
plana çıkacağı kaydedildi. Turizmde aracı-
lığın geleceği ve taşeron kullanımı açısın-
dan ise temsilciler kararsız olduklarını
belirtti. Katılımcılar yöneltilen “Sizce
COVID-19 sürecini daha etkin yönetebil-
mek için kısa-orta-uzun vadede destinas-
yon ve işletme bazında neler yapılmalı?”
sorusunda yeni bir planlama ve strateji
geliştirilmesi gerektiği belirtildi. Yapılan
analiz sonucunda en fazla değinilen iki
konu: temizlik önlemleri ve maddi destek
oldu. Katılımcılar, uzun vadeli planlardan
ziyade, kısa vadeli olarak işletmelerin ha-
yatta kalabilmesi için önlemlerin acilen
geliştirilmesi gerektiği ifade etti. Yüzde 11,
önlemlerin varlığıyla sektörün ayakta ka-
labileceğini; buna karşılık yapılacakların
kısa vadede hijyen önlemlerinin alınması,
hedef kitleye yönelik etkili ve hızlı bilgi
akışı sağlanması ve güven ortamı oluştu-
rulmasının gerekliliğine değindi. Alınan
önlemler ışığında işletmelere verilecek “tu-
rizm sertifikasyonu”yla yeni normale yö-
nelik bir standart geliştirilmesi gerektiği
önerildi. HIDIR ULAĞ

Yüzde 12, maddi destekler yoluyla işletmelerin de-
vamlılığının sağlanabileceğini düşündü. Desteği,
maddi anlamda para yardımı, personellerinin üc-
retinin karşılanması, kredi ve hibe desteğinin ge-
rekliliği olarak değerlendirdiler. Genel görüş
piyasaların uzun süre durgunluk içerisinde olacağı
ve yapılan borç ertelemelerinin de ilerleyen za-
manda işletmeleri zor duruma sokacağı yönünde
oldu. Orta vadede ekonomik anlamda işletmelerin
talebi, öncelikli olarak vergi muafiyeti ve borçların
yapılandırılması yönünde oldu. TC Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Bir-
liği (TURSAB)’dan ekonomik destek bekleyen
temsilciler, hizmet odaklı rekabet ve sektör içeri-
sinde fırsat eşitliği sağlanmasını önerdi.

Orta vadede piyasaların hareketlenmesi için
pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerine
ağırlık verilmesi gerektiğini düşünen katılımcı-
lar, bu konuda reklamlar ve kamu spotlarıyla
bilgi akışı sağlanması, devletin destek olması
beklentisi içerisindeler. Pazarlama çeşitliliğiyle
birlikte yeni destinasyonların da keşfedilmesi
gerektiği, bu amaç doğrultusunda, uluslar-
arası ilişkilerin iyi tutulması gerektiği düşünül-
mektedir. Aynı zamanda sektörün bu süreci
atlatabilmesi için iç turizme yönelik faaliyetle-
rin sürdürülmesi gerektiği de belirtildi.

Vergi muafiyeti getirilsin Reklam ve tanıtıma
ağırlık verilmeli



A zerbaycan Savunma Bakanlığı, Erme-
nistan ordusunun bu sabah saat 
06.00’da cephe hattı boyunca, Azer-

baycan ordusunun mevzileri ile sivil yerleşim 
alanlarına ateş açtığını Azerbaycan’ın cephe 
hattında karşı saldırıya geçtiğini duyurdu. İki 
ordu arasında çatışmaya ilişkin CHP'den bir 
açıklama geldi. CHP Genel Başkan Başdanış-
manı Ünal Çeviköz, "Ermenistan tarafından 
uluslararası hukuka aykırı gerçekleştirilen ateş-
kes ihlalini, sivillerin ölümüne ve yaralanma-
sına neden olan Azerbaycan'a yönelik 
saldırısını kınadıklarını" bildirdi. Çeviköz, yap-
tığı yazılı açıklamada, "Ermenistan'ın sabaha 
karşı gerçekleştirdiği saldırıyı büyük bir endişe 
ve üzüntüyle öğrendiklerini" belirtti.      

Barışçıl yollar denenmeli 

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Çeviköz 
açıklamasında, "Ermenistan tarafından ulus-
lararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen 
ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve yara-

lanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman Azer-
baycanlı kardeşlerimizin yanında olduğunun 
altını bir kez daha kuvvetle çiziyoruz. Türkiye, 
uluslararası toplum başta olmak üzere, Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Gru-
bu'nu daha fazla can kaybına yol açılmadan 
harekete geçirmeli ve sorunun barışçıl yollarla 
çözülmesine mutlaka destek olmalıdır" dedi.    

Askerler geri çekilsin 

Yıllardır çözüm bulunamayan Yukarı Kara-
bağ sorununun savaşla halledilmesinin müm-
kün olmadığını vurgulayan Çeviköz, barışın 
sağlanabilmesi için öncelikle Ermenistan'ın 
işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprakların-
dan askerlerini geri çekmesi gerektiğine işaret 
etti. Çeviköz, açıklamasını, "Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kar-
deşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına baş 
sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifade-
siyle bitirdi.      

Vatandaşın tüketici kredisi ve 
kredi kartı borçları toplam 
720 milyara yükselmiş. 

Açlık sınırı 2 bin 374 lira, yoksulluk 
sınırı ise 7 bin 732 lira olmuş. 

Tahsil edilemeyen ve takibe alınan 
krediler 152 milyar 600 milyona 
ulaşmış. 

Verilen 900 milyar kredinin yüzde 
yaklaşık 20'si batak. 

20 milyar dolar borcu vatandaş 
ödeyemediği için icralık olmuş. 

Vatandaş 100 milyar dolar, kredi 
kartı ve tüketici kredisi kullanmış. 

Hukuksuzluk diz boyu... 
Kovid-19 yayılmış... 
Binlerce insanımızı kaybetmişiz. 
Sağlık çalışanları, terör saldırısı diye 

değerlendirdiğim Covid-19'a karşı can 
siparene çalışıyorlar. Koronavirüs vaka-
larının yüzde 20'sinin sağlık çalışanı 
olduğuna bakınca nasıl mücadele 
edildiğini daha iyi görmek gerekiyor. 

Bahçeli'nin TTB'ye sözleri  
talimat niteliğinde 

Canlarını yitirmelerine, salgına 
yakalanmalarına, virüse yakalananların 
tedavi sürecinde maaşları kesilmelerine 
ve çok büyük fedakarlıklarla en ön 
safta mücadele etmelerine rağmen; 
doktorların örgütü Türkiye Tabipler 
Birliği'ne MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli kapatılmalı demiş. 

Aslında savcılara bir anlamda 
talimat vermiş. 

''Şehirler arası yollarda gösteri ve 
yürüyüş yapılamaz' hükmü Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilince 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Ana 
caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş 
hakkının ortadan kaldırılmasını onayla-
dınız. Polis koruması almana gerek 
yok. Bisikletinle işe git gel bakalım" 
demişti. 

Mustafa Kemal Atatürk'ten  
bir şey eksilmiyor! 

Hukukun guguk olduğu, insanların 
hukuku, adaleti aradığı, Karadeniz'de 
gaz bulunması üzerinden topluma gaz 
verildiği, Ege ve Akdeniz'de işlerin 
istenildiği gibi gitmemesi, dış politikada 
tam bir yalnızlaşma döneminde; İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 
9 Eylül’deki Taksim toplantısında, 
Mustafa Kemal Atatürk’ten “Gazi 
Mustafa Kemal” diye söz etmesi üze-
rine TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, 
“Atatürk’ün adını kullanmamak tercihi-
niz mi” diye sormuş ve Kaftancıoğlu 
da, "Gazi Mustafa Kemal demekle ken-
dimi daha ait hissediyorum" demiş. 

Toplantıda bulunan, Sözcü gazetesin-
den Serpil Yılmaz'da bu diyaloğu 
köşesine taşımış. Bence iyi de etmiş. 
Bir gazeteci yazarken "Bu yazacağım 
şey, o kişiye zarar mı verir, yarar mı 
sağlar" diye düşünür mü? Gazeteci, 
siyasetçinin basın danışmanı değil ki? 

Canan Kaftancıoğlu'nun Gazi 
Mustafa Kemal sözü üzerine kıyamet 
koptu. 

Türkiye'nin en önemli gündemine 
dönüşmüş... 

Hadi gel de burdan yak... 
Türkiye'nin temel meselesine bakın... 

Mustafa Kemal mi, Mustafa Kemal 
Atatürk mü? Hangisini söylerseniz 
söyleyin sanki Cumhuriyetin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'ten bir şey 
eksiliyormuş gibi... 

Kılıçdaroğlu'na organize kötülük 

CHP'nin içindeki müzmin muhalifler, 
PM'ne aday olup seçilemeyenler, millet-
vekilliğine, belediye başkanlığına, 
belediye meclis üyeliğine aday olup 
aday gösterilmeyenler, parti yönetimin-
den tasfiye olanlar ve bugünkü yönetim 
devam ettiği sürece partide; CHP'nin 

genel başkan, belediye başkanı, 
milletvekili olamayacağını görenler 
hep bir ağızdan Kaftancıoğlu üzerinden 
aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu dövmeye 
başladılar. 

Nasıl Gazi Mustafa Kemal denirmiş, 
nasıl sonuna Atatürk eklenmeden 
söylenirmiş. 

Tamam, bir siyasetçi, bir akademis-
yen konuşurken daha düşünerek 
konuşacak, daha itinalı kelimelerine 
seçecek bunlara eyvallah. 

Ancak, demokratik bir partide bir 
siyasetçi de kendine özgün fikirleri 
söylemiyorsa o partide nasıl demokratik 
bir parti olacak? 

Düşünün; Taksim Toplantısı'nda, 
Kaftancıoğlu'na "Atatürk’ün adını 
kullanmamak tercihiniz mi” diye soran 
eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, 
"Mustafa Kemal Gençlik Vakfı"nın 
kurucusu. 

Ama sonunda Atatürk yok. 
Memleket hareketi başlatan, genel 

başkanlık yarışını kaybetmekten yılma-
yan, müzmin genel başkan adayı, 2018 
yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
yüzde 31 oy almasını kendi hikmetin-
den zanneden Muharrem İnce; "Mus-
tafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal 
demek kimin haddine. Bu ülkenin 
kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemeli-
dir, edemez" demiş. 

Ancak 2013 yılında attığı bir twette, 
"Mustafa Kemal, silah arkadaşları, 
şehit ve gazilerimiz için dua ettik. Irak 
işgaline giden ABD askerleri için değil" 
diyen Muharrem İnce hadsizlik yapmış 
olmuyordu. 

Tabi bu tartışmalar başlayınca 
iktidar medyası durur mu? Onlarda 
tartışmaya balıklama atladılar. 

Bu tartışmadan dolayı, CHP'de tepki 
yaratılarak hem gündemi değiştirmek, 
hem de CHP içerisinden bir ayrılık 
yaratılmasına katkı sunmaya, kendisini 
Kemalist, Atatürkçü hisseden parti 
üyelerine mesaj vermeye çalıştılar. 

CHP kendi değerlerinden 
uzaklaşıyor. 

Sanki iktidar medyasının ve iktidar-
dakilerin çok umurundaymış gibi... 

Evet. Sözümüzü söyleyelim. 
Canan Kaftancıoğlu'nu eleştiren 

bir gazeteciyim. 
Bunu hem yazarak hemde konuşarak 

yapıyorum. 
Ancak söylediği söz üzerinden 

Kaftancıoğlu'nun itibarsızlaştırılmaya 
çalışılması, kellesinin alınma 
gayretlerini de anlamsız buluyorum. 

Demokrasi ve hukuk  
istemiyor muydunuz? 

Türkiye'nin iktidarına talip; tüm 
muhalif hareketleri bir çatı altında 
toplayarak, büyük Türkiye mutabakatı 
gerçekleştirmeye çalışan, Cumhuriyetin 
1. yıl manifestosunu 2. yüzyıl manifes-
tosu ile demokrasi ile Cumhuriyeti 
taçlandırmaya çalışan CHP'nin, Türki-
ye'yi otoriter bir Cumhuriyetten, demo-
kratik bir Cumhuriyete dönüştürme 
gayretleri çok anlamlı ve çok değerlidir. 

CHP'yi sadece Atatürkçüler ve 
Kemalistlerden oy almaya mahkum  
etmeye çalışan zihniyetin yaptığı ise, 
iktidarın ekmeğine yağ sürmektir. 
CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun genel başkan-
lığında yaptığı değişimler, Türkiye'nin 
demokratik değişimi için çok önemlidir. 
Ve ülkede demokrasi, hukuk isteyen 
herkesin mutlaka desteklemesi gereken 
çabalardır. 

Son söz: Kaftancıoğlu üzerinden 
bu süreci zayıflatmaya çalışan herkesin 
yaptığı, bugünkü iktidara açık açık 
hizmettir. 

Bu yazı https://turkish.aawsat.com 
sitesinden alınmıştır. 

CHP’deki bu  
tartışma kime yarar? 

Vatandaş kendi  
derdine yanar...

SİYASET
PAZARTESİ 28 EYLÜL 2020

SORUN SAVASLA 
HALLEDILEMEZ

GULED Abdi, TEKNOFEST Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte uçak ta-
sarımlarını inceleyerek, HÜRJET simülasyo-
nunu deneyimledi. 3 çocuklu ailenin en 
küçüğü olan Guled Abdi, ülkesindeki imkan-
sızlara rağmen yaptığı maket uçak model 
tasarımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi 
topladı. Azmiyle herkesin takdirini kazanan 
Guled Abdi için Türkiye'deki kullanıcılar, 'So-
mali'nin Selçuk Bayraktar'ı' yorumunu yaptı. 
Guled'in azmiyle ilgi toplamasının ardından 
Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'e katıl-
ması ve dron eğitimi alması kararı verildi. 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tali-
matı ile genç yetenek Guled, Somali'ye 
giden Türk yetkililer tarafından annesi Mar-
yama Hasan Muhammed ile birlikte uçakla 
Türkiye'ye getirildi. Gaziantep'e gelen Guled 
Abdi, Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki TEKNO-

FEST'in stantlarını inceledi. Maket uçak, İHA 
ve dron stantlarında bilgiler alan ve dere-
ceye giren yarışmacılar ile sohbet eden 
Guled Abdi, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu 
olduğunu söyledi.

Dağlık Karabağ'daki cephe hattında gerilim sonrası CHP'den yapılan açıklamada, "Ermenistan  
tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne ve 

yaralanmasına neden olan saldırıyı kınıyoruz" denildi. Açıklamada, yıllardır çözüm bulunamayan  
Yukarı Karabağ sorununun savaşla halledilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı

Cihaner’den HDP’ye destek
İLHAN Cihaner ve yanındakiler HDP Eş 
Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP 
MYK üyeleri tarafından karşılandı. Zi-
yarette konuşan Sancar, "Bana göre bu 
operasyonlarla, muhalefeti susturma ve 
Türkiye’yi kendilerine dikensiz gül bah-
çesi haline getirme manevralarının en 
kritik virajını dönmek istiyorlar. Bu virajı 
dönmelerine izin verirsek, önümüzdeki 
dönemler daha zor geçecek. Ama bunu 
durdurabilecek gücümüz var. Türkiye 
halklarının bu konuda inancını, kararlı-
ğını göstermek bize düşüyor. Muhalefe-
tin tepkili tavrı da muhalefete daha fazla 
cesaret verecektir” dedi. 

Bu oyunu bozmak lazım 

Cihaner ise muhalefetin söz konusu 
operasyonlara karşı bir arada tepki gös-
termesi gerektiğini ifade ederek, Sancar 
ile aynı görüşü savunduğunu dile ge-

tirdi. Ziyaret sonrası parti binası önünde 
basın toplantısı gerçekleştiren Cihaner, 
"6 yıl önce meydana gelmiş bir olayla, 
hatta kısmen yargı önüne gidip hukuk-
suzluğu tescil edilmiş bir olayla bu 
kadar geniş bir siyasi kadronun, sadece 
HDP olarak değil, eş zamanlı olarak 
‘İsimsizler Hareketi’ üyelerinin de gözal-
tına alınmasının hukuki olmadığı çok 
açık" dedi.  
Cihaner "Ama daha önemlisi siyasete 
yapacağı müdahaleler. İktidar istiyor ki, 
istediği zaman siyasi aktörler bir araya 
gelebilsin, istemediğinde de düşman ol-
sunlar. Bu oyunu bozmak lazım. Yani si-
yasi alanı daraltıyor. Onun için bunun 
bir gündem değiştirmek olarak ele alın-
maması gerekir. Muhalefetin bunun 
neye denk geldiğini okuması ve buna 
dair bir pozisyon alması gerekir. Muha-
lefetin bir arada buna karşı çıkmasını biz 

de çok istiyoruz. Biz de karınca kara-
rınca bu dayanışmayı göstermek için 
buradayız” diye belirtti. 

Hukuk dışı bir yöntem 

Cihaner, operasyonların her şeyden önce 
toplumun bir arada yaşama arzusuna ve 
HDP gibi bir partiye oy vermiş olanların 
seçme ve seçilme hakkına da müdahale 
olduğunu söyledi. “En önemlisi de gele-
ceğe dair Türkiye siyasetindeki olası bir 
takım alternatiflerin şimdiden dizayn edil-
mesidir” diyen Cihaner, “Böyle hukuk dışı 
yöntemlerle siyasete gene hukukun sopa 
olarak kullanılarak yapılan müdahaleleri  
kabul edilemez buluyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

Bu ziyaret çok anlamlı 

HDP Sözcüsü Ebru Günay ise yapılan 
dayanışma ziyaretinin kendileri için an-
lamlı olduğunu belirterek, "İktidarın hu-
kuku sopaya dönüştürdüğü, muhalefeti 
dizayn etmeye çalıştığı bir dönemde; 
partimize dönük bu saldırılarda bizi yal-
nız bırakmayan, bizimle dayanışan, ikti-
darın bu muhalefeti parçalayan, hukuk 
eliyle dağıtmaya çalışan bu halini boz-
mak için bizimle dayanışma gösteren 
herkese teşekkür ediyoruz. Bu dayanış-
malar bizi büyütecektir. Bu dayanışma 
esasında muhalefeti büyütecektir. Türki-
ye’nin demokrasinin gelişmesi için güçlü 
bir muhalefete ihtiyaç var.  
Biz yapılan her dayanışma ziyareti, her 
dayanışma mesajı ülkenin demokrasisi 
için bir adımdır. Demokrasiyi büyütme 
çabasıdır. Hepsi anlamlı ve değerlidir" 
diye konuştu.  Guled Abdi Türkiye’de

CHP'DEN ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kobani operasyonunun CHP’li İlhan Cihaner ile Memleket Biziz Platformu  
üyelerinden oluşan bir heyet HDP Genel Merkezi'ne dayanışma ziyaretinde bulundu

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 

SESLİ DÜŞÜNCELER
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İL BAŞKANI Birol Gür’ün tek aday 
olarak gösterildiği kongreye MHP 
Genel Başkan Yardımcıları Edip 

Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, İsmail Faruk 
Aksu ile Merkez Disiplin Kurulu’ndan Niyazi 
Paksoy katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duru-
şuyla başlayan kongrede pandemi şartlarına 
uygun olarak sosyal mesafe ve maske kuralla-
rına dikkat edildi. 

Teslim olmayacağız 

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul 
13. Olağan Kongresi'ne gönderdiği mesajında 
parti içine dönük 'fitne' vurgusu yaptı, "Boz-
gunculuk yapanları ayıracağız" dedi. Bahçe-
li’nin mesajını İzzet Ulvi Yönter okudu. 
Bahçeli  mesajında, "Milliyetçi Hareket Partisi 

zalime, haine, teröriste, FETÖ’cüsünden 
PKK’lısına kadar Türk’e kefen biçen alçak-
larla sonuna kadar mücadeleden yanadır. Yıl-
mayacağız, yıkılmayacağız, teslim 
olmayacağız. Nihayetinde başaracağız. Türki-
ye’nin kuyusunu kazanları mağlup eğer yüz-
leri varsa mahcup edeceğiz. Cumhur 
ittifakıyla Türk milletinin hayal ve hedeflerini 
gerçekleştireceğiz. Tehdit ne kadar fazla 
olursa olsun dayanacağız, sabredeceğiz. Önce 
ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyerek 
istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacağız. 
Bunun için de fitne çıkanları ayıklayacağız. 
Bozgunculuk yapanları ayıracağız. Algı oyun-
larına, sinsi hesaplara, demokrasi ve özgürlük 
boyası sürünmüş soytarılara bu ülkeyi kurban 
vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.  

Bozgunculuk yapanları ayıracağız 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul 13. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür’ün tek 

aday olduğu kongreye mesaj gönderen Genel Başkan Devlet Bahçeli, parti içine dönük 'fitne' vurgusu yaptı, "Bozgunculuk yapanları ayıracağız" dedi

Somali'de, imkansızlık içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada 
hakkında 'Somali'nin Selçuk Bayraktar'ı' yorumu yazılan Guled Abdi (17),  

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye getirildi
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SORUNLAR SIYASETE
MALZEME OLAMAZ!
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Birlik otobüs garajında düzenlenen toplantıda ilçede faaliyet
gösteren taksi, otobüs, minibüsçü esnafları ve oda temsilcileri ile bir araya geldi. Yılmaz, “Silivri’nin 
problemleri, esnafın problemleri, siyasi malzeme yapılamayacak kadar bizler için önemli” diye konuştu

S ilivri belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, otobüs, minibüs ve taksi es-
naflarının temsilcileri ile bir araya

geldi. Silivri Belediyesinin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen ve esnafların sorunlarının
istişare edildiği toplantıya Silivri Şoförler
Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivri Birlik
Kooperatif Başkanı Bülent Akbaş, Silivri
Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifi Başkanı Sebahattin Öpçin,
Mavi Marmara A.Ş.Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ramazan Gürler, Halkbank Silivri
Şube Müdürü Tolga Helvacıoğlu ve çok
sayıda taksi, otobüs ve minibüsçü esnafı
katıldı.

Dert edineceğiz

Taksi, otobüs ve minibüsçü esnafının
sorun ve taleplerinin istişare edildiği top-
lantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Silivri Belediye Başkanı ol-
madan önce bütün seçim meydanlarında,
kahve toplantılarında, “Silivri’nin birikmiş
kronik problemlerini kendimize dert edi-
neceğiz, kederleneceğiz. Göreceksiniz bu
dertlenme bize bu problemlerin çözü-
münde en büyük faktör olacak. Biz gece
gündüz Silivri’nin problemleri ile yataca-
ğız" dediklerini hatırlatarak, “Silivrililik
ruhu altında Silivri’nin problemleri altında
bir araya gelip bu problemleri çözerken de
yan yana gelmesi imkânsız diye addedilen
insanlar bir bakmışsınız el ele tutuşmuş,
gönül gönüle vermiş Silivri’nin problemle-
rini çözüyorlar. İşte bugün de esasında ya-
pılan tam da bu. Çünkü Silivri’nin
problemleri, esnafın problemleri, siyasi
malzeme yapılamayacak kadar bizler için
önemli" diye konuştu.

Herkese aynı mesafedeyim

Konuşmasında, hiçbir ayrım yapmadan
tüm vatandaşlara eşit mesafede hizmet
ettiklerini de vurgulayan Başkan Yılmaz,
“Ben herkese eşit mesafede olacağımı
söyledim. Kimseyi ötelemeyeceğimi, Siliv-
ri’nin tam ortasında pergelin sabit ucu
olacağımı ve herkese ne bir adım uzak, ne
bir adım yakın olacağımı söyledim. Bunu
uygulamalarımızla yaşayarak görüyoruz.
Kişiler, guruplar, siyasi baronlar, iş dünya-
sının baronlarının değil vatandaşın bele-
diye başkanı olacağız dedik. Bütün
ayrıcalıklı guruplar normal vatandaşın se-
viyesine inecek dedik. Silivri’yi şeffaf, de-
netlenebilir ve her kuruşunun hesabını
veren bir belediye yağacağız dedik.  Bun-
ları yaparken de ‘İnsanı yaşat ki, devlet ya-
şasın.’ prensibini de kendimize şiar
edindik" dedi. Bordo renkten sarı renge
dönen taksilerle ilgili yaşanan süreci de 

an-
latan
Başkan Yıl-
maz, birlik ve beraberlik ile tüm sorunların
çözülebildiğine dikkat çekerek şu ifadelere
yer verdi: "Birbirimize omuz vererek
makul mantıklı bütün problemlerinizin
çözümü için önünüze düşeceğimi, öncü
olacağımı, her platformda sözcünüz ola-
cağımızı söyledik. Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin Gurup Başkanvekili olarak İBB’de
ilk olarak, adayken de Sayın Binali Yıldı-

rım ile gelip taksi duraklarımızı ziyaret et-
tiğimizde şunu söylemiştik: İstanbul’da
insan haklarına aykırı bir durum var.
Bordo ve sarı taksiler var dedik. Tüm tak-
sici esnafının aynı haklardan, aynı olanak-
lardan yararlanması gerekir dedik ve bu
sözü verdik. İBB Meclisinde de Şubat
ayında meclis kürsüsünden bu hukuk dışı
uygulamaya son verin, gelin hep beraber
el ele tutuşalım bu problemi çözelim
dedik. Ve bir masa etrafında bir araya ge-
lerek tüm partilerin desteği ile bu sarı taksi
kırmızı taksi ayrışması ortadan kalktı. Mi-
nibüsçü esnafımızın problemlerini de bili-
yoruz. Odalarımızla, kooperatiflerimizle

sorunların çözülmesi adına sürekli ir-
tibat halindeyiz. Doğru iletişim ka-

nalları kurulursa, iletişim kanalları
kapatılmazsa, iletişim kanalları
siyasallaştırılmazsa bu prob-
lemler çözülür. Bu problemler
siyasi rant veya oy devşirilecek
problemler değil. Benim ve
Milliyetçi Hareket Partisinin
baktığı pencere bu. Biz oto-

büsçü, taksici, minibüsçü esnafı-
mıza siyasi bir pencereden

bakmıyoruz. Devletin ebed müddet
yaşatılabilmesi için mücadele veriyo-

ruz. Onun için burada bulunan herkese
şu sözü veriyorum. Ne probleminiz, ne
derdiniz varsa, ben Silivri Belediye Baş-
kanı olarak bu dertlere ortak olmak, sizin
dertlerinizle kederlenmek için bu koltukta-
yım. Bu koltuktan güç almak için değil, bu
koltuğa güç vermek için Silivri Belediye
Başkanlığı koltuğundayım. Her zaman
sizin yanınızda olmaya, sizin sesiniz ol-
maya, sizinle beraber sevinmeye, sizinle
beraber üzülmeye hazırım. Bunun için
yola çıktım.”

SAVAŞ ATAK

VOLKAN YILMAZ’A
PLAKET VERİLDİ

VOLKAN YILMAZ’A
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VOLKAN YILMAZ’A
PLAKET VERİLDİ

VOLKAN YILMAZ’A
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VOLKAN YILMAZ’A
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VOLKAN YILMAZ’A
PLAKET VERİLDİ
Toplantıya katılan oda başkanları ve

şoför esnafının talep ve sorunlarını ak-
tarmasının ardından Silivri Birlik Koopera-
tif Başkanı Bülent Akbaş, Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’a katkı ve destek-
lerinden dolayı teşekkür plaketi takdim

etti. Toplantı, günün anısına çekti-
rilen fotoğrafın ardından

sona erdi.

Gaziantep’te düzenlenen ve 84 ülkeden
5 bin finalistin yarıştığı TEKNOFEST
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde

Bağcılar Belediyesi temsil eden Kerem Gelir’den
mutlu haber geldi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl
üçüncüsü Gaziantep’te düzenlenen Türkiye'nin en
büyük teknoloji festivali, Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali (TEKNOFEST) 2020 sona erdi. 84 ülkeden
5 bin finalistin katıldığı dünyanın en büyük havacılık
festivalinde Bağcılar Belediyesi Enderunlu Yetenekli
Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki
Kerem Gelir de yerini aldı.  24-27 Eylül tarihleri ara-
sında yaşanan festival heyecanı bugün sona erdi. 21
farklı kategoride düzenlenen yarışlarda dereceye gi-
renler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da
katıldığı törende ödüllerini aldı. En iyilerin ter dök-
tüğü etkinlikte Kerem Gelir’de, başta panik atak
olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalık-
larda kullanılabilecek “Paniğini Maskele” projesiyle
ödüle layık görüldü. Kerem, Sağlık ve İlk Yardım Ka-
tegorisi İlkokul/Ortaokul Seviyesi’nde “En İyi
Sunum” ödülünü kazandı.

Kerem için bir başlangıç

Elde ettiği büyük başarıdan dolayı Kerem’i tebrik
eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye ilgi-
lerinin artırılmasının hedeflendiği festivalde bizi en iyi
şekilde temsil eden Kerem’i tebrik ediyorum. Binlerce
kişi arasından ödülle dönmek kolay değildir. Kerem
azmetti ve başardı. İnanıyorum ki bu ödül, Kerem
için bir başlangıç. Bağcılar ailesi olarak seninle gurur
duyuyoruz” dedi. Kerem’in ödüllü projesi, Teknofest
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da dik-
katini çekmişti. Bayraktar “Çok ilginç ve değişik bir
proje” dediği “Paniğini Maskele”yi çok beğenmişti.

TEKNOFEST’ten
ödülle döndü

Oya-Kasım KOLCUOĞLU

TEŞEKKÜR 
21.09.2020 günü kaybettiğimiz, aynı gün

toprağa verdiğimiz, annemiz
Esved YÖNTER'in cenazesine katılan, 

çelenk gönderen, evimize ve işyerlerimize gelip
başsağlığı dileklerini ileten, mesaj ve telefonla
acımızı paylaşan dost, akraba ve sevenlerimize

çok teşekkür ederiz. Sağolsunlar.
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GÜNDEM

ZAYİ İLANLARI 

Geçici kimlik kartımı kaybettim hükümsüzdür.  
Abah Elhamdo

SULTANBEYLİ Kayma-
kamlığı'ndan yapılan 
açıklamada, "Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başlattığı Ekonomik 
İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 
ilçemizde yaşayan 34 bin 742 aile 
ile "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" 
kampanyası kapsamında 21 bin 

491 aileye bin Türk Lirası sosyal 
yardım evlerinde ulaştırıldı. Yine 
Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
kaynaklarıyla ihtiyaç sahibi 10 bin 
421 aileye 3 milyon 806 bin Türk 
Lirası yardım gerçekleştirildi. Sul-
tanbeyli’de Pandemi sürecinde 
toplam 64 bin 432 vatandaşımıza 

57 milyon 817 bin Türk Lirası sos-
yal yardım dağıtılmış oldu" denildi. 
Sultanbeyli'de Darülaceze Vak-
fı’nın destekleriyle yürütülen “Şef-
kat Eli” ve “Sultanbeyli Yaşlılarına 
Sahip Çıkıyor” projesi kapsamında 
da ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli va-
tandaşlara ev temizlikleri ve tadilat 
işlemleri yapıldı. Gıda, sıcak 
yemek, hijyen kiti ve maske ihtiyaç-
ları giderildi. Bu hizmetten yararla-
nan bin 800 vatandaş için 165 bin 
655 Türk lirası tutarında kaynak 
harcandı. 

Ailelerimizin yanında olduk 

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Ku-
bilay, "Sosyal devlet olmanın bilin-
ciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, 
yardıma muhtaç ve salgından etki-
lenerek zor duruma düşen aileleri-
mizin yanında olduk, olmaya da 
devam ediyoruz. Sultanbeyli Kay-
makamlığı olarak devletimizin şef-
kat elini muhtaç vatandaşlarımıza 
hissettirmek için mesai mefhumu 
gözetmeden çalışıyoruz. Koronavi-
rüs salgının başladığı andan itiba-
ren vatandaşlarımızın her zaman 
yanında olarak onlara destek 
olduk. Yapılan yardımların ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırılmasında 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum" dedi.  

İSTANBUL'DA havanın iyi ol-
masını fırsat bilen vatandaş-
lar haftanın son gününde 

kendilerini dışarı attı. Kimi vatandaşlar 
park ve bahçelere giderek aileleriyle pik-
nik yaparken kimi vatandaşlar ise şeh-
rin işlek caddelerine akın etti. 
Koronavirüsle mücadelenin devam et-
tiği günlerde yapılan tüm uyarılara rağ-
men vatandaşlar kalabalık yerlerde 
bulunmayı sürdürüyor. Vatandaşlar, İs-
tanbul'un en hareketli caddelerinden 
biri olan İstiklal Caddesi'ne akın etti. 
Kalabalık nedeniyle adım atılacak yerin 
kalmadığı İstiklal Caddesi'nde kamera-
lara yansıyan görüntüler endişe uyan-
dırdı. Maske kuralına çoğunlukla uyan 
vatandaşların mesafe kuralını ise unut-
tuğu görüldü. 

Tedbirde kararlı olun 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sos-
yal medya hesabından yaptığı açıkla-
mada, "Kurallardan taviz verirseniz, 
hasta sayımızın artması ve yeni kayıp-
larla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Fil-
yasyon ekipleri her vakada temaslılara 
ulaşıp, pozitif kişilerin tespitini sağlasa 
bile, siz bu savaşta kararlı olmadıkça is-
tenilen sonucu alamayız. Tedbirde ka-
rarlı olun" ifadelerini kullandı. DHA 

Koronavirüsle mücadelenin devam 
ettiği günlerde İstiklal Caddesi'ne 
akın eden vatandaşlar nedeniyle 

adım atacak yer kalmadı

-

Halit ÇELİKBUDAK
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S ağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
corona virüsü salgını nede-
niyle yaşanan yeni can kay-

bını ve vaka sayısını açıkladı. Son 
bir gün içinde 68 kişi corona virüsü 
nedeniyle hayatını kaybetti, toplam 
can kaybı ise 7 bin 997 oldu. Top-
lam 101 bin 119 test yapılırken, bin 
467 yeni vaka tespit edildi ve top-
lam vaka sayısı 314 bin 433’e yük-
seldi. 

Ağır hasta sayısı bin 583 oldu 

Tabloda bugüne kadar yapılan top-
lam test sayısının 10 milyon 37 bin 
700’e ulaştığı ifade edildi. 
İyileşen bin 116 kişiyle birlikte top-
lam iyileşen hasta sayısı 275 bin 
630’a yükseldi. Güncel verilerin yer 
aldığı tabloda hastalarda zatürre 
oranının yüzde 6.5, toplam ağır 
hasta sayısının ise bin 583 olduğu 
belirtildi. 

Tedbirler netice veriyor 

Sosyal medya hesabından güncel 
verilere ilişkin açıklamalarda bulu-

nan Bakan Koca, "Uzun bir aradan 
sonra ağır hasta sayımız azaldı. 
Bugün bin 583 ağır hastamız var. 
Zatürre oranı da düşmeye devam 
ediyor. Yeni hasta sayısı azalma 
eğiliminde. Tedbirlerin netice 
verdiği tartışmasız bir gerçek. 
Birlikte tedbirlere uyarak vi-
rüsü yenelim" dedi. Sağlık 
Bakanlığı önceki gün bin 
511 yeni vakanın tespit 
edildiğini, 71 vatanda-
şımızın hayatını kay-
bettiğini ve bin 232 
kişinin sağlığına 
kavuştuğunu 
açıklamıştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgı-
nıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 27 Eylül Pazar gününün 
tablosuna göre, son 24 saatte 68 kişinin hayatını kaybetmesi 
sonucu can kaybı 7 bin 997 oldu. Bin 467 yeni vaka tespit 
edildi ve toplam vaka sayısı 314 bin 433'e yükseldi. Koca, 
"Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı" dedi

OLAY, Cihangir Mahallesi Kahraman So-
kak’taki bir binada meydana geldi. Geçen 
ay kiraladıkları eve taşınan, bir yetişkin erkek 

çocukları bulunan S.H. ile eşi A.H. bilinmeyen ne-
denle çok sayıda hap içerek yaşamlarına son vermek 
istedi. Bugün öğle saatlerinde annesi S.H. ile babası 
A.H.’nin uyanmaması üzerine odalarına giren çocuk-
ları onları hareketsiz bulunca, 112 
Acil Servis’i aradı. Kısa sürede gelen 
112 ekibi ve polisler, evli çifti Avcı-
lar’daki özel bir hastaneye kaldıra-
rak tedavi altına aldı. Komşuları, 
çiftin geçen ay binaya taşındığını, 
zaman zaman kalabalık sayıda mi-
safirleri geldiğini, intihar girişimine 
çok şaşırdıklarını söyledi. DHA 

Almanya’da ikinci 
dalga konuşuluyor

VAKA 
SAYISI 

DÜŞÜYOR

57 milyon TL 
sosyal yardım
Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüs salgınının başladığı 
11 Mart 2020 tarihinden 25 Eylül 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 

destekleriyle Sultanbeyli’de yaşayan 64 bin 432 vatandaşa 57 milyon 817 bin TL yardım dağıttı

H afızamızı yoklayalım... Çin’in Vuhan ken-
tinde 41 kişide belirlenen bir hastalık 
önce zatürre sanıldı. Ama 7 Ocak 

2020’de bunun zatürreye neden olan yeni bir virüs 
olduğu açıklandı... Doğrudan solunum yollarını etki-
leyen virüse 2019-nCoV adı verildi... 11 Şubat’ta 
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs kaynaklı 
hastalığa Covid-19 adını verdi, daha sonra da küre-
sel salgın anlamına gelen ‘pandemi‘ ilan etti… 

*** 
O günden sonra tüm dünya dehşet içinde yaşıyor... 

Düne kadar dünyada 32 milyon kişiye bulaştı bu 
virüs... Bir milyona yakın insan hayatını kaybetti. 
Türkiye’de de vaka sayısı 308 bin civarına ulaştı. 
7700 civarında kişi vefat etti... Bunlar felaketin in-
sani boyutu... Yol açtığı psikolojik, sosyolojik, eko-
nomik boyutlarının da haddi hesabı yok... 
Türkiye’deki gelişmeleri zaten gün be gün takip edi-
yorsunuz eminim... Gazetelerde okuyor, televizyonda 
izliyorsunuz mutlaka… Hatta neyin doğru neyin 
yanlış/kasıtlı olduğu bilinmeyen sosyal medyadan da 
takip ediyorsunuz sanırım… Ama bu mecrada dik-
katli olmakta yarar var… 

*** 
Almanya’da yaşıyorum... Almanya, titiz planlama 

ve disiplinli bir ülke olarak bilinir genelde... Yaşa-
mayanlar, bilmeyenler, kulaktan dolma bilgi sahip-
leri genelde herşeyi güllük gülistanlık gibi gösterir 
Almanya’da... Halbuki Almanya’da da endişe var... 
Vaka sayısı 283 bini aştı... Ölenlerin sayısı ise 9 bin 
450’i doğru gidiyor... Bulaşma katsayısı da 1’in 
üzerinde... Yani virüslü bir kişi virüsü birden fazla 
kişiye bulaştırıyor... Almanya’da yoğun bakım, en-
tübe sayısı pek açıklanmaz... Gizli değildir ama 
merak edenlerin ilgili sağlık kurumlarının sayfala-
rına girip bakmaları gerekir...  Almanya’da ilk koro-
navirüs vakasının görüldüğü 27 Ocak’tan beri 
yaklaşık 250 gün geçti... Azalma yok... Bilakis yük-
sek seviyede devam ediyor... 

*** 
Almanya’da salgın konusunda hükümete danış-

manlık yapan virolog Prof. Dr. Christian Drosten, 
bir iki gün önce hükümeti ve kamuoyunu 
uyardı... ‘Almanya'nın önümüzdeki döneme henüz 
yeterince hazırlanmadığı görülüyor’ dedi... Ber-
lin’deki ünlü Charite Hastanesi’nde görevli viroloji 
uzmanı ‘Önümüzdeki sonbahar ve kış hazırlıklarında 
hala çok şey yapılması gerekiyor. Duruma hakim 
olmak için bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. 
Pandemi gerçekten şimdi başlayacak. Seyircili maç-
lar vesaire konuşmayı bırakalım. Bu bizi hataya 
sevk eder’ diyor... 

*** 
Münih’te Schwabing Kliniği Başhekimi ünlü viro-

log Prof. Clemens Wendner de Perşembe 
günü Frankfurter Allgemeine gazetesindeki geniş 
söyleşisinde ‘İkinci dalganın tam ortasındayız... 
Panik yapmayalım ama sıkı tedbir almalıyız.’ di-
yordu... Almanya’da ilk korona hastasına teşhis 
koyup tedavi eden Prof Wendner, özellikle belirti 
göstermeyen ama virüs taşıyan gençler yayılmaya 
sebep oluyorlar’ diye uyarıyordu... 

*** 
Kovit-19 salgınına yol açan SARS-Cov-2 isimli 

virüse karşı şimdilik etkin bir aşı yok… Bu 
alanda Türkiye de olmak üzere dünyada çalışmalar 
yoğun... Özellikle Almanya’da Prof. Dr. Uğur 
Şahin ve eşi Doç. Dr. Özlem Türeci’nin kurucuları 
arasında olduğu BionTech firması ipi göğüsleyecek 
gibi... Ekim ayında üretim için ruhsat başvurusu ya-
pılacağı söyleniyor.... Ama bu arada virüsün daha 
fazla yayılmaması için önlemlere harfiyen uymaktan 
başka çare yok… Virüsün damlacık yoluyla bulaş-
tığı biliniyor. Maske takıp, sosyal mesafeye ve hij-
yene dikkat etmek şart… Bu bir insanlık görevi aynı 
zamanda... 

*** 
Yine hatırlayalım... Dünya Sağlık Örgütü’nün 

Covit 19’u küresel pandemi ilan ettiği gün Al-
manya Başbakanı Angela Merkel de bir basın top-
lantısı düzenlemişti... Kuantum kimyası üzerine 
doktorası olan Başbakan Merkel’in nüfusun yüzde 
60-70’inin koronavirüse yakalanabileceğini söyle-
mesi herkesi şaşırtmış, paniğe yol açmakla eleştiril-
mişti... Başbakan Merkel  daha sonra 18 Mart’ta 
televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 
da Almanya’nın ‘İkinci Dünya Savaşı sonrasının en 
zorlu bir durumla karşı karşıya olduğunu’ söyle-
mişti...  Tabii Başbakan Merkel’in Almanya için 
söylediği bu zorlu durumun her ülke için geçerli 
olduğunu unutmamak gerek... 

 

Evli çiftin sır intihar girişimi

TÜRK şirketlerinin Türki 
Cumhuriyetlere yaptığı yatı-
rımlara bir yenisi daha eklendi. 

Eti Bakır tarafından Kırgızistan’a 180 
milyon dolar yatırımla altın madeni ku-
rulacak. Yılda 1 milyon ton altın cevheri 
işleme kapasitesine sahip olacak maden 
tesisinin temeli Tereksay kentinde yapılan 
törenle atıldı. Törene, Kırgızistan Başba-
kanı Kubatbek Boronov, Türkiye'nin Biş-
kek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, 
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Cengiz, Eti Bakır Terek-
Say Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi 
Ali Osman Cengiz, Türk ve Kırgız yetki-
liler ile maden çalışanları katıldı. 
Eti Bakır tarafından kurulacak tesisin, 
yıllık 1 milyon ton altın cevheri işleme 
kapasitesi ile Kırgızistan’ın en büyük 5 

maden tesisi arasında yer alacağı belir-
tildi. İnşaat aşamasında 1000’den fazla, 
işletme aşamasında 650 kişiye istihdam 
sağlayacak olan tesisin Kırgızistan eko-
nomisine yılda 65 milyon dolarlık katkı 
sağlayacağı da kaydedildi. 

Yatırımlarımız devam edecek 

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Cengiz, “Kırgızistan’da fi-
zibilite çalışmalarına 5 yıl önce 
başladıklarını; sahip olunan bilgi birikimi 
ve tecrübe ile başka yatırımlara da 
devam edeceklerini belirterek şunları 
söyledi: “Cengiz Holding olarak Avrupa, 
Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’de 
enerji, inşaat, alt yapı ve ulaşım alanla-
rında önemli projeleri hayata geçirdik. 
Üstlendiğimiz projeler ile dünyanın önde 

gelen firmaları arasında yer aldık. Bün-
yemiz içinde bulunan Eti Bakır ile de 
maden alanında Kırgızistan’a ilk adımı-
mızı 2015 yılında attık. Bugün ön çalış-
malarını tamamladığımız yatırımı 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Dost ve kardeş ülke Kırgızistan’ın 
maden yataklarının geliştirilmesi, işletil-
mesi ve bunun sonucu olarak da Kırgız 
halkının refahının yükseltilmesi bizim 
önceliklerimiz arasında yer alıyor.” DHA 

AGIR HASTA  
SAYISI AZALDI

Adım atacak 
yer kalmadı

180 milyon dolarlık yatırım
Kırgızistan’da 2015 yılında fizibilite çalışmalarına başlayan Eti Bakır, ilk yatırıma imza attı. Tereksay bölgesine 180 milyon dolar yatırımla 

kurulacak olan maden tesisinin temel atma törenine Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov ile birlikte üst düzey yetkililer katıldı
Avcılar’da bir ay önce Cihangir Mahallesi’nde bir ev  

kiralayan çift, bilinmeyen nedenle ilaç içerek  
yaşamlarına son vermek istedi. Kendilerinden geçmiş 

halde bulunan çift, hastaneye kaldırıldı
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ERMENISTAN
YINE SALDIRDI
ERMENISTAN
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YINE SALDIRDI
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ERMENISTAN
YINE SALDIRDI
ERMENISTAN
YINE SALDIRDI
Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında bu sabaha karşı yine tan-
siyon arttı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaparak, Ermenistan'ın
bir saldırı düzenlediğini ve çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ermenistan ve Dağlık Karabağ, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti. Azerbaycan Askeri 
Kuvvetleri, karşı saldırı sonucunda bazı köylerin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı

1 980’lerden beri devam eden Dağlık Karabağ krizi
ile birlikte zaman zaman savaşın ve son dönemde
de çatışmaların artış gösterdiği Azerbaycan-Erme-

nistan hattında sıcak dakikalar yaşanıyor. Azerbaycan
Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptıkları açıklamada, Er-
menistan silahlı kuvvetlerinin provokasyon yaparak sını-
rın diğer tarafından ateş açıldığını duyurdu. Yapılan
açıklamada yerel saatle 06.00 sıralarında Ermenistan or-
dusunun büyük çaplı bir saldırı düzenlediği ve sınıra
yakın bölgede insanların yaşadığı alanlara ateş açtığı be-
lirtildi. Yetkililer sivil halktan ölen ve yaralanan olduğunu
açıklarken, birçok binanın da kullanılamaz hale geldiğini
duyurdu. Azerbaycan, ölenlerin ve yaralananların detay-
larını inceleme sonrasında paylaşacaklarını açıklarken,
saldırıdan en çok etkilenen bölgelerin Tartar bölgesindeki
Kapanlı Köyü, Ağdam bölgesindeki Orta Garvand, Fu-
zuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli ve Cebrayıl’ın Çocuk Mer-
canlı köylerinin olduğunu duyurdu.

Ermenistan’dan suçlama

Azerbaycan ordusunun buna karşılık verdiği ve çok sa-
yıda asker ve askeri aracın bölgeye gönderildiği aktarıldı.
Yapılan açıklamada Terter, Ağdam ve Fuzuli ve Cebrayıl
bölgelerine çok sayıda asker gönderildiği belirtildi. Erme-
nistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan’ın Dağlık
Karabağ’da yaşayanlara saldırdığını öne sürdü. Paşin-
yan, Azerbaycan güçlerinin bölgedeki sivil yerleşime sal-
dırdığını öne sürerken Ermenistan Savunma
Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ermenis-
tan Savunma Bakanlığı Azerbaycan’a ait iki helikopterin
ve üç İHA’nın düşürüldüğünü açıklarken çatışmanın yerel
saatle 04:10’da başladığını öne sürdü. Azerbaycan Sa-
vunma Bakanlığı, bir helikopterin düştüğünü ve askerle-
rin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ermenistan
Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde
Azerbaycan’a ait bir tankın patlama anları görülüyor.

Seferberlik ilan edildi

Yaşananların ardından Ermenistan’da sıkıyönetim ilan
edildiği duyuruldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan,
sıkıyönetim ilan edildiğini ve topyekun seferberlik ka-
rarı alındığını duyurdu. Ermenistan’da seferberlik ilan
edilmesinin ardından çok sayıda erkek, Erivan’da top-
lanarak savaşa gitmek için sıraya girdi. Uluslararası
haber ajansları, Dağlık Karabağ’ın da sıkıyönetim ve
seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardın-
dan kritik bir açıklama da Bakü’den geldi… Azerbay-
can ordusu, topyekun seferberliğe ihtiyaç olmadığını
açıkladı. Yapılan açıklamada Azeri ordusunun asker

sayısının yeterli olduğu belirtildi.

Ankara’dan net mesaj

Yaşananların ardından Ankara’dan bir açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Uluslararası
hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan
Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Er-
menistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük
engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan,
halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru mü-
dafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek
olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği
tamdır” dedi. Uluslararası top-
lumu haklının yanında dur-
maya davet ettiklerini
vurgulayan Aksoy, “Bu
vesileyle şehit düşen
Azerbaycanlı kar-
deşlerimize Al-
lah'tan rahmet,
yaralılara acil
şifa ve can Azer-
baycan'a baş-
sağlığı
diliyoruz” ifa-
desini kullandı.
Öte yandan
Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavu-
şoğlu, yaşananla-
rın ardından Rus
mevkidaşı Sergei
Lavrov ile görüştü.
Görüşmede Ermenis-
tan'ın Azerbaycan’a saldırı-
sının ele alındığı duyuruldu.

Erdoğan’dan destek telefonu

Uluslararası haber ajansı Reuters, bir son dakika haberi
servis ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azeri mevki-
daşı Aliyev ile görüştüğünü aktardı. Reuters’ın haberine
göre Erdoğan, Aliyev’i arayarak Türkiye’nin Azerbay-
can’ın yanında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’a yönelik
saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede ba-
rışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir
kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu
gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşleri-
nin yanındadır” ifadesini kullandı.

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte Fransa da dev-
reye girdi… Fransa, taraflara itidal çağrısında bu-
lundu. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes
bon der Muhll bir açıklama yaptı. Fransız diplo-
mat, “Fransa yaşanan gerilimden aşırı derecede ra-
hatsız oluyor” dedi. Paris yönetimi taraflara
sağduyu çağrısında bulunarak diyaloglara tekrar
dönülmesi gerektiğini duyurdu. Ermenistan Sa-
vunma Bakanlığı’nın paylaştığı fotoğraflarda Azer-
baycan’a ait bir tankın patladığı anlar görülüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin
esas sebebi ise Dağlık Karabağ. Sovyetler Birliği'nin
dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azer-
baycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi.
Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbay-
can'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini
talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir sü-
redir devam ediyor. Taraflar arasındaki ateşkese
rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenis-
tan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam edi-
yor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol
boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası ka-
muoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

Hocalı Katliamı, Karabağ Savaşı
sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ böl-
gesindeki Hocalı kasabasında ya-
şanan ve Azeri sivillerin
Ermenistan'a bağlı kuvvetler tara-
fından toplu şekilde öldürülmesi
olayıdır. Ermeni güçleri 1992 yılının
25 Şubatı 26 Şubat'ta bağlayan ge-
cede bölgedeki 366. Alayın da des-
teği ile önce giriş ve çıkışını
kapadığı Hocalı kasabasında, Azeri
resmî kaynaklarına göre, 83 çocuk,
106 kadın ve 70'ten fazla yaşlı dahil
olmak üzere toplam 613 sakin öl-
dürülmüş, toplam 487 kişi ağır ya-
ralanmıştır. 1275 kişi ise rehin
alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuş-
tur. Cesetler üzerinde yapılan ince-
lemelerde cesetlerin birçoğunun
yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, baş-
ları kesildiği görülmüştür. Hamile
kadınlar ve çocukların da maruz
kaldığı tespit edilmiştir. Dağlık Ka-
rabağ bölgesinin en önemli tepele-
rinden birisinde olan Hocalı
kasabası Ermeni güçleri için
önemli bir askerî hedef niteliği taşı-
maktaydı. Kasaba Hankendi'yle
Ağdam'ı bağlayan yolun üzerinde

bulunup bölgenin tek havalimanı
için üs konumundaydı. İnsan Hak-
ları İzleme Örgütü'nün raporuna
göre Hocalı kasabası Hankendi'yi
top ateşine tutan Azerbaycan Si-
lahlı Kuvvetleri tarafından üs ola-
rak kullanıldığı için Ermeni
kuvvetler tarafından top ateşine tu-
tulmaktaydı.

Ermeni ablukasında kaldı

Aralık 1991'de Hankendi çevre-
sinde yerleşen ve Azerilerin yaşa-
dığı Kerkicahan kasabasının
alınmasından sonra, Hocalı kasa-
bası tamamen Ermeni ablukasında
kaldı. 30 Ekim'den itibaren karayo-
luyla ulaşım kapanmış ve tek ula-

şım vasıtası olarak helikopter kal-
mıştı. 20 Kasım 1991'de Hocavend
semalarında Mi-8 helikopterin Er-
meni kuvvetler tarafından vurul-
ması ve sonuçta birkaç
Azerbaycan devlet resmileri, Rus
ve Kazak gözlemciler dahil 20 kişi-
nin ölümünden sonra, hava ula-
şımı da kesilmişti. İşgalden önce
1991-1992 kış aylarında Hocalı sü-
rekli olarak bombalanmıştır. Ho-
calı’dan çıkmış mültecilerin İnsan
Hakları İzleme Örgütü'ne söyle-
diklerine göre, bazı durumlarda
bombardımanlar açıkça sivil he-
deflere karşı yönlendirilmiştir. Sal-
dırı öncesi, birkaç aydır kasaba
elektrik ve gazdan yoksundu.

Ermenistan’ın aralıksız provo-
katif eylemlerini Güney Kaf-
kasya’da tansiyonu yeniden
yükseltti. Azerbaycan, Eri-
van’a yönelik uyarılarını daha
da sertleştirdi. Azerbaycan’ın
Ankara Büyükelçisi Hazar İb-
rahim, Demirören Haber
Ajansı’na (DHA) yaptığı açık-
lamada, Ermenistan’ın prova-
katif eylemlerine bir yenisini
daha eklendiğini ifade ederek,
"Erivan yönetimi tarafından
sivillerimize ve askerlimize yö-
nelik saldırılarda şehit düşen
askerimiz ve sivillerimize Al-
lah’tan rahmet diliyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımız
Aliyev’in de halkımıza seslen-
miş olduğu mesajda Ermenis-

tan, gerçekleştirdiği kabul edi-
lemez saldırının bedelini öde-
yecektir. Ermenistan binlerce
kişilik silahlı gönüllü ordusu
kurdu. Gerilimi arttırma çaba-
sındadır. Erivan yönetimi,
Asala, terör örgütü PKK gibi
terör unsurlarını ülkesine yer-
leştirdi. Ermenistan’ın prova-
katif eylemlerini arttırdığını bir
kez daha gördük. Bu saldırı
karşılıksız kalmayacaktır. Bu
saldırgan tutuma dünya se-
yirci kalmamalı. Kardeş ülke
Türkiye ilk tepkisini ortaya
koymuş, ilk destek de Tür-
kiye’den gelmiştir. Dünya Er-
meni tahrikleriyle bir kez daha
karşı karşıya kalmıştır” ifade-
lerini kullandı.

KÖYLERİ 
İŞGALDEN KURTARDIK

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri, yaşananlarla ilgili bir açık-
lama yayınladı. Açıklamada, Ermenilerin saldırı noktalarına

düzenlenen karşı saldırı sonucunda bazı köyler Ermeni işgalinden
kurtarıldığı belirtildi. Ermenistan’ın saldırısı sonrasında çok sayıda
sivilin yaralandığı açıklandı.  Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın

sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov tarafından yapılan açıklamada,
Azerbaycan'ın Ermenistan’a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı

yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığı
belirtildi. Şiddetli çatışmalar devam ederken, Fuzuli-Cerbayil
bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı
Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile ayrıca Ağdara

bölgesi ve Murovdağ yönünde
Ermeni mevzileri tahrip edi-

lerek stratejik tepeler
kontrol altına alındı.

FRANSA’DAN DİYALOG ÇAĞRISI

GERİLİMİN SEBEBİ DAĞLIK KARABAĞ

SALDIRININ BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER

HOCALI KATLİAMI

SON dönemde çatışmaların
artış gösterdiği Azerbaycan-
Ermenistan hattında sıcak

dakikalar yaşanıyor. Ermenistan or-
dusunun sabah saatlerinde Azerbay-
can’a düzenlediği saldırı sonrası çok
sayıda sivil hayatını kaybetti. Twitter
hesabından Ermenistan’a tepki göste-
ren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, "Azerbaycan’a yönelik
saldırılarına bir yenisini ekleyen Er-

menistan, bölgede barışın ve huzurun
önündeki en büyük tehdit olduğunu
bir kere daha göstermiştir. Türk Mil-
leti her zaman olduğu gibi bugün de
tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kar-
deşlerinin yanındadır" ifadelerini kul-
landı. 

Tek millet iki devlet

"Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı
karşısında gerekli ve yeterli bir tepki

ortaya koyamayan uluslararası top-
lum çifte standardını bir kez daha
göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ih-
malkar tutumunu sürdüren Minsk üç-
lüsü de çözüm odaklı davranmaktan
maalesef çok uzaktadır" diyen Erdo-
ğan, "Ermeni halkını, kendilerini fela-
kete sürükleyen yönetimlerine ve
onları bir kukla gibi kullananlara karşı
geleceklerine sahip çıkmaya davet
ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme

karşı verdikleri mücadelede Azerbay-
can’ın yanında yer alma çağrısı yapı-
yoruz. Bugün yaptığımız telefon
görüşmesinde dirayetli ve kararlı du-
ruşuna bir kez daha şahit olduğum
Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim
İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Tür-
kiye “tek millet, iki devlet” anlayışıyla,
Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanış-
masını güçlendirerek sürdürecektir"
açıklamasında bulundu. 

Azerbaycan'ın yanındayız
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S ezon minimalde sahnelenecek eserler, 
daha az kadroyla temsil edilebilecek 
eserler arasından seçildi. Oyunlarımı-

zın süreleri 60-70 dakikayı aşmayacak şe-
kilde tek perde olarak belirlendi. Dekor ve 
ışık minimum seviyede tutuldu. Sanatçı ve 
teknik ekibimizin sağlığı için daha az sayıda 
temsil sahnelerimizde yer alacak. Kazanılan 
zaman ve mekân olanaklarıyla özel tiyatro-
ların oyunlarına yer verilecek. 

Makul bilet ücreti 

Şehir Tiyatroları tarihinde bir ilki gerçekleş-
tiriyor. 106 yıllık bir kurum olan Darülbe-
dayi, böylesi zor bir dönemde özel sektörde 
faaliyet gösteren tiyatrolara kapısını açıyor. 
Ekim ayında sahnelerimizde 39’u yetişkin, 
10 çocuk oyunu olmak üzere toplam 49 
özel tiyatro oyun sahneleyecek. Bu sayede 
yüksek ücretlerle özel tiyatroların oyunlarını 
izleyebilen İstanbul seyircisi,  daha makul 
bilet ücretiyle bu oyunları sahnelerimizde 
izleyebilecek. 

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin 

Bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve 
torun… Üçünün ortak yazgısı, aynı me-
kânda, dile gelenlerden daha çok içlerinden 
sessiz sedasız geçen cümlelerde gizli… Er-
keklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamla-
rında, birbirlerine tutunurken ve giderek 
birbirine benzerken, geçmiş, şimdi ve gele-
cek içiçe geçiyor. Sen İstanbul’dan Daha 
Güzelsin, İstanbul fonunda Ayfer, Başak ve 
Melis’in hikâyesini anlatıyor. Murat Mah-
mutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda 
Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatı-
roğlu rol alıyor. Oyun, 29 Eylül, 1 Ekim, 3 
Ekim 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin Er-
tuğrul Sahnesi’nde. 

Melek 

Aktris Melek Tayfur (Kobra)’nın günlükle-
rinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık 
bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara ta-
nıklık ederken, 1930’ların sanat hayatının 
içinde bir primadonnanın uyuşturucu ba-
ğımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa 
sürüklenişini izliyoruz. 
Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Kara-
bekir’in yönettiği oyunda Yeşim Koçak rol 
alıyor. Oyun, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 
31 Ekim 2020 tarihlerinde Harbiye Muhsin 
Ertuğrul Sahnesi’nde. 
Özkaya Yapım’ın oyunu Shirley, 8 Ekim 
2020 tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesi’nde. 
Perdeci Oyuncular-Aysa’nın oyunu Adalet 
Sizsiniz, 10 Ekim 2020 tarihinde Harbiye 
Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde. 

Uzlaşma 

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre artık 
bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve 
oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çek-
mektedirler. Bu nedenle sürekli birbirlerini 
suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de 
çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. 

Sonunda sorunu çözmek için aile mahke-
mesinin atadığı arabulucular eşliğinde uz-
laşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. 
Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift 
değil, olaya profesyonel olarak dahil olsalar 
da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşa-
yan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sar-
sıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır… 
Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün 
yönettiği oyunda Kırmızı Ekipte: Gökçer 
Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha 
Bahar Çebi, Mavi Ekipte: Elvan Boran, 
Ercan Demirhan, Dolunay Pircioğlu, Mana 
Alkoy rol alıyor. Oyun, 6, 8, 10, 13, 15, 17 
Ekim 2020 tarihlerinde Fatih Reşat Nuri 
Sahnesi’nde.  
Tiyatro Düşevi’nin oyunu Bir Kadın Uyanı-
yor, 29 Eylül 2020 tarihinde Fatih Reşat 
Nuri Sahnesi’nde. Kadıköy Boa Sahne’nin 
oyunu Turşu, 3 Ekim 2020 tarihinde Fatih 
Reşat Nuri Sahnesi’nde. Dot Tiyatro’nun 
oyunu Sesin Resmi, 20 Ekim 2020 tarihinde 
Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde. Projectas’ın 
oyunu Kum Taneleri, 22 Ekim 2020 tari-
hinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde. Aysa 
Prodüksiyon Tiyatrosu’nun oyunu Hayal 
Satıcısı, 24 Ekim 2020 tarihinde Fatih Reşat 
Nuri Sahnesi’nde. Tiyatro Ayna’nın oyunu 
Mustafa Kemal'le Bin Gün: Latife, 29 Ekim 
2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahne-
si’nde. Tatavla Sahne’nin oyunu Allahaıs-
marladık Cumhuriyet, 31 Ekim 2020 

tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde. 

Geçit 

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola 
veren bir Ağa ve Maraba, saklandıkları yer-
den kontrol noktasını izlerler. Geçitte olup 
bitenler merak konusudur… Ağanın Mara-
baya “dostça” yaklaşımı ve samimiyetle 
başlayan sohbet ilerledikçe ikisi arasındaki 
uçurum ortaya çıkar. İki kişi arasındaki ilişki 
aslında insanlığın varlığından beri mücadele 
ettiği mülkiyet kavramı, ezen – ezilenlerin 
hikâyesinin özeti gibidir.  Cem Düzova’nın 
yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda 
Gürol Güngör/Emre Narcı, Hasip 
Tuz/Müslüm Tamer rol alıyor. Oyun, 20, 
22, 24, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde 
Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde. Mask-Kara 
Tiyatrosu’nun oyunu Sabahattin Ali–Değir-
men, 29 Eylül 2020 tarihinde Gaziosman-
paşa Sahnesi’nde.  
Ekip Tiyatrosu’nun oyunu Dünyanın En 
Güzel Arabistanı, 1 Ekim 2020 tarihinde 
Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde. Dramatik 
Sahne Sanatları’nın oyunu Kadın, 3 Ekim 
2020 tarihinde Gaziosmanpaşa Sahne-
si’nde. Ha Ha Tiyatro’nun oyunu Ne Evet 
Ne Hayır, 6 Ekim 2020 tarihinde Gazios-
manpaşa Sahnesi’nde. 
Versus Tiyatro’nun oyunu Kreutzer Sonat, 
8 Ekim 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa 
Sahnesi’nde. 
Ankara Birlik Tiyatrosu’nun oyunu Mah-
zuni Şerif, 10 Ekim 2020 tarihinde Gazios-
manpaşa Sahnesi’nde. Teatra Jiyana 
Nu’nun oyunu Berû: Klakson Borîzan Û 
Birt, 13 Ekim 2020 tarihinde Gaziosman-
paşa Sahnesi’nde. 

Zehir 

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından 
ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zo-
runda kalır. Günlük sohbetle başlayan bu-
luşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına 
dönüşür.  Karşı tarafın da neler hissettiğine 
dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. 
Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına 
odaklanan eser Hollanda’da oynanmasının 
ardından çeşitli dillere çevrilmiş; Amerika, 
İngiltere gibi ülkelerdeki tiyatrolarda sahne-
lenmiştir. Lot Vekemans’ın yazdığı oyunu 
Şaban Ol çevirdi. Oyunda Sevinç Erbu-
lak/Aslıhan Kandemir, Ahmet Saraçoğlu/ 
Eraslan Sağlam rol alıyor. Oyun, 20, 22, 24, 
27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde Kadıköy 
Haldun Taner Sahnesi’nde. Boğaziçi Gös-
teri Sanatları Topluluğu’nun oyunu Kim 
Var Orada? Muhsin Beyin Son Hamlet'i, 29 
Eylül 2020 tarihinde Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi’nde. Bu Yapım’ın oyunu Uyandı-
ğımda Sesim Yoktu, 1 Ekim 2020 tarihinde 
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde. Cihan-
gir Atölye Sahnesi’nin oyunu Salozun Ma-
valı, 3 Ekim 2020 tarihinde Kadıköy 
Haldun Taner Sahnesi’nde. 

Ay, Carmela! 

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafın-

dan rehin alınan iki varyete oyuncusu Car-
mela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye 
zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar 
nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgile-
rini, savaşı sorgularlar. Jose Sanchis Sinis-
tera’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, 
Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize 
Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol 
alıyor. Oyun, 29 Eylül, 1, 3, 13, 15, 17 Ekim 
2020 tarihlerinde Üsküdar Musahipzade 
Celal Sahnesi’nde. 

Kısraklı Kadın 

Londra’da bir hastanede bebek bekleyen bir 
kadının rüya ile gerçek, terkettigi Anadolu 
topraklarıyla Batı arasında bocalamalarını, 
büyülü bir ortamda sunan oyun, daha önce 
İngiltere, Almanya, İsveç ve Hollanda’da 
sahnelendi. Şimdi ilk kez Türkiye’de. Leyla 
Nazlı’nın yazdığı Lerzan Pamir’in yönettiği 
oyunda Elçin Atamgüç, Pervin Bağdat, 
Gökçer Genç, Eylül Soğukçay rol alıyor. 
Oyun, 27, 29, 31 Ekim 2020 tarihlerinde 
Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.
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MUAMMA'YA Cenk Eren'i dinle-
meye Ayta Sözeri,  Deha Bilimlier, 
İnci Pars-Hüseyin Özgürgün ve 

Sibel Vatandost gibi tanınmış isimler geldi-
ler.Yakın dostları Ayta Sözeri ve Deha Bilim-

lier'i  sahneye davet eden Eren, ilk olarak Bi-
limlier ile "Dalga Dalga"  ardından Sözeri'yle 
"Büklüm Büklüm" parçasını okudu. Peş peşe 
gelen muhteşem düetlerle sevenlerine unu-
tulmaz bir gece yaşatan Cenk Eren, davetini 

kırmayarak sahneye çıkan Ayta Sözeri ve 
Deha Bilimlier'e teşekkür etti. Eren sahnesi-
nin sonlarına doğru konuklara türküler söy-
leyerek kulakların pasını sildi. Neşet Ertaş'ı 
da sahnesinde anan Cenk Eren, ustanın 

"Ahirim Sensin" eserini de yorumladı. Sah-
nesinin kapanışında Deha Bilimlier ve Ayta 
Sözeri'yi tekrar sahnesinde ağırlayan Cenk 
Eren beraber söyledikleri "Aşkımız Bitecek" 
şarkısıyla iki saatlik performansını bitirdi. 

KUZGUNCUK Sanat Tiyatrosu’nun 
çocuk oyunu Bana Bir Masal Anlat, 
4 Ekim 2020 tarihinde Kağıthane Sa-
dabad Sahnesi’nde. 
Tiyatro Gülgeç’in çocuk oyunu So-
ğuktan Korkmayan Tek Kuş, 11 
Ekim 2020 tarihinde Kağıthane Sa-
dabad Sahnesi’nde. 
Ginko Tiyatro’nun çocuk oyunu Ca-
navar Mı Yok Mu? 18 Ekim 2020 ta-
rihinde Kağıthane Sadabad 
Sahnesi’nde. 
Mimbaz Tiyatro’nun çocuk oyunu 
Fısıltı Odası, 25 Ekim 2020 tarihinde 
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde. 
Pat Atölye’nin çocuk oyunu Kırmı-
zı'nın Hayali, 1 Kasım 2020 tarihinde 
Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde. 
 

KAĞITHANE  
SADABAD SAHNESİ 

TİYATRO Pan’ın çocuk oyunu Bilge 
Aşçı ve Çınar'ın Hikâyesi, 4 Ekim 
2020 tarihinde Sultangazi Hoca 
Ahmet Yesevi Sahnesi’nde. 
Semaver Kumpanya’nın çocuk 
oyunu Masal Masal İçinde, 11 Ekim 
2020 tarihinde Sultangazi Hoca 
Ahmet Yesevi Sahnesi’nde. 
Q Performans’ın çocuk oyunu Sessiz 
Adam ve Sinek, 18 Ekim 2020 tari-
hinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi 
Sahnesi’nde. 
Wise Tiyatro’nun çocuk oyunu 
Çinyo ile Markonyo, 25 Ekim 2020 
tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet 
Yesevi Sahnesi’nde. 
Fabrika Sanat’ın çocuk oyunu Tatlı 
Rüyalar, 1 Kasım 2020 tarihinde 
Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi 
Sahnesi’nde. 

HOCA AHMET  
YESEVİ SAHNESİ 

UYGUR Sanat Tiyatrosu’nun oyunu 
Akidezadeler, 1 Ekim 2020 tarihinde 
Ümraniye Sahnesi’nde. 
Mam'art’ın oyunu Tartuffe, 
3 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye 
Sahnesi’nde. 
Tiyatro Pera’nın oyunu Ter, 
10 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye 
Sahnesi’nde. 
Tiyatro Bereze’nin oyunu Fil, 
13 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye 
Sahnesi’nde. 
Mek'an’ın oyunu Dansöz, 
15 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye 
Sahnesi’nde. 
Bodrum Deneme Sahnesi’nin 
oyunu Düğüm, 27 Ekim 2020 tari-
hinde Ümraniye Sahnesi’nde. 
Kedi Sahne Sanatları’nın oyunu An-
neme Artık Dur Lazım, 
29 Ekim 2020 tarihinde Ümraniye 
Sahnesi’nde. 
Kadıköy Emek Tiyatrosu’nun 
oyunu Cadı Avı, 31 Ekim 2020 tari-
hinde Ümraniye Sahnesi’nde. 
İyi seyirler…

ÜMRANİYE SAHNESİ 

EREN 7 AY SONRA İLK KEZ SAHNE ALDI

EKIM AYINDA 56 OYUN BIRDEN 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ekim 
ayında 5’i yeni, 49’u özel tiyatroların misafir oyunları 

olmak üzere 56 oyunla seyirci karşısına çıkıyor

Cenk Eren Ataşehir'deki Muamma'da sahne aldı. Misafirlerini selamlayan Eren “7 ay sonra İstanbul'daki ilk sahneme çıkıyorum. Sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu, çok heyecanlıyım” dedi
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SON dakika Beşiktaş Vincent Abouba-
kar transferini resmen açıkladı. Siyah-
Beyazlı kulüp golcü futbolcunun 
transferini sosyal medyadan bir kliple 
duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz, 

yeni sezon transfer çalışmaları kapsa-
mında, 2016-17 sezonunda da forma-
mızı giymiş, Kamerunlu forvet Vincent 
Aboubakar ile sözleşme imzalamıştır. 
2016-17 sezonunda kazandığımız 

Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi 
olan Vincent Aboubakar’a yeniden hoş 
geldin der, başarılar dileriz" denildi. 
Yeniden Beşiktaş'a dönen Aboubakar, 
ilk idmanına çıktı.  

T ürkiye'de sergilediği performansla 
dikkat çeken ve kazandırdığı bon-
servisle en pahalı transferler liste-

sine giren 20 ismi derleyen Fanatik'yen 
Kaan Karahan önemli bilgiler paylaştı. Fe-
nerbahçe'ye Temmuz 2011 yılında Kara-
bükspor'dan 9 milyon Euro'ya transfer 
edilen Emenike, 1 ay sonra da Spartak 
Moskova'ya 10 milyon Euro'ya satılmıştı. 
Bir türlü dikiş tutturamayan ve kariyeri 
dibe vuran Emenike, şu sıralar kulüpsüz. 

Alt yapıdan Stuttgart'ta 

Fenerbahçe’ye 2017-2018 sezonunda Rus 
ekibi Zenit’ten transfer olan Brezilyalı on 
numara Giuliano, 1 sezon sonra 10.5 mil-
yon euro bedelle Suudi Arabistan ekibi Al 
Nassr’a transfer olmuştu. Fatih Terim tara-
fından A takıma çıkarılan ve takımın ban-
koları arasına giren Ozan için Avrupa 
devleri sıraya girerken, genç stoper tercihini 
Stuttgart'tan yana kullanmıştı. Sarı Kırmı-
zıların kasasına bu transferden 11 milyon 
Euro bonservis bedeli girmişti. Ocak 
2005'te 7 milyon euro karşılığında transfer 
edilen ve geldiği dönemde Fenerbahçe ta-
raftarını çok heyecanlandıran Fransız yıldız 
Nicolas Anelka, 1.5 sezon boyunca sarı la-
civertli kulübe hizmet etmiş ve 2006 yılında 
12 milyon euro'ya Bolton'a transfer ol-
muştu.  

Souza, Al Ahli'ye gitti 

Fenerbahçe, 2015'te Sao Paulo'dan 8 mil-
yon Euro'ya transfer ettiği Josef de Sou-
za'yı Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 12 
milyon euro'ya sattı. Brezilyalı futbolcu 
sarı lacivertli forma ile 96 maçta ter dök-
müş ve 10 kez fileleri havalandırmıştı. Fe-

nerbahçe, Jay-Jay Okocha'yı 1996'da 3.5 
milyon euro'ya alıp, 1998'de PSG'ye 12.4 
Milyon euro'ya satmıştı. 2002 yılında dü-
zenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda en iyi 
futbolcu ödülünü alan Okocha, Fenerbah-
çe'den Volkan Demirel ve Rüştü Reçber ile 
ara sıra görüştüklerini belirtmişti. Kadı-
köy’e 2015-16 sezonu başında Fransa’nın 
Lille kulübünden transfer olan Simon 
Kjaer, iki sezon forma giydiği Fenerbah-
çe’de hepsi ilk 11 olmak üzere toplam 88 
resmi maçta oynadı. Değişilmez isim olan 
Danimarkalı stoperi 2017-18 sezonu ba-
şında 12.5 milyon Euro'ya Sevilla'ya sattı. 

Arda Turan fark yarattı 

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği 
en büyük yeteneklerden olan Arda Turan, 
2011 yazında 13 milyon euro bedelle Atle-
tico Madrid'e transfer olmuştu. Arda, ilk 
sezonunda UEFA Avrupa Ligi daha sonra 
ise UEFA Süper Kupası ve İspanya Kral 
Kupası'nı kaldırarak koleksiyonuna ekledi. 
Takımı 10 yıldır süregelen Barcelona ve 
Real Madrid hegemonyasına son vererek 
lig şampiyonluğunu kazanırken, Atleti-
co'nun 10 numaralı formasının üzerinde 
Arda'nın ismi yazıyordu. 
Chelsea'den 6.5 milyon euro'ya transfer 
edilen ve takımın gol yükünü çekerek taraf-
tarın sevgilisi olan, o dönem Pascal Nou-
ma'yı geçerek Beşiktaş tarihinin bir 
sezonda en çok gol atan yabancı futbol-
cusu olan Demba Ba, 2015'te 13 milyon 
euro karşılığında Shanghai Shenhua'nın 
yolunu tuttu. 

Roma'nın yolunu tuttu 

2018-2019 sezonunun devre arası transfer 
döneminde harıl harıl forvet arayan Gala-
tasaray, Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Di-
agne'yi 10 milyon eur'ya kadrosuna 
katmıştı. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşan 
Sarı Kırmızılı ekip, Kasımpaşa'ya 3 milyon 
euro da şampiyonluk bonusu ödemişti. Al-
tınordu altyapısından yetişen, Başakşe-
hir'de göz dolduran Cengiz Ünder için 
Roma'nın kasasından 14.2 milyon euro çık-
mıştı. 2013 yılında 13 milyon Euro bonser-
vis bedeli ile Galatasaray'a transfer olan 
Bruma, 2017'de Sarı Kırmızılı ekipten ay-
rılmıştı. Alman ekibi Leipzig'in kasasından 
15 milyon euro çıkarken sportif direktörü 
Ralf Rangnick, bu tarz yetenekleri olan bir 
oyuncunun takıma kazandırılmasından 
duyduğu memnuniyetinin altını çizmişti. 

Ndiaye en pahalı oyuncu 

Fenerbahçe, 2012 yılında Lille'den 10 mil-
yon euro bedelle transfer ettiği Moussa 
Sow'u 2015'te Al Ahli'ye 16 milyon euro'ya 
sattı. Dönemin önemli golcüleri arasında 
yer alan Senegalli futbolcu, Türkiye'den 
yurt dışına satılan en pahalı futbolcu unva-
nını da uzun bir süre elinde bulundurdu. 
2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde 
Osmanlıspor'dan 9 milyon euro karşılı-

ğında Galatasaray'ın yolunu tutan Ndiaye, 
kısa süre içerisinde Sarı Kırmızılı ekip tari-
hine geçti. Senegalli futbolcu 16 milyon eu-
ro'luk rekor bonservis bedeli ile 
Galatasaray'ın bugüne kadar sattığı en pa-
halı oyuncu oldu. 

Dünya starı olacaksın 

Fenerbahçe, 2017'de Rabotnicki'den 295 
bin Euro bonservis bedeli karşılığında kad-
rosuna kattığı Eljif Elmas'ı tam 16 milyon 
euro + bonuslar karşılığında Napoli'ye 
sattı. Toplam getirisi 17.5 milyon Euro'ya 
ulaşabilecek olan 19 yaşındaki oyuncu, 
Muriç'in ardından kulüp tarihin en pehalı 
bonservisle giden 2. futbolcusu duru-
munda. Trabzonspor altyapısından yetişen 
Yusuf Yazıcı, sergilediği performansın ar-
dından 17.5 milyon Euro karşılığında 
Ligue 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tuttu. 
Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Yu-
suf'u imza töreninde şu sözlerle onore et-

mişti: "Kontratın 5 yıllık ama en fazla 2 
sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda 
ilk imzan." 

Sörloth fırtınası esti 

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat 
Muriç için Avrupa devleri sıraya girmiş, en 
ciddi hamle Lazio'dan gelmişti. Kanarya, 
geçtiğimiz sezon Galatasaray'la girdiği ya-
rıştan galip geldiği ve 3.5 milyon euro'ya 
transfer ettiği Muriç'i 1 sezon sonra 17.5 
milyon euro'ya İtalya'ya gönderdi. Geçen 
sezon senelik 375 bin Euro kiralama bedeli 
ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyo-
nuyla kiralanan Norveçli Alexander Sör-
loth, sadece bir sezonluk performansıyla 
20+2 milyon Euro karşılığında Alman 
ekibi Leipzig'e transfer oldu. Bir sonraki 
olası satıştaki kârdan da yüzde 20 pay ala-
cak olan Fırtına söz konusu rakamları 
oyuncunun bonservisini elinde bulunduran 
Crystal Palace'la yarı yarıya paylaşacak.

Aboubakar ilk idmanına çıktı

21 YAŞINDAKİ genç sağ bek geçen 
geçen sezon hem lig, hem kupa hem de 
Avrupa Ligi olmak üzere 17 maçta görev 
alırken bu sezon ise ilk 3 maçta ilk 11'de 
saha çıktı. Hem teknik heyetin, hem de 
yönetimin büyük beklenti içinde olduğu 
Serkan Asan da bu sezon gösterdiği per-
formansla beklentileri boşa çıkarmıyor. 
Her geçen maç performansını artıran 21 
yaşındaki sağ bek hem hücumda, hem 

de savunmada büyük efor sarf ediyor.  
Geçen sezon bordo mavili takımın 
UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden 
olan Getafe'nin devre arsında Serkan 
Asan için Trabzonspor'a resmi teklif 
kabul edilmedi. 1.5 milyon Euro'luk tek-
lifi yeters,z bulan Trazbonspor, Serkan 
Asan'ın süreklilik kazanmasından sonra 
daha büyük bonservis elde edileceğini 
düşünerek transferine izin vermedi. 36 

yaşındaki Portekizli sağ bek Joao Perei-
ra'nın da forma rekabeti verdiği Asan, 
formayı kaptırmak istemiyor. Fransız Ku-
lübü Lille'de forma giyen Mehmet Zeki 
Çelik'in transferi durumunda alternatif 
isimlerden birisi olan Serkan Asan'ın 
başta Freiburg olmak üzere Almanya 
Bundesliga ekipleri de gündemine aldı. 
Bu sezon Asan'ı maçlarına gözlemciler 
tarafından takip edilecek. DHA 

Geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken golcüleri arasında yer alan Alexander  
Sörloth, Trabzonspor'dan Leipzig'e; Vedat Muriç ise Fenerbahçe'den 
Lazio'ya hatırı sayılır bonservis bedelleriyle transfer oldu. Bu imza-
ların ardından hafızalarını tazelemek isteyen futbol tutkunları, 
Süper Lig kulüplerinin rekor satışlarını araştırmaya başladı

SUPER LIGIN  
PAHALILARI 

JOHN Benjamin Toshack'ın isteğiyle 
Real Madrid'e rekor bir bedelle transfer 
olan Baljic, beklentilerin altında kaldı. 
Transferinden kısa süre sonra dizinden 
ciddi bir sakatlık geçiren Baljic, sakatlık-
tan kurtulsa bile sadece bir gol atabil-
diği sezonda bir türlü beklentileri 
karşılayamadı. Beşiktaş’taki kariyeri bo-
yunca Demba Ba, Mario Gomez, Vin-
cent Aboubakar ve Alvaro Negredo gibi 
oyuncularla rekabet halinde olan milli 
oyuncu, 2017-2018 sezonunda zirve 
yaptı. Şenol Güneş ile kendisini bulan 
Cenk, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 
sergilediği performansla dikkat çekti ve 
22.5 milyon euro karşılığında Everton'a 
transfer oldu. 

CENK TOSUN’UN YILDIZI PARLADI 

YENi YILDIZ SERKAN ASAN
Trabzonspor'da yeni sezona tecrübeli sağ bek Joao Pereira 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta da ilk 11 başlayan Serkan Asan,  

gösterdiği performansla göz doldurdu. Asan, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi

ALMANYA Futbol Federas-
yonu Genel Sekreteri: 
2018'de Mesut Özil'e yapı-

lanlar yanlıştı. Almanya Futbol Fe-
derasyonu (DFB) Genel Sekreteri 
Friedrich Curtius, 2018 yılında 
Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan ile çekildiği fotoğraflar için 
yapılan eleştirileri hata olarak kabul 
etti. Rusya'da düzenlenen 2018 
Dünya Kupası öncesinde Başkan 
Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı gö-
rüşmenin fotoğraflarının yayınlan-
ması sonrası Almanya'da eleştirilen 
Mesut Özil'e yapılanlar için Curtius, 
"Yapılanlar yanlıştı" dedi. 

Mesut'a destek olmalıydık 

Curtius, Berlin'deki Almanya Uyum 
Vakfı'nda Türk gazetecilerin soru-
sunu yanıtladı. Mesut Özil ile ilgili 2 
yıl önce yaşananların tekrar gün-
deme getirilmesinden rahatsızlık 
duymadığını belirterek, kendisinin 
Mesut Özil'e hayranlık duyduğunu 
aktardı. Mesut Özil'in milli takımdan 
ayrılmasına sebep olan nedenlerden 
dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu 
söyleyen Curtius, "Federasyon ola-
rak Mesut'a destek olmalıydık ve ona 
arka çıkmayı ihmal ettiğimizi de açık 
bir şekilde söylemeliyim" dedi. 
Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip 
Erdoğan ile yapılan görüşmenin ar-
dından yayımlanan fotoğraflardan 
sonra Almanya'da yapılan eleştiriler 
için, "Ne olursa olsun yine de o fo-
toğrafı çektirirdim" açıklamasında 
bulunmuştu.

Yapılanlar  
çok yanlıştı 

Almanya Futbol Federasyonu 
(DFB) Genel Sekreteri Friedrich 

Curtius, 2018 yılında Mesut Özil'in 
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 
fotoğraf çektirmesinin ardından 

yaşanan olaylarla ilgili açıklama-
larda bulundu. Curtius, Mesut'a 

yapılan eleştirilerin yanlış  
olduğunu dile getirdi

YENİ sezon öncesinde 
Gökhan Gönül’ün gönde-
rilmesi ve Douglas San-

tos’un da kadro dışı bırakılmasının 
ardından Kara Kartal’da sağ bek 
krizi patlak vermişti. Bu bölge için ilk 
olarak Jeremain Lens’i görevlendi-
ren ancak Hollandalı oyuncunun 
performansından memnun kalma-
yan teknik ekip, ardından formayı 
Necip Uysal’a vermişti. Sağ bek ola-
rak başladığı 2 maçta takımına 2 
asistlik katkı yapan tecrübeli oyuncu, 
görevini başarıyla yapsa da teknik 
direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğ-
rultusunda sağ bek hattına takviye 
için çalışmalar hızlandı. Uzun süre-
dir gündemde bulunan Nazım San-
gare’nin Fenerbahçe’ye transfer 
olması sonrasında yönetim, İtalya 
Serie A ekibi Roma’nın 29 yaşındaki 
oyuncusu Davide Santon için yaptığı 
görüşmelerde sona yaklaştı. 

Oyuncuyla anlaşma sağlandı 

Roma’yı satın alma opsiyonlu kira-
lama formülüyle ikna eden ve oyun-
cuyla da menaceri aracılığıyla 
anlaşan Kara Kartal, Vincent Abou-
bakar’ın transferi sonrasında 14’e 
çıkan yabancı oyuncu kontenjanını 
düşürüp, Santon’u yeni haftada kad-
rosuna katmak istiyor. Yönetim; Do-
uglas, Mirin, Lens ve Larin gibi 
isimlerden en az 2’sini gönderip bir 
kontenjanı Santon’a, diğerini de yeni 
bir forvete harcamayı amaçlıyor.

Davide Santon 
geldi geliyor!
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SÜPER Lig’in 3. haftasında 
Çaykur Rizespor, sahasında 
Aytemiz Alanyaspor’u konuk 

etti. Mustafa Pektemek ile öne geçen 
Aytemiz Alanyaspor, Remy’nin golüne 
engel olamayınca mücadele 1-1 sona 
erdi. Lige ikide iki yaparak başlayan  
Aytemiz Alanyaspor, ilk puan kaybını 
Rize’de yaşadı. İlk yarısı golsüz bera-
bere sona eren karşılaşmanın 68. daki-
kasın Mustafa Pektemek, konuk ekibi 
öne geçiren golü ağlara bıraktı. Çaykur 
Rizespor’un yeni transferi Remy, 80. da-
kikada beraberliği getiren golü kaydetti. 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 
mücadele 1-1 berabere sona erdi. Lig-
deki ilk puan kaybını yaşayan Aytemiz 
Alanyaspor, puanını 7 yaparken,  
Çaykur Rizespor ilk puanını aldı.

Rize sonunda 
puanla tanıştı

SPOR İstanbul tarafından 
düzenlenen ve 213 sağlık 
çalışanının katıldığı özel 

turnuva kıyasıya mücadeleye sahne 
oldu. Final müsabakalarının ardından 
düzenlenen ödül töreninde ise şampi-
yonlara ödüllerini İBB Destek Hiz-
metleri Daire Başkanı Mansur Güneş 
verdi. 18+ Tek Kadınlar Turnuva-
sı'nda şampiyonluğa Merve Herdu-
man, 18+ Tek Erkeklerde ise 
şampiyonluğa Alp Yakut ulaştı. 35+ 
Tek Kadınlar turnuvasında yaşanan 
kıyasıya mücadeleyi kazanan isim 
Emel Pehlivan oldu. Bir diğer kategori 
olan 35+ Tek Erkekler de şampiyon-
luğu Özer Özdemir elde etti. 
Turnuvanın son finali olan Çift Erkek-
lerde de şampiyon Ahmet Yelkenci-
oğlu ve Suat Nail Ömeroğlu çifti 
oldu. DHA 

Sağlıkçılar  
ter döktü

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş,  
savunma oyuncularının üst üste yaptığı hatalarla yediği  

gollerin ardından sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı

Puanları bölüştüler
SÜPER Lig’in 3. haftasında Sivasspor 
ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 
Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadele 0-
0 sona erdi. 
Geçen haftayı ‘bay’ geçen Başkent 
temsilcisi sezonun ilk puanını hane-
sine yazdırdı. Geçen hafta Erzurums-
por’u mağlup eden Yiğidolar ise 
puanını 4’e yükseltti. Sivasspor gele-
cek milli ara öncesinde ligin 4. haf-
tasını ‘bay’ geçecek. Ankaragücü ise 

2 Ekim Cuma günü sahasında Kayse-
rispor ile karşılaşacak. 
11. dakikada Adzic’in ortaladığı topa 
kale çizgisine yakın noktadaki Meri-
kani kafası ile vurdu, kaleci Samassa 
çizgi üzerinden topu çıkardı. 34. da-
kikada Gradel orta sahada kazandığı 
topla ceza sahasına girip Yasin’e pas 
verdi. Yasin'in şutunda defansa çar-
pan top dışarı çıktı. 70. dakikada sol 
kanattan kullanılan köşe vuruşunda 

Yatabare ön direkte kafayı vurdu, top 
üstten dışarı gitti. 86. dakikada Si-
vasspor’un kullandığı serbest vu-
ruşta Kone'nin dokunuşu etkisiz 
kaldı, dönen topu Hakan tamamla-
mak istese de savunma çıkardı. 87. 
dakikada Sivasspor’un sağ kanattan 
kullandığı köşe vuruşunda Felix topa 
vurdu, kale önündeki Hakan Ars-
lan’ın dokunuşunda Kitsiou topu çiz-
giden çıkardı. 

Aytemiz Alanyaspor,  
deplasmanda Çaykur Rizespor 
ile berabere kalarak ilk puan 

kaybını yaşadı. Çaykur Rizespor 
ise puanla tanıştı

S üper Lig’in 3. haftasında Konyas-
por’a konuk olan Beşiktaş, zorlu 
deplasmandan hiç hesap etmediği 

ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 
yarısını Levan Shengelia’nın attığı kafa go-
lüyle 1-0 geride kapatan siyah beyazlılar, 
ikinci yarıda yeni transfer Vincent Abouba-
kar ve Domagoj Vida’yı oyuna alarak maçı 
çevirmeye yönelik hamle yaptı. Ancak Tek-
nik Direktör Sergen Yalçın’ın hesabı tersine 
döndü. Aboubakar hücum gücüne hareket-
lilik getirse de, Hırvat stoper Vida önce ha-
talı pasla gole sebebiyet verdi, ardından 
penaltı yaptırarak bütün ümitleri harcadı. 

Tek gol Töre'den 

Konyaspor sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrı-
lırken ikinci yarıda takımın gollerini Kravets 
(2) ve maçtaki ilk golün sahibi Shengelia 
kaydetti. Beşiktaş’ın maçtaki tek golü ise 
90+1’de Gökhan Töre’den geldi. Bu sonu-
cun ardından Beşiktaş 4 puanda kalırken, 
bir maçı eksik Konyaspor da aynı puana 
ulaşmış oldu. Siyah beyazlılar gelecek hafta 
sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlarken Kon-
yaspor deplasmanda Denizlispor ile karşı-
laşacak. 

Savunma uyudu 

Karşılaşmanın 28. dakikasında korner ka-
zanan Konyaspor, Beşiktaş savunmasının 
hazırlıksız olmasını fırsata çevirdi. Geri 
dönmekte geciken ve pozisyon alamayan 
Beşiktaşlı oyuncular, Ömer Ali Şahiner’in 
hızlıca kullandığı köşe vuruşu sonrasında 
adam paylaşımını yapamayınca Levan 
Shenglia kafayla topu ağlara gönderdi ve 
takımını 1-0 öne geçirdi. Geçen sezon 
Süper Lig’de korner organizasyonundan 
gol yemeyen siyah beyazlılar, Konyaspor 
karşısında dalgınlığının kurbanı oldu. 

Aboubakar hızlı başladı 

Beşiktaş’ın yeni transferi Vincent Abouba-
kar, yedek kulübesinde başladığı maçın 
ikinci yarısında Atakan Üner’in yerine 
oyuna girdi. Maça hızlı başlayan Kame-
runlu forvet, 48. dakikada Adem Ljajic’in 

attığı golün asistini yaptı ancak yan hakem 
Ljajic’in ofsaytta olduğunu tespit edince gol 
geçersiz sayıldı. Aboubakar’ın oyuna gir-
mesiyle hücumda üretkenliği artan siyah 
beyazlılar 52. dakikada Güven Yalçın ile 
gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahası 
içine giren Güven Yalçın, yerden yaptığı vu-
ruşta kaleci Sehic’e takıldı. Çizgi üzerinde 
yapılan kurtarış sonrası ‘VAR’ odası pozis-
yonu inceledi ancak topun çizgiyi geçme-
diği tespit edildi. 

Kaleyi bulan ikinci şut 

Hücum hattını hareketlendiren Beşiktaş’ta 
ikinci yarıda oyuna giren Domagoj Vida da 
savunmanın açıklarına çare olamadı. 
Maçın 63. dakikasında Deni Milosevic’in 
pasında topla buluşan Artem Kravets Be-
şiktaş yarı sahasının çoğunu tek başına 
geçti. Sol kanattan ceza sahası içine giren 
Kravets açısı kapalı olmasına rağmen yap-
tığı vuruşla kaleci Ersin’i mağlup etti ve 
skoru 2-0’a getirdi. Öte yandan Konyas-
por’un Beşiktaş’ın kalesini bulan ikinci şutu 
da golle sonuçlandı. 

Savunma paramparça 

Beşiktaş’ta Wellinton’un yerine ikinci yarıda 
oyuna giren Domagoj Vida da yaptığı hata-
larla maça damga vurdu. Karşılaşmanın 
78. dakikasında kaleci Ersin’e dönmek iste-
yen Vida’nın pasını Kravets araya girerek 
topu kaptı ve ceza sahası içindeki Shenge-
lia’ya aktardı. Shengelia ise bekletmeden 
yaptığı vuruşla skoru 3-0’a getirdi. Bu po-
zisyondan 5 dakika sonra yine Domagoj 
Vida sahnedeydi.  
Ceza sahası içinde topla buluşan Farouk 
Miya’ya yaptığı müdahale sonrasında pen-
altıya sebebiyet veren Hırvat stoper sarı 
kartla cezalandırıldı. Topun başına geçen 
Kravets ise topu ağlara göndererek skoru 
4-0 yaptı ve Beşiktaş’a karşı oynadığı dör-
düncü maçında dördüncü golünü atmış 
oldu. Üst üste yediği gollerle demoralize 
olan Beşiktaş’ın maçtaki tek golü ise 
Gökhan Töre’den geldi.  
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında sağ  

kanatta topla buluşan Töre, rakiplerinden 
sıyrılarak ceza sahası içine girdi ve vuru-
şunda topu ağlarla buluşturarak maçın 
skorunu 4-1 olarak tayin etti. 

İlk kez sahaya çıktı 

Süper Lig’in ilk haftasındaki Trabzonspor 
maçı öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan 
teknik direktör Sergen Yalçın, testinin nega-
tife dönmesinin ardından takımının ba-
şında ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli teknik 
adam, deplasmanda Trabzonspor, saha-
sında Fraport TAV Antalyaspor ve UEFA 
Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’ndaki Rio 
Ave maçlarında takımının başında yer ala-
mamıştı. Sergen Yalçın, Rio Ave’deki ilk 
11’e göre kaleyi Utku Yuvakuran yerine 
Ersin Destanoğlu’na emanet etti. Beşik-
taş’ın kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü 
Vincent Aboubakar, ilk kez kadroda yer 
aldı. 2016-2017 sezonunda da siyah-be-
yazlı formayı giyen 28 yaşındaki santrofor 

tüm kulvarlarda forma giydiği 38 maçta 19 
gole imza atmıştı. Kamerunlu golcü ikinci 
yarının başında oyuna dahil oldu ancak 
skora katkı yapamadı. 

Atiba kadroda yer almadı 

Beşiktaş’ta, Antalyaspor maçı sonrası ayak 
bileği posterior impingement tanısıyla te-
davi altına alınan takım kaptanı Atiba 
Hutchinson, sakatlığı bununan N’Koudou 
ile evrakları yetişmeyen Josef de Souza İtti-
fak Holding Konyaspor maçı kadrosunda 
yer almadı. İttifak Holding Konyaspor’un 
hafta içerisinde 2 yıllık sözleşme imzaladığı 
Ukraynalı milli futbolcu Artem Kravets’te 
yeni takımında ilk kez kadroda yer aldı. Ba-
şarılı futbolcu Beşiktaş maçında attığı iki 
gol ve yaptığı bir asistle yıldızlaştı.  
Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan  
stoper Marin Anicic ile sol kanat oyuncusu 
Alper Uludağ, Beşiktaş maçı kadrosunda 
yer almadı.

BESIKTAS FARK YEDI 

18’inci dakikada Cikalleshi’nin pasında 
ceza sahası dışında topu önünde bulan 
Shengelia’nın şutunda top N’Sakala’ya 
çarparak kornere çıktı. 
28’nci dakikada Ömer Ali Şahiner’in 
köşe vuruşunda ceza sahası içinde 
Shengelia’nın kafa vuruşunda meşin 
yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0. 
63’üncü dakikada Milosavic’in pasında 
topla buluşan Kravest’in şutunda top 
ağlara gitti: 2-0. 
68’nci dakikada Miya’nın ceza saha-
sında şutunda top yandan auta çıktı. 
70’inci dakikata sol kanattan N’Sa-
kala’nın ortasında Aboubakar’ın şu-

tunda kaleci Sehic, topu kornere çeldi. 
78’inci dakikada Kravest’in pasında 
çeza sahası yayından Shengelia’nın şu-
tunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 
3-0. 
81’inci dakikada Vida’nın ceza sahasın-
daki Miya’ya müdahalesiyle Miya 
yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, 
penaltı noktasını işaret edip, Vida’ya 
sarı kart gösterdi. 
83’üncü Dakikada Kravest’in penaltı 
vuruşunda top ağları havalandırdı: 4-0. 
90+1’inci dakikada sağ kanattan topla 
ceza sahasına giren Gökhan Töre’nin 
şutunda top filelerle buluştu.

MAÇTAN  
DAKİKALAR

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı 
verdikleri mücadeleyi yılmadan 
sürdüren sağlık çalışanlarına 

yönelik üst düzeyde hijyen tedbir-
leri alınarak düzenlenen 'Sağlık 

Çalışanlarına Özel Tenis Turnuvası' 
sona erdi



B u sezonun bol ve bereketli geçtiğini 
belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çar-
şısı esnafı vatandaşsın ilgisinden 

memnun. İnsanların palamuta hasret kal-
dığını belirten Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı 
esnafı Kenan Balcı: ’20 gün önce 40 lira 
olan palamut bugün 10-12 lira arasında 
satılmaya başladı. Tezgahlarımızda vatan-
daşlarımız en çok palamuta ilgi gösteriyor. 
Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı, Beylikdü-
zü’ne uğur getirdi. Hamsi fiyatına palamut 
satmaya başladık’ ifadesini kullandı 

Palamut mevsimi başladı 

Vatandaşların balığa büyük talep göster-
diklerini belirten Balcı: ‘İnsanlar balığı öz-
lemişler. Bol ve lezzetli oluncada ilgi büyük 
oluyor. Biz müşterilerimizi özledik. Onlar 
balıkları özledi. Palamut balığını una batı-
rın tava. Suya batırın ızgara. Mevsimi baş-
ladı. Yağlandı. İster tava, ister fırın 
yapabilirsiniz’ dedi.

TÜM dünyada bir temizlik hareketi 
olarak başlatılan Dünya Temizlik 
Günü kapsamında Tuzla’da TUZ-
GEM ve Bilgi Evi öğrencilerinin ka-
tılımıyla temizlik seferberliği 
başlatıldı. Sabahın erken saatle-
rinde sahile gelen gençler, yere atı-

lan çöpleri tek tek toplayarak torba-
lara koydular. Torbalara konulan 
çöpler Tuzla Belediyesi ekipleri ta-
rafından alındı. Tuzla Belediyesi, 
TUZGEM çatısı altında eğitim 
gören tüm öğrencilerine çevre ile il-
gili duyarlı olmak konusunda eği-

timler verirken, doğa sevgisi ve 
çevre bilinci hakkında bilgilendir-
meler yapmaya da devam ediyor. 

Öncü olmaya devam ediyoruz 

Dünya Temizlik Günü kapsamında 
yapılan etkinlik ile ilgili açıklama-
larda bulunan Tuzla Belediye Baş-
kanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla 
Belediyesi olarak öncelik verdiğimiz 
konulardan bir tanesi de çevre te-
mizliğidir. Bu konuda çalışmaları-
mız tüm yıl boyunca 7 gün 24 saat 
devam etmektedir. Doğa sevgisi ve 
çevre bilinci konusunda Tuzla Bele-
diyesi olarak öncü projeler üret-
meye devam edeceğiz. Ayrıca bu 
konuda vatandaşlarımızın da bilgi-
lenmesi için bu tür çevre ile ilgili et-
kinliklerimizi yapmaya devam 
edeceğiz. Çevre temizliği ve farkın-
dalık çalışmalarıyla beraber, karbon 
ayak izini düşürmeye yönelik proje-
ler ve güneş enerjisi gibi doğal kay-
naklardan elektrik üretme gibi 
büyük projeleri hayata geçirerek de 
her yıl on binlerce ağacın kesilme-
sine engel oluyoruz. Çevre duyarlı-
lığı konusunda etkinlik yapan 
öğrencilerimize teşekkür ediyor ve 
tüm vatandaşlarımıza doğayı sevgi 
korur mesajını bir kez daha hatırlat-
mak istiyorum.” dedi. DHA 
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SERENAY Sarıkaya 
Bebek’teki bir kuaför salo-
nunda görüntülendi. Çı-
kışta muhabirlerle sohbet 
eden oyuncu, “Dijital 
medya için bir şeyler dü-
şünüyorum ama seneye 
inşallah” dedi. Cem Yıl-

maz’la aşk yaşayan Sarı-
kaya, “Cem Bey’in yeni 
projesinden teklif geldi mi, 
gelse kabul eder misiniz?” 
sorusuna da “Yok, şimdilik 
ayrı ayrı projelerimiz var 
ama teklif gelirse neden 
olmasın?” yanıtını verdi.

BAŞAKŞEHİR Belediyesi, ilçelerinin sağlık ve 
eğitim yatırımlarının yanı sıra ulaşım yatırım-
larıyla da Türkiye’nin dikkat çeken ilçesi haline 
geldiğine dikkat çekti. Güvercintepe ile Olimpi-
yat Metro İstasyonu arasındaki viyadük proje-
sinin ardından bu kez Başakşehir’den TEM 
Otoyolu’na bir bağlantı yolu yapmak için ça-
lışmalara başlandı. 

Kartoğlu yerinde inceledi 

Başakşehir Belediyesi konuyla ilgili, "Önceki 
dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan başlanan yol projesi, yeni dönemde gö-
reve gelen İBB tarafından yapılmayınca yarım 
kaldı. ‘3 No’lu Yol’ adı verilen proje, Başakşe-
hir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun tali-
matıyla yeniden başlatıldı." açıklamasında 
bulundu. Toplam 3 bin 600 metrelik projenin 
kalan 1 kilometrelik kısmında yapılan çalışma-
ları Başkan Kartoğlu yerinde inceledi. Başak-
şehir 1. Etap’tan başlayan yol projesi, Hürriyet 
Bulvarı’nın batısında paralel olarak TEM 
Otoyolu yan yola bağlanacak. Proje tamam-
landığında Küçükçekmece-Halkalı istikameti 
ile Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerine 
ulaşımı kolaylaştıracak. 3 No’lu Yol projesi, 
bölgede yoğunlukla bulunan okullara ulaşımı 
da pratik hale getirecek. Bu sayede öğrenciler 
ve öğretmenler, okullarına geliş ve gidişlerinde 
trafikte daha az zaman kaybedecek. DHA 

TEM Otoyolu’na 
bir bağlantı daha 

Dünya Temizlik Günü kapsamında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi 
gençleri doğaya atılan çöpleri toplayarak daha temiz bir dünya mesajı verdiler.Dünya  

Temizlik Günü kapsamında Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi (TUZGEM) ve Bilgi Evi gençleri 
doğaya atılan çöpleri toplayarak daha temiz bir dünya mesajı verdiler.

PALAMUT BOLLASTI 
FIYATLAR DUSTU

Denizlerde 1 Eylül  
tarihinden itibaren 
başlayan av sezonu  

bereketli geçerken, tanesi 
10 liradan satılan  

palamut, balıkçıların  
ve vatandaşların yüzünü 
güldürüyor. Yeni sezonda 
palamutun bol çıktığını  

belirten balıkçılar fiyatların 
dahada düşeceğini  

söylüyor 

GENCLERDEN  
TEMiZ MESAJ!

BEYLİKDÜZÜ Balıkçılar Çarşısı esnafı Balcı vatandaşlara tavsi-yelerdede bulundu. Kenan Balcı, "Hamsi 30 lira kilosu. Palamut 10 lira tanesi. Hamsiden ucuza geli-yor. Hangi balık ucuzsa onu tercih edelim. En pahalı balık palamuttu bugün 10-12 lira arası. Çocukla-rımız ve yaşlılarımız içinde pala-mut güzel bir balık çünkü kılçık derdide yok. Denizin kırmızı etli balığı’ şeklinde konuştu. 

KILÇIK DERDİ YOK! 

Teklif gelirse neden olmasın!

HAMSİDEN 
DAHA UCUZ

Tuzla Belediyesi çevre konusundaki faaliyetlerini gerek eğitim birimleri  
gerekse Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde devam ettirdiğini belirtti. 

Balcı: ’20 gün önce  
40 lira olan palamut 
bugün 10-12 lira  
arasında satılmaya  
başladı.

Başakşehir Belediyesi, İstanbul  
Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki 
dönemde yapımına başlanan ancak yeni 
dönemde çalışmaların durdurulduğuna 
dikkat çektiği 3 No’lu Yol’un yapımını 

tamamlıyor


